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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Fossa Séptica Biodigestora 

 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 
Indique em qual objetivo estratégico da Embrapa (PDE/PDU) se enquadra a tecnologia avaliada: 

 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 

X Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 
X Inclusão da Agricultura Familiar 

 Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 
X Sustentabilidade dos Biomas  

 Avanço do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
 
A Fossa Séptica Biodigestora, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação, é um sistema de 
tratamento de esgoto doméstico, cujo intuito é substituir o sistema de fossas negras utilizadas em 
propriedades rurais. Este sistema de fossa séptica permite o tratamento doméstico de dejetos 
humanos e, como subproduto, gera um adubo orgânico líquido que está sendo bastante empregado 
em fertirrigação. O processo de biodigestão realiza-se por meio da decomposição anaeróbica da 
matéria orgânica digerível por bactérias que a transforma em biogás e efluente estabilizado e sem 
odores, podendo ser utilizado para fins agrícolas. As fases do processo constam de: fase de hidrólise 
enzimática, ácida e metanogênica (Olsen & Larsen, 1987), as quais eliminam grande parte dos 
patógenos existente nas fezes devido, principalmente, à variação de temperatura. Com isso, o 
processo de biodigestão de resíduos orgânicos é uma possibilidade real a ser considerada para a 
melhoria do saneamento no meio rural. O sistema, dimensionado para residências de até cinco 
pessoas, é composto por duas caixas de fibrocimento ou fibra de vidro de 1000 L cada, facilmente 
encontradas no comércio, conectadas exclusivamente ao vaso sanitário, (pois a água do banheiro e 
da pia não têm potencial patogênico e sabão ou detergente tem propriedades antibióticas que inibem 
o processo de biodigestão) e a uma terceira de 1000 L, que serve para coleta do efluente (adubo 
orgânico). Se houver mais de 5 moradores, estas dimensões podem ser dobradas. As tampas dessas 
caixas devem ser vedadas com borracha e unidas entre si por tubos e conexões de PVC de 4", com 
curva de 90º longa no interior das caixas e T de inspeção para o caso de entupimento do sistema. Os 
tubos e conexões devem ser vedados na junção com a caixa com cola de silicone e o sistema deve 
ficar enterrado no solo para manter o isolamento térmico. Inicialmente, a primeira caixa deve ser 
preenchida com aproximadamente 20 L de uma mistura de 50% de água e 50% esterco bovino 
(fresco). O objetivo desse procedimento é aumentar a atividade microbiana e conseqüentemente a 
eficiência da biodigestão, devendo ser repetido a cada 30 dias com 10 L da mistura água/esterco 
bovino através da válvula de retenção. O sistema consta ainda de duas chaminés de alívio colocadas 
sobre as duas primeiras caixas para a descarga do gás acumulado (CH4). A coleta do efluente é feita 
através do registro de esfera de 50 mm instalado na caixa coletora. Caso não se deseje aproveitar o 
efluente como adubo e utilizá-lo somente para irrigação, pode-se montar na terceira caixa um filtro de 
areia, que permitirá a saída de água sem excesso de matéria orgânica dissolvida. 

 
1.4. Ano de Lançamento: 2000 
 
 
1.5. Ano de Início de adoção: 2001 
 
 
 



 3 

1.6. Abrangência 

 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL X AC X DF X ES X PR X 
BA X AM X GO X MG X RS X 
CE X AP X MS X RJ X SC X 
MA X PA X MT X SP X  
PB X RO X  

PE X RR X 

PI X TO X 

RN X  

SE X 

 

Frente a sua ampla utilidade e facilidade de adoção, o sistema de Fossa Séptica Biodigestora é uma 
tecnologia que apresenta demandas em todo território nacional e internacional, destacando-se a 
demanda de países vizinhos ao Brasil e que possuem os mesmos problemas de falta de tratamento 
de esgoto sanitários rural.  

1.7. Beneficiários 

 
A Fossa Séptica Biodigestora foi desenvolvida para ser utilizada por produtores rurais, independente do 
tamanho, localização e uso de suas propriedades. A tecnologia da Fossa Séptica Biodigestora também 
está sendo empregada em condomínios residenciais localizados na zona rural, onde não há tratamento 
de esgoto e, portanto, há riscos de contaminação de solo e recursos hídricos por coliformes fecais 
elevado. Neste sentido, a utilização desta metodologia de tratamento doméstico é aplicável para 
diferentes categorias de proprietários rurais, cujo intuito principal é o tratamento mínimo do esgoto 
sanitário rural. Em suma, a Fossa Séptica Biodigestora tem três objetivos, independente do 
enquadramento da propriedade e perfil do usuário: 1) substituir, a um custo barato para o produtor 
rural, o esgoto a céu aberto e as fossas sépticas; 2) utilizar o efluente como um adubo orgânico, 
minimizando gastos com adubação química e 3) dirimir problemas de saúde pública, uma vez que a 
contaminação de recursos hídricos e poços caseiros por coliformes fecais é a principal causa de 
doenças como hepatite, cólera e salmonelose. Assim sendo, além de produtores rurais dos mais 
diversos perfis, são beneficiários desta tecnologia todos aqueles que preencham as condições técnicas 
necessárias para implantar o sistema de fossa séptica biodigestora em suas propriedades. 
No ano de 2016 foi realizado um levantamento pela Embrapa Instrumentação (Embrapa, 2017), que 
contabilizou mais de 11 mil unidades da fossa séptica biodigestora instaladas no país, beneficiando 
cerca de 57 mil pessoas. Estas estariam em mais de 250 municípios, espalhados pelas cinco regiões 
do país. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 
A falta de tratamento do esgoto doméstico traz várias conseqüências negativas para a sociedade. A 
literatura cita a questão da saúde como a principal variável impactada pela melhoria na questão 
sanitária da população. Segundo revisão de estudos realizada por Heller (1997), a variável que mais 
aparece como indicador de saúde da população (60% dos estudos analisados) é a ocorrência de 
diarréia. E, mais do que isto, esta é também a variável analisada em estudos que mais apresenta 
impactos positivos ao avaliar as condições de melhorias sanitárias de uma população. Assim, a Figura 
1 mostra a relação entre a participação da população (rural e urbana) com esgoto tratado e a 
ocorrência de morte por diarréia no país nos anos de 1990 e 2000. O índice de correlação entre a 
participação da mortalidade por diarréia com a participação da população urbana com esgoto tratado, 
no período descrito nesta figura, foi de -88% e com a participação da população rural com esgoto 
tratado foi de -77%. Ou seja, tais índices de correlação corroboram com o descrito por Heller (1997), 
mostrando a estreita relação existente entre aumento de esgoto tratado e redução no número de 
mortes por diarréia. 
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Figura 1 – Situação do esgotamento sanitário no Brasil: percentual do número de moradores em 
domicílios particulares permanentes com esgoto tratamento no país e percentual das mortes 
associadas a doenças diarréicas, no período de 1991 a 2007 
Fonte: IBGE / Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 2011; OMC e Unicef, 2010. 
 
No entanto, os impactos positivos com a adoção deste sistema de tratamento de esgoto sanitário rural 
não se limitam à prevenção de doenças e, conseqüentemente, elevação da qualidade de vida do 
homem do campo. A economia no dispêndio de recursos – privados ou governamentais – no 
tratamento de doenças e, sobretudo, a não contaminação de solos e lençol freático por coliformes 
fecais são impactos positivos do ponto de vista social, econômico e ambiental. A Tabela 1 lista os 
impactos benéficos da utilização da Fossa Séptica Biodigestora em relação à situação de ausência de 
tratamento adequado na zona rural.  
 
Tabela 1 – Resumo dos impactos causados em toda a economia pelo uso da fossa séptica 
biodigestora em relação a situação de ausência de tratamento adequado na zona rural 

Impactos Alcance 
Análise primária para 
mensurar mudanças 

Análises de Impacto 

Redução de 
doenças feco 
orais e 
redução nos 
gastos 
públicos com 
tratamento das 
mesmas 

Social 
Ambiental 
Econômico 

 Relação entre melhoria do 
tratamento de esgoto e 
redução de mortes ou 
doenças; 

 Custo do tratamento de 
uma pessoa com diarréia. 

 Perda anual de um ano 
produtivo devido a doença 
(DALYs). 

 Quantidade de pessoas que 
deixariam de ser contaminadas; 

 Valor de gastos públicos com 
tratamento que podem ser 
realocados; 

 Número de mortes evitadas; 

 Valor do PIB que deixa de ser 
produzido. 

Redução na 
contaminação 
de águas 
pluviais e 
subterrâneas 

Ambiental 
Econômico 

 Quantidade de DBO 
lançada por pessoa cujo 
esgoto não é tratado; 

 Quantidade de fósforo e 
nitrato lançado em esgoto 
não tratado. 

 Quantidade de DBO que deixaria 
de ser lançado nas águas; 

 Quantidade de fósforo e nitrato 
que deixaria de ser lançado nas 
águas. 

Uso do 
efluente para 
irrigação e 
adubação 

Ambiental 
Econômico 

 Em quanto que 1000 L do 
efluente reduz de fertilizante 
químico e calagem; 

 Redução no uso de fertilizante 
químico; 

 Redução no uso de calagem; 

Fonte: Elaboração da autora. 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 

não se aplica 
 
3.2. Análise dos impactos econômicos 

 
Em função da natureza da tecnologia avaliada, os ganhos diretos para o usuário imediato da mesma 
deverá ser negativo. Isto ocorre porque os maiores benefícios desta tecnologia não é o econômico, e 
os maiores ganhos econômicos ocorrem com os impactos indiretos da tecnologia na sociedade. 
Análise realizada por Costa & Guilhoto (2014) considerando todos os impactos da fossa na sociedade, 
indicou que a cada R$ 1,00 investido na implementação da Fossa Séptica Biodigestora poderia causar 
um retorno para a economia de R$1,6 em renda interna bruta, além dos ganhos ambientais e sociais. 
Estes últimos relacionados principalmente a redução de mortes, principalmente em crianças com 
menos de 5 anos. 
 
 

3.3. Fonte de dados 
 
não se aplica 
 

 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 
4.1. Avaliação dos Impactos 
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC - Social (X) sim (  ) não.  

 

4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego     
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Geral 

  

Capacitação  1.25 

Oportunidade de emprego local qualificado na  
Oferta de emprego e condição do trabalhador na  
Qualidade do emprego  na   

 

4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda     
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Geral 

  

Geração de Renda do estabelecimento  na  
Diversidade de fonte de renda na  

Valor da propriedade    1.58 

 
Devido às características da tecnologia analisada, os impactos sociais quanto à efetiva geração e 
diversidade de renda em função da adoção da tecnologia não são pertinentes. Contudo, em 
consonância com o AMBITEC Social, a adoção da fossa séptica contribui para as variáveis de 
conservação de recursos naturais e adequação à legislação e normas ambientais relacionadas ao valor 
da propriedade, dirimindo os impactos causados pela contaminação de efluentes com esgoto 
doméstico e atendendo a alguns itens da legislação de preservação de mananciais.  

 
 
 
 
 



 6 

4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde     
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Geral 

  

Saúde ambiental e pessoal  1.20 

Segurança e saúde ocupacional  0.00 

Segurança alimentar   0.80 

 
Os índices gerados acima foram obtidos por meio da aplicação da metodologia AMBITEC na íntegra. 
Observou-se que a adoção da Fossa Séptica Biodigestora contribui positivamente no conjunto dos 
aspectos relativos à saúde, com destaque na redução de emissão de poluentes hídricos, geração de 
contaminantes no solo, agentes biológicos e contribuindo para uma melhor qualidade de água utilizada 
na propriedade, seja para consumo humano, seja para o preparo de alimentos ou irrigação de culturas 
via solo. Este aspecto gera externalidades positivas em relação à segurança do alimento consumido 
pelos moradores e/ou comercializados a terceiros. 
 

4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração     
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Geral 

  

Dedicação e perfil do responsável  1.75 

Condição de comercialização na  

Reciclagem de resíduos   3.00 

Relacionamento institucional  na  

 
Devido às características da tecnologia analisada, os impactos sociais quanto à gestão e administração 
mais marcantes foram relativos à reciclagem de resíduos. Nas propriedades que adotaram a fossa, 
observou-se grande mudança em relação às variáveis referentes à coleta seletiva, compostagem e 
disposição sanitária de resíduos domésticos. Em relação ao tratamento dos resíduos da produção, o 
impacto também foi positivo. Isto, pois, a tecnologia visa o tratamento de esgoto doméstico. Porém, os 
bons resultados com a utilização do efluente como adubo tem fomentado a busca por processos 
destinados ao tratamento de resíduos da produção (ex: dejetos da produção de suínos e confinamento 
de gado de corte), especificamente no caso dos produtores comerciais. Outra característica 
interessante é o maior engajamento do pequeno produtor em ações associativistas. 

 
4.2. Análise dos Resultados 

  

Média Geral  1.56 

 
De acordo com a metodologia AMBITEC Social, a análise agregada dos impactos sociais da Fossa 
Séptica Biodigestora apresentou índice de impacto médio igual a 1,56. As maiores contribuições em 
âmbito social desta tecnologia podem ser identificadas nas variáveis referentes à: reciclagem de 
resíduos, valor da propriedade, segurança alimentar e saúde ambiental e pessoal. 
 

 
4.3. Impactos sobre o Emprego 
A adoção da tecnologia da Fossa Séptica Biodigestora não gera impactos diretos em relação à 
geração de emprego. Todavia, contribui para uma elevação na qualidade de vida do trabalhador rural, 
visto que o tratamento mínimo do esgoto doméstico pode reduzir significativamente a contração de 
doenças causadas por coliformes fecais. Como conseqüência, o emprego da mão-de-obra familiar, 
fator característico das pequenas propriedades rurais, não fica comprometido por questões 
relacionadas à saúde do trabalhador rural. Ressalta-se ainda que o uso do efluente líquido com 
característica de adubo orgânico pode viabilizar a produção orgânica de alimentos, um nicho de 
mercado que agrega valor ao produto e renda ao produtor rural.  
 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: Não se aplica 
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4.4. Fonte de dados 
Para a obtenção dos resultados dos impactos sociais, assim como dos impactos ambientais, a partir 
da metodologia do AMBITEC, foram entrevistados produtores rurais usuários da tecnologia 
localizados na região de São Carlos já usuários da fossa a alguns anos e novos adotantes, 
localizados em Porto Velho.  
 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 
São Carlos SP 3    3 
Porto Velho RO 22    22 
Total      25 

 

  
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.1. Avaliação dos impactos ambientais 
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC (X) sim (  ) não.  

 
5.1.1.- Alcance da Tecnologia 

 
Tecnologia de abrangência ampla, em nível nacional, independente do nível de atividade econômica da 
propriedade rural. 

 
5.1.2. Eficiência Tecnológica 

 
Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica     
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais  0.53 

Uso de energia na  

Uso de recursos naturais na  

 
Os índices gerados acima foram obtidos por meio da aplicação da metodologia AMBITEC Agricultura 
na íntegra. Em relação à eficiência tecnológica, em ambos os casos, observou-se que a adoção da 
Fossa Séptica Biodigestora contribui positivamente no conjunto dos aspectos relativos ao uso de 
agroquímicos/insumos, pois o efluente produzido pode ser utilizado como adubo líquido na irrigação de 
plantas, visto que é rico em macro e micronutrientes. Entretanto, mesmo não sendo utilizado como 
adubo líquido, o efluente filtrado pode ser descartado sem comprometer os recursos naturais 
existentes. É oportuno destacar que a eficiência tecnológica da Fossa Séptica Biodigestora pode ser 
avaliada por dois parâmetros: a) presença de coliformes fecais no efluente produzido pela fossa e b) 
qualidade nutricional deste efluente para utilização como adubo orgânico. Em relação ao primeiro 
parâmetro, a presença de coliformes fecais atua como indicador de qualidade de água, sendo 
expressos em NMP. (numero mais provável em cada 100ml). Retiraram-se amostras na terceira caixa 
(efluente gerado) e realizou-se a contagem de coliformes fecais e totais através da técnica de 
fermentação em tubos múltiplos. Estas análises revelaram que o número de coliformes totais foi de 
1100/100 m em todas as análises. Quanto aos fecais foi de 3/100ml nos dois primeiros meses e 
ausentes nos subseqüentes. A Resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) n. 20 
de 18 de junho de 1986, estabelece que para águas de classe 2 (utilizada para irrigação de hortaliças e 
plantas frutíferas), a concentração de coliformes fecais não deve exceder o limite de 1000/100ml. 
Tendo em mãos essa resolução e os resultados aqui apresentados, observa-se que este sistema de 
biodigestão foi eficiente na eliminação de agentes patogênicos que poderiam contaminar as águas 
subterrâneas e superficiais. 
Em relação ao segundo parâmetro de avaliação, os efeitos da aplicação do efluente sobre a fertilidade 
do solo foram analisados a partir dos dados coletados de Faustino (2007) 
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Tabela 4 – Descrição da análise química do efluente da fossa séptica biodigestora 

Variável Limites encontrados por Faustino (2007) Valores médios 

pH  8,1 - 8,7 8,24 

DBO (mgO2 L-1)  190 - 411 283 

N.Nitrato (mgN L-1)  0,6 – 3,3 2,02 

N. Amoniacal  (mgN L-1)  269 -  562 458 

N. Total  (mgN L-1)  287 - 614 536 

Fosfato Total  (mgPO4 L-1)  39 - 67 46 

Potássio (mgK L-1) 109 - 134 125 

Fonte: Faustino (2007). 

 
5.1.3.- Conservação Ambiental 

 

Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro   
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Geral 

  

Atmosfera  0.21 

Qualidade do solo na  

Qualidade da água  0 

Biodiversidade  na  

Geração de resíduos sólidos na  

 
No quesito atmosfera constatou-se que a Fossa Séptica Biodigestora não gera odores fortes, podendo 
ser construída próxima à residência. No tocante à capacidade produtiva do solo, quando utilizado como 
adubo orgânico, o efluente gerado pela fossa contribui para a incorporação de matéria orgânica e 
micronutrientes ao solo. Em relação à qualidade da água, a utilização da fossa séptica contribui de 
forma expressiva para não contaminar recursos hídricos e lençol freático com coliformes fecais. 

 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 
Tabela 5.1.4.1. - Recuperação Ambiental     
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Geral 

  

Recuperação Ambiental   0.175 

 
De acordo com os parâmetros propostos pelo Ambitec Agro, em ambos os casos, não foram 
levantados parâmetros que possibilitem afirmar se houve de impactos relevantes quanto à recuperação 
ambiental com a adoção desta tecnologia. Contudo, salienta-se que esta tecnologia contribuir para 
diminuir fontes de contaminação de solo e recursos hídricos por coliformes fecais, com impactos não 
desprezíveis quanto à conservação ambiental.  
 

5.1.5.- Qualidade do Produto 

 
Não se aplica. 

 
5.2.- Índice de Impacto Ambiental 
  

Média Geral  0,23 

 
De acordo com a metodologia AMBITEC Agricultura, a análise agregada dos impactos sociais da 
Fossa Séptica Biodigestora apresentou índice de impacto 0,23.  
 
 
 
 



 9 

5.3. – Fonte de dados 
 
Para a obtenção dos resultados dos impactos sociais, assim como dos impactos ambientais, a partir 
da metodologia do AMBITEC, foram entrevistados produtores rurais usuários da tecnologia 
localizados na região de São Carlos já usuários da fossa a alguns anos e novos adotantes, 
localizados em Porto Velho.  

 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 
São Carlos SP 3    3 
Porto Velho RO 22    22 
Total      25 

 
 
6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL1 
 
6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 

 
Tabela - Impacto sobre o conhecimento 

 

 
Indicadores 

 
Se aplica 

(sim ou não) 

 
Avaliador 

1 

 
Avaliador 

2 

 
Avaliador 

3 

 
Média 

Nível de geração de novos conhecimentos Sim +1 0 +1 0,67 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos 
gerados 

Sim +1 +1 +1 1,0 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim +1 0 +1 0,67 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim +1 0 +1 0,67 

Patentes protegidas Sim 0 0 0 0 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos 
indexados 

Não  0 0 0 0,0 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Não 0 0 0 0,0 

 
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança 
(0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% 
e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
Perfil dos entrevistados: 
 
Avaliador 1: Técnico Agrícola 
Avaliador 2: Eng. Agrônomo 
Avaliador 3: Geofísico, agente do poder público estadual  

 

6.1.2. Análise dos impactos sobre o conhecimento.  
 
Em áreas rurais, a destinação adequada do esgoto sanitário não é meramente um problema técnico. 
O uso de fossas secas e outros tipos de latrinas sempre foram considerados soluções apropriadas e 
relativamente baratas. Um número considerável de modificações dessas latrinas tem sido proposto 
para as mais diversas situações nas quais circunstâncias adversas como terreno rochoso e lençol 
freático muito superficial têm que ser superadas. Na grande maioria das vezes a dificuldade com a 
destinação dos dejetos na zona rural consiste em convencer as pessoas a usar e a manter a latrina, o 
que só poderá ser conseguido com programas de educação sanitária. Ocorre, no entanto, que 

                                            
1
 Este tópico da análise foi retirado do Relatório anteriormente realizado para avaliação da tecnologia. 
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mesmo com programas de educação, freqüentemente as latrinas são construídas, mas não são 
usadas ou mantidas e acabam se tornando focos de contaminação de doenças.  
Neste sentido, criou-se a necessidade de pensar um novo sistema para substituir as fossas negras. O 
processo de biodigestão de resíduos orgânicos é bastante antigo, sendo que a primeira unidade foi 
instalada em Bombaim, na Índia em 1819; na Austrália uma companhia produz e industrializa o 
metano a partir de esgoto desde 1911. A China possui 4,5 milhões de biodigestores que produzem 
gás e adubo orgânico, sendo que a principal função é o saneamento no meio rural. No Brasil, a 
ênfase para os biodigestores foi dada para a produção de gás, com o objetivo de converter a energia 
do biogás em energia elétrica através de geradores. Isso permitiu melhorar as condições rurais, como 
o uso de ordenhadeiras na produção de leite, e outros benefícios que podem ser introduzidos. O 
processo desenvolvido na Fossa Séptica Biodigestora realiza-se através da decomposição 
anaeróbica da matéria orgânica digerível por bactérias que a transforma em biogás e efluente 
estabilizado e sem odores, podendo ser utilizado para fins agrícolas. As fases do processo constam 
de: fase de hidrólise enzimática, ácida e metanogênica (Olsen & Larsen, 1987), as quais eliminam 
todo e qualquer elemento patogênico existente nas fezes, devido principalmente, à variação de 
temperatura. Com isso, o processo de biodigestão de resíduos orgânicos é uma possibilidade real a 
ser considerada para a melhoria do saneamento no meio rural. Em suma, o biodigestor aqui 
desenvolvido tem dois objetivos: 1) substituir, a um custo barato para o produtor rural, o esgoto a céu 
aberto e as fossas sépticas e 2) utilizar o efluente como um adubo orgânico, minimizando gastos com 
adubação química, ou seja, melhorar o saneamento rural e desenvolver a agricultura orgânica. 
Recentemente, o princípio inovador do funcionamento da Fossa Séptica Biodigestora (a utilização de 
esterco bovino fresco) também gerou uma nova tecnologia. Trata-se do Sistema de Biodigestor em 
grande escala, que trata simultaneamente dejetos humanos e dejetos de suínos. Além da utilização 
do efluente, este sistema de biodigestor também visa a co-geração de gás para aproveitamento 
doméstico. Este sistema foi desenvolvido e instalado em parceria com o Centro Técnico Paula Souza, 
na Escola Agrícola de Cabrália Paulista. 

 
6.2. Impactos sobre Capacitação 

 

 
Indicadores 

 
Se aplica 

(sim ou não) 

 
Avaliador 

1 

 
Avaliador 

2 

 
Avaliador 

3 

 
Média 

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo Sim +3 +1 +1 1,67 

Capacidade de formar redes e de estabelecer 
parcerias 

 
Sim 

+3 +3 +1 2,33 

Capacidade de compartilhar equipamentos e 
instalações 

Sim +1 0 0 0,33 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim +3 +3 +3 3,0 

Capacidade de trocar informações e dados 
codificados 

Não 0 0 0 0,0 

Capacitação da equipe técnica Sim +3 +3 +3 3,0 

Capacitação de pessoas externas Sim +3 +1 +3 2,33 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança 
(0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 
25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

Perfil dos entrevistados: 
 
Avaliador 1: Técnico Agrícola 
Avaliador 2: Eng. Agrônomo 
Avaliador 3: Geofísico, agente do poder público estadual  

 

6.2.2. Análise dos impactos sobre a capacitação e aprendizagem 

O sistema de Fossa Séptica Biodigestora, embora seja simples e de fácil adoção, tem se mostrado 
muito eficiente na prevenção da contaminação do solo e recursos hídricos por coliformes fecais. Por 
este motivo, desde seu lançamento em 2001, esta tecnologia tem suscitado interesse de parceiros 
públicos para auxiliar a disseminação da tecnologia e sua efetiva adoção. Por ser considerada uma 
tecnologia de ação social, a Fossa Séptica Biodigestora ganhou o prêmio Tecnologia Social da 
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Fundação Banco do Brasil em 2003. A publicidade conferida por ocasião deste prêmio somou 
esforços aos da Embrapa na divulgação desta tecnologia. A partir de então, parcerias com o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Ciência & Tecnologia, outras unidades da 
Embrapa, CATI, prefeituras municipais, ONGs entre outros, foram fomentados e consolidados com o 
objetivo de difundir ainda mais esta tecnologia. Algumas ações no sentido de ampliar a divulgação 
desta tecnologia, estão centradas em esforços para promover a capacitação e aprendizagem na 
montagem do sistema e, principalmente, salientar a importância do tratamento de esgoto para a 
prevenção de doenças e qualidade de vida. 
Em decorrência do projeto “Ações de Transferência de Tecnologias Sociais para Saneamento Básico 
na Área Rural de Baixo Custo, Visando a Melhoria da Qualidade de Vida e Preservação do Meio 
Ambiente”, até 2007, cerca de 2300 pessoas foram instruídas, entre elas mais de 500 extensionistas. 
Maiores detalhes sobre estas ações institucionais serão descritas no tópico 6.3.2 deste documento.  
Outros impactos positivos sobre capacitação e aprendizagem estão relacionados a ações 
associativistas e de extensão rural. A tecnologia da fossa séptica biodigestora, por comprovada 
eficácia e fácil adoção, tem estimulado a pró-atividade de associações de produtores, cooperativas e 
ONG´s em despertar a comunidade para a importância do tratamento do esgoto sanitário rural. Assim 
sendo, a procura por demais informações tecnológicas, além das informações sobre a fossa séptica, 
também são estimuladas. 
Por fim, os conhecimentos e aprendizados gerados com esta tecnologia, geraram, além de folderes, 3 
publicações da Embrapa, que muito contribuem para a transferência de conhecimentos acerca do 
tema: 

1) Comunicado Técnico, nº 46, 2002. - “Utilização de uma Fossa Séptica Biodigestora para Melhoria 
do Saneamento Rural e Desenvolvimento da Agricultura Orgânica” 
 
2) “Revista Papo Cabeça: Saúde na Roça”, 2004, 1.000 exemplares da 1° edição em parceria com a 
Fundação BB, 9.000 exemplares da 2° edição, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, 1000 exemplares da 3° edição, em parceria com a Embrapa Roraima, 1.000 exemplares da 
4° edição, em parceria com a Fundação Cargill e 7.500 exemplares da 5° edição, com recursos do 
Macroprograma 4 da Embrapa. A publicação também está disponível para acesso pela Internet, pela 
homepage da Unidade. 
 
3) Circular Técnica: Séries Embrapa 2010 “Perguntas e Respostas: Fossa Séptica Biodigestora”, 
2010, 300 exemplares. 
 
Também toda a problemática, funcionamento, modo de instalação e manutenção são demonstrados 
no vídeo “Saneamento Básico na Zona Rural”, produzido em 2006 e replicado para transferência, 
conforme demandas. 

 
6.3. Impactos Político-institucional 
 
6.3.1. Avaliação dos impactos político-institucionais. 

Tabela - Impacto político-institucional 

 
Indicadores 

 
Se aplica 

(sim ou não) 

 
Avaliador 

1 

 
Avaliador 

2 

 
Avaliador 

3 

 
Média 

Mudanças organizacionais e no marco institucional Não 0 0 0 0,0 

Mudanças na orientação de políticas públicas Não 0 0 0 0,0 

Relações de cooperação público-privado Sim +1 +1 0 0,67 

Melhora da imagem da instituição Sim +3 +3 +3 3,0 

Capacidade de captar recursos Não 0 0 0 0,0 

Multifuncionalidade e da interdisciplinaridade equipes Sim +1 +1 +1 1,0 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade Sim +1 +1 +1 1,0 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança 
(0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% 
e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 
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Perfil dos entrevistados: 
 
Avaliador 1: Técnico Agrícola 
Avaliador 2: Eng. Agrônomo 
Avaliador 3: Geofísico, agente do poder público estadual  

 
6.3.2. Análise dos impactos políticos-institucionais 
 
A tecnologia da fossa séptica biodigestora melhorou as relações da instituição com o setor privado, 
principalmente em função das parcerias firmadas, como pode ser observado nas várias atividades 
desenvolvidas no ano de 2017, e descritas abaixo. A imagem da instituição também é incrementada na 
medida que esta é uma tecnologia de forte cunho social e que beneficia principalmente as populações 
mais pobres. A interdisciplinaridade e adoção de novos métodos de qualidade também ocorreu na 
instituição em razão do desenvolvimento dos trabalhos com esta tecnologia. 
 
Atividades desenvolvidas em 2017 relacionadas a tecnologia da fossa séptica biodigestora estão 
descritas na Tabela 6.3.2 a seguir: 
 
Tabela 6.3.2. Lista de atividades relacionadas ao saneamento básico rural 

Data Descrição Local Cidade Patrocinadora Público 
Quant.  

Part. 

19/05/
17 

Palestra: "Tecnologias Sociais de 
Saneamento Básico Rural" 

Sede São Carlos SP Embrapa 

Alunos 
Esalq 
USP 

12/06/
17 

Palestra: "Tecnologias Sociais de 
Saneamento Básico Rural" 

Sede São Carlos SP Embrapa 
Alunos 
UFSCar 

19/06/
17 

Dia de Campo de montagem de 
Fossa Séptica Biodigestora e Jardim 

Filtrante 

Zona Rural Jaú SP Apta Jaú 

Apta, 
ETEC e 
FATEC 

Jaú 

20/06/
17 

Palestra: "Tecnologias Sociais de 
Saneamento Básico Rural" 

Sede São Carlos SP Embrapa Abag 

30/06/
17 

Dia de Campo de montagem de 
Fossa Séptica Biodigestora  

Zona Rural Campinas SP Pref. Campinas 
Produto

res 

11/07/
17 

Dia de Campo de montagem de 
Fossa Séptica Biodigestora  

Ilha das 
Cinzas 

Gurupá PA 
Embrapa Amapá e 

ICMBio 

Gestores 
Reserva 

11/08/
17 

Dia de Campo de montagem de 
Fossa Séptica Biodigestora  

Zona Rural Campinas SP Rotary 
Produto

res 

12/09/
17 

Dia de Campo de montagem de 
Fossa Séptica Biodigestora  

Zona Rural Patrocínio MG Prefeitura  

Produto
res, 

extensio
nistas 

27/09/
17 

Palestra: "Tecnologias Sociais de 
Saneamento Básico Rural" 

Sede São Carlos SP Embrapa ABAG 

05/12/
17 

Dia de Campo de montagem de 
Fossa Séptica Biodigestora  

Zona Rural Murici AL Semarh - AL 

Extensio
nistas, 

produto
res 

 
 
6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e 
Político-institucionais 
 
A análise agregada referente aos impactos sobre o conhecimento, capacitação e ambiente político-
institucional da tecnologia em questão é bastante positiva. A Fossa Séptica Biodigestora, desde seu 
ano de lançamento em 2001, têm contribuído de forma expressiva para disseminar práticas de 
promoção à saúde e preservação ambiental por meio de palestras e dias de campo sobre saneamento 
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básico na área rural. Através de projetos internos à Embrapa e parcerias público-institucionais citados 
anteriormente neste relatório, esta tecnologia tem abrangência nacional e, mais recentemente, 
internacional.  
Os conhecimentos gerados a partir da Fossa Séptica Biodigestora também contribuíram para a 
geração de uma nova tecnologia denominada “Processo Misto para Desinfecção e Aproveitamento na 
Agricultura de Lodo de Esgoto e Resíduos Vegetais”, cujo desenvolvimento foi realizado em parceria 
com a iniciativa privada e gerou depósito de patente Embrapa requerida no INPI. Também originou o 
princípio básico do Biodigestor Anaeróbio para tratamento conjunto de resíduos humanos e animais, 
cujo piloto, instalado na Escola Técnica Astor de Matos, em Cabrália Paulista, que gera biogás, 
biofertilizante e capacitação dos alunos.  
 

 
6.5. Fonte de dados 
 
Perfil dos Entrevistados 

 
Avaliador 1: Técnico Agrícola 
Avaliador 2: Eng. Agrônomo 
Avaliador 3: Geofísico, agente do poder público estadual  

 
 
7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 
 
A avaliação integrada dos impactos deve estar contemplada em um novo enfoque do desenvolvimento 
rural sustentado, apoiado na compreensão de que é necessário considerar, simultaneamente, as três 
dimensões do desenvolvimento: econômica, social e ambiental.  
Do ponto de vista econômico, o baixo custo de construção da fossa séptica e os resultados 
apresentados na biodigestão dos excrementos humanos (traduzido na eliminação de agentes 
patogênicos) têm se mostrado bastante eficiente para substituir a tradicional "fossa negra", 
normalmente utilizada na área rural, e que é a principal responsável pela contaminação das águas 
subterrâneas. Além disso, a possibilidade de utilização do efluente como adubo líquido orgânico 
mostrou-se uma fonte rica de macro e micronutrientes para as plantas, além de matéria orgânica para 
o solo. Com isso, o produtor pode economizar na compra de adubos com a formulação NPK. 
Entretanto, para alcançar plenamente tais impactos, deve-se criar uma conscientização em relação ao 
uso do efluente gerado. Assim, identificou-se a necessidade de mais estudos sobre o efeito do efluente 
no solo e na produção agrícola, assim como a disseminação destas informações para os usuários da 
fossa. Uma cartilha indicando o volume do efluente que pode ser utilizado em substituição a 
determinada quantidade de adubo ou fertilizante químico ou calcário, assim como informações mais 
precisas dos seus benefícios é altamente recomendado e estimularia aos adotantes da fossa a 
obterem os ganhos potenciais desse sistema, conforme estimado neste estudo. 
 
Outro aspecto importante do ponto de vista econômico, mas também social, diz respeito à saúde da 
população rural: o tratamento de esgoto doméstico rural pode mitigar os problemas relacionados às 
doenças veiculadas por falta de tratamento básico de água e esgoto, como cólera, febre tifóide, 
giardíase, amebíase, hepatite infecciosa, diarréia aguda, escabiose, pediculose (piolho), tracoma, 
conjuntivite bacteriana, salmonelose, tricuríase, enterobíase, ancilostomíase e ascaridíase. A Figura 2 
mostra a relação entre a participação da população (rural e urbana) com esgoto tratado e a ocorrência 
de morte por diarréia no país nos anos de 1990 e 2000. O índice de correlação entre a participação da 
mortalidade por diarréia com a participação da população urbana com esgoto tratado, no período 
descrito nesta figura, foi de -88% e com a participação da população rural com esgoto tratado foi de -
77%. Ou seja, tais índices de correlação corroboram com o descrito por Heller (1997), mostrando a 
estreita relação existente entre aumento de esgoto tratado e redução no número de mortes por diarréia. 
Entretanto, este não é um impacto direto da tecnologia e, portanto, não foi estimada pelo método 
utilizado para avaliação econômica dos impactos de tecnologias adotado pela Embrapa. 
 
Outros impactos sociais positivos desta tecnologia estão relacionados a ações associativistas e de 
extensão rural. A tecnologia da fossa séptica biodigestora tem estimulado a pró-atividade de 
associações de produtores, agricultores familiares, assentados, cooperativas, ONGs e asse em 
despertar a comunidade para a importância do tratamento do esgoto sanitário rural.  
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No tocante aos impactos ambientais, a utilização da Fossa Séptica Biodigestora, proporciona 
melhorias na qualidade ambiental e de vida ao homem do campo, com reflexos diretos para toda a 
sociedade. Outro apelo desta tecnologia é o atendimento à resolução do CONAMA e às normas e 
padrões ambientais estabelecidos pela ISO 14.000 e pela Agenda 21. 
Por fim, a análise integrada desta tecnologia demonstra sua real contribuição para o desenvolvimento 
balizado em segurança social, econômica e ambiental das atividades desenvolvidas no espaço rural.  
 
Como perspectivas de adoção futura esta tecnologia tem um grande potencial dado a grande 
quantidade de pessoas na área rural sem saneamento adequado. O percentual de pessoas da área 
rural no Brasil sem saneamento adequado é superior ao de países mais pobres que o nosso na África, 
por exemplo. Diante desta realidade, programas sociais de melhoria das condições de vida e 
erradicação da miséria têm sido implementados no país nos últimos anos. Assim, a tecnologia da fossa 
séptica biodigestora tem grande potencial de ser adotada nestes programas. 

 
8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
8.1. Estimativa dos Custos  
 
Tabela 8.1.1 - Custos da Embrapa com o desenvolvimento e transferência da Fossa Séptica 
Biodigestora, a preços de 2017 

Ano Custos de 
Pessoal 

Custeio 
de 

Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração  

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2000 93,522 3,135 0 0 0  96,657  

2001 38,480 1,578 0 0 0  40,059  

2002 44,426 1,390 0 0 0  45,817  

2003 34,927 0 0 0 0  34,927  

2004 34,994 0 0 0 0  34,994  

2005 39,561 0 0 0 273,488  313,049  

2006 38,890 0 0 0 62,924  101,815  

2007 37,010 27,376 0 0 33,352  97,737  

2008 33,273 0 0 0 13,965  47,238  

2009 32,687 0 0 0 13,719  46,406  

2010 30,960 0 0 0 76,258  107,219  

2011 28,528 0 0 0 78,529  107,058  

2012 27,250 0 0 0 134,459  161,709  

2013 25,688 0 0 0 31,326  57,014  

2014 0 0 0 0 0  -    

2015 0 0 0 0 0  -    

2016 0 0 0 0 0  -    

2017 0 0 0 0 0  -    

 
8.2. Análise dos Custos 
 
No ano de 2017 não houve custeio de pesquisa, pessoal ou transferência aportado nesta tecnologia 
oriundos da Embrapa. Para os anos anteriores, todos os valores foram deflacionados para 2017 
utilizando o IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2017). 
 
 

9. AÇÕES SOCIAIS 
 
Tipo de Ação 
 
( x ) Ações de Filantropia 
( x ) Agricultura familiar 
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( x ) Apoio Comunitário 
(    ) Comunidades Indígenas 
( x ) Educação e formação profissional externas 
(    ) Educação e formação profissional internas (SRH) 
( x ) Meio ambiente e educação ambiental 
( x ) Participação no programa Fome Zero 
( x ) Reforma agrária 
(    ) Saúde, segurança e medicina no trabalho (SIPAT, Qualidade de Vida) 
(    ) Segurança alimentar 
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