
q
~l..,".....•.'-0 t~\lJ .....•
o I L'

~
~ •......•

-'-I
q •......•.....•
l\1 .•.... .....•.•.... I L'.......
\lJ q '"',.....•_'-I •.... O•......•

~::::-. q
tll ~ ....•.•

-'-I -,
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Embrapa Instrumentação Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rua XV de Novembro, 1452 - Caixa Postal 741 - CEP 13560-970 - São Carfos - SP

Telefone: (16) 3374 2477 - Fax: (16) 3372 5958

www.cnpdia.embrapa.br-sac@cnpdia.embrapa.br

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

UM

ID
oo
N,
os:
c.2.
ooLn.-



.... .... ....
..

... . .
. . .. ...
• • . .

• •• • •• e r e ••. . . .. . ...... . . .. ..
. . ..•. . .•..... ... .. . .. ... .. .. .. ..

. . .. ... ..

Composição do Sistema de
Fossa Séptica Biodigestora

o sistema é composto por três caixas de fibrocimento
ou fibra de vidro de 1000 L cada (5), sendo que
apenas a primeira caixa é conectada à tubulação do
vaso sanitário. Não jogar resíduos de pia, chuveiro,
tanque, máquina de lavar. A conexão entre as caixas
(A - B - C) é feita por tubos de conexão de PVC de 4",
com curvas de 90° longa (3) no interior das caixas e
Te de inspeção (4) para desentupir, se necessário.
Como esse sistema ficará enterrado no solo para
manter o isolamento térmico, recomenda-se a
aplicação de neutrol no exterior das caixas e tampas.

Inicialmente, a primeira caixa (A) é carregada com 20 L
de uma mistura de água e ESTERCO FRESCO BOVINO
(10 L de água + 10 L esterco), sendo que a cada
30 dias, 10 L da mesma mistura deve reabastecer
o sistema, através da válvula de retenção (1).
As tampas serão vedadas com borracha
(porta de automóvel), coladas nas bordas da tampa
com cola de silicone.

O sistema de alívio de gases é composto por um
CAP de 25 mm de diâmetro, conectado à 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. E imprescindível a
presença deste dispositivo para a segurança do
sistema.
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Obs: Os tubos e conexões
com a caixa são vedados
com cola de silicone. 5 6 7

Se a caixa C (efluente) encher em um período
menor que 20 dias deve-se acrescentar mais
uma caixa para complementar a fermentação
ou deve-se colocar uma colher de café de cloro
granulado no efluente a ser descartado.

Como na ausência de oxigênio a matéria orgânica
é rigorosamente decomposta, surgiu a idéia de se
aproveitar esse fato para montar um sistema de
caixa biodigestora para atuar no lugar do esgoto
a céu aberto e das fossas negras de uso comum
no meio rural.


