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Resumo: O Brasil ainda tem grande carência no que diz respeito ao saneamento básico para a área rural. Esta 

como à própria percepção dos agricultores que muitas vezes não têm consciência da necessidade do saneamento 

Séptica Biodigestora - sistema simples de tratamento de esgoto desenvolvido na Embrapa - em 23 comunidades 
rurais do Acre e Rondônia nos anos de 2012 a 2014. Discorre-se a respeito da metodologia adotada para a montagem 

órgãos governamentais e terceiro setor, assim como discussão das premissas quanto à instalação da tecnologia. A 
montagem das unidades piloto tem demonstrado que as tecnologias de saneamento básico rural da Embrapa têm 
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SEPTIC TANK BIODIGESTER: TECHNOLOGY TRANSFER EXPERIENCE IN THE AMAZON RAIN-
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Abstract

and use of systems.
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1. Introdução

(IBGE, 2012).
-

siagro-2014.indb   727 16/12/14   18:40



C.R. Marmo, W.T.L. da Silva728

-

responsáveis pela recirculação da matéria orgânica que, em contato a aplicação mensal de 5 litros de esterco bovi-

(NOVAES et al., 2002).

    

PVC 50 mm.

-

Séptica Biodigestora.

2. Materiais e Métodos

2.1. Metodologia

-

g) 

i) 

k) 

O diagnóstico, quando feito pelos parceiros, contou com a capacitação dos técnicos da Embrapa. Tal 
-

pensáveis para o funcionamento correto da tecnologia. O convencimento aos usuários ocorre de forma direta aos 

na instalação e no manuseio.
Visando permitir a ampla divulgação das Tecnologias, optou-se por adotar uma metodologia de Curso de 

Capacitação Teórico incluindo a montagem das unidades piloto durante os eventos de divulgação e capacitação. 
Em cada evento, realizou-se uma explanação técnica baseada nas premissas para o funcionamento do sistema e 

resultados ambientais, sociais e econômicos do produtor contemplado. 
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3. Resultados e Discussão

-

Quant. Sist. Recursos/Parceiros

Plácido de Castro - AC 01

19

01

01

01

-

-
-

vatórios de água ao sistema proposto. Nestes três casos, os produtores rurais apresentavam todos os pré-requisitos 

-

                                                                   

Figura 2. Imagens da montagem do sistema com participação dos integrantes dos cursos.

-
digestora está sendo realizada de maneira adequada, inclusive quanto à aplicação mensal do inoculante bovino, 

A estratégia da área de Transferência de Tecnologia da Embrapa, no âmbito das Fossas Sépticas Biodiges-

futura adoção em larga escala.

4. Conclusões

As tecnologias sociais de Saneamento Básico Rural da Embrapa, notadamente a Fossa Séptica Biodiges-

-
-
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