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Fossa Séptica
Biodigestora

Embrapa Instrumentação 
Rua XV de Novembro, 1452 - Caixa Postal 741

CEP: 13.560.970 - São Carlos - SP
Telefone: (16) 2107-2800

SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco
www.embrapa.br/instrumentacao

Mais informações e materiais de divulgação: 
https://www.embrapa.br/tema-saneamento-basico-rural

Fique atento!
Proporcione mais saúde e renda para 

sua família praticando sustentabilidade no 
meio-ambiente em que você vive.

Árvores de graviola com aplicação de adubação química (A) 
e com aplicação do efluente da Fossa Séptica Biodigestora (B)
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 A água contaminada por falta de saneamento
pode gerar uma série de doenças como 
hepatite, diarreia, tifo, cólera e verminose, 
podendo levar à morte;

 A Fossa Séptica Biodigestora ajuda a reduzir
a incidência dessas doenças, principalmente
em crianças e idosos;

 A Fossa Séptica Biodigestora, além de tratar
o esgoto da propriedade rural, protegendo o
lençol freático (água do poço), ainda produz 
um excelente biofertilizante que pode ser 
usado na lavoura;

 São mais de 11.000 unidades de Fossa 
Séptica Biodigestora instaladas em várias 
regiões do país;

 A Fossa Séptica Biodigestora recebeu prêmios
nacionais e internacionais como o de 
tecnologia social da Fundação Banco do Brasil.

Parceria:



A Fossa Séptica Biodigestora substitui as chamadas
“fossas negras” que podem contaminar o solo e a 
água consumida pelos moradores locais. De fácil
instalação e baixo custo, ela trata o esgoto do
vaso sanitário (somemente a água com urina e 
fezes humanas) de forma eficiente, além de 
produzir um efluente líquido tratado que pode ser 
utilizado diretamente no solo como fertilizante.

O sistema básico, dimensionado para uma 
residência com até 5 moradores, não gera odores
desagradáveis, não procria ratos e baratas, não
contamina o meio ambiente, e ainda gera
produtividade saudável e economia em insumos
para a agricultura familiar.

Transformando esgoto em adubo Descrição do sistema e montagem

  A conexão entre as caixas (A - B - C) é feita por
tubos de conexão de PVC de 100mm, com curvas 
de 90° longa (3) no interior das caixas e “T” de 
inspeção (4) para desentupir, se necessário;

  Esse sistema fica semienterrado no solo 
para mantero isolamento térmico;

  Inicialmente, a primeira caixa (A) é carregada com 
20L de uma mistura de água e esterco bovino fresco
(10L de água + 10L de esterco). A cada 30 dias, 
10L da mesma mistura (5L de água + 5L de esterco) 
devem reabastecer o sistema, através da válvula de 
retenção (1);

  As tampas serão vedadas com um tipo de borracha
macia (guarnição esponjosa), com corte de 10mm x 
20 mm, coladas nas bordas da tampa com cola de
contato;
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Guarnição Esponjosa: 
Perfil da borracha

  O sistema é composto por três caixas de fibra de 
1000L cada (5). Nas caixas A e B (módulos de 
fermentação) ocorre o tratamento do esgoto.A caixa 
C serve para o armazenamento do líquido tratado;

  O sistema de alívio de gases é composto por
um Cap de 25 mm de diâmetro, conectado a uma
tubulação de igual calibre, ligados à tampa das
caixas por meio de flange de 25 mm. O Cap deve
conter 4 furos de 2 mm (2) para dar vazão aos
gases formados na biodigestão. É imprescindível
a presença deste dispositivo para a segurança do
sistema;

  Se a  caixa C encher em um período menor que
10 dias, deve-se acrescentar mais uma caixa
para complementar a fermentação. O sistema é
facilmente redimensionado caso haja necessidade,
incorporando outros módulos de fermentação, de 
forma proporcional ao número de moradores, 
lembrando que o conjunto básico é para uma 
residência com até 5 moradores. Para esvaziar a
caixa e usar o biofertilizante, caso o terreno permita
utilize o registro (6) (instalado 20 cm acima do
fundo da caixa) ou utilize uma pequena bomba.

Importante:
Não utilizar caixas de plástico, pois poderão
deformar com a pressão exercida pelo solo.
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Fossa Séptica Biodigestora com destaque 
para sistema de alívio de gases.

Assista ao vídeo para saber mais:
www.youtube.com/watch?v=fsL9z-cQ_88
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Para informações sobre materiais e
detalhes construtivos, utilize nosso
“Memorial descritivo: montagem e
instalação da Fossa Séptica 
Biodigestora”com download disponível 
gratuitamente no site da Embrapa*.

*Acesse: 
https://www.embrapa.br/busca-de-
publicacoes/-/publicacao/1081476/
memorial-descritivo-montagem-e-operacao-da-fossa-septica-biodigestora
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