
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da tecnologia: Fossa Séptica Biodigestora 

Ano de avaliação da tecnologia: 2019 

Unidade:  Embrapa Instrumentação 

Responsável pelo relatório:  
Carlos Renato Marmo 
Cinthia Cabral da Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Carlos/SP, 28 de janeiro de 2020 



2 
 

 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ____________________________________________________________ 3 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA ____________________________________________ 4 

1.1. Nome/Título ________________________________________________________ 4 

1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa _____________________________ 4 

1.3. Descrição Sucinta ____________________________________________________ 4 

1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: ____________________________________ 6 

1.5. Ano de Lançamento: __________________________________________________ 6 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*: _______________________________ 6 

- ____________________________________________________________________ 6 

1.7. Ano de Início da adoção: _______________________________________________ 7 

1.8. Abrangência da adoção: _______________________________________________ 7 

1.9. Beneficiários ________________________________________________________ 7 

1.9.1. Contrato de Licenciamento (Fornecimento de Know-how) _____________________ 7 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA ____________________________ 8 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA _________________ 9 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos_______________________________________ 9 

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade ___________________________ 10 

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos ___________________________________ 12 

3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas ____________________ 15 

3.1.5. Análise dos impactos econômicos _____________________________________ 15 

3.2. Custos da Tecnologia _________________________________________________ 16 

3.2.1. Estimativa dos Custos _____________________________________________ 16 

3.2.2. Análise dos Custos ________________________________________________ 17 

3.3. Análises de rentabilidade _____________________________________________ 20 

3.4. Instituições envolvidas/parcerias ________________________________________ 22 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-
Agro __________________________________________________________________ 22 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos _____________________________ 23 

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos _________________________ 24 

4.4. Índice de Impacto Socioambiental _______________________________________ 27 

4.5. Impactos sobre o Emprego ____________________________________________ 28 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL__________________ 29 

5.1. Capacidade relacional ________________________________________________ 30 

5.2. Capacidade científica e tecnológica ______________________________________ 31 

5.3. Capacidade organizacional ____________________________________________ 31 

5.4. Produtos de P&D ___________________________________________________ 32 

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional __________________________ 34 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ______________________________________ 35 

7. FONTE DE DADOS ______________________________________________________ 37 

8. BIBLIOGRAFIA _________________________________________________________ 38 

9. EQUIPE RESPONSÁVEL ___________________________________________________ 42 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/ownCloud/Rede/21_09_18/Novos%20Relatórios%20de%20Impacto_2018-19/Resultados%20Fossa/Fossa_Septica_Final_28Jan2020.doc%23_Toc31125725


3 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dados coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2015 informam 
que 43,5% das residências rurais possuem sistemas rudimentares (fossas negras) de disposição de 
esgoto. Cerca de 11% dos imóveis não possuem nenhum tipo de tratamento, lançando os dejetos 
diretamente em valas abertas, no solo e/ou em corpos d´água. O estudo indica ainda que há um 
contingente (28%) de outras alternativas que, se operadas inadequadamente, não proporcionam o 
tratamento necessário para evitar a contaminação do meio ambiente e comprometem a saúde 
dos moradores. 

No que tange a população geral (urbana e rural), estudos atuais (Instituto Trata Brasil, 2018) 
indicam que o saneamento básico tem avançado de forma muito lenta no Brasil. Em 2004, cerca 
de 81% da população brasileira tinha acesso à água tratada. Doze anos depois, em 2016, este 
índice atingiu 83%, expansão pouco mais significativa que o crescimento populacional. Entre 2004 
e 2016 o avanço nacional quanto à coleta de esgotos foi de 38% para 52%, porém com grandes 
diferenças regionais quanto ao déficit: Norte (90%); Nordeste (73%), Sul (58%), Centro-Oeste 
(49%) e Sudeste (21%). 

A Fossa Séptica Biodigestora (FSB) é uma solução tecnológica para tratamento de esgoto 
doméstico (especificamente do vaso sanitário) em propriedades rurais. Trata-se de uma tecnologia 
social desenvolvida pela Embrapa Instrumentação e disseminada pela rede de parceiros 
institucionais. Em 2003 a Fossa Séptica Biodigestora recebeu o Prêmio Fundação Banco do Brasil 
de Tecnologias Sociais, entre as 635 propostas apresentadas, foi uma das 6 escolhidas. Atualmente 
consta no Banco de Tecnologias Sociais da FBB, que fomentou a instalação de 3.535 unidades no 
Brasil entre 2004 e 2014. Atualmente configura-se como política pública do Governo Federal na 
área de saneamento básico rural, por meio da Portaria nº 366/2018/Ministério das Cidades, que 
regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa 
Minha Vida. 

Este relatório dá continuação aos estudos que vêm sendo realizados anualmente para 
análise dos impactos da tecnologia “Fossa Séptica Biodigestora”. Como já descrito no relatório 
anterior, e os impactos do período de 2001 a 2010 não apresentam a mesma precisão da análise a 
partir de 2011, uma vez que foi necessário um resgate de informações às vezes não muito exatas 
pelo tempo já transcorrido. Entretanto, esta série de informações possibilita uma visão mais 
interessante do impacto da tecnologia, sua evolução, e da obtenção dos impactos econômicos dos 
investimentos na pesquisa realizados. Deu-se continuidade neste relatório do método de 
obtenção dos custos da Embrapa utilizado no relatório anterior, mas com atualização de valores. 

O objetivo deste relatório é apresentar uma estimativa do impacto da tecnologia da Fossa 
Séptica Biodigestora em cada ano que foi adotada, desde a sua implementação (2001), até a data-
base deste relatório (2019). Esta estimativa, ponderada pela participação da Embrapa 
Instrumentação no seu desenvolvimento e implementação, busca apresentar os resultados à 
sociedade e ao Governo Federal, demonstrando a natureza e a dimensão dos impactos derivados 
da adoção dos resultados da pesquisa e transferência de tecnologia.  

O primeiro item deste relatório procurou descrever a tecnologia analisada, dando a sua área 
de abrangência no ano de 2019 e a indicação dos beneficiários finais. O item 2 oferece uma visão 
da cadeia onde a tecnologia pode ser inserida, indicando quais os possíveis efeitos indiretos 
que a tecnologia pode causar em outros agentes. As análises foram agrupadas em três 
avaliações principais: econômica (item 3), socioambiental (item 4) e sobre o conhecimento, 
capacitação e desenvolvimento institucional (item 5). O item 6 faz as principais conclusões do 
trabalho e o item 7 descreve as fontes de dados primárias utilizadas.   
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

Fossa Séptica Biodigestora 
 

1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 

Eixo de Impacto do VI PDE 
x Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 

x Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 
x Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

A Fossa Séptica Biodigestora é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Instrumentação 
para o tratamento do esgoto doméstico do vaso sanitário tecnicamente classificado como água 
negra das residências rurais. Trata-se de um pequeno biodigestor anaeróbio formado por 3 (três) 
caixas d´água de fibra de vidro, interligadas entre si por tubos e conexões de PVC, conforme 
descrito na Figura 1.  

A tecnologia é uma alternativa viável às fossas negras, valas, disposição direta no solo e na 
água, que são soluções rudimentares com alto risco de contaminação do meio ambiente e 
disseminação de doenças de veiculação hídrica: diarreias, verminoses, hepatite, etc. Segundo 
dados do PNAD-IBGE 2015, mais da metade das residências rurais brasileiras não possuem 
sistemas de tratamento de esgotos domésticos adequados. 

Um dos principais benefícios da tecnologia em relação às fossas sépticas convencionais e/ou 
sistemas comerciais é a possibilidade de reuso na agricultura do efluente (esgoto tratado), já que o 
mesmo sai do sistema estabilizado. Sua composição química indica a presença de macronutrientes 
(nitrogênio, fósforo e potássio), micronutrientes e matéria orgânica solúvel, essenciais para o 
desenvolvimento de culturas agrícolas. O uso do efluente deve ser feito com critério, na forma de 
fertirrigação, seguindo recomendações nacionais e internacionais sobre o assunto. Além disso, o 
sistema dispensa a remoção periódica de lodo (material sólido) nos biodigestores, evitando-se a 
necessidade de caminhões limpa-fossas. 

O princípio do funcionamento é a fermentação anaeróbia realizada por um conjunto de 
microrganismos presentes no próprio esgoto. Sob condições adequadas de temperatura, tempo 
de permanência no sistema e nutrientes, os microrganismos consomem a matéria orgânica e 
convertem o esgoto bruto em um efluente adequado para ser utilizado no solo como um 
fertilizante, sob condições controladas. Todo esse processo é realizado naturalmente, aplicando-se 
no sistema uma mistura de 5 litros de esterco bovino fresco e água, uma vez por mês, que atua 
como um inoculante biológico.  

As fezes dos ruminantes contém uma seleção de bactérias que aumentam a eficiência, 
consomem a matéria orgânica, reduzem odores e auxiliam na qualidade do líquido da saída do 
sistema, que tem potencial para uso agrícola. 

O item 1.3.1 apresenta um maior detalhamento da diferença entre esta tecnologia e outras 
já existentes. 
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Figura 1 – Esquema do sistema da Fossa Séptica Biodigestora 
Fonte: Galindo et al. (2010). Foto: Renato Marmo 

 
1.3.1. Comparação da tecnologia com sistemas existentes 

A Tabela 1, elaborada por Da Silva (2011), apresenta as principais diferenças entre um 
sistema inadequado (fossa rudimentar), a solução desenvolvida pela ABNT e a Fossa Séptica 
Biodigestora. É importante ressaltar que a escolha da tecnologia para atender um imóvel rural 
deve levar em consideração diversos aspectos técnicos tais como: separação do tipo de esgoto 
(águas negras – vaso sanitário; águas cinzas – restante do esgoto da casa), disponibilidade de área, 
custos, possibilidade de aplicação do efluente na agricultura, tipo de solo, etc.  

Assim, a Fossa Séptica Biodigestora deve ser utilizada apenas para tratamento do esgoto 
sanitário, ao contrário das demais alternativas abordadas na Tabela 1. A principal vantagem deste 
tratamento em relação aos demais, descrito nesta tabela, é a ausência de contaminação das águas 
associado a não necessidade de se retirar o lodo e poder ser utilizado o efluente reciclado da 
mesma. Além disto, diferente das outras 2 alternativas descritas, não difunde odor no ambiente. 

Além das alternativas descritas na Tabela 1, existem outras dezenas de tipos de sistemas 
individuais para tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais, porém poucos foram tão 
estudados (por instituições de pesquisa relevantes como a Embrapa) como a Fossa Séptica 
Biodigestora. É importante ressaltar, como mencionado anteriormente, que a recomendação 
técnica de uso de determinada tecnologia para saneamento rural depende de vários fatores, que 
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somente podem ser corretamente feitos por profissional capacitado. A Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) publicou em 2018 uma compilação de alternativas tecnológicas para o 
tratamento de esgoto doméstico em comunidades isoladas, fornecendo parâmetros referenciais 
para a escolha das soluções. A Fossa Séptica Biodigestora compõe o rol de possibilidades viáveis e 
seguras para a tomada de decisão técnica envolvendo o saneamento rural (UNICAMP, 2018). 

 
Tabela 1 – Comparação entre as opções de fossa para saneamento: características selecionadas. 

Característica 
Fossa 

rudimentar 

Fossa 
séptica 
ABNT 

Fossa Séptica 
Biodigestora 

Contaminação águas superficiais Sim Não Não 

Contaminação águas subterrâneas Sim Não Não 

Necessidade de retirar lodo Sim/Não1 Sim Não 

Efluente reciclável Não Não Sim 

Trata todo esgoto doméstico Sim Sim Não2 

Proliferação de vetores Sim Não Não 

Odor desagradável Sim Sim Não 

Vedação hermética Não Não Sim 

Custo para implantação  Baixo 
(< 1 SM/família3) 

Alto 
(> 4 SM/família) 

Médio 
( +/- 2 SM/família) 

Fonte: Da Silva (2011), elaborado pela autora. 
Notas: 
 1 Depende do tipo de solo: solos arenosos o material percola e não há necessidade; 
 2 a Fossa Séptica Biodigestora, ao contrário das outras, só trata o esgoto proveniente do vaso sanitário. Esgoto de 
ralos, tanques e pias não são coletados, mas podem ser tratados pela tecnologia “Jardim Filtrante”, também 
desenvolvida pela Embrapa;  
3 Família 5 pessoas 
 

Algumas tecnologias possuem como ponto crítico as altas demandas de manutenção e 
operação, o que muitas vezes são desprezadas pelo técnico. Cita-se, por exemplo, tecnologias que 
possuem filtros anaeróbios de brita/brita ou sistemas que após um período de uso necessitam ser 
completamente substituídos todos os materiais componentes. Além disso, um importante fator a 
ser considerado é a necessidade de limpeza do sistema com caminhões limpa-fossa, comuns no 
caso das tecnologias da ABNT. A Fossa Séptica Biodigestora dispensa o uso de tais procedimentos 
em função de vários fatores tais como: geometria do sistema, tempo de detenção, projeto 
hidráulico e uso de fezes bovinas frescas mensalmente, que atuam como um inoculante capaz de 
remover até 90% dos sólidos totais do sistema. 

Além disso, a Embrapa não desenvolveu apenas o sistema em si, mas uma metodologia para 
transferência de tecnologia, baseando-se em princípios de apropriação da mesma pelo produtor, 
reuso do efluente, educação ambiental/sanitária e atuação social na implementação dos projetos 
em questão. 
 
1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2000 

 
 
 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*: - 

 

1.5. Ano de Lançamento: 2001 
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1.7. Ano de Início da adoção:  2001 

 
1.8. Abrangência da adoção: 

Foram levantados dados pela Embrapa Instrumentação (Embrapa, 2016) e constatou-se que 
a tecnologia está presente na maioria dos estados do País. No entanto, por se tratar de uma 
tecnologia social amplamente divulgada desde 2001, é possível que todos os Estados da Federação 
possuam o sistema implantado, seja por entidades públicas, ONGS, OSCIPs e iniciativas próprias de 
agricultores. 
 

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  TO  

RN x   

SE x  

 

1.9. Beneficiários 

Os beneficiários diretos da tecnologia são produtores rurais que não possuem sistemas 
adequados de tratamento de esgoto doméstico rural. A adoção da tecnologia tem impacto na 
qualidade ambiental e nos aspectos sanitários da propriedade, assim como na produtividade 
agrícola com o uso do efluente na ferti-irrigação. 

A Embrapa tem atuado fortemente com parceiros institucionais que desenvolvem projetos 
ambientais relacionados à preservação/recuperação de nascentes, áreas de preservação 
permanente, pagamentos por serviços ambientais e manejo de recursos hídricos. Dentre as 
entidades, destacamos Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Consórcios de Bacias 
Hidrográficas e entidades (ONGs e OSCIPs) ambientais. O tema “saneamento básico rural” é 
transversal a quaisquer ações desenvolvidas no campo e tem sido incorporado como tema 
relevante e fundamental para a sustentabilidade de projetos desta natureza. 

 
1.9.1. Contrato de Licenciamento (Fornecimento de Know-how) 

A Embrapa Instrumentação assinou em 08.02.2019 um Contrato de Licenciamento inédito 
(SAIC nº 23700.19/0003-8) com a empresa Better Ambiental Indústria e Comércio Ltda, de 
Pinhalzinho/SP para comercialização de kits das tecnologias sociais de saneamento básico rural: 
Fossa Séptica Biodigestora, Jardim Filtrante e Clorador Embrapa.  

A parceria prevê utilizar os conhecimentos tecnológicos e a marca mista da Embrapa - sem 
garantia de exclusividade - sob o compromisso de exploração econômica de produtos e serviços 
relacionados aos ativos tecnológicos. 

A empresa já vinha fornecendo material para algumas prefeituras, como a de Campinas/SP 
e, no passado, comercializou sistemas para entidades como a CATI (SP) e entidades do terceiro 
setor que atuam no saneamento rural. A empresa estimou em mais de 800 sistemas fornecidos 
desde 2008. Nesse sentido, a Embrapa Instrumentação verificou a possibilidade do Setor Privado 



8 
 

 

produzir o kit dessas tecnologias para os interessados, com todo o suporte técnico fornecido pela 
Unidade. As tecnologias continuam como sociais, com as informações disponíveis à sociedade de 
forma gratuita no Portal Embrapa. O que muda é essa possibilidade, por exemplo, de 
fornecimento de kits completos para programas/projetos nos quais a aquisição ocorre em 
quantidades maiores, especialmente no Estado de São Paulo. Com isso, a Embrapa 
Instrumentação também receberá royalties, assim como terá maior capilaridade no que tange à 
divulgação das tecnologias.  

No levantamento dos valores comercializados em 2019 (a partir de fevereiro) pela Embrapa 
chegou-se aos seguintes montantes, conforme informação disponibilizada pela empresa em 
janeiro/2020: 42 unidades comercializadas no valor total de R$ 69.840,00. Isto gerou um valor de 
royalties de R$2.095,20 para a Embrapa Instrumentação. 
 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

A Fossa Séptica Biodigestora tem como resultados práticos a (1) substituição das fossas 
negras por uma tecnologia adequada para o tratamento de esgoto; (2) possibilidade de reuso do 
efluente na agricultura como um fertilizante, minimizando gastos com adubação química e (3) 
promover o saneamento básico, com impactos na qualidade de vida e saúde do agricultor. 
Considerando tais efeitos da adoção da tecnologia, a Tabela 2 oferece uma perspectiva, para 
diferentes impactos que podem ocorrer na cadeia. A adoção da Fossa Séptica Biodigestora está 
inserida e afeta diretamente (beneficiário principal) a população rural. Esta população foi 
positivamente impactada: por uma melhoria na capacitação, devido à assistência oferecida ao 
adotar a tecnologia; economicamente, pela melhoria nas condições de saúde e, 
consequentemente, redução de perdas de dias trabalhados e de redução de custo com saúde. 
Além disso, há a possibilidade do uso do efluente da fossa, que é um biofertilizante, na adubação, 
reduzindo gasto com fertilizantes. No que se refere à saúde e ao meio ambiente, há um impacto 
positivo na redução dos índices de doenças de veiculação hídrica e preservação da qualidade do 
solo e dos recursos hídricos. 

 
Tabela 2 – Indicação dos demais agentes da cadeia produtiva que podem ser afetados positiva ou 
negativamente, a montante e a jusante do beneficiário principal da tecnologia analisada, 
considerando diferentes perspectivas de impactos.  

  

A montante 
Beneficiário 

principal 
A jusante  

Oferta de 
fertilizantes 

Setores 
produtores dos 
componentes 

do sistema 

Outras entidades* 
que trabalham 
com adoção da 

tecnologia 

População rural SUS 
População 
em geral 

Avanço 
conhecimento 

   Positivo    

Capacitação    Positivo Positivo   

Politico 
institucional 

   Positivo  Positivo  

Econômico 
Negativo 

(Redução na 
demanda) 

Positivo 
(Aumento na 

demanda) 
 

Positivo (Aumento 
na produtividade e 
redução de custo) 

Positivo 
(Redução 
de custo) 

 

Social    Positivo  Positivo 

Ambiental     Positivo  Positivo 

Nota: *Entidades tradicionais como prefeituras, órgãos de extensão, empresas de saneamento, cooperativas, comitês 
de bacias hidrográficas, assim como Organizações Não Governamentais (ONGs). 
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Um estudo de mensuração destes impactos sobre o beneficiário final foi feito nos demais 
itens deste relatório. 

Entretanto, impactos de diferentes tipos podem acometer outros elos da cadeia. Estes 
impactos, apresentados de maneira resumida na Tabela 2, atuam de maneira negativa e 
positivamente, respectivamente, para o setor de oferta de fertilizantes e de produção dos 
componentes do sistema da FSB. O primeiro impacto pode ter ocorrido pelo fato da população 
rural utilizar, em grande parte, o efluente da fossa para irrigação, obtendo um resultado 
semelhante ao que seria obtido pelo uso de fertilizantes, mas sem este gasto e, portanto, 
reduzindo a demanda pelo mesmo. Já o impacto positivo nos setores que ofertam os 
componentes dos sistemas foi ocasionado devido à necessidade de compra destes materiais para 
instalação das fossas durante o ano.  

Já os setores descritos como estando a jusante da população rural foram discriminados em 
dois tipos diferentes, um setor da esfera de saúde pública (SUS) e outro da esfera civil (população 
em geral). Nestes dois setores todos os impactos foram positivos, seja na melhoria político-
institucional e na redução de custos (impacto econômico) do primeiro ou nas melhorias das 
condições sociais e ambientais do segundo. No caso dos benefícios da população em geral, estes 
são os mesmos descritos para o beneficiário principal, qual seja melhoria na saúde e redução na 
disposição de esgoto no ambiente. Isto ocorre porque estes efeitos, mesmo sendo causados por 
uma ação local, podem gerar impactos além das fronteiras da propriedade em que a FSB foi 
instalada. 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. Mais do que isso, esta é também a variável analisada em estudos que 
mais apresentam impactos positivos ao avaliar as condições de melhorias sanitárias de uma 
população. Costa & Guilhoto (2012) mostraram que a correlação entre o percentual de 
mortalidade por diarreia com e o percentual da população urbana com esgoto tratado foi de -88% 
e com o percentual da população rural com esgoto tratado foi de -77% no Brasil. 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 diarreia. 
 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

Conforme descrito em Avila et al. (2008), é preconizado o método do excedente econômico 
para avaliar os impactos econômicos das tecnologias da Embrapa. Entretanto, estes mesmos 
autores colocam que:...“nos casos de tecnologias que não possam ser medidas por tais 
indicadores, será necessário buscar outras opções metodológicas mais adequadas”. Como os 
ganhos econômicos decorrentes do uso da Fossa Séptica Biodigestora são indiretos e podem 
abranger toda sociedade, foi realizada uma adaptação no método. 

Neste sentido, conforme análise desta tecnologia apresentada por Costa & Guilhoto (2012), 
os impactos econômicos foram mensurados como sendo de dois tipos, incremento de 
produtividade e redução de custo. O incremento de produtividade foi estimado a partir do ganho 
de saúde e, consequentemente, dos dias ‘a mais’ utilizados no trabalho. Já a redução de custos foi 
de dois tipos: redução com custos de saúde, também proporcionada pela redução de doença e 
economia no uso de fertilizante químico, pelo uso do efluente da fossa como adubo.  
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A seguir descreve-se o método utilizado para estimar tais impactos, as fontes dos dados e 
seus resultados. 
 

Se aplica: sim ( x  )   não (   ) 
 

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 

 

Se aplica: sim ( x  )   não (   ) 

O impacto na produtividade foi medido pelo ganho de produtividade ao reduzir as doenças 
causadas pela falta de tratamento sanitário. Para isto, a seguir foram descritas as relações entre o 
tratamento sanitário e a saúde humana, assim como foram revisados indicadores para que a 
estimativa econômica fosse mensurada.  

Para estimar as perdas de saúde, bem-estar e até mesmos de vidas associadas a tais doenças 
foi adotada a abordagem do custo aplicado à morbidade. Este custo pode ser dividido em duas 
categorias: despesas médicas para tratamento da doença e perdas de salários durante os dias de 
hospitalização, falta no trabalho e outros dias, quando as atividades econômicas são reduzidas 
devido à doença (SALDIVA et al., 2010). Essa segunda categoria é baseada no método 
desenvolvido pela OMS chamado Disability Adjusted Life Years (DALY). O valor de uma DALY 
representa a perda equivalente a um ano com saúde (UNICEF/WHO, 2010). O valor da DALY por 
habitante sem saneamento foi então obtida conforme descrito na equação (1), por ano (t). A fonte 
dos dados e valores utilizados são apresentados na Tabela 1A do anexo. O resultado obtido na 
equação (1) foi inserido na coluna B (rendimento atual) da Tabela A. A coluna A desta tabela 
recebeu o valor zero.  

 

Renda = (DALYt / população sem saneamentot)                                                               (1) 

 

Na coluna C da tabela A foi inserido o PIB per capita, por ano (t), que é o preço unitário para 
ganho de uma unidade a mais de DALY. Os dados para o PIB per capita foram obtidos de IPEA 
(2019). Atualizações observada para os dados de 2018 ocasionaram alteração nos resultados 
daquele ano em relação ao relatório passado. Em relação ao valor do PIB que deixaria de ser 
produzido em função da doença, buscou-se valorar os retornos obtidos pela instalação das fossas 
para a sociedade. Para isso, foi utilizada a abordagem do custo da doença e considerou-se apenas 
a morbidade, ou seja, não foram valoradas as mortes causadas1. 

O ganho de produtividade estimado foi então comparado ao valor da instalação da Fossa 
Séptica Biodigestora. Esse último foi calculado multiplicando seu custo unitário divido por cinco 
(número médio estimado de pessoas em uma família), por ano (t), pela sua vida útil (vu). Assim, 
tem-se uma estimativa anual dos gastos necessários para atender à população rural do País sem 
tratamento adequado do esgoto. O cálculo deste valor é descrito na equação (2). Foram utilizados 
os valores indicados por Silva (2018), sendo vu de 15 anos e custo unitário de R$ 2.500,00. Para os 
anos anteriores este mesmo custo foi utilizado, deflacionado pelo IGP-DI (FGV, 2020). Este valor 
foi inserido na coluna D da Tabela A. 

 

Custo anual da fossa = custo unitáriot / (5 * vu)                      (2) 

 

O valor obtido na equação (2), por ano, foi inserido na coluna D da Tabela A. Desta maneira, 
ao fazer a contabilização do ganho unitário na coluna E da Tabela A, tem-se o ganho de PIB per 

                                            
1 Cerca de 60% das DALYs são ocasionadas por morte prematura. 



11 
 

 

capita relativo ao ganho de DALY de uma pessoa beneficiada pelo saneamento, no caso, referente 
à instalação da Fossa Séptica Biodigestora, subtraído do custo necessário para isto. 
 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade, valores nominais, em R$ 

Ano 

Rendimento 
Anterior 

(Daily por 
pessoa 

beneficiada) 

Rendimento 
Atual (Daily 
por pessoa 

beneficiada) 

Preço 
Unitário 
(PIB per 
capita) 

Custo 
Adicional 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Ganho 
Unitário 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Participação 
da Embrapa 

% 

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
(R$/pessoa 

beneficiada) 

População 
beneficiada 

Benefício 
Econômico 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2001 0,00 0,001497 21.662 10,5070 22 60% 13 25 329 

2002 0,00 0,001426 27.795 11,3798 28 60% 17 100 1.695 

2003 0,00 0,001486 29.829 13,0099 31 60% 19 2.075 38.985 

2004 0,00 0,001352 30.435 14,3439 27 60% 16 4.750 76.394 

2005 0,00 0,001375 26.667 15,5237 21 60% 13 6.820 86.536 

2006 0,00 0,001165 25.251 16,4603 13 60% 8 9.275 72.170 

2007 0,00 0,001172 24.350 16,9939 12 60% 7 13.260 91.867 

2008 0,00 0,001177 24.326 17,7872 11 60% 7 15.370 100.079 

2009 0,00 0,001084 26.393 18,9025 10 60% 6 19.500 113.521 

2010 0,00 0,001030 25.072 19,7539 6 60% 4 21.610 78.640 

2011 0,00 0,000857 25.079 20,9946 0 60% 0 25.415 7.598 

2012 0,00 0,000903 30.098 22,4542 5 60% 3 28.875 81.725 

2013 0,00 0,001010 34.459 23,8468 11 60% 7 33.580 220.829 

2014 0,00 0,000896 38.115 25,3447 9 60% 5 36.425 192.464 

2015 0,00 0,000897 52.159 27,0806 20 60% 12 39.140 462.206 

2016 0,00 0,000925 52.985 30,3152 19 60% 11 54.385 609.959 

2017 0,00 0,000925 49.424 32,3500 13 60% 8 56.390 452.161 

2018 0,00 0,000925 53.024 33,3333 16 60% 9 58.340 549.959 

2019 0,00 0,000925 62.251 33,3333 24 60% 14,5 58.455 850.348 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Em relação ao percentual de participação da Embrapa, uma vez que a fossa foi desenvolvida 
sem parceria externa, mas considerando a já existência de outros sistemas de fossa que 
inspiraram o seu desenvolvimento, foi alocado um percentual de 60%. 

Ao multiplicar a diferença entre a variação na renda e o custo anual da fossa pela população 
beneficiada tem-se o benefício econômico gerado pela tecnologia. Assim, na coluna “área de 
adoção”, tem-se a variável população beneficiada. A Embrapa Instrumentação tem realizado um 
controle sistemático do número de fossas instaladas no País. O número de unidades de Fossa 
Séptica Biodigestora instaladas contabilizadas em 2019 aumentou pouco em relação à 2018. 
Assim, tem-se este número como sendo de mais de 11 mil unidades, beneficiando cerca de 60 mil 
pessoas, mais de 250 municípios espalhados pelas cinco regiões do Brasil. 

Entretanto, os valores descritos na Tabela A são nominais, ou seja, são os valores observados 
em cada ano analisado. De maneira a poderem ser analisados com os dados de custo da 
tecnologia (descrito no item 3.2), os valores de cada ano devem ser deflacionados. Neste sentido, 
todos os valores foram deflacionados, sendo apresentados a preços de 2019 na Tabela A.1. O 
índice de correção utilizado foi o IGP-DI (FGV, 2020). 
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Tabela A.1 - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade, valores deflacionados pelo 
IGP-DI, a preços de 2019, em R$ 

Ano 

Rendimento 
Anterior 

(Daily por 
pessoa 

beneficiada) 

Rendimento 
Atual (Daily 
por pessoa 

beneficiada) 

Preço 
Unitário 
(PIB per 
capita) 

Custo 
Adicional 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Ganho 
Unitário 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Participação 
da Embrapa 

% 

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
(R$/pessoa 

beneficiada) 

População 
beneficiada 

Benefício 
Econômico 

 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH)  

2001 0,00 0,001497281 76.727  37 78 60% 47 25  1.165  

2002 0,00 0,001426014 86.736  36 88 60% 53 100  5.291  

2003 0,00 0,001485926 75.801  33 80 60% 48 2.075  99.070  

2004 0,00 0,001352021 70.695  33 62 60% 37 4.750  177.449  

2005 0,00 0,001375171 58.455  34 46 60% 28 6.820  189.692  

2006 0,00 0,001165457 54.413  35 28 60% 17 9.275  155.517  

2007 0,00 0,001172089 49.935  35 24 60% 14 13.260  188.390  

2008 0,00 0,001177323 44.847  33 20 60% 12 15.370  184.506  

2009 0,00 0,001083811 47.802  34 18 60% 11 19.500  205.604  

2010 0,00 0,001029782 43.011  34 10 60% 6 21.610  134.906  

2011 0,00 0,000856995 39.645  33 1 60% 0 25.415  12.011  

2012 0,00 0,000902775 44.893  33 7 60% 4 28.875  121.901  

2013 0,00 0,001010090 48.453  34 15 60% 9 33.580  310.503  

2014 0,00 0,000896010 50.865  34 12 60% 7 36.425  256.850  

2015 0,00 0,000896526 65.115  34 25 60% 15 39.140  577.010  

2016 0,00 0,000924944 60.028  34 21 60% 13 54.385  691.043  

2017 0,00 0,000924944 55.460  36 15 60% 9 56.390  507.382  

2018 0,00 0,000924944 56.231  35 17 60% 10 58.340  583.214  

2019 0,00 0,000924944 62.251 33 24 60% 15 58.455 850.348 

Fonte: dado de pesquisa. 

 
3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim ( x  )   não (   ) 

Conforme descrito anteriormente, a redução de custos foi de dois tipos: redução com custos 
de saúde proporcionado pela redução de doença e economia no uso de fertilizante químico, pelo 
uso do efluente da fossa como adubo. A Tabela B apresenta valores nominais para a redução de 
custos e a Tabela B.1 os valores deflacionados, a preços de 2019. O índice de correção utilizado foi 
o IGP-DI (FGV, 2020). A seguir são descritos como foram obtidos os valores descritos na tabela B, 
para ambas características analisadas: custo de saúde e de fertilizante. 

Na área da saúde, a consequência da falta de tratamento de esgoto – seja rural ou urbano- 
ocasiona diversas doenças, denominadas doenças feco-orais, que tem como seu marco principal 
as doenças diarreicas. Em relação aos custos da saúde pública associados ao tratamento da 
diarreia, podem incluir hospitalização, tratamento caseiro, uso de medicamentos e antibióticos. 
Entre as ações de saneamento analisadas para explicar a relação causal com a saúde, os modelos 
propostos têm privilegiado a compreensão sanitária de abastecimento de água e do esgotamento 
sanitário como sendo as mais efetivas (Heller, 1997). Neste sentido, Esrey etal. (1985), revendo 
dezenas de estudos que analisaram a efetividade da melhoria na oferta de água e de esgoto para 
redução da taxa de diarreia para crianças em países em desenvolvimento encontraram que a 
melhoria na disponibilidade da água é o fator isolado, de ordem sanitária, de maior contribuição 
na redução da taxa de morbidade (redução de 25%). Em segundo lugar está a melhoria no 
tratamento de esgoto, com uma redução média de 22% na taxa de morbidade (α).  
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Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos, valores nominais, em R$ 

Ano 

Custo 
Anterior 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Custo Atual 
(R$/pessoa 
beneficiada 

Economia 
Obtida 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Participação da 
Embrapa % 

Ganho Líquido 
Embrapa 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

População 
beneficiada 

Benefício 
Econômico 

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 

2001 1,48921 0 R$                1,49 60% R$           0,89 25 22 

2002 0,84613 0 R$                0,85 60% R$           0,51 100 51 

2003 1,09623 0 R$                1,10 60% R$           0,66 2.075 1.365 

2004 1,26061 0 R$                1,26 60% R$           0,76 4.750 3.593 

2005 1,40934 0 R$                1,41 60% R$           0,85 6.820 5.767 

2006 1,32395 0 R$                1,32 60% R$           0,79 9.275 7.368 

2007 1,31170 0 R$                1,31 60% R$           0,79 13.260 10.436 

2008 2,93960 0 R$                2,94 60% R$           1,76 15.370 27.109 

2009 1,65745 0 R$                1,66 60% R$           0,99 19.500 19.392 

2010 2,19031 0 R$                2,19 60% R$           1,31 21.610 28.400 

2011 2,48989 0 R$                2,49 60% R$           1,49 25.415 37.968 

2012 3,04082 0 R$                3,04 60% R$           1,82 28.875 52.682 

2013 3,05225 0 R$                3,05 60% R$           1,83 33.580 61.497 

2014 2,88186 0 R$                2,88 60% R$           1,73 36.425 62.983 

2015 3,35820 0 R$                3,36 60% R$           2,01 39.140 78.864 

2016 4,06920 0 R$                4,07 60% R$           2,44 54.385 132.782 

2017 2,58661 0 R$                2,59 60% R$           1,55 56.390 87.515 

2018 3,22375 0 R$                3,22 60% R$           1,93 58.340 112.844 

2019 3,9009 0 R$                3,90 60% R$           2,34 58.455 136.818 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Tabela B.1 - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos, valores deflacionados pelo IGP-DI a 
preços de 2019, em R$ 

Ano 

Custo 
Anterior 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Custo Atual 
(R$/pessoa 
beneficiada 

Economia 
Obtida 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

Participação da 
Embrapa % 

Ganho Líquido 
Embrapa 

(R$/pessoa 
beneficiada) 

População 
beneficiada 

Benefício 
Econômico 

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 

2001 5,27  -       5,27  60% 3,16  25  79  

2002 2,64  -       2,64  60% 1,58  100  158  

2003 2,79  -       2,79  60% 1,67  2.075  3.468  

2004 2,93  -       2,93  60% 1,76  4.750  8.345  

2005 3,09  -       3,09  60% 1,85  6.820  12.642  

2006 2,85  -       2,85  60% 1,71  9.275  15.877  

2007 2,69  -       2,69  60% 1,61  13.260  21.401  

2008 5,42  -       5,42  60% 3,25  15.370  49.978  

2009 3,00  -       3,00  60% 1,80  19.500  35.122  

2010 3,76  -       3,76  60% 2,25  21.610  48.719  

2011 3,94  -       3,94  60% 2,36  25.415  60.019  

2012 4,54  -       4,54  60% 2,72  28.875  78.581  

2013 4,29  -       4,29  60% 2,58  33.580  86.469  

2014 3,85  -       3,85  60% 2,31  36.425  84.053  

2015 4,19  -       4,19  60% 2,52  39.140  98.452  

2016 4,61  -       4,61  60% 2,77  54.385  150.433  

2017 2,90  -       2,90  60% 1,74  56.390  98.203  

2018 3,42  -       3,42  60% 2,05  58.340  119.667  

2019 3,90 - 3,90 60% 2,34 58.455 136.818 

Fonte: dado de pesquisa. 
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A redução nos gastos públicos com tratamento das doenças (Gasto1) foi estimada 
considerando um valor médio deste tratamento (Ptratt), obtido para cada ano analisado (t), 
multiplicado pelo número de doenças evitadas por ano (Lt) e pelo percentual de pessoas doentes 

que recebem tratamento (). A equação (3) descreve esse cálculo.  
 

Gasto1 = Ptratt * Lt *  * α                 (3) 

 

Em que Lt = (óbitost / população sem saneamentot) * 1/β; β é o número de pessoas infectadas 
para cada óbito provocado pelas más condições sanitárias e α é a redução no número de doenças 
devido ao tratamento. A redução na mortalidade e na morbidade corresponde ao período de um 

ano, uma vez que o número de óbitos foi obtido para cada ano. Os valores de , α e β são, 
respectivamente, 0,28 (Unicef, 2011); 0,22 (Esrey et al., 1985) e 0,05 (Unicef/WHO, 2010). A fonte 
dos dados e os valores utilizados para as demais variáveis são apresentados na tabela 1A do 
anexo. 

Para estimar a redução nos gastos que o usuário da Fossa Séptica Biodigestora tem no 
consumo de fertilizantes químicos (Gasto2), foram necessárias as seguintes informações: 

 volume de água, em litros, na descarga por pessoa/ano (volagua);  

 concentração de nutrientes contidos por litro do efluente gerado pela Fossa Séptica 
Biodigestora (N+K+P), em mg.L-1, onde N indica o volume de nitrogênio, K o volume 
de potássio e P o volume de fósforo e;  

 preço destes mesmos nutrientes obtidos a partir de formulações químicas 
encontradas no mercado, por ano (t)2.  

Com isto, o preço relativo à concentração de nutrientes que foram reaproveitados foi 
estimado como descrito na equação (4). 

 

Gasto2 = (N*PN,t + K*PK.t + P*PP,t) * volagua                              (4) 

 
Onde PN,t é o preço do nitrogênio, PK.t é o preço anual do potássio e PP,t é o preço anual do fósforo.  

Segundo informação de Da Silva (2018), tem-se um volume de água na descarga por pessoa 
(volagua) equivalente a 20 litros por dia. Isto equivale a um volume de cerca de 7.300 litros/ano. 
Em relação à concentração de nutrientes no efluente, Da Silva (2014) identificou a concentração 
média de 500; 50 e 100 mg.L-1, respectivamente, para N, P e K. Já o preço dos nutrientes foi obtido 
junto aos preços pagos pelos produtores nos relatórios de custo de produção de diversas culturas, 
divulgados pela Conab e FNP (Brasil, 2019a; FNP, 2019). Foram utilizados os fertilizantes: ureia, 
superfosfato e cloreto de potássio e o preço dos nutrientes foi obtido multiplicando o percentual 
de N, P e K, respectivamente nestes fertilizantes pelo preço dos mesmos. Estes percentuais são de 
45%, 48% e 62% de N, P e K, respectivamente, nos fertilizantes: ureia, superfosfato e cloreto de 
potássio, nesta ordem. Os valores utilizados para estes preços são apresentados na Tabela 1A do 
anexo. 

A soma dos custos estimados nas equações (3) e (4) correspondem ao custo anterior à 
tecnologia para a sociedade e foi inserido na coluna A da tabela B. O custo atual é zero, dado que a 
economia obtida é a diferença entre eles e àquelas estimativas corresponde exatamente a 
economia obtida pela sociedade. As variáveis participação da Embrapa (coluna D) e adoção 
(coluna F) foram as mesmas descritas anteriormente para o cálculo do ganho em produtividade. 

                                            
2 Além dos nutrientes, o efluente da fossa promove outras melhorias no solo, pois melhora as condições de pH e 
contém micronutrientes que podem aumentar a produtividade. 



15 
 

 

  

3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas 

   
Se aplica: sim (   )   não ( x  ) 

 

  
3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor 

 
Se aplica: sim (   )   não ( x  ) 

 

 

3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

A Fossa Séptica Biodigestora é uma tecnologia que apresenta um grande impacto 
socioambiental, beneficiando, principalmente, a população mais necessitada e que vive no 
ambiente rural. Entretanto, alguns impactos sociais como melhoria nas condições de saúde, 
redução de gastos com doença e benefício no uso do efluente da fossa como adubo foram 
estimados para compor uma medida de impacto econômico para a mesma. Neste sentido, de 
forma didática e para se adequar aos padrões estabelecidos para mensurar os ganhos 
econômicos, os benefícios foram separados em ganho de produtividade e redução de custos. 
Entretanto, eles devem ser considerados conjuntamente devendo ser, portanto, somados todos os 
ganhos para comparar com o custo necessário para a adoção da tecnologia, que foi descrito 
apenas em uma das tabelas apresentadas anteriormente.  

A Figura 2 mostra, em valores nominais, a soma do ganho de produtividade e de redução de 
custo descrito anteriormente, mas sem a redução de custo da tecnologia, que corresponde ao 
custo da instalação da fossa.  

 
Figura 2 – Estimativa econômica, valores nominais, do valor do benefício indireto do uso da Fossa 
Séptica Biodigestora sobre o aumento de produtividade e redução de custos na sociedade 
brasileira, sem o custo da instalação das fossas e estimativa destes custos. Dados anuais para o 
período de 2000 a 2019. 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

A diferença entre o montante do valor do benefício e o custo da construção das fossas 
representa o benefício líquido para a sociedade, que é a soma dos valores descritos na coluna I da 
Tabela A e coluna G da Tabela B, descritas anteriormente. Este benefício líquido deve ser 
comparado também com os custos da pesquisa feitos pela Embrapa Instrumentação, com o 
propósito de identificar a rentabilidade da pesquisa. Isto foi realizado nos próximos itens. 
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Os custos de instalação da fossa, descritos na Figura 2, acompanham o número de adotantes 
e, portanto, são crescentes. Já os valores do benefício econômico estimado apresentam variações 
ao longo do tempo, e não um crescimento constante, como seria de se esperar. Por exemplo, 
observa-se uma pequena redução no ano de 2017 em relação a 2018. Estas variações podem ser 
observadas nas Tabelas A e, ou, Tabela B, assim como na Figura 2, onde a soma dos resultados 
apresentados nestas duas tabelas é observado. O motivo destas variações ocorre devido a 
alterações nas variáveis utilizadas para as estimativas feitas. As principais são variações: no PIB per 
capita, no valor da DAILY para as variações no ganho em produtividade (Tabela A) e no preço dos 
fertilizantes, utilizado conforme descrito na equação (4), para as variações na redução de custo 
(Tabela B). 

Como pode ser observado nas Tabelas A e B, o benefício econômico individual, seja pelo 
aumento de produtividade quanto pela redução de custo é pequeno, cerca de R$ 28,00 (R$ 4 em 
redução de custo e R$ 24 em produtividade) em 2019. Entretanto, dado a extensa adoção da 
tecnologia, verifica-se que o montante total estimado é um valor significativo, mesmo ao ponderar 
pela participação da Embrapa (60%). Assim, mesmo não sendo uma tecnologia voltada para 
obtenção de retorno econômico, pode-se identificar um ganho econômico indireto bastante 
positivo na sua adoção.  

O papel da Embrapa neste processo de oferecer soluções ambientalmente mais eficientes 
para a sociedade, principalmente ligados às necessidades do ambiente rural, como é o caso desta 
tecnologia, é essencial para uma empresa com os objetivos que a mesma possui. Assim, a 
tecnologia deste sistema de saneamento é mais uma ferramenta disponível para o uso do 
produtor. Já parte dos benefícios gerados são incorporados por todo o restante da sociedade e 
mesmo por aqueles que não a utilizam, uma vez que estes benefícios são ligados à melhoria da 
qualidade da água e seus impactos sobre a saúde. Considerando todos os benefícios econômicos 
descritos, a seguir são apresentados os custos que a Embrapa teve na pesquisa e transferência 
desta tecnologia. 

Ressalta-se que houve também, embora não mensurado neste relatório, um impacto 
econômico indireto referente à compra de todos os materiais necessários para a construção da 
Fossa Séptica Biodigestora, gerando renda e emprego naqueles setores. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 

A análise econômica descrita anteriormente é feita do ponto de vista do adotante da 
tecnologia. Entretanto, houve também custos necessários para que a mesma tivesse a maturidade 
e o grau de adoção apresentado atualmente. Estes são os custos da pesquisa e transferência, que 
foram realizados pela Embrapa. Uma vez que a pesquisa teve início antes da adoção da tecnologia, 
os anos correspondentes à estimativa destes custos iniciam um pouco antes da sua adoção, neste 
caso, em 1999. Este item descreve os custos realizados pela Embrapa e os analisa. Neste relatório 
seguiu-se a alteração no método de obtenção destes custos apresentado no relatório anterior. 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 

A Tabela 3.2.1.1a descreve os custos, em valores nominais, estimados como tendo sido 
realizados pela Embrapa Instrumentação no trabalho com a tecnologia analisada. Corrigidos pelo 
mesmo índice descrito anteriormente, as novas estimativas de custo são apresentadas na Tabela 
3.2.1.1b.  

Algumas mudanças nos custos de pessoal e de administração em anos anteriores foram 
realizadas em decorrência de ajustes e atualização de valores. O próximo item descreve o método 
utilizado para obtê-los e sua análise.  
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Tabela 3.2.1.1a. – Estimativa dos custos, valores nominais, em R$ 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2000 26.847 - - - - 26.847 

2001 12.191 900 - 135 - 13.226 

2002 15.975 500 - 75 - 16.550 

2003 15.423 500 - 75 - 15.998 

2004 16.905 - - - - 16.905 

2005 20.252 - 8.573 - 70.000 98.825 

2006 20.252 70.000 8.480 10.500 16.384 125.616 

2007 21.933 16.384 1.093 5.149  18.449 63.827 

2008 26.367 14.980 3.064  7.597  7.266 61.572 

2009 35.647 4.250 1.786 9.004  7.764 59.790 

2010 44.477 4.250 1.479  10.895  27.201 89.410 

2011 89.674 24.941 4.545  31.464  79.215 233.246 

2012 97.655 27.873 4.228  35.795  78.197 246.918 

2013 83.596 50.577 4.920  31.833  98.865 273.480 

2014 84.164 12.500 4.379  33.952  20.401 158.679 

2015 146.125 - 8.692  42.409  27.382 224.608 

2016 81.543 - 4.271  18.639  15.427 119.880 

2017 84.037  - 4.599  18.602  13.247 120.485 

2018  144.204  28.012 7.379  30.867  45.240 255.702 

2019  316.423  - 16.528  68.568  45.240 446.759 

Fonte: dado de pesquisa. 

 
Tabela 3.2.1.1b. – Estimativa dos custos, valores deflacionados pelo IGP-DI, preços de 2019, em R$ 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2000 R$         104.943  R$                   -    R$                -    R$                     -    R$             -    R$           104.943  

2001 R$           43.180  R$              3.188  R$                -    R$                  478  R$             -    R$             46.846  

2002 R$           49.852  R$              1.560  R$                -    R$                  234  R$             -    R$             51.646  

2003 R$           39.193  R$              1.271  R$                -    R$                  191  R$             -    R$             40.654  

2004 R$           39.268  R$                   -    R$                -    R$                     -    R$             -    R$             39.268  

2005 R$           44.393  R$                   -    R$         18.793  R$                     -    R$   153.444  R$           216.629  

2006 R$           43.640  R$          150.842  R$         18.274  R$             22.626  R$     35.305  R$           270.687  

2007 R$           44.977  R$            33.597  R$           3.922  R$             10.559  R$     37.833  R$           130.888  

2008 R$           48.611  R$            27.617  R$           9.884  R$             14.006  R$     13.397  R$           113.515  

2009 R$           64.562  R$              7.697  R$           5.661  R$             16.308  R$     14.061  R$           108.290  

2010 R$           76.298  R$              7.291  R$           4.439  R$             18.691  R$     46.662  R$           153.381  

2011 R$         141.753  R$            39.426  R$         12.572  R$             49.737  R$   125.220  R$           368.708  

2012 R$         145.662  R$            41.575  R$         11.036  R$             53.392  R$   116.638  R$           368.303  

2013 R$         117.543  R$            71.115  R$         12.106  R$             44.760  R$   139.011  R$           384.534  

2014 R$         112.320  R$            16.682  R$         10.224  R$             45.310  R$     27.226  R$           211.762  

2015 R$         182.420  R$                   -    R$         10.850  R$             52.943  R$     34.183  R$           280.396  

2016 R$           92.383  R$                   -    R$           4.838  R$             21.117  R$     17.478  R$           135.816  

2017 R$           94.300  R$                   -    R$           5.161  R$             20.874  R$     14.864  R$           135.199  

2018 R$         152.923  R$            29.706  R$           7.890  R$             32.733  R$     47.976  R$           271.228  

2019 R$         316.423 R$                   - R$         16.528 R$             68.568 R$     45.240 R$           446.759 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

3.2.2. Análise dos Custos 

Os dados deste item consistiram na obtenção das estimativas de custo do desenvolvimento 
da tecnologia. Elas foram realizadas com consultas à Gerência Financeira e Contábil(GFCFC) da 
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Secretaria Geral, com os pesquisadores envolvidos em cada tecnologia e junto à área 
administrativa da Embrapa Instrumentação (Sentanin, 20193). Em relação aos valores dos custos 
descritos no relatório anterior (2018), houve ajustes nos custos daquele mesmo ano (2018) uma 
vez que os custos de 2018 foram estimados como sendo iguais aos do ano anterior. Neste 
relatório tais valores foram atualizados. Outras alterações, principalmente relacionadas aos custos 
administrativos, foram responsáveis pela diferença observada em vários anos neste relatório em 
relação ao relatório anterior. 

A seguir são descritos como foram estimados cada um deles: custos de pessoal, custeio de 
pesquisa, depreciação, administração e transferência de tecnologia.  

Foram disponibilizados pelo GFC relatórios de custos da Unidade desde o ano de 2007. Deste 
relatório, até 2014, os custos de administração puderam ser separados em administração e 
pessoal de administração e transferência de tecnologia (TT) e pessoal de TT; pesquisa e pessoal da 
pesquisa. A partir de 2015, pesquisa e TT foram agrupados. Utilizou-se o percentual médio do 
período 2007 a 2014 dos custos totais (Pesquisa e TT, ambos sem pessoal) gastos com TT e este 
percentual foi então alocado para os gastos com TT (sem pessoal) no período posterior: 2015 a 
2018. O relatório de 2018, obtido junto à área administrativa da Unidade, separou novamente 
estes custos. Para 2019, foi utilizado o valor do gasto de 2018, uma vez que estes dados ainda não 
estavam consolidados ao produzir este relatório4. Com isto, obtiveram-se os gastos totais da 
Unidade em pessoal, somando o pessoal de pesquisa, administração e TT (GPesst); administração, 
incluindo pessoal (GAdmt) e transferência de tecnologia, sem pessoal (GTTt). Os dados foram 
separados desta maneira para compatibilizar com o formato solicitado para este relatório. A 
seguir, é descrito como cada um destes custos foi trabalhado de maneira a ser alocado como 
sendo referente aos custos com a tecnologia analisada. 

Inicialmente o gasto anual com pessoal foi separado nas categorias: pesquisador, analista, 
técnico e assistente. Para isto, o total dos gastos (salário, adicionais e encargos) por cada categoria 
realizado em 2019 (SP = salário, benefício e encargos para pesquisador; SA = salário, benefício e 
encargos para analista; ST = salário, benefício e encargos para técnicos e; SAss = salário, benefício 
e encargos para assistente) foi multiplicado pelo número de funcionários (F) da categoria na 
unidade: pesquisadores (P) = 30 funcionários; analistas (A) = 19 funcionários; técnicos (T) = 23 
funcionários e; assistentes (Ass) = 6 funcionários. A equação (5) descreve esta contabilização. 

 

SP * P + SA * A + SAss * Ass + ST * T = Salário                                                                                (5) 

 

A seguir foi estimado o percentual de cada categoria no total de gasto com pessoal realizado 
pela unidade em cada ano (t), como descrito na equação (6). 

 

SF * F / Salário = %F                                                                                                                           (6) 

 
Onde F é igual a: P, se pesquisador; A, se analista; T, se técnico e Ass, se assistente. Assim, %P é o 
percentual a ser aplicado para obter o custo anual por pesquisador; %A é o percentual a ser 
aplicado para obter o custo anual por analista; %T é o percentual a ser aplicado para obter o custo 
anual por técnico e %Ass é o percentual a ser aplicado para obter o custo anual por assistente. A 
equação (7) descreve como estimar o gasto real, médio (GPesst), que a unidade teve em cada ano, 
indicado pelo subscrito “t”, separado por funcionário de cada categoria. Ou seja, o gasto anual 

                                            
3 SENTANIN, O.F. Chefia da área de Administração da Embrapa Instrumentação. Informação pessoal, 2019. 
4 E os custos de 2018 neste relatório foram atualizados uma vez que o relatório anterior também utilizou os dados de 
2017 para compor os custos de 2018. 
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médio, por funcionário, de cada categoria é calculado utilizando o percentual de cada categoria 
calculado na equação (6), multiplicado pelo gasto total com pessoal e dividido pelo número de 
funcionários de cada categoria. 
 

%F * GPesst / F = gasto anual médio de cada categoria                                                                 (7) 

 

Para os custos de pessoal, por ano, no trabalho com pesquisa ou transferência da Fossa 
Séptica Biodigestora, alocou-se o percentual do tempo gasto de cada um dos pesquisadores, 
analistas e técnicos envolvidos no desenvolvimento e transferência da tecnologia (Temp). O 
percentual de dedicação das pessoas envolvidas, por ano, foi descrito pelos pesquisadores 
diretamente envolvidos no desenvolvimento da tecnologia. Este percentual, multiplicado pelo 
gasto anual médio, em cada ano, estimado para cada categoria (equação 7), foi o custo anual em 
pessoal no desenvolvimento e transferência da Fossa Séptica Biodigestora. Para período anterior a 
2007 as estimativas são menos precisas, uma vez que os relatórios de custo da unidade não foram 
disponibilizados e contaram com as informações registradas pelos pesquisadores. 

O custeio de pesquisa refere-se aos valores alocados em projetos da Embrapa no 
desenvolvimento, avaliação e melhoria da tecnologia. Neste item não foram inseridos custos 
relacionados a projetos externos, ou seja, recursos financeiros alocados por outras entidades além 
da Embrapa. Entretanto, a maior parte dos custos da Fossa Séptica Biodigestora foi proveniente da 
Embrapa. 

Para calcular o custo de depreciação de capital, foi obtido o custo total de depreciação de 
capital da Unidade nos relatórios de custos fornecidos pela GFC. A partir de 2015, este custo foi 
descrito numa conta dentro dos custos de administração. O percentual deste custo nos custos de 
administração do período 2015-17 foi utilizado para estimar o valor da depreciação no período 
anterior, considerando, portanto o valor dos gastos com administração como parâmetro. O custo 
total de depreciação por ano foi descrito como GDept. Um percentual de 60% deste custo foi 
dividido entre todos os pesquisadores da unidade e os 40% restantes entre os demais 
funcionários. O custo da depreciação anual da tecnologia, por funcionário, foi mensurado 
multiplicando a participação de cada pessoa envolvida na tecnologia (variável “Temp” descrita 
anteriormente na alocação de custos de pessoal), ao valor da depreciação relacionado a cada 
funcionário: GDept*0,6/P para pesquisador; GDept*0,4/A para analista; GDept*0,1/(T+Ass) para 
técnico e assistente. A soma deste custo para cada um dos funcionários de pesquisa e TT 
envolvidos (subscrito i) corresponde ao custo da depreciação anual. A equação (8) descreve esta 
etapa. 

 

Σi ( Tempi * GDept * Y / F )  = gasto com depreciação no ano t                                                   (8) 

 
Onde Y é: 0,6 se pesquisador, 0,3 se analista e 0,1 se técnico ou assistente; F é: número de 
pesquisadores ou de analista ou de técnico e assistente, conforme o caso do funcionário; o 
subscrito “t” é o ano e “i” é cada funcionário que trabalhou na Fossa Séptica Biodigestora no ano. 

O mesmo raciocínio - aplicado à estimativa do custo de depreciação - foi adotado para obter 
os custos de administração. Ou seja, todo o custo deste setor, incluindo pessoal, por ano, foi 
obtido e então dividido entre os funcionários. Utilizando o raciocínio aplicado à equação (8) neste 
processo, em vez de GDept foi utilizado o custo total de administração, incluindo pessoal (GAdmt). 
Ou seja, nos custos de depreciação e de administração, o rateio foi feito com base na distribuição 
do tempo dos funcionários de pesquisa e transferência de tecnologia (tempi) nos trabalhos da 
tecnologia avaliada. 
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No caso dos custos de transferência de tecnologia, a maior participação foi de pessoal, que 
já foi incluído no item de custo de pessoal. O total destes custos (GTTt) foi dividido entre as 
principais tecnologias que o setor de transferência trabalhou no período e a parte referente à 
Fossa Séptica Biodigestora foi descrita na tabela 3.2.1.1. Custos adicionais a este foram incluídos 
na transferência desta tecnologia, uma vez que vários projetos realizados foram alocados, 
precisamente, para a sua transferência.  

A Figura 3 mostra a evolução, magnitude e a participação de cada um dos itens de custo 
para esta tecnologia. De maneira diferente do que ocorre com a maior parte das tecnologias, onde 
se observa um custo maior no início do desenvolvimento, que é reduzido posteriormente, esta 
tecnologia apresenta um aumento nos seus custos. Isto ocorreu porque um grande trabalho dos 
pesquisadores vem sendo também no sentido de fazer a transferência da tecnologia e capacitação 
de agentes na disseminação da mesma. Apesar do custo de transferência não aparecer em maior 
evidência que os demais na figura 3, todo o custo de pessoal e os demais custos associados aos 
mesmos (depreciação e administração) estão alocados para esta transferência. 

 
Figura 3 – Evolução dos custos, em valores nominais, da Embrapa com a tecnologia Fossa Séptica 
Biodigestora. Período 2000 a 2019.  
Fonte: Resultados de pesquisa. 

 

Observam-se alguns pontos de destaque na evolução dos custos. O primeiro aumento 
ocorreu a partir de 2005, isto foi devido ao fato dos dados dos custos gerais da unidade estarem 
disponíveis a partir deste período. A seguir, observa-se um aumento a partir de 2011, que é 
quando a unidade contratou um pesquisador para trabalhar de maneira mais dedicada nesta 
atividade e, posteriormente, também mais um analista. Com isto, observa-se um aumento no 
custo de pessoal relacionado à tecnologia. O aumento de custo em 2019 ocorreu devido às novas 
pesquisas relacionadas à tecnologia no que diz respeito ao uso do efluente na adubação de 
lavoura. A seguir, é realizada uma análise de rentabilidade da pesquisa.  

 
3.3. Análises de rentabilidade 

De posse dos ganhos líquidos recebidos pela sociedade, que foram apresentados no item 
3.1, e dos custos da Embrapa estimados para o desenvolvimento e transferência da tecnologia da 
Fossa Séptica Biodigestora, este item fez uma análise de benefício/custo (B/C) do 
desenvolvimento da pesquisa, da taxa interna de retorno do investimento (TIR) realizado pela 
Embrapa nesta tecnologia, assim como do valor presente líquido (VPL). Ressalta-se que todas 
estas estimativas consideram o ano analisado e, portanto, tendem a aumentar nos próximos anos. 
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Inicialmente, a Figura 4 mostra o valor dos benefícios e custo da Embrapa, em valores 
nominais, para cada ano desde 2000, com os quais foram feitas as análises de rentabilidade. 
Observa-se que, dependendo do ano, os custos foram superiores ou inferiores ao benefício. Neste 
sentido, conforme descrito em Avila et al. (2008): “os benefícios em longo prazo superam as 
inversões realizadas em pesquisa, fazendo que o fluxo seja positivo no período de avaliação.”. Um 
maior crescimento dos benefícios líquidos em relação aos custos é observado a partir do ano de 
2015. Isto é ocasionado por dois fatores: uma redução nos gastos com pesquisa que o país vem 
sendo submetido e impactos do grande número de fossas instaladas até aquele ano. 

 
Figura 4 – Evolução dos benefícios líquidos estimados, em valores nominais, e dos custos da 
Embrapa com a tecnologia da Fossa Séptica Biodigestora. Período 2000 a 2019.  
Fonte: Resultados de pesquisa. 
 

Considerando todo o fluxo de custos da Embrapa Instrumentação e dos benefícios 
econômicos líquidos sentidos pela sociedade apresentados na Figura 4, a Tabela 3.3.1 descreve o 
valor da Taxa Interna de Retorno (TIR); Benefício/Custo (B/C) e; do Valor Presente Líquido (VPL) a 
6% até o ano de 2019. 
 
Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo 
(B/C) e o valor presente líquido (VPL) 

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

2 7 %  1 , 6 0  R$ 799.114  

Fonte: Resultados de pesquisa. 
 

Verifica-se que a taxa interna de retorno (TIR) é elevada (27% a.a.) se comparada com às 
taxas de mercado, que são em torno de 6% a.a. A TIR é uma medida relativa e demonstra o quanto 
rendeu o investimento feito na pesquisa. Portanto, no caso do investimento no estudo realizado e 
dos ganhos obtidos até o ano de 2019, o rendimento foi de 27% ao ano (a.a.). Ou seja, a vantagem 
tida pela sociedade do investimento feito neste estudo foi significativamente maior do que se este 
recurso tivesse sido investido no mercado financeiro (6% a.a.). 

Já a relação benefício/custo estimada considerando os parâmetros utilizados nesta avaliação 
indicou que, descontando a taxa de custo do capital para os investimentos e retornos obtidos nos 
anos seguintes ao início do desenvolvimento da pesquisa (2000) e considerando a análise até o 
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ano de 2019, a cada R$ 1,00 investido pela Embrapa em 2000 foi obtido um retorno estimado 
equivalente de R$ 1,60 para a sociedade naquele ano. 

Outro indicador financeiro analisado foi o Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de receita 
menos despesa.  Este valor correspondeu a cerca de R$ 800 mil, no período de 2000 a 2019. Os 
resultados destes indicadores apresentados no relatório anterior (2018) foram superiores uma vez 
que foram erroneamente utilizados os valores deflacionados das receitas e dos custos. 

 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 

Desde 2000, diversas parcerias foram estabelecidas pela Embrapa Instrumentação tanto 
para o desenvolvimento da solução tecnológica quanto para a transferência de tecnologia. 
Destacamos a interação com as Universidades de São Paulo (USP) e Federal de São Carlos (UFSCar) 
para a realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos que permitiram inferir cientificamente 
quanto ao funcionamento e uso do efluente da Fossa Séptica Biodigestora. Nesse sentido, órgãos 
de fomento tais como FAPESP, CAPES, CNPq, FINEP, etc. foram responsáveis pelo financiamento 
das pesquisas, por entenderem a relevância do tema para a área ambiental, econômica e social do 
Brasil. Estas parcerias técnico-científicas são mantidas até hoje, onde inclui-se também produtores 
rurais que utilizam a tecnologia e fornecem informações valiosas quanto ao uso e funcionamento 
dos sistemas.  

Nesse sentido, o estudo técnico mais recente foi a adaptação da Fossa Séptica Biodigestora à 
região das várzeas amazônicas. Financiada pela FINEP e em desenvolvimento conjunto entre a 
Embrapa Amapá e Embrapa Instrumentação (Embrapa, 2019c), testou-se soluções na Ilha das 
Cinzas (Gurupá-PA), local em que vivem comunidades ribeirinhas com gravíssimos problemas de 
acesso à saneamento básico. O assunto foi inclusive pauta do Programa Globo Rural em 2018, que 
apresentou as demais soluções tecnológicas do projeto e a interface entre a ciência e o 
desenvolvimento comunitário (GLOBO RURAL, 2020). 

As parcerias institucionais estabelecidas para transferência de tecnologia permitiram que 
fossem instalados, apenas nesses projetos, quase 12 mil sistemas no Brasil (Embrapa, 2019a). 
Dentre os principais parceiros estão a Coordenadora de Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Estado de São Paulo (CATI), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de 
Janeiro e a Fundação Banco do Brasil (FBB). Estas três instituições foram responsáveis pela 
instalação de mais de 70% dos sistemas no Brasil, desde 2002. Além disso, destacam-se as dezenas 
de outras instituições tais como o Governo Federal, Secretarias de Governo do Estado, Prefeituras 
Municipais, Comitês de Bacias Hidrográficas, Organizações Não-Governamentais, outras empresas 
do sistema EMATER, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Universidades, 
etc. A página temática da Embrapa para o saneamento básico rural (Embrapa, 2019g) publica 
frequentemente notícias dos trabalhos desenvolvidos com a rede de parceiros.  

Considera-se que o estabelecimento das parcerias é fundamental para que os benefícios 
atinjam a sociedade e, principalmente, possam reverter o quadro atual quanto o acesso ao 
saneamento básico na zona rural. 

 
 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 

Para a avaliação dos impactos socioambientais foram realizadas consultas de opiniões a 
alguns adotantes da Fossa Séptica Biodigestora, conforme descrito na fonte de dados (item 7 
deste relatório). Para esta avaliação os adotantes indicaram se após a instalação da Fossa Séptica 
Biodigestora houve: um grande aumento (com nota 3), pequeno aumento (nota 1), sem alteração 
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(nota 0), pequena redução (nota -1) ou grande redução (nota -3) em cada um dos aspectos 
analisados.  

A indicação se tais alterações ocorreram de maneira pontual (na lavoura), local (abrangendo 
a propriedade agrícola) ou se houve alteração no entorno da propriedade foi outra faceta 
analisada. Neste caso, quanto maior a abrangência do impacto maior o peso da nota, seja ele 
positivo ou negativo. 

Para cada um dos critérios descritos nestes itens, alguns indicadores foram analisados, 
sendo alguns mais e outros menos relevantes em relação à tecnologia avaliada. Desta maneira, os 
pesos dos indicadores que compõem cada um dos critérios foram modificados, inclusive zerando o 
peso no caso dos indicadores que não se aplicavam para a análise da tecnologia. Para mais 
explicações do método utilizado, ver Avila et al. (2008).  

Os valores das médias descritas nas Tabelas 4.1.1 a 4.2.5 são médias simples das notas 
obtidas nas entrevistas realizadas pelos adotantes da tecnologia. Ressalta-se que não houve 
diferenciação entre tipos de entrevistados (tais como pequeno produtor ou produtor patronal), 
pois os usuários avaliados enquadram-se dentro da mesma categoria: produtor rural de pequeno 
porte (familiar). 

 
4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 

A Tabela 4.1.1. apresenta os impactos ecológicos (aspecto eficiência tecnológica), onde são 
apresentadas as médias obtidas para cada um dos 11 critérios relacionados à tecnologia.  
Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
1. Mudança no uso direto da terra Sim 1,17 

2. Mudança no uso indireto da terra Não - 

3. Consumo de água Sim 0,52 

4. Uso de insumos agrícola  Sim 1,88 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - 

6. Consumo de energia Sim 0,00 

7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 1,60 

8. Emissões à atmosfera Sim 0,46 

9. Qualidade do solo Sim 5,83 

10. Qualidade da água Sim 0,08 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,12 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Um dos destaques da Tabela 4.1.1 é o item “Qualidade do Solo”, em que são considerados 
os quesitos de perda de matéria orgânica e perda de nutrientes. Houve uma variação nos valores 
entre os entrevistados, porém a maioria dos usuários relatou aumento melhoria da qualidade do 
solo com a aplicação do efluente, já que o mesmo possui uma série de elementos químicos que 
possuem características ótimas para a fixação de matéria orgânica e nutrientes. A perda de 
matéria orgânica e nutrientes por lixiviação tende a ser reduzida, e consequentemente trazer 
benefícios aos produtores. 

Outro item importante foi a “mudança no uso direto da terra”, especialmente quanto ao 
subitem “produtividade agrícola por área”, obtido com o uso do efluente (esgoto tratado) da 
Fossa Séptica Biodigestora nas culturas das propriedades. Houve uma variação nos valores entre 
os entrevistados, porém a maioria dos usuários relatou aumento da produtividade com a aplicação 
do efluente. Alguns produtores comentaram que ainda estão em processo de adaptação e 
avaliação dos benefícios ou que a quantidade de efluente é pequena, proporcionalmente à área 
agrícola disponível. No caso dos produtores que estão aplicando constantemente o efluente em 
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frutíferas, palmeiras e forrageiras, todos relataram aumento da produtividade em comparação 
com a irrigação apenas com água. Entende-se que o sucesso do processo de transferência de 
tecnologia é vinculado diretamente com o uso do efluente na produção agrícola, motivo pelo qual 
os produtores apropriam-se da Fossa Séptica Biodigestora, obtendo os outros benefícios diretos 
tais como preservação da qualidade da água, proteção dos recursos naturais e melhoria na saúde. 

No que tange aos critérios “uso de insumos agrícolas” e “geração própria, aproveitamento, 
reuso e autonomia”, os usuários apresentam tais aspectos de forma positiva, já que o efluente da 
Fossa Séptica Biodigestora tem como potencial o aproveitamento agrícola, na forma de reuso, 
tanto de água (na sua essência) quanto dos nutrientes contidos no subproduto.  

Verifica-se que houve uma avaliação positiva quanto aos demais critérios que tiveram 
impactos positivos quanto aos aspectos ecológicos e de eficiência da tecnologia.  
 
4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 

A Tabela 4.2.1. apresenta as médias relativas aos impactos socioambientais, notadamente 
quanto à qualidade do produto e o capital social. 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
12. Qualidade do produto Sim 0,00 

13. Capital social Sim 6,83 

14. Bem-estar e saúde animal  Não - 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

No que se refere à variável "Capital Social", a Fossa Séptica Biodigestora foi bem avaliada por 
ser uma tecnologia que permite o engajamento em movimentos sociais, captação de demandas da 
sociedade, projetos de extensão comunitária/educação ambiental e programas de transferência 
de tecnologias. Os produtores entrevistados entenderam que somente a Fossa Séptica 
Biodigestora em si não tem efeito transformador na sociedade e nos núcleos familiares, se não 
houver um processo de transferência de tecnologia que tenha aderência com as necessidades 
sócio-ambientais-econômicas da zona rural. Os movimentos sociais e o papel transformador dos 
atores (líderes formais e não formais, extensionistas, técnicos, agentes ambientais, profissionais 
da educação e saúde) é fundamental para o sucesso da adoção e difusão da tecnologia. A Embrapa 
tem desenvolvido fortemente ações nesse sentido, fato que foi reconhecido por todos os 
produtores rurais entrevistados. 

A tabela 4.2.2 indica os impactos socioambientais – trabalho/emprego. Aplicaram-se, nesse 
caso, os critérios de capacitação, qualidade/oferta de trabalho e aspectos relacionados a 
oportunidades de gênero, gerações e etnias. 

 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
15. Capacitação Sim 0,42 

16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 0,17 

17. Qualidade do emprego/ocupação Não - 

18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim 0,31 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

No que se refere ao critério de “Qualificação e Oferta de trabalho”, a pesquisa indicou que 
houve uma percepção de que com o aumento da produtividade agrícola gerado pelo uso do 
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efluente da Fossa Séptica Biodigestora, mesmo que familiar, poderá proporcional a qualificação da 
mão-de-obra mão de obra requerida para o trabalho, seja no nível “braçal” quanto no “técnico 
superior”. Também foi relatado que, nesse contexto, a possibilidade do aumento dos trabalhos 
temporários e familiares, este último relatando maior engajamento familiar. 

O item “Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e 
etnias” os produtores identificaram o papel da mulher, dos jovens e idosos na transformação que 
a tecnologia pode agregar ao campo. Por se tratar de uma tecnologia social, o envolvimento de 
toda a família é fundamental para o sucesso na apropriação e uso da mesma. 

A Tabela 4.2.3 apresenta os dados de geração de renda e valor da propriedade. 
 

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 2,00 

20. Valor da propriedade  Sim 11,68 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

O critério “Valor da Propriedade” foi muito bem avaliado pelos produtores que adotaram a 
tecnologia Fossa Séptica Biodigestora. Dentre os benefícios observados tem-se os aspectos de 
investimento em benfeitorias, conservação de recursos naturais e conformidade com a legislação. 
Os produtores rurais entenderam que a existência de um sistema de tratamento de resíduos irá 
agregar valor à propriedade, proporcionar ações de preservação ambiental e o atendimento aos 
aspectos legais, já que muitas propriedades necessitam regularizar sua gestão de resíduos, 
saneamento básico e dados cadastrais tais com o CAR. 

A “geração de renda na propriedade” pode ser relacionada com o aumento da produtividade 
agrícola decorrente da maior oferta de fertilizante com o uso do efluente da Fossa Séptica 
Biodigestora.  

A Tabela 4.2.4. aplica-se aos aspectos de saúde, segurança ocupacional e segurança 
alimentar, importantes critérios quando se utiliza uma tecnologia social de saneamento básico 
rural. 

 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
21. Segurança e saúde ocupacional Sim 1,25 

22. Segurança alimentar Sim 0,73 

Fonte: dado de pesquisa. 

O uso da Fossa Séptica Biodigestora tem aderência com Segurança e qualidade alimentar, no 
que tange à utilização do efluente na fertirrigação de culturas agrícolas, observando as 
recomendações preconizadas pela Embrapa, em consonância com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A OMS não recomenda o uso de efluente tratado de esgoto em culturas consumidas 
cruas e hortaliças. A Embrapa reforça tal orientação e preconiza a aplicação direta no solo e evitar 
o uso de aspersão. Nesse contexto, os produtores relatam benefícios nos subitens “garantia da 
produção” e “quantidade de alimento”. 

A Tabela 4.2.5 apresenta os dados relativos aos aspectos de gestão e administração. Neste 
item, no que se refere a disposição de resíduos, como resultado das ações de difusão e 
transferência de tecnologia, os produtores rurais avaliaram que a Fossa Séptica Biodigestora tem 
uma função fundamental quanto ao reaproveitamento do efluente, disposição sanitária e 
tratamento final. O efluente aplicado ao solo completa o ciclo de tratamento sanitário do esgoto, 
que anteriormente era lançado in natura em fossas rudimentares, valas e em corpos d´água. A 



26 
 

 

partir do momento em que Fossa Séptica Biodigestora entra em funcionamento, os produtores 
rurais entendem que as práticas antigas de disposição de esgoto doméstico rural eram 
inadequadas e com alto potencial de causar danos ambientais e à saúde dos moradores e da 
comunidade. Nos processos de transferência de tecnologia a Embrapa sempre procurou abordar 
os requisitos de saúde e saneamento, vinculando com as características específicas da vida na 
zona rural. 
 

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
23. Dedicação e perfil do responsável Sim 6,25 

24. Condição de comercialização Sim 0,28 

25. Disposição de resíduos  Sim 10,92 

26. Gestão de insumos químicos Não - 

27. Relacionamento institucional Sim 6,88 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

Em relação ao critério de relacionamento institucional, as ações de disseminação de 
tecnologias sociais, especialmente as de baixo custo e ampla aplicabilidade, tem sido uma forte 
alavanca para processos de disseminação da cultura de associativismo, cooperativismo e extensão 
rural. Tais benefícios foram relatados pelos produtores que adotaram a tecnologia. Essa relação, 
na maioria das vezes institucional (produtor – Estado – produtor) traz benefícios diretos a gestão 
da propriedade e estimula as parcerias e arranjos institucionais locais. 

A dedicação e perfil do responsável foram apontados como destaques pelos usuários, 
considerando que a tecnologia agrega conhecimentos fazendo com que o produtor rural aproprie-
se e utilize-a de forma a obter os benefícios de saúde e produtividade agrícola. 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 

Os indicadores apresentados anteriormente podem ser separados em 3 índices de impacto 
distintos: econômico, social e ambiental. A Tabela 4.3.1 mostra cada um destes índices, estimados 
com base nos resultados apresentados anteriormente.  

O índice de impacto ambiental é a média simples dos índices referentes ao aspecto de 
eficiência tecnológica e qualidade ambiental apresentada na Tabela 4.1.1. O índice de impacto 
social foi calculado como a média simples dos aspectos respeito ao consumidor, saúde e gestão e 
administração, descritos nas Tabelas 4.2.1, 4.2.4 e 4.2.5, respectivamente. O índice de impacto 
econômico é a média simples dos aspectos trabalho/emprego e renda, descritos nas Tabelas 4.2.2 
e 4.2.3, respectivamente. Estes valores médios consideram apenas os critérios que se aplicam na 
análise da tecnologia, conforme indicado naquelas tabelas. 
 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 
Tipo de Impacto Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 2,92 

Índice de Impacto Social 4,14 

Índice de Impacto Ambiental 1,30 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

Verifica-se que esta tecnologia tem um índice de impacto social superior aos demais 
parâmetros, porém sem desconsiderá-los já que soluções como a Fossa Séptica Biodigestora são 
ancoradas nos três parâmetros da sustentabilidade: ambiental, econômico e social. 
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A percepção dos usuários quanto aos quesitos sociais é mais latente em relação aos quesitos 
ambientais, já que os aspectos ligados à saúde aparentemente são mais visíveis ao produtor do 
que os benefícios ambientais. Os impactos econômicos estão relacionados aos benefícios que a 
tecnologia traz por meio do reuso do esgoto tratado na agricultura. No entanto, entende-se que 
os benefícios econômicos também estão relacionados à melhoria da qualidade da saúde que trará, 
consequentemente, redução de dias de trabalho perdidos.  

 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 

A Tabela 4.4.1 apresenta a média geral obtida de maneira ponderada (diferente da média 
simples das notas entre os entrevistados observada anteriormente). Para esta ponderação, os 
coeficientes originais da planilha do Ambitec-Agro foram zerados para os critérios indicados como 
não aplicáveis. A Figura 5 mostra os coeficientes originais da planilha Ambitec-Agro e os novos 
coeficientes utilizados para a ponderação das médias utilizados em cada um dos critérios 
analisados. Como pode ser observado nessa figura, apesar de zerar os itens não aplicáveis, 
procurou-se deixar o mesmo peso dentro de cada um dos aspectos analisados (Figura 5).  
 
Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 

Média Geral 
2,15 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

 
Figura 5 – Coeficientes referentes à importância dos critérios analisados na avaliação 
socioambiental para ponderação das médias finais: original e após alteração para melhor 
representação da técnica analisada  
Fonte: dado de pesquisa. 
 

A Figura 6 mostra a média simples dos valores obtidos de cada um dos aspectos analisados. 
Verifica-se nesta figura que o respeito ao consumidor; a renda e o aspecto de gestão e 
administração foram os itens mais importantes e socialmente positivos dentre os itens analisados 
no Ambitec-Agro para essa tecnologia. Não foram observados itens negativos e nem notas 
discrepantes entre os entrevistados para os impactos socioambientais. 
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Figura 6 – Média simples de cada um dos aspectos socioambientais analisados 
Fonte: dado de pesquisa. 

 

A Fossa Séptica Biodigestora é uma tecnologia com forte apelo social e ambiental. Os 
impactos ecológicos, relacionados a mudança do uso da terra e a qualidade do solo indicam que a 
tecnologia não configura-se apenas como uma solução de saneamento básico, e sim como uma 
alternativa para reuso de esgoto tratado na agricultura.  

O engajamento social referente dos produtores rurais que adotam a tecnologia foi relatado 
como amplamente positivo, considerando a capacidade de transformação, mudança de paradigma 
e fortalecimento da cadeia de assistência técnica e extensão rural, em face da metodologia de 
trabalho da Embrapa na capacitação de agentes multiplicadores, lideranças (formais e informais) e 
interlocutores públicos.  

A preservação ambiental foi um dos destaques. Os produtores rurais têm consciência de que 
a tecnologia tem um papel fundamental no tratamento e disposição adequada do esgoto 
doméstico. O lançamento inadequado, na visão dos produtores, traz uma série de prejuízos ao 
meio ambiente, à saúde e, consequentemente, à qualidade de vida no campo. 

Segundo Stachetti (2019), levando em consideração a distribuição dos índices de impacto no 
universo de estudos observados nos balanços sociais descrito em Stachetti et al. (2010), o índice 
do impacto socioambiental geral medido para a Fossa Séptica Biodigestora (2,15) pode ser 
considerado como tendo um impacto moderado. 
 
4.5. Impactos sobre o Emprego 

Na estimativa do impacto no emprego, descrita pelos dados apresentados na Tabela 4.5.1, 
foram utilizados os dados referentes a construção da Fossa Séptica Biodigestora. Neste sentido, 
para cada fossa são necessárias duas pessoas, por 3 dias, em tempo integral. Assim, o impacto na 
quantidade de empregos aumenta na mesma proporção do número de fossas construídas. 
Entretanto, este é um emprego temporário, como descrito, que dura apenas o período de 3 dias. 

Esta análise focou em apenas um lado do indicador de impacto no emprego. Se 
considerarmos os impactos indiretos no emprego referentes ao aumento de produtividade e 
redução de custo com saúde e fertilizantes, estes impactos seriam negativos sob esta ótica, uma 
vez que reduzem o emprego gerado. Por outro lado, o aumento na demanda dos instrumentos 
necessários para a construção das fossas gera impactos positivos, devido ao emprego na produção 
dos mesmos. 
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Tabela 4.5.1: Número de empregos gerados 

Ano 
Emprego adicional por 

unidade Número de fossas Não se aplica 
Quantidade de  

emprego gerado 
 (A) (B)  C= (AXB) 

2001 2 5  10  
2002 2 15  30  
2003 2 395  790  
2004 2 535  1.070  
2005 2 414  828  
2006 2 491  982  
2007 2 797  1.594  
2008 2 422  844  
2009 2 826  1.652  
2010 2 422  844  
2011 2 761  1.522  
2012 2 692  1.384  
2013 2 941  1.882  
2014 2 569  1.138  
2015 2 543  1.086  
2016 2 3049  6.098  
2017 2 401  802  
2018 2 390  780  
2019 2 23  46 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

No ano de 2019 o número de emprego foi menor do que nos anos anteriores pelo fato de 
que a estimativa do número destas fossas instaladas no país neste ano foi inferior aos demais. 
 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Para a análise dos impactos no desenvolvimento institucional foram realizadas consultas de 
opiniões a respeito do impacto que o trabalho realizado com a tecnologia da Fossa Séptica 
Biodigestora na Embrapa Instrumentação teve sobre esta instituição. Para isto foram 
entrevistadas pessoas ligadas a tecnologia, conforme descrito na fonte de dados (item 7 deste 
relatório). As notas descritas nas Tabelas de 5.1.1 a 5.5.1 são, portanto, as médias simples do valor 
obtido pela: nota de cada entrevistado multiplicada pelo fator de ponderação de cada item. Estes 
fatores de ponderação já vêm definidos na Ambitec-Agro e foram alterados apenas nos casos em 
que algum critério foi indicado como sendo não aplicável pelo entrevistado. Nestes casos os 
fatores de ponderação foram igualmente distribuídos entre os critérios aplicáveis.  

Para avaliar o impacto deste projeto sobre o desenvolvimento institucional foram avaliados 
quatro aspectos: capacidade relacional; capacidade científica e tecnológica; capacidade 
organizacional e os produtos gerados. A capacidade relacional foi analisada considerando as 
relações dentro da equipe e com interlocutores. A capacidade científica e tecnológica consistiu em 
uma avaliação sobre a infraestrutura no desenvolvimento do projeto e dos recursos utilizados 
para o mesmo. Na avaliação sobre a capacidade organizacional foram analisados dois aspectos. O 
primeiro considerando a organização da equipe no projeto e o segundo considerando a 
organização relativa ao processo de transferência da tecnologia. Finalmente, no aspecto de 
produto de pesquisa e desenvolvimento, a avaliação dividiu-se em duas partes. A primeira, 
avaliando produtos de P&D e a segunda, produtos tecnológicos. 
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5.1. Capacidade relacional 

A Tabela 5.1.1. informa os principais impactos observados na capacidade relacional da 
tecnologia, no âmbito da relações de equipe/redes de pesquisa.  
 
Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
1. Diversidade de especialidades Sim 4,50 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 1,50 

3. Know-who Sim 1,50 

4. Grupos de estudo Sim 0,40 

5. Eventos científicos Sim 2,10 

6. Adoção metodológica Sim 3,00 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

A diversidade de especialidades é uma das características mais marcantes dos profissionais 
que atuam na área ambiental e, consequentemente, no tema do saneamento básico. É comum 
diferentes formações técnicas contribuindo e agregando conhecimentos já que o contexto exige 
formas de avaliação distintas e complementares. Podemos destacar os profissionais de engenharia 
(civil, ambiental, química, sanitária, agronômica) e de ciências da natureza (biologia, química, 
física), além de formações em direito, economia, assistência social, saúde, comunicação, 
jornalismo e educação.  

Os profissionais que atuam com as tecnologias de saneamento básico rural na Embrapa 
enquadram-se nesse mosaico e permitem que as soluções tenham a capilaridade necessária para 
atender às demandas da sociedade. Desde o desenvolvimento da Fossa Séptica Biodigestora, 
originalmente concebida por um pesquisador com formação em Medicina Veterinária, vários 
profissionais puderam contribuir para torná-la um sucesso de transferência de tecnologia da 
Embrapa e referência nacional em política pública de saneamento rural. 

A Tabela 5.1.2. apresenta as médias quanto aos aspectos de relações com interlocutores, 
redes comunitárias, inserção da tecnologia no mercado, etc.  
 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
7. Diversidade Sim 1,50 
8. Interatividade Sim 3,00 
9. Know-who Sim 1,05 
10. Fontes de recursos Sim 1,00 
11. Redes comunitárias Sim 3,00 
12. Inserção no mercado Sim 3,00 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

A metodologia utilizada pela Embrapa Instrumentação para difusão tecnológica da Fossa 
Séptica Biodigestora baseia-se na capacitação de agentes multiplicadores que atuam nas diversas 
esferas institucionais: público, terceiro setor e privados. Os agentes multiplicadores são 
geralmente extensionistas, técnicos, agentes ambientais, universitários, dentre outros. Essas redes 
de parceiros com as quais a Embrapa tem atuado permitiram a instalação de aproximadamente 
12.000 unidades da FSB, desde 2001, conforme dados obtidos com as entidades.  

O foco da Embrapa sempre foi a transferência de tecnologia para esse público, já que são as 
entidades que gerenciam projetos e políticas públicas de saneamento básico rural. A partir da 
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capacitação dos multiplicadores, é feito o contato direto com o público-alvo final (agricultores) 
conforme metodologia preconizada pela Embrapa.  

 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 

A Tabela 5.2.1 apresenta os resultados referentes aos critérios de impactos na capacidade 
científica e tecnológica. Destaca-se na tabela 5.2.1 a infraestrutura institucional relacionada à rede 
Embrapa que tem atuado com a tecnologia. Tem-se, no mínimo, 10 (dez) Centros de Pesquisa 
atuando fortemente com o tema pelo Brasil. Nesse contexto, as áreas de transferência de 
tecnologias dessas UDs foram capacitadas para atender a demanda latente por tecnologias de 
saneamento básico rural, sendo a Fossa Séptica Biodigestora a mais conhecida e requisitada. A 
Tabela 5.2.2. apresenta os impactos quanto à recursos de projetos. 
 
Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
13. Infraestrutura institucional Sim 2,00 
14. Infraestrutura operacional Sim 0,40 
15. Instrumental operacional Sim 0,10 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,40 
17. Informatização Sim 0,00 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,40 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,00 
20. Instrumental (ampliação) Sim 0,00 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,00 
22. Contratações  Sim 0,25 
23. Custeios Sim 0,50 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

A Fossa Séptica Biodigestora foi objeto de projetos de pesquisa e transferência de tecnologia 
desde o início dos trabalhos com o tema. Vários profissionais de pós-graduação e graduação 
desempenharam ações referentes ao estudo e aprofundamento dos conhecimentos sobre 
aspectos construtivos, técnicos e de funcionamento da tecnologia. A tecnologia também foi objeto 
de projetos no Sistema SEG de Gestão, no antigo Macroprograma 3. 

Atualmente, está em andamento um contrato de cooperação técnica-financeira com a 
Fundação Banco do Brasil para realização de atividades de P&D e Transferência de Tecnologia. 
Neste tema, está prevista a realização de cursos de capacitações para agentes multiplicadores nas 
5 regiões do Brasil, que atendeu um público-alvo de mais de 540 técnicos entre 2018 e 2019. Os 
recursos são da ordem de R$ 300.000,00 (incluída a contrapartida indireta da Embrapa) para o 
período 2018-2020.  
 
5.3. Capacidade organizacional 

A Tabela 5.3.1 apresenta os resultados referentes aos critérios de impactos na capacidade 
organizacional. 

No que tange aos experimentos e avaliações pode-se destacar que a tecnologia Fossa 
Séptica Biodigestora teve o início do desenvolvimento em 2000. Nos primeiros anos houve um 
esforço grande da área de P&D para avaliar cientificamente os aspectos biológicos, químicos e 
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físicos, e as interações do efluente com as plantas e o solo. Atualmente, tem-se estudado formas 
alternativas de utilização da tecnologia, tais como uso em ambientes de várzea e estudo de 
inoculantes alternativos. Destaca-se, nesse quesito, o estudo conduzido com a Embrapa Amapá e 
uma publicação de referência (Embrapa, 2019c) e a avaliação da eficiência da aplicação do 
efluente em cultivo de milho (Embrapa, 2019e).  
 

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
24. Custos e treinamentos Sim 6,00 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 1,20 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,00 
27. Participação em eventos Sim 0,25 
28. Organização de eventos Sim 0,35 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,00 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
30. Cursos e treinamentos Sim 4,00 
31. Número de participantes Sim 3,00 
32. Unidades demonstrativas Sim 1,50 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 1,50 
34. Projetos de extensão Sim 0,55 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,00 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

No que se refere ao contexto de cursos e treinamentos e analisando os dados das tabelas 
5.3.1 e 5.3.2, reforça-se a informação a respeito da realização de vários cursos/treinamentos e 
experimentos realizados com a Fossa Séptica Biodigestora. A premissa da interlocução com 
agentes multiplicadores faz com que a Embrapa tenha desenvolvido junto aos parceiros dezenas 
de capacitações por ano para disseminação de tecnologia, muitas vezes incluindo a instalação de 
unidade demonstrativa para servir de referência local.  

A Embrapa Instrumentação tem sido procurada por prefeituras, órgãos dos Governos 
Estaduais e Federais, e ONGs que estão atuando na área para reforçar os conhecimentos junto às 
equipes que atuam na implementação das ações e nas políticas públicas sobre o tema. Em 2018 
foram capacitados 493 (quatrocentos e noventa e três) técnicos e extensionistas de 5 (cinco) 
Estados do Brasil. Em 2019 o número atingiu 422 (quatrocentos e vinte e dois) técnicos. 

Se considerarmos que cada um dos participantes replique anualmente o conhecimento para 
um público de 50 pessoas, atinge-se indiretamente um montante de quase 25.000 produtores 
rurais/ano.  

A exposição na mídia da Fossa Séptica Biodigestora proporcionou a captura de quae 100 
(cem) matérias em meio digitais e impressos, onde destacam-se a página da internet do Globo 
Rural, Portal CBN, Brasil Agro, EBC, ASBRAER, entre outras. Esse montante representa uma média 
de quase 2 matérias por semana sobre a tecnologia. 
 
5.4. Produtos de P&D 

A Tabela 5.4.1. apresenta os dados quanto aos produtos de pesquisa e desenvolvimento, 
notadamente quanto a produção científica (artigos, teses/dissertações, livros e outras 
publicações). 
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Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
36. Apresentação em congressos Sim 0,50 
37. Artigos indexados Sim 0,50 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 0,00 
39. Teses e dissertações Sim 0,50 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 0,50 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

Tem-se como destaque nesse item em 2019 a participação da Embrapa no 30º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e ambiental, organizado Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária (ABES) e no mais importante evento internacional sobre saneamento, realizado em 
novembro pela primeira vez no Brasil, o World Toilet Summit, em São Paulo/SP.  

Conforme comentado anteriormente, a Embrapa Instrumentação está conduzindo pesquisas 
relativas ao uso de inoculantes alternativos ao esterco bovino fresco, no âmbito do projeto com a 
Fundação Banco do Brasil. Os resultados dessa pesquisa serão divulgados em 2020. 

 
Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 
Critérios Se aplica (Sim/Não) Média 
41. Patentes/registros Sim 0,00 
42. Variedades/linhagens Sim 0,00 
43. Práticas metodológicas Sim 0,25 
44. Produtos tecnológicos Sim 1,00 
45. Marcos regulatório Sim 6,00 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

No que tange aos aspectos regulatórios e, por assim dizer, envolvidos com políticas públicas, 
entrou em vigor em 2018 a Portaria nº 366/2018, do Ministério das Cidades que "Regulamenta o 
Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida".  

A Fossa Séptica Biodigestora desenvolvida pela Embrapa Instrumentação integra o programa 
como solução técnica de referência para o tratamento de esgoto doméstico, conforme 
reproduzido em texto: 
 

2.3 A subvenção econômica será transferida ao Gestor Operacional do PNHR, a partir da 
formalização do termo de parceria entre os Agentes Financeiros e as Entidades 
Organizadoras e da contratação com os beneficiários pelos Agentes Financeiros e 
contemplará os itens e respectivos valores a seguir especificados: 
 
2.3.1 Aos limites acima estabelecidos para o custo de edificação ou de reforma da 
unidade habitacional poderão ser acrescidos, limitando-se ao valor de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), os custos relativos à construção de: 
 
(...)  
b) soluções de tratamento de efluentes, tais como: sistemas para destinação de águas 
residuais, descritos no Manual de Orientações Técnicas para Elaboração de Propostas 
para o Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, elaborado pela Fundação Nacional 
de Saúde do Ministério da Saúde (FUNASA/MS); e fossas sépticas biodigestoras, tais 
como os projetos desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (EMBRAPA/MAPA), disponíveis em 
seu sítio eletrônico (grifo nosso). 
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Outro importantíssimo aspecto no que tange ao item “Marcos Regulatórios” é a aprovação 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados no dia 17.12.2019 do projeto de Lei do Saneamento 
Básico (PL 4162/19, do Poder Executivo), considerado no Novo Marco Legal do setor. O Senado 
Federal irá analisar a pauta em 2020 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). Após articulações da 
Embrapa com o Poder Legislativo quanto ao tema, foram incluídos no documento diversos pontos 
relativos ao Saneamento Rural tais como: 
 

Art. 13. Decreto disporá sobre o apoio técnico e financeiro da União à adaptação 
dos serviços públicos de saneamento básico às disposições desta Lei, observadas as 
seguintes etapas: 
(...) 
III - elaboração ou atualização dos planos regionais de saneamento básico, os 
quais devem levar em consideração os ambientes urbano e rural; 
IV - modelagem da prestação dos serviços em cada bloco, urbano e rural, com 
base em estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA); 
 
“Art. 48. 
VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural, por 
meio da utilização de soluções compatíveis com as suas características 
econômicas e sociais peculiares; 

 

A inclusão da pauta de saneamento rural no documento proporcionará condições para que 
ocorram Políticas Públicas voltadas para o tema, incluindo as etapas de planejamento (Planos 
Municipais de Saneamento) e consequentemente investimentos no setor. Não havia, até o 
momento, nenhum instrumento legal que garantisse tais condições para o meio rural. Estima-se 
que os avanços no setor de saneamento rural poderão ser exponenciais ao longo do ano, 
beneficiando milhões de habitantes. A Embrapa sente-se orgulhosa de poder ter atuado com 
subsídios técnicos para a incorporação do saneamento rural no Novo Marco Legal do Saneamento. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 

A Tabela 5.2.1. apresenta a média geral obtida com os questionários aplicados no âmbito do 
índice de impacto de desenvolvimento institucional. Esta é uma média ponderada, utilizando os 
pesos descritos na planilha “AMBITEC-AGRO - dimensão desenvolvimento institucional” para a 
soma das notas dentro de cada aspecto analisado descrito anteriormente, cujos valores são 
apresentados na Figura 7. Verifica-se nesta figura que os aspectos apresentados dentro das 
capacidades relacional e organizacional foram os mais importantes, ou seja, que obtiveram 
maiores valores dentro os aspectos analisados. 

 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Geral 
7,25 

Fonte: dado de pesquisa. 
 

No quesito organizacional verifica-se que desde o início do seu desenvolvimento, diversos 
profissionais de outras unidades participaram de projetos de pesquisa & desenvolvimento e 
transferência de tecnologia com a Fossa Séptica Biodigestora, tornando-a nacionalmente 
conhecida no que se refere às soluções para o saneamento básico rural.  
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Figura 7 - Soma dos critérios em cada aspecto analisado (variáveis descritas no eixo horizontal) 
para a avaliação institucional referente à tecnologia da Fossa Séptica Biodigestora 
Fonte: dado de pesquisa. 

 

Já com relação à capacidade relacional, verifica-se que as cooperações técnicas firmadas 
pela Embrapa potencializaram a disseminação e uso da Fossa Séptica Biodigestora no Brasil, 
tornando-a objeto de políticas públicas a fim de reduzir o déficit quando ao manejo e destino de 
resíduos domésticos rurais. Destaca-se o exemplo da Prefeitura de Campinas/SP, que integrou a 
Fossa Séptica Biodigestora em programas como os de pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 
recuperação de nascentes e serviços estruturais no campo (Embrapa, 2019f). Além disto, 
pesquisas estão sendo conduzidas com apoio de outras UDs, contando com a participação de 
equipes multidisciplinares. Busca-se sempre aprimorar e ampliar a aplicabilidade da tecnologia aos 
diferentes contextos nacionais tais como locais de várzea e ambientes sem a presença de esterco 
bovino como inoculante.  

Processos de transferência de tecnologia são intensificados já que é latente a preocupação 
dos entes públicos com os aspectos do saneamento rural e a interface com outras ações 
ambientais no campo. A realização de cursos de tecnologias sociais de saneamento básico rural 
complementa-se com a instalação de unidades demonstrativas, para servirem de referência aos 
projetos em parceria e políticas públicas. 

A comunicação organizacional tem sido estratégica para divulgar as parcerias e orientar o 
público-alvo quanto às premissas, características, aplicações e benefícios que a tecnologia pode 
trazer tanto ao meio ambiente quanto à saúde e qualidade de vida na zona rural. Dezenas de 
matérias foram publicadas no sítio da Embrapa e replicadas externamente por veículos da mídia, 
mostrando a qualidade técnica dos textos e a pertinência do assunto. 
 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias sociais de saneamento básico rural, especialmente a Fossa Séptica 
Biodigestora, foram desenvolvidas com o intuito de proporcionar uma solução adequada ao 
tratamento de esgoto doméstico na zona rural. 

As residências rurais, em sua maioria, lançam os resíduos em fossas negras, valas ou 
diretamente no solo e nas águas. Isso reflete em altos índices de doenças de veiculação hídrica 
que poderiam ser evitáveis, trazendo impactos diretos na saúde e qualidade de vida no campo. Em 
pleno século XXI, mais da metade do esgoto gerado no Brasil (urbano e rural) é lançado sem 
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nenhum tipo de tratamento no meio ambiente, situação que países desenvolvidos já resolveram 
há décadas. 

A Fossa Séptica Biodigestora é citada como referência em políticas públicas pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) em Programas Habitacionais Rurais 
e reconhecida por entidades tais como a Fundação Banco do Brasil, entidades estaduais de 
extensão rural, demais órgãos públicos e do Terceiro Setor. Além disto, diversos projetos de 
fomento foram executados por parceiros institucionais da Embrapa, proporcionando uma 
capilaridade nacional da tecnologia em quase 12.000 residências rurais. 

Os benefícios da utilização do efluente como biofertilizante foram relatados como um dos 
aspectos mais importantes pelos produtores nesse estudo. A Embrapa considera que o produtor 
rural apropria a tecnologia a partir do momento que os benefícios econômicos, ambientais e de 
saúde complementam-se harmonicamente e são inseridos na realidade das atividades da 
propriedade. 

Este estudo mostrou um benefício econômico de quase R$ 800 mil em 2019. Apesar de ser 
uma tecnologia social, com objetivo de gerar ganhos de saúde e no meio ambiente, este estudo 
mostra como tais ganhos podem ser revertidos também em benefícios econômicos, e com uma 
taxa de retorno significativa de 27% a.a.  

Os indicadores de impactos econômicos, sociais e ambientais apresentaram resultados 
positivos em todos os aspectos, demonstrando que a tecnologia atende aos requisitos de 
benefício à sociedade. A Fossa Séptica Biodigestora tem um potencial, conforme os índices da 
percepção do usuário, de beneficiar tanto a saúde quanto o meio ambiente e as questões sócio-
econômicas inerentes à zona rural. 

Destacamos quesitos com avaliação muito positiva quanto à qualidade do solo, obtida com o 
uso de um subproduto (efluente tratado de esgoto) da tecnologia. O procedimento vem ao 
encontro dos conceitos de economia circular e sustentabilidade, muito fortes quando se pretende 
criar condições viáveis para a fixação do homem no campo. As questões sociais e de gênero 
também permitiram inferir que a tecnologia não está presente apenas para resolver um problema 
pontual na propriedade, e sim agregar valores nas relações humanas no núcleo familiar.  

O índice geral sócio ambiental demonstra que a tecnologia possui relevância e aplicabilidade 
no contexto de solucionar o grave problema do saneamento básico rural brasileiro, agregando 
renda e melhoria da qualidade de vida ao usuário. O fortalecimento dos investimentos na 
tecnologia poderá proporcionar uma melhoria ainda mais significativa do agricultor quanto às 
questões sistêmicas que envolvem o meio ambiente e a inter-relação homem/natureza no campo. 

Por último, porém não menos importante, as relação institucionais também são fortalecidas 
e importantes no processo, ressaltadas tanto no ponto de vista dos usuários quanto nas 
entrevistas com os especialistas da tecnologia. A capacidade organizacional da Embrapa e de sua 
rede de parceiros proporciona melhorias em aspectos científicos, tecnológicos e regulatórios, 
essenciais para a evolução da sociedade. 

A Fossa Séptica Biodigestora é uma tecnologia que permitiu inúmeras parcerias 
institucionais e a formação de milhares de agentes multiplicadores. A exposição na mídia, num 
esforço conjunto das áreas de comunicação, pesquisa e transferência de tecnologia, fez com que 
hoje em dia praticamente não haja produtor rural que não tenha visto uma reportagem, matéria 
jornalística, podcast ou mesmo a própria Fossa Séptica Biodigestora instalada. 

As perspectivas futuras apontam para projetos e políticas públicas cada vez mais intensas no 
tema do saneamento básico rural. Isso indica uma quantidade maior de agentes a serem 
capacitados, ações na mídia, projetos em parceria e continuidade de pesquisas visando ampliar a 
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aplicabilidade da tecnologia. O saneamento básico é uma preocupação mundial, incluído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), como um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, mais especificadamente o ODS #6. A escassez de água afeta 40% das pessoas no 
mundo, um dado alarmante que irá crescer com o aumento da temperatura global do planeta, 
resultado da mudança global do clima. Uma das metas do ODS 6 é reduzir pela metade a 
proporção de águas residuais não tratadas, aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente. 

A possibilidade da Embrapa contribuir com um tema sistêmico do ponto de vista ambiental, 
social, econômico e agrícola, corrobora com os novos desafios do país e do planeta, a economia 
circular, conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de 
materiais e energia. 

Ao longo dos anos foram envidados esforços de toda a equipe para ampliar a rede de 
parceiros institucionais e assim contribuir para que os investimentos realizados na Embrapa 
possam converter-se em benefícios reais e imediatos à nação. A Embrapa Instrumentação orgulha-
se de poder contribuir tecnicamente para soluções que permeiam o mosaico de entregas que a 
empresa tem feito à sociedade brasileira. 
 
 
7. FONTE DE DADOS 

A Tabela 7.1 descreve a fonte de dados das entrevistas realizadas para a avaliação 
socioambiental. Os dados foram coletados em entrevistas presenciais e/ou por telefone, 
ampliando-se de 5 (cinco) para 12 (doze) entrevistados em relação ao relatório de 2019 (ano base 
2018). Isso representou um incremento na pesquisa com usuários da ordem de 140 % (cento e 
quarenta por cento). Todos os sistemas presentes nessa pesquisa foram instalados com a presença 
de equipes da Embrapa Instrumentação. A Figura 8 apresenta a espacialização no mapa do Brasil 
dos produtores entrevistados. 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Itaperuna RJ 1    1 

Patrocínio MG 1    1 

São Carlos SP 5    5 

Holambra SP 1    1 

Joaíma MG 1    1 

Concórdia SC 1    1 

Crato CE 1    1 

Boa Vista RR 1    1 

Total - 12    12 
 

Todos os produtores rurais entrevistados possuem a Fossa Séptica Biodigestora instalada em 
sua propriedade, mediante parcerias institucionais firmadas com a Embrapa Instrumentação ou 
Projetos tais como EMATER/RJ, Prefeitura de Patrocínio/MG, ONG Iniciativa Verde, Prefeitura de 
Holambra/SP e Projeto com a Fundação Banco do Brasil. 

Os sistemas estão em funcionamento há mais de 1 ano, sendo que a fossa mais antiga data 
de 2002. Todos os produtores estão utilizando o efluente na fertiirrigação, condição básica para 
que o mesmo fosse entrevistado e pudesse discorrer sobre o assunto com pertinência e 
propriedade. 
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Figura 8 – Espacialização das entrevistas realizadas com usuários da Fossa Séptica Biodigestora. 
Destaca-se que o ponto referencial de São Carlos (SP) abrange 5 (cinco) produtores entrevistados. 
Fonte: dado de pesquisa. 
 

A Tabela 7.2 descreve as consultas realizadas na avaliação institucional da tecnologia 
analisada. As entrevistas foram realizadas com o pesquisador Wilson Tadeu Lopes da Silva, 
químico de formação e responsável por trabalhos com a Fossa Séptica Biodigestora desde 2002, 
atuando tanto na área de P&D quanto em transferência de tecnologia. 
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Instrumentação SP São Carlos Pesquisador 1 

Embrapa Instrumentação SP São Carlos Analista 1 

Total    2 

 

O autor desse relatório, analista Carlos Renato Marmo, também foi consultado quanto aos 
aspectos institucionais. Engenheiro civil de formação, atua com o tema desde 2010 e participa das 
ações de transferência de tecnologia; apoia também projetos de pesquisa e é coautor de 
publicações oficiais sobre o saneamento rural.  

A coleta de dados foi realizada por meio de preenchimento de questionário, na forma 
eletrônica, providenciado pela equipe envolvida na avaliação de impacto das tecnologias.  
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Tabela 9.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Membro da equipe Função 

1 Carlos Renato Marmo Análises socioambientais e redação 

2 Cinthia Cabral da Costa Análise econômica e revisão 

3 Wilson Tadeu Lopes da Silva Revisão e sugestões 

4 Edilson Pepino Fragalle Revisão e sugestões 
 

Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 
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Tabela 1A – Dados utilizados para estimativas econômicas realizadas, para cada ano (t) do período 

analisado e fonte dos dados 

 
População 

sem 
saneamento 

DALY óbitos 
Custo 

tratamento 
(Ptrat) 

Preço N 
(PN) 

Preço P 
(PP) 

Preço K 
(PK) 

2001 130.858.610 195.932 5.249 189,84 717 306 541 

2002 129.606.745 184.821 5.060 188,73 359 351 403 

2003 129.684.520 192.702 5.431 207,82 497 420 425 

2004 125.660.192 169.895 4.886 253,32 585 580 404 

2005 126.458.000 173.901 5.028 267,46 609 536 658 

2006 127.013.223 148.028 4.427 261,75 598 340 588 

2007 127.887.360 149.895 4.481 275,88 584 560 526 

2008 125.262.215 147.474 4.488 316,78 1.248 910 1.559 

2009 120.190.805 130.264 4.034 348,26 533 550 1.458 

2010 121.404.132 125.020 3.994 348,00 1.000 500 970 

2011 123.373.136 105.730 3.447 352,11 1.100 680 1.200 

2012 122.135.629 110.261 3.648 351,27 1.350 820 1.450 

2013 122.629.956 123.867 4.152 352,86 1.400 800 1.300 

2014 120.038.989 107.556 3.665 358,08 1.300 830 1.278 

2015 117.150.222 105.028 3.735 364,40 1.500 1.020 1.525 

2016 113.550.869 105.028 3.735 365,81 1.800 1.300 1.892 

2017 113.550.869 105.028 3.735 371,89 1.075 1.050 1.352 

2018 113.550.869 105.028 3.735 380,00 1.500 1.100 1.200 

2019 113.550.869 105.028 3.735 1.284,00 1,650 1,250 2,000 

Fonte: Brasil (2019c) WHO (2019) Brasil (2019b) Brasil (2019a) e FNP (2019) 

 


