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RESUMO

O reuso é uma alternativa de sanar as necessidades de água para fins agrícolas, reduzindo

assim  a  captação  de  água  em mananciais.  A  reutilização  da  água  promove  também  a

redução do lançamento  de efluentes  em corpos de água.  O presente  estudo,  projeto  de

intervenção  proposto,  foi  realizado  na  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Ceará  -  Mirim,  no

município  de  Lajes/RN  e  tem  como  objetivo  propor  ações  de  reuso  com  efluentes

domésticos tratados para suprir a escassez hídrica em pequenas áreas irrigadas em regiões

com carência de água no município de Lajes/RN. O reúso evita que estes efluentes sejam

lançados  nos  cursos  d’água  acarretando  grandes  problemas  de  poluição  e  de  saúde  da

população. A proposta metodológica utilizada foi pautada na pesquisa qualitativa, técnica,

análise documental a partir de uma revisão bibliográfica por meio de abordagem teórica,

dados, estudos e projetos existentes.  Os resultados obtidos neste estudo foram de que o

reuso do esgoto tratado supre a escassez de água nas áreas  agricultáveis  e possibilita  a

melhoria das condições sanitárias e de vida da referida população. Nesse sentido, conclui-se

que o projeto de intervenção proposto nesta pesquisa tem viabilidade. 

Palavras-chave: Águas residuárias. Reúso. Irrigação. Recursos Hídricos.
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ABSTRACT

Reuse is an alternative to remedy water needs for agricultural purposes, thus reducing water

abstraction  at  water  sources.  The  reuse  of  water  also  promotes  the  reduction  of  the

discharge  of  effluents  into  bodies  of  water.  The present  study,  a  proposed intervention

project, was carried out in the Ceará - Mirim River Basin, in Lajes/ RN city, and aims to

propose  reuse actions  with  domestic  effluents  treated  to  supply  water  scarcity  in  small

irrigated areas in water shortage in of Lajes/ RN city. Reuse prevents these effluents from

being discharged into the waterways leading to major pollution and health problems for the

population.  The  methodological  proposal  used  was  based  on  the  qualitative  research,

technical,  documentary  analysis  from  a  bibliographical  review  through  theoretical

approach, data, studies and existing projects. The results obtained in this study were that the

reuse of the treated sewage supplies water scarcity in the arable areas and makes it possible

to improve the sanitary and living conditions of said population. In this sense, we conclude

that the intervention project proposed in this research has feasibility.

Keywords: Residual waters. Reuse. Irrigation. Water resources.  
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1 INTRODUÇÃO 
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O semiárido nordestino é uma região caracterizada pela carência de água, tanto em

quantidade  quanto qualidade.  São várias  as  consequências,  de ordem, ambiental,  social,

econômica  e  política  quanto  esse  recurso  é  escasso.  Água  é  vida  e  sem  ela  não  há

sobrevivência. Além da carência de água para o abastecimento humano e animal, prioridade

número um, de acordo com a legislação de recursos hídricos vigente neste país, há também

a privação de água para outros usos existentes.

 Sabe-se  ainda  que  a  população  cresce  assustadoramente  e  com  ela  aumenta  a

procura pela água. Com o aumento da população, precisa-se produzir mais e mais alimento.

Sem  alimento  não  se  pode  viver.  A  necessidade  de  água  para  a  produção  agrícola  e

alimentar  é  essencial.  Assim,  buscar  alternativas  tecnológicas  que  possam  suprir  essa

escassez de água é vital. 

Nesse sentido, o reúso de água surge como alternativa para sanar essa carência pelos

recursos  hídricos  e  isso tem tomado relevante  importância.  Assim,  o reúso de  água no

intuito  de sanar  as  necessidades  de água na irrigação de áreas  agrícolas,  contribui  para

reduzir a captação em mananciais, preservando água de boa qualidade para os usos mais

restritivos, como é o caso do abastecimento humano. 

Por outro lado, a reutilização da água, promove também a redução do lançamento de

efluentes em mananciais, evitando-se a poluição ambiental.

1.1 Problema 

Escassez de água para as pequenas áreas irrigadas e destinação final não adequada

dos efluentes gerados no município de Lajes/RN.

1.2 Justificativa 

 Nas  regiões  áridas  e  semiáridas,  a  gestão  hídrica  se  torna  mais  imperativa  e

necessária, devido à escassez das reservas naturais de água e, sobretudo, à irregularidade,

no tempo e no espaço, das precipitações e escoamentos superficiais. (VIEIRA, 2003).

 Sendo assim, é de grande relevância buscar alternativas e tecnologias sustentáveis

existentes que possam ser uma possibilidade concreta para mitigar os efeitos provocados

pela escassez hídrica.

Assim,  o  conhecimento  de  que  o  tratamento  das  águas  residuárias  é  de  vital

significância para a saúde pública e para conservação dos mananciais, ocasionou grande
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desenvolvimento  das  tecnologias  de  tratamento,  sobretudo  nos  países  desenvolvidos

(COSTA et al., p. 688, 2009).

 Portanto, o uso de esgotos, particularmente no setor agrícola, se constitui em um

importante  elemento  das  políticas  e  estratégias  de  gestão  de  recursos  hídricos.  Muitos

países, situados em regiões áridas e semiáridas, tais como os do norte da África e do oriente

médio, consideram esgotos e águas de baixa qualidade, como parte integrante dos recursos

hídricos nacionais, equacionando a sua utilização junto a seus sistemas de gestão, urbanos e

rurais. Uma política criteriosa de reuso transforma a problemática poluidora e agressiva dos

esgotos, em um recurso econômico e ambientalmente seguro (HESPANHOL, 2002).

 Importante dizer que a incorporação da filosofia de reuso nos planos nacionais de

gestão de recursos hídricos e desenvolvimento agrícola é de fundamental importância para

regiões áridas e semiáridas, e naquelas onde a demanda é precariamente satisfeita, através

de  transposição  de  água  de  bacias  adjacentes.  O  reuso  implica  em redução  de  custos,

principalmente  se  é  considerado  em  associação  com  novos  projetos  de  sistemas  de

tratamento, uma vez que os padrões de qualidade de efluentes, necessários para diversos

tipos  de  uso,  são  menos  restritivos  do  que  os  necessários  para  proteção  ambiental

(HESPANHOL, 2002).

 Dessa  forma,  com  o  intuito  de  sanar  as  necessidades  de  água  para  usos  na

agricultura, reduzindo assim a captação de água em mananciais, preservando-a para os usos

mais  restritivos,  como  é  o  caso  do  abastecimento  humano  surge  o  reuso  de  efluentes

domésticos tratados como uma alternativa sustentável para a irrigação de pequenas áreas. 

 Por outro lado, a reutilização da água, também promove a redução do lançamento de

efluentes em mananciais, evitando-se a poluição ambiental. 

O município de Lajes se encontra numa região semiárida com grandes problemas de

escassez  de  água,  bem  como  precisa  de  alternativas  que  possam  mitigar  os  efeitos

provocados pela escassez hídrica. 

 Assim,  justifica-se  este  projeto  de  intervenção  proposto  que surge no intuito  de

sanar  as  necessidades  de  água  para  usos  na  agricultura  a  partir  do  reuso  de  efluentes

domésticos tratado como alternativa na irrigação.

1.3 Objetivos

1.3.1 Geral
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 Objetivou-se neste trabalho propor o reúso de efluentes domésticos tratados como

alternativa  para  suprir  a  escassez  hídrica  nas  pequenas  irrigações  no  município  de

Lajes/RN. 

1.3.2 Específicos

Ter  acesso  aos  dados  de  quantidade  dos  efluentes  gerados  no  município  de

Lajes/RN com base nas informações da Companhia de água - CAERN; 

 Ter acesso aos dados de qualidade dos efluentes após o tratamento no município de

Lajes/RN com base nos dados de monitoramento da Companhia de água - CAERN; 

Conhecer  a  necessidade  de  água  (balanço  hídrico  da  cultura),  palma  forrageira,

irrigada com esgoto tratado, com base em estudos e experimentos já existentes; 

Propor o reúso de efluentes domésticos como alternativa para suprir a necessidade

de água em pequenas áreas irrigadas com cultivo da palma forrageira  no município de

Lajes/RN.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Escassez Hídrica e Reuso de Água

 Um dos grandes  problemas no mundo é a escassez de água tanto em qualidade

quanto  em  quantidade,  que  não  apenas  ameaça  a  vida,  mas  também  conduz  a  graves

problemas econômicos, políticos e sociais. 

A falta de água e a crescente demanda pelos recursos hídricos, países com regiões

áridas e semiáridas em todo o mundo são desafiados a suprir essa carência de água dessas

populações.  Nesse sentido,  devido o grande desperdício de água existente,  o desafio da

gestão  dos  recursos  hídricos  é  equilibrar  a  demanda  com  a  disponibilidade  da  água

existente,  para  isso  uma solução  alternativa  é  o  reaproveitamento  de  águas  residuárias,

principalmente na agricultura. 

Por outro lado, a explosão demográfica e a crescente preocupação com os problemas

ambientais exigem soluções rápidas que possam dar um destino final adequado aos esgotos

gerados nos centros urbanos. 

Assim, entre as várias soluções destaca-se a reutilização na agricultura dos esgotos

tratados para suprir a falta de mananciais para a irrigação (KÖNIG, 1999). 
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Desse modo, a reutilização de águas residuais na agricultura tem aumentado em

todo  o  mundo,  principalmente  nas  regiões  áridas  e  semiáridas.  Essa  necessidade  surge

devido,  nessas áreas,  a precipitação não cobrir  as demandas para o cultivo  irrigado e a

disponibilidade de água em quantidade e qualidade ser limitada. A reutilização de águas

residuais tratadas pode reforçar a produtividade agrícola visto que esse tipo de água contém

bastantes nutriente (COSTA; BARROS JÚNIOR, 2005).

 Portanto, o reuso de efluentes domésticos tratados surge como uma alternativa no

intuito de se sanar as necessidades de água para usos diversos, reduzindo assim a captação

de água em mananciais,  preservando-a para os usos mais  restritivos,  como é o caso do

abastecimento humano. 

2.2  Irrigação e Reuso de Água

Sabe-se que um dos setores de maior demanda de água está relacionado ao consumo

para a agricultura irrigada.  Sabe-se ainda que na maioria das áreas agrícolas irrigadas o

volume de água utilizado é superior ao realmente necessário para a produção (FAGGION;

OLIVEIRA; CHRISTOFIDIS, 2009). 

O  uso  de  esgotos  tem  sido  praticado  em  muitas  partes  do  mundo,  por  muitos

séculos. Sempre que água de boa qualidade não é disponível,  ou é difícil  de ser obtida,

águas de menor valor, tais como esgotos, águas de drenagem agrícola ou águas salobras, são

espontaneamente utilizadas,  principalmente em agricultura e aquicultura (HESPANHOL,

2002). 

Assim,  o  reuso da  água é  hoje  um fator  importante  para  a  gestão  dos  recursos

hídricos. O poder depurador do solo é muito maior que o poder depurador das águas, pois o

solo funciona como filtro, além de promover a decomposição da matéria orgânica ainda

presente em efluentes tratados. Para a agricultura,  o reuso de efluentes fornece, além de

água,  alguns  nutrientes  de  plantas.  Entretanto,  o  uso  de  resíduos  em  solos  deve  ser

constantemente monitorado, para que não haja contaminação do sistema solo-água-planta

(BERTONCINI, 2008).

 De  acordo  com  Andrade  Neto  (1997),  o  uso  de  esgotos  na  irrigação,  quando

possível, é sempre uma boa medida, como destino final, ou antes, que atinjam às águas. No

mínimo porque, dispostos no solo, os esgotos sofrem depuração natural e, qualquer que seja

o grau de tratamento é menos maléficos às águas do corpo receptor.  Ademais, constituem

fator  recondicionante  (água,  matéria  orgânica  e  nutriente  mineral).  Já  o  lançamento  de
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esgotos em corpos d'água é quase sempre indesejável e insuportável, a não ser que recebam

tratamento exigente. 

Nesse sentido, os experimentos conduzidos no âmbito do PROSAB, em termos de

avaliação de riscos potenciais  à saúde,  somam-se à resultados de trabalhos anteriores,  a

maioria  conduzida  fora  do  Brasil,  no  sentido  de  sustentar  as  diretrizes  da  OMS.  As

informações reunidas, de experimentos de irrigação das mais variadas culturas, indicam que

a irrigação com efluentes de acordo com o padrão recomendado pela OMS para irrigação

irrestrita (média geométrica de 103 CF/l00 ml durante o período de irrigação) resulta em

qualidade de hortaliças aceitável para consumo. Os resultados confirmam ainda a seleção de

culturas e de métodos de irrigação como uma importante medida de mitigação de riscos

potenciais à saúde.

2.3 Palma Forrageira e Reuso de Água 

 Sabe-se que o impacto da  água de reuso na cultura da palma forrageira tem sido

bastante positivo de acordo com alguns resultados de trabalhos já publicados. 

 Para Lima et al., (2015) a utilização de águas residuárias por meio de processos de

reuso tem sido pesquisada pela Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) com

bons resultados e já conta com unidades práticas em desenvolvimento, como a da prefeitura

de  Santana  do  Seridó,  que  já  implementou  um  hectare  de  palma  Orelha  de  Elefante

Mexicana  irrigado,  com  proposta  de  ampliação  para  mais  12  hectares.  Projetos  dessa

natureza podem representar importantes pontos de multiplicação e distribuição de materiais

tolerantes à cochonilha do carmim.

 Lima et al. (2015), diz também que a palma forrageira representa uma alternativa da

maior importância para os criadores sertanejos, por sua alta eficiência no uso da água, alta

produtividade,  excelente  qualidade  como  alimento  energético  de  alta  digestibilidade,  e,

além disso, constitui-se em estratégica reserva hídrica para os rebanhos, sendo importante

ferramenta no manejo e proteção do solo. Fala ainda, Lima et al. (2015) da importância

estratégica  do  cultivo  dessa  cactácea  como  suporte  forrageiro  para  a  manutenção  e

viabilização  econômica  de  algumas  das  mais  importantes  bacias  leiteiras  do  Nordeste,

principalmente nos estados de Alagoas e Pernambuco.

 Já Moura et al., (2011), diz que “ dentre as diversas espécies, particularmente as

cactáceas, adequadas para o cultivo no nordeste, a palma forrageira (Opuntia ficus indica
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(L) Mill)  se constitui  uma importante  alternativa para alimentação animal  e humana no

semiárido” (apud LEMOS, 2016, p.32).  

Silva et al., 2010) diz que “ a palma possui características que a tornam importante

na pecuária, tanto pela capacidade de adaptação, rusticidade e longevidade no semiárido,

como pela boa aceitabilidade pelo gado” (apud LEMOS, 2016, p.32).  

 Lima  et  al.  (2015),  diz  também  que  no  Rio  Grande  do  Norte,  as  primeiras

experiências com o cultivo da palma irrigada foram realizadas pelo agrônomo Alexandre de

Medeiros Wanderley, nos municípios de Lajes, Angicos e Pedro Avelino, no ano de 1996.

Depois  de  testar  várias  alternativas,  ele  definiu  um  sistema  com  utilização  de  altas

densidades de plantio  com 50 mil a 100 mil  plantas/ha e irrigação por gotejamento em

fileiras simples com baixa intensidade, cinco litros de água por metro linear (2,5 mm) a

cada 15 dias (5 mm/mês), além de fertilização orgânica e química. Mesmo se tratando de

dados empíricos, foram obtidas altas produtividades em uma região onde a palma nunca

havia prosperado anteriormente.

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Descrição da Área de Estudo

 De acordo com a nova divisão territorial do IBGE, o município de Lajes/RN está

situado na região geográfica imediata de Assu, inserida na região geográfica intermediária

de Mossoró, sendo que, na antiga divisão, o município pertencia à microrregião de Angicos,

que por sua vez era parte da mesorregião Central Potiguar (IBGE, 2010). Conforme mostra

localização do município de Lajes no mapa do Rio Grande do Norte abaixo (Figura 1).

Figura 1 – Localização de Lajes no Rio Grande do Norte
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                     Fonte: Abreu (2006).

O município ocupa uma área de  676,625 km² e se subdivide em dois distritos: Lajes

(sede) e Firmamento. Lajes está distante 128 km de Natal, 115 km em linha reta, capital

estadual, cujo acesso se dá através da BR-304. Limita-se a norte com Jandaíra; ao sul Cerro

Corá e São Tomé; ao leste Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos e Pedra Preta e a

oeste Angicos, Fernando Pedroza e Pedro Avelino.

 O  relevo  do  município  é  constituído  pelo  Planalto  da  Borborema,  formado  por

rochas  pré-cambrianas,  e  pela  Depressão  Sertaneja,  com  terrenos  de  transição  entre  o

Planalto da Borborema e a Chapada do Apodi. Predominam os solos litólicos (litossolos),

constituídos principalmente de areia, além de serem pedregosos e altamente férteis, com

bons níveis  de drenagem.  Também existem,  em menores  porções,  os  solos  brunos não

cálcicos,  podzólico  vermelho  amarelo  equivalente  eutrófico  (chamados,  na  nova

classificação brasileira de solos, de luvissolos), areias quartzosas (neossolos) e planossolos.

Lajes abriga a nascente do rio Ceará - Mirim, na comunidade de Mulungu, cuja foz

é  o  Oceano  Atlântico,  na  localidade  de  Barra  do  Rio,  que  pertence  ao  município  de

Extremoz. O açude Juazeiro é o maior reservatório de água do município, com capacidade

para 1.266.000 m³, seguido pelos açudes Caraúbas 350 000 m³, Gavião e Ameixa (ambos

com  capacidade  para  100.000  m³).  Apesar  disso,  a  água  utilizada  para  consumo

populacional vem da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, através do Sistema Adutor

Sertão Central-Cabugi.

A cobertura vegetal  do município é formada pela caatinga,  típica do sertão,  que

perde suas folhas na estação seca e apresenta espécies de pequeno porte,  algumas delas
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apresentando espinhos em sua estrutura. Entre as espécies mais encontradas estão, além das

cactáceas: angico, aroeira, braúna, catingueira, facheiro, faveleiro, juazeiro, jurema-preta,

mandacaru, marmeleiro, mofumbo e xique-xique.

O clima é semiárido quente, com índice pluviométrico de apenas 440 mm anuais,

cujo  pico  ocorre  nos  meses  de  março e  abril.  Segundo dados da  Empresa  de  Pesquisa

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), referentes ao período de 1930 a 1985 e

a partir de 1992, o maior acumulado de precipitação observado em Lajes foi de 171,4 mm

em 3 de abril de 2008. Outros grandes acumulados foram 135 mm em 15 de abril de 1984,

129,2 mm em 22 de abril de 1940 e 108,2 mm em 31 de janeiro de 2008. 

3.2 Proposta de Intervenção 

3.2.1 Identificação do Problema

Escassez de água para as pequenas irrigações e destinação final não adequada dos

efluentes gerados no município de Lajes/RN.

3.2.2 Justificativa

Este  estudo  é  relevante  na  medida  em  que  se  pode  conhecer  a  realidade  do

esgotamento sanitário do município de Lajes e a partir destes dados poder contribuir para a

melhoria da comunidade no que diz respeito às condições sanitárias e agricultáveis. Esta

proposta pode contribuir também para a melhoria da eficácia da gestão de recursos hídricos

no semiárido, do saneamento ambiental e saúde da população, realidade que envolve todos

os atores citados.

3.2.3 Resultados e Impactos Esperados

a) Sanar  as  necessidades  de água para usos  diversos,  inclusive  pequenas

irrigações; 

b) Reduzir a captação de água em mananciais, preservando-a para os usos

mais restritivos, como é o caso do abastecimento humano e animal; 

c) Promover  a  redução  do  lançamento  de  efluentes  em  mananciais,

evitando-se a poluição ambiental;
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d) Diminuir a incidência de doenças de veiculação hídrica que tem como

causa  epidemiológica  principal,  a  contaminação  de  fontes  de  águas  e

mananciais.

3.2.4 Ações de Intervenção

Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares

Etapa 1 – Mobilização, planejamento e detalhamento das ações previstas

Etapa 2 – análises de viabilidade de implantação dos sistemas de reúso de água para fins

agrícolas no município de Lajes/RN

Etapa 3 – apresentação do plano de trabalho (Relatório 1) o município de Lajes/RN

Etapa 4 – apresentação dos resultados dos Estudos Técnicos Preliminares (Relatório 2)

Elaboração dos Projetos Básicos 

Etapa 5 – Elaboração do Projeto básico do sistema de reúso de água para fins agrícolas no

município de Lajes RN.

Etapa 6 – Apresentação do Relatório Final (Projetos Básicos – Relatório 3)

3.2.5 Atores Envolvidos

Dentre os atores necessários nesse projeto pode-se destacar:

A companhia de abastecimento e esgotamento sanitário que atua no município de

Lajes/RN (CAERN) e é responsável pelo sistema de tratamento de efluentes domésticos

disponíveis no município e deverá participar do projeto dando suporte, disponibilizando os

dados  existentes  de  monitoramento  e  gestão  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  do

município para elaboração e execução do projeto,  bem como poderá colocar sua equipe

técnica para acompanhar toda a execução do projeto.

 A  Prefeitura  Municipal  de  Lajes:  participará  na  elaboração  do  edital  para

contratação da consultoria para elaborar o projeto, bem como acompanhará o projeto na

mobilização e convocação do atores irrigantes para participação no projeto, poderá também

acompanhar toda a execução .

A  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  é  a  agência  reguladora  vinculada  ao

Ministério do Meio Ambiente (MMA) dedicada a fazer cumprir os objetivos e diretrizes da

Lei das Águas do Brasil, a lei nº 9.433 de 1997. A Agência poderá acompanhar a situação
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do projeto, coordenar a implementação do projeto, dando apoio ao projeto, por meio dos

órgãos  gestores  estaduais  e  municipais.  A  ANA  poderá  estimular  a  participação  de

representantes dos governos, usuários e das comunidades, em uma gestão participativa e

democrática por meio de sua equipe técnica. Elaborar ou participar de estudos estratégicos,

como os Planos, Relatórios de Conjuntura dos Recursos Hídricos, entres outros, em parceria

com instituições e órgãos do poder público, bem como contribuir financeiramente para a

execução do projeto em questão.

A Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos (SEMARH) poderá contribuir  por

meio de sua equipe técnica no planejamento das ações para execução do projeto,  como

também coordenar e executar as ações que contemplem a oferta e a gestão dos recursos

hídricos e do Meio Ambiente. 

Agricultores irrigantes da região proprietários de pequenas áreas, poderão participar

do proposta  por meio da adesão ao projeto,  colaborando para a  boa execução e gestão

participativa  juntamente  com  os  responsáveis,  órgãos  federais,  estaduais  e  municipais

competentes para a execução do projeto.

3.2.6 Recursos Necessários

3.2.6.1 Recursos Humanos 

O envolvimento da sociedade é muito importante antes, durante e após o projeto de

intervenção, pois contribui para o levantamento técnico do diagnóstico, divulgar o projeto

de intervenção,  envolver  a população na discussão das potencialidades  e dos problemas

hídricos e suas implicações,  sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na

preservação  e  na  conservação dos  recursos  hídricos  e  estimular  os  segmentos  sociais  a

participarem do processo de gestão desses recursos. 

 É indispensável a participação dos atores sociais dos recursos hídricos, saneamento

básico, sobretudo dos usuários das águas envolvidos durante toda a elaboração do Projeto,

identificando  e  sistematizando  os  interesses  múltiplos,  muitas  vezes  conflitantes.  Além

disso, a participação social permite obter informações que usualmente não estão disponíveis

nas  fontes  convencionais  de  consulta  e  que,  por  meio  de  técnicas  especiais  e  de

profissionais experientes, são incorporadas ao projeto. 

No município de Lajes são muitos os problemas ambientais, mas as ações para que

ocorram soluções, são poucas ou quase inexistente.  Como na maioria dos municípios,  a
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participação popular limita-se a algumas pessoas que se destacam por exercer uma certa

liderança e por ter algum conhecimento na área ambiental. 

Nesse sentido, a abordagem mais adequada para o planejamento do município de

Lajes,  pressupõe-se  que  deve  ser  com  o  engajamento  da  comunidade  no  processo  de

planejamento procurando respostas concretas da sociedade que vive e produz na região que

será  o  objeto  de  intervenção.  Essa  participação  poderá  ocorrer  de  diversas  formas:

espontânea, imposta, voluntária, provocada ou concedida. Existem muitas dificuldades no

processo de participação, visto que essa participação quase sempre é voluntária em comitês,

em comissões e até mesmo por interesse político partidário. Para minimizar as barreiras de

participação  social,  seria  necessário,  programas,  políticas  públicas  sociais  para

envolvimento das comunidades no planejamento e controle social. A forma de medição e

avaliação dos planos municipais são desconhecidas.

3.2.6.2  Recursos Financeiros 

 Entre  várias  fontes  de  recursos  financeiros  disponíveis,  pode-se  citar  a  Agência

Nacional de Água - ANA que poderá financiar o projeto, se assim for selecionada. A ANA

foi criada no ano 2000 para atuar no gerenciamento dos recursos hídricos cabendo a ela

“disciplinar  a  implementação,  a  operacionalização,  o  controle  e  a  avaliação  dos

instrumentos  de  gestão  criados  pela  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos”  (Agência

Nacional de Águas, 2015). Além disso, a Agência procura estimular o desenvolvimento e a

adoção de boas práticas de gestão da água, além de capacitação. 

 Por intermédio de chamamentos públicos, são selecionadas as melhores propostas

para receber apoio (técnico, financeiro, capacitação, etc) ao desenvolvimento dos projetos,

formalizados através de convênios com o Governo Federal. Em geral, tais projetos são não

reembolsáveis,  uma vez  que  seu  maior  objetivo  é  a  difusão  do  conhecimento  técnico-

científico. 

Outra fonte seria o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas –

FINEP – foi criado em 1965 para apoiar estudos de modernização e industrialização. Depois

foi transformado em Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Atualmente, a empresa é

responsável pelo fomento à ciência, tecnologia e informação nas empresas, universidades,

institutos  tecnológicos  e  outras  instituições  públicas  e  privadas.  Os  financiamentos

concedidos podem ser do tipo reembolsável e não reembolsável.
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Existem vários outros programas e linhas de financiamento, tais como os recursos

disponíveis para esse fim no Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Desenvolvimento

Agrário entre outros. Um deles poderá atender às necessidades do  projeto, no caso da não

aceitação por parte da Agência Nacional de Águas – ANA ou  Fundo de Financiamento de

Estudos de Projetos e Programas – FINEP.

3.2.6.3  Recursos Estruturais, Materiais, Organizacionais, Cognitivos, de Poder Público

3.2.6.3.1 Poder Público Estadual

 O envolvimento do poder público é muito importante antes, durante e após o projeto

de  intervenção,  pois  pode  contribuir  com  recursos  estruturais,  corpo  técnico,

organizacionais e financeiros. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos

Hídricos, cumprindo sua missão de oferecer mais qualidade de vida para toda a população

do Rio Grande do Norte, através da gestão participativa e descentralizada do meio ambiente

e  dos  recursos  hídricos  do nosso  Estado,  criando uma consciência  do desenvolvimento

sustentável, em que os valores naturais devem ser preservados para oferecer condições de

vida  saudável  para  as  futuras  gerações,  vem  desenvolvendo  ações  práticas  que  se

apresentam na forma de quatro grandes linhas de atuação: Gestão de Recursos Hídricos/

Gestão de Meio Ambiente/ Infraestrutura Hídrica/ Abastecimento de Comunidades. 

 São órgãos vinculados à SEMARH o IGARN - Instituto de Gestão das Águas do

Rio Grande do Norte, a CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte

e o IDEMA – Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Conforme organograma

abaixo (Fig. 2).

Figura 2 – Organograma adaptado SEMARH
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     Fonte: SEMARH (2015).

 IGARN - Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte é o

órgão estadual responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos em todo

o território norte-rio-grandense.

Criado  pela  Lei  nº  8.086,  de  15  de  abril  de  2002,  e  desde  janeiro  de  2013  a  Lei

Complementar 483 revogou essa lei,  é uma autarquia vinculada à SEMARH, dotada de

personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa e financeira,

com patrimônio próprio.

 IDEMA - O Instituto de Desenvolvimento Sustentável  e Meio Ambiente do Rio

Grande do Norte - é uma autarquia fruto da união de atribuições entre a Fundação Instituto

de Desenvolvimento do RN (IDEC), criada pela Lei n.º 4.286, de 06 de dezembro de 1973,

(alterada  pela  Lei  n.º  4.414, de 04 de novembro de 1974),  e a  Coordenadoria  de Meio

Ambiente (CMA), criada por meio do Decreto n.º 8.718 de 16 de setembro de 1983.  

No dia 31 de janeiro de 2007, a Lei Complementar n.º 340 transformava o IDEMA em

Instituto de Defesa do Meio Ambiente, sem que esse mudasse sua sigla. No ano seguinte,

por meio da Lei Complementar n.º 380 de 27 de dezembro de 2008, o órgão ambiental é

vinculado  à  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Hídricos
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(SEMARH/RN), passando a chamar-se Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio

Ambiente.

 CAERN - A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) foi

criada em 2 de setembro de 1969. A empresa incorpora e põe em prática sua missão de

atender toda a população do Rio Grande do Norte com água potável, coleta e tratamento de

esgotos. O objetivo da empresa é contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus

usuários, com postura empresarial adequada e inovadora, integrada aos demais setores de

saneamento básico e respeitando os fatores sócio-econômicos e ambientais. A CAERN é

responsável por tratar e distribuir água. Assim como a distribuição de água, a CAERN está

investindo em qualidade de vida através de saneamento básico.

3.2.6.3.2  Estruturais

3.2.6.3.2.1  Sistema de Esgotamento Sanitário 

De acordo com o projeto executivo disponibilizado pela CAERN, a concepção geral

de  esgotamento  sanitário  da cidade  de  Lajes/RN foi  executada,  baseando-se no sistema

condominial de esgotos, idealizado e desenvolvido pela CAERN.

O Sistema Condominial de Esgotos tem como ideia maior a democratização dos

serviços  está  fundamentado  em  seis  ideias  básicas  que  são:  ADEQUAÇÃO  A

REALIDADE, onde se considera a falta de recursos, a miséria social do Estado e a oferta da

natureza na procura por soluções; GRADUALISMO, implantando soluções que permitam a

constante  melhoria  dos  serviços  e  que  atendam  ao  maior  número  possível  de  pessoas,

DISSEMINAÇÃO, na aplicação dos recursos, procurando-se desconcentrar a alocação de

verbas;  DIFERENCIAÇÃO DO PADRÃO; um direito  que  assiste  a  todos   em que  se

afastarem do padrão básico, desde que arquem com os custos adicionais; INTEGRAÇÃO

DOS SERVIÇOS, possibilitando uma articulação institucional benéfica entre organismos

em favor das soluções; MUNICIPALIZAÇÃO, onde os municípios são instâncias naturais

de intermediação entre CAERN e população (CAERN, 2001). 

Para dimensionamento do sistema, adotou-se os mesmos parâmetros arbitrados pela

Hidrosolos para determinação da população, isto é, população de 14.810 hab. em 2016, com

taxa de crescimento de 3%, aliás dados usados no cálculo da rede de distribuição, feitos em

abril  de  1997  pela  Gerência  de  Projetos  da  CAERN,  que  adotou  uma  população  de

saturação de 90 hab./ ha e percapita de 150,00 l/ ha.dia (CAERN, 2001).
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De acordo com a análise da topografia da cidade, induziu-se a adoção de 03 bacias

de contribuição. 

BACIA 1

Compreendendo toda a parte Norte da cidade, após a linha férrea e parte da zona

leste, onde fica o reservatório da CAERN. É nesta bacia onde fica o conjunto de Lagoas de

estabilização – destinado ao tratamento de esgotos – projetado ai por ficarem em terreno

plano; afastado da zona de tendência de crescimento da cidade.

BACIA 2

A bacia 2 corresponde a área localizada à. Oeste da cidade, mais precisamente o

setor  compreendido  entre  a  BR e  a  rede  ferroviária,  e  ainda  um conjunto  habitacional

situado do lado esquerdo da BR sentido Natal/ Mossoró. Esta bacia drena para a EE2 que

recalca para o poço de visita nº 78 da bacia 1. É a maior bacia de esgotamento.

BACIA 3

Não foi previsto o atendimento desta bacia na etapa de implementação do sistema.

Esta bacia deveria ficar localizada entre a Bacia 2 e a Rede Ferroviária, em função

da topografia não poder ser esgotada pela Bacia 1.

Trata-se  da  menor  bacia  de  todas,  seus  esgotos  deveriam  ser  recebidos  na  EE3  que

recalcaria para o poço nº 42 da  Bacia 1. (CAERN, 2001).

3.2.6.3.2.2   Rede Coletora

A  rede  coletora  foi  dimensionada  utilizando-se  como  ferramenta  o  Soft  de

Dimensionamento para Rede de Esgoto da Tigre – CESG, que toma como base a PNB567 –

ABNT – Norma Brasileira para projetos de redes coletoras de esgoto sanitário. (CAERN,

2001). 

3.2.6.3.2.3.  Unidades de Tratamento 
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O projeto  hidráulico-sanitário  do  sistema  de  tratamento  de  esgotos  sanitário  foi

elaborado de acordo com a NBR 12209 – Projeto de Estações de Tratamento de Esgotos

Sanitários (CAERN, 2001). 

Tratamento Primário e Secundário 

 O esgoto produzido é tratado em Lagoa de estabilização Facultativa (T. Primário)

seguida de uma unidade de Lagoa de Maturação (T. Secundário). Conforme Figura 03.

 O cálculo das lagoas baseado no método de cálculo racional considerando a equação

de degradação de 1ª ordem, supõe mistura completa. Os parâmetros adotados são resultados

de  pesquisas  realizadas  na  Estação  Experimental  de  Tratamento  Biológico  de  Esgotos

Sanitários – EXTRABES, em Campina Grande - PB. 

Figura 3 – Lagoa de Estabilização Facultativa (Tratamento Primário)

 

    Foto: Autora (2017).

Figura 4 – Lagoa de Maturação (Tratamento Secundário)
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    Foto: Autora (2017).

3.2.6.3.2.4  Dados de Monitoramento de Efluentes das Lagoas – Lajes/RN.

O efluente é coletado e analisado a cada seis meses de acordo com as orientações do

Instituto  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  Meio  Ambiente  do  Rio  Grande do Norte  -

IDEMA. Conforme Tabela 1 e 2.
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Tabela 1 – Monitoramento de efluentes da ETE de Lajes

CAERN
DIRETORIA DE OPERAÇÃO – DO
Gerência de Qualidade do Produto e Meio Ambiente - GQM
Unidade de Laboratório Central de Monitoramento de Efluentes - ULCE

MÊS/ANO

Fevereiro/2017

RESULTADO DE ANÁLISES DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS – EXAME FÍSICO – QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO
DATA DE
ENTRADA

DATA DE
COLETA CIDADE UF RESPONSÁVEL PELA COLETA: BENEVIDE

02/02/2017 02/02/2017 LAJES RN
ETE LAJES REGIONAL MATO GRANDE

NÚMER
O DA

AMOSTR
A

HORA
DA

COLET
A

PONTO DE
COLETA

Clorofi
la "A"

Condutivida
de

DBO5 DQO
Fósfor

o
Total

Nitrogên
io

Amoniac
al

Oléos
e

Grax
as

Oxigêni
o

Dissolvi
do

PH

Sólidos
Sedimentáv

eis

Sólidos
Suspens

os

Sulfat
o

Sulfet
o

Tem
p.

Tubos
Múltiplos

µg/L µmho/cm
O2mg/

L
O2mg/

L
Pmg/

L
NH3 ² -
Nmg/L

mg/L O2mg/L mL/L mg/L
SO4
²-mg/

L

S ²-
mg/L

ºC

Coli
Termotoleran

tes
NMP/100ML

Padrão de lançamento de efluente
no corpo receptor, de acordo com
a Portaria do CONAMA Nº 357

de 17/03/2005 e 430/2011. 

ND* ND* 120 ND* ND* ND* 70 ND*
5,0
A

9,0
1,0 ND* ND* 1,0 <40 ND*

334 10:15
ESGOTO
BRUTO

- 1.905,00 456,6
1.413,

00
14,00 - - -

7,3
6

20,0 - - 2,92 32º 9,2x10ˆ9

335 10:34

EFLUENTE
DA L. DE

MATURAÇ
ÃO 1

1.549,5 1.491,00 146,5 603,00 12,50 - - 6,5
7,4
8

0,0 - - 1,76 29º 4,9x10ˆ4

EFLUENTE
FILTRADO

DA LM1
101,5

CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES
ND* - Parâmetros Não Determinados pela resolução CONAMA Nº 357 de 17/03/2005 e 430/2011
120* Valor de acordo com a resolução CONAMA Nº 430/2011 seção III ART. 21alínea d.
* Os valores em destaques estão fora do padrão de acordo com o CONAMA 430/2011.

Bióloga Fátima Bezerra B. de Medeiros
Chefe da ULCE

Georgiana do Amaral Nóbrega
Química da ULCE

Natal, 07 de Novembro de 2017.

Fonte: Adaptado de CAERN (2017).
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Tabela 2 – Monitoramento de efluentes da ETE de Lajes

CAERN
DIRETORIA DE OPERAÇÃO – DO
Gerência de Qualidade do Produto e Meio Ambiente - GQM
Unidade de Laboratório Central de Monitoramento de Efluentes - ULCE

MÊS/ANO

RESULTADO DE ANÁLISES DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS – EXAME FÍSICO – QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO
DATA DE
ENTRADA

DATA DE
COLETA

CIDADE UF RESPONSÁVEL PELA COLETA:
BENEVIDE

02/02/2017 02/02/2017 LAJES RN
ETE LAJES REGIONAL MATO GRANDE

NÚMER
O DA

AMOSTR
A

HORA
DA

COLET
A

PONTO DE
COLETA

Clorofi
la "A"

Condutivida
de

DBO5 DQO
Fósfor

o
Total

Nitrogên
io

Amoniac
al

Oléos
e

Grax
as

Oxigêni
o

Dissolvi
do

PH

Sólidos
Sedimentáv

eis

Sólidos
Suspens

os

Sulfat
o

Sulfet
o

Tem
p.

Tubos
Múltiplos

µg/L µmho/cm
O2mg/

L
O2mg/

L
Pmg/

L
NH3 ² -
Nmg/L

mg/L O2mg/L mL/L mg/L
SO4
²-mg/

L

S ²-
mg/L

ºC

Coli
Termotoleran

tes
NMP/100ML

Padrão de lançamento de efluente
no corpo receptor, de acordo com
a Portaria do CONAMA Nº 357

de 17/03/2005 e 430/2011. 

ND* ND* 120 ND* ND* ND* 70 ND*
5,0
A

9,0
1,0 ND* ND* 1,0 <40 ND*

334 10:15
ESGOTO
BRUTO

- 1.905,00 456,6
1.413,

00
14,00 - - -

7,3
6

20,0 - - 2,92 32º 9,2X109

335 10:34

EFLUENTE
DA L. DE

MATURAÇ
ÃO 1

1.549,5 1.491,00 146,5 603,00 12,50 - - 6,5
7,4
8

0,0 - - 1,76 29º 4,9X104

EFLUENTE
FILTRADO

DA LM1
101,5

CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES
ND* - Parâmetros Não Determinados pela resolução CONAMA Nº 357 de 17/03/2005 e 430/2011
120* Valor de acordo com a resolução CONAMA Nº 430/2011 seção III ART. 21alínea d.
* Os valores em destaques estão fora do padrão de acordo com o CONAMA 430/2011.
Bióloga Fátima Bezerra B. de Medeiros
Chefe da ULCE

Georgiana do Amaral Nóbrega
Química da ULCE Natal, 07 de Novembro de 2017.

Fonte: Adaptado de CAERN (2017).
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3.2.6.3.2.5  Estações Elevatórias

A estação elevatória construída em concreto, composta por poço úmido e casa de

bomba  com  bombas  centrífugas  de  eixo  horizontal.  Foram  dimensionadas  seguindo  a

Norma Brasileira de dimensionamento de Estações Elevatórias (CAERN, 2001).

Figura 5 – Estação Elevatória de Esgoto

              Foto: Própria autora (2017).
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Figura 6 – caixas de areia e calha parshall

                Foto: Autora (2017).

Figura 7 – Estação Elevatória de Esgoto 02
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                   Foto: Autora (2017).

Figura 8 – Caixas de areia e calha parshall

                   Foto: Autora (2017).

3.2.7 Orçamento
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3.2.7.1 Implantação de um Hectare de Palma Irrigada e Adensada no Semiárido Potiguar

De acordo com estudo feito por Dantas et al. (2017), os preços de mão de obra, dos

insumos,  do  sistema  de  irrigação  e  os  coeficientes  técnicos  de  produção  utilizados  na

elaboração da planilha de cálculo dos custos/receitas da produção de palma, foram obtidos

com base no sistema de produção testado pela EMPARN (LIMA et al., 2015) e, consultas a

produtores da região.

O sistema de produção testado utilizou preços de setembro de 2015 em área de um

hectare da variedade palma miúda, espécie Nopalea Cochenilifera Salm Dyck, esta espécie

é tolerante à praga cochonilha do Carmim (Santos et al.,  2010) além de ser considerada

mais nutritiva e apreciada pelo gado. Conforme os custos de implantação apresentados na

tabela  01 abaixo.

O espaçamento testado foi o de 2,0 m entre fileiras e 10 cm entre plantas e são

necessários 5.000 metros de tubos gotejadores por hectare. O produtor pode iniciar com um

módulo de 2.000 m² (20 fileiras de 50 m), sendo nesse caso necessários 1.000 m de tubos

gotejadores.

      O preço médio  estimado  de comercialização  do produto foi  de  R$ 0,10 por  kg,

considerando média entre os cenários otimistas e pessimistas, onde as variações do preço de

venda se estenderam desde R$ 0,03 a R$ 0,15, baseado em informações encontradas após

cotação de cinco produtores da região considerada. Conforme orçamento na Tabela 3.

Tabela 3 – Custo de implantação de um hectare de Palma irrigada e adensada no

semiárido potiguar

 

Descriminação Unidade Quantidade

Valor unitário

(R$)

Valor total 

(R$)

 I - INSUMOS  R$ 15.097,80

Raquetes-sementes 1,00 55.000 0,20 11.000,00
Superfosfato simples kg 500 1,50 750,00

Uréia kg 300 2,00 600,00
Cloreto de potássio kg 200 2,00 400,00

Adubo orgânico t 20 100,00 2.000,00
Herbicida L 7 15,00 105,00
Inseticida L 2 50,00 100,00

Óleo Mineral L 5 12,00 60,00
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Energia elétrica kVA 360 0,23 82,80
II - MÃO-DE-OBRA R$   4.800,00
Limpeza do terreno d h-¹* 10 40,00 400,00

Subsolação

h trator

¹** 8 100,00 800,00
Aração h trator ¹ 2 100,00 200,00

Gradagem h trator ¹ 2 100,00 200,00
Abertura dos sulcos h trator ¹ 3 100,00 300,00
Adubação orgânica d h-¹ 10 40,00 400,00
Adubação química

Plantio

d h-¹ 2,5 40,00 100,00

d h-¹ 25 40,00 1000,00
Aplicação de

defensivos d h-¹ 10 40,00 400,00
Capina manual d h-¹ 25 40,00 1000,00

III - SISTEMA DE

IRRIGAÇÃO
R$

  5.700,00
Equipamentos,

bombas R$ 5.000,00
e conexões
Instalação R$ 700,00

Total da implantação    25.597,80
Fonte: Adaptado de Dantas et al. (2017).

3.2.8  Viabilidade

Para  realização  da  análise  de  viabilidade  técnica,  econômica  e  financeira  foram

utilizadas  as  informações  obtidas  pela  CAERN  (vazão,  disponibilidade  de  efluente),

verificando os dados de quantidade e qualidade da água e a necessidade da cultura da palma

no referido projeto (Dantas, 2017), conforme Tabela 4 abaixo.
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Tabela 4 – Fluxo de caixa resumido e indicadores de viabilidade econômica para

produção de palma irrigada e adensada no semiárido potiguar

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Custo (R$) -7.447,80 -7.447,80 -7.447,80 -7.447,80

Receita (R$) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Lucro Anual (R$) 22.552,20 22.552,20 22.552,20 22.552,20

Acumulado (R$) -3.045,60 19.506,60 42.058,80 64.611,00

Descrição Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8

Custo (R$) -7.447,80 -7.447,80 -7.447,80 -3.947,80
Receita (R$) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Lucro Anual (R$) 22.552,20 22.552,20 22.552,20 26.052,20
Acumulado (R$) 87.163,20 109.715,40 132.267,60 158.319,80

VPL (R$)    105.892,49
TIR (%) 88

Payback (Ano)    1,9
          Fonte: Dantas, 2017.
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3.2.9  Riscos e Dificuldades

a) A não disponibilidade dos dados e informações necessárias à elaboração e

execução do projeto;

b) A não disponibilidade de recursos financeiros;

c) Estruturação técnica efetiva nos quadros do Município, Estado e Instituição

Federal  com profissionais  capacitados  que possam acompanhar  fiscalizar,

fazer vistorias e avaliar a execução do projeto;

d) Não funcionamento da estruturação de saneamento e esgotamento sanitário;

e) Não disponibilidade do esgoto tratado gerado no município por parte dos

órgãos responsáveis; 

f) A  não  aceitação  do  projeto  pelos  atores  envolvidos,  que  poderá  ser

descartado  pela  possibilidade  de  um  bom  envolvimento  por  meio  da

participação em todas as fases de elaboração e execução do projeto.
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3.2.10 Cronograma

        Para a realização das ações descritas, prevê-se um prazo total de 06 (seis) meses. Todas as atividades e produtos especificados deverão

estar concluídos no prazo máximo determinado, conforme a duração sugerida para as etapas como descrito no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Cronograma de Execução e Atividades

ATIVIDADE
Dias

30 60 90 120 150 180
Relatório de acompanhamento

Etapa 1 - Mobilização, planejamento e detalhamento das ações

previstas.
Etapa 2 - análises de viabilidade de implantação dos sistemas de

reúso de água para fins agrícolas no município de Lajes/RN.
Etapa 3 – apresentação do plano de trabalho (Relatório 1) o

município de Lajes/RN.
Etapa 4 – apresentação dos resultados dos Estudos Técnicos

Preliminares (Relatório 2).
Etapa 5 – Elaboração do Projeto básico do sistema de reúso de água

para fins agrícolas no município de Lajes RN.
Apresentação do Relatório Final (Projetos Básicos – Relatório 3).

                 Foto: Autora (2018).
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Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares

Etapa 1 – mobilização, planejamento e detalhamento das ações previstas. 30 dias;

Etapa 2 – análises de viabilidade de implantação dos sistemas de reúso de água para fins

agrícolas no município de Lajes/RN. 60 dias;

Etapa 3 – apresentação do plano de trabalho (Relatório 1) o município de Lajes/RN. 60

dias;

Etapa 4 – apresentação dos resultados dos Estudos Técnicos Preliminares (Relatório 2). 120

dias;

Elaboração dos Projetos Básicos 

Etapa 5 – Elaboração do Projeto básico do sistema de reúso de água para fins agrícolas no

município de Lajes/RN. 180 dias;

Etapa 6 – Apresentação do Relatório Final (Projetos Básicos – Relatório 3). 180 dias.

3.2.11 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

O acompanhamento, supervisão e avaliação dos trabalhos serão de responsabilidade

da  comissão  especificamente  designada,  formada  por  gestores  públicos  municipais,

estaduais e federais, com Coordenação Geral eleita por estes membros.

Para a realização dos trabalhos, a CONTRATADA disporá de condições necessárias

ao desenvolvimento das atividades,  quanto ao acesso às informações  disponíveis no nos

órgãos competentes de gestão municipal, estadual e federal.

3.3 Termos de Referência

3.3.1 Objeto

Constitui objeto do presente Termo de Referência a Contratação de consultoria para

elaboração de Estudos Preliminares e Projeto Básico de um sistema de reuso para fins de

irrigação em pequenas áreas, com a utilização e aproveitamento dos efluentes domésticos

tratados a partir de duas estações de tratamento de esgoto existentes no município de Lajes/

RN. 
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3.3.2 Justificativa

Como dito anteriormente, um dos grandes problemas no mundo é a escassez de água

que  não  apenas  ameaça  a  vida,  mas  também  conduz  a  graves  problemas  econômicos,

políticos e sociais. A falta de água e a crescente demanda pelos recursos hídricos, países

com regiões áridas e semiáridas em todo o mundo são desafiados a suprir essa carência de

água dessas populações.

A explosão demográfica e a crescente preocupação com os problemas ambientais

exigem soluções rápidas que possam dar um destino final adequado aos esgotos gerados nos

centros  urbanos.  Entre  as  várias  soluções  destaca-se  a  reutilização  na  agricultura  dos

esgotos tratados para suprir a falta de mananciais para a irrigação (KÖNIG, 1999).

Sendo  assim,  percebe-se  que  o  uso  de  alternativas  e  tecnologias  sustentáveis,  pode

transforma-se  em  uma  possibilidade  concreta  para  mitigar  os  efeitos  provocados  pela

escassez hídrica.

Dessa forma, o reuso de água surge como uma alternativa no intuito de se sanar as

necessidades  de  água  para  usos  diversos,  reduzindo  assim  a  captação  de  água  em

mananciais, preservando-a para os usos mais restritivos, como é o caso do abastecimento

humano.  Por  outro  lado,  a  reutilização  da  água,  promove  a  redução  do lançamento  de

efluentes em mananciais, evitando-se a poluição ambiental.

3.3.3 Descrição do Objeto 

3.3.3.1 Principais Informações Sobre os Sistemas de Reuso Para Fins de Irrigação em

Pequenas Áreas Agrícolas.

As diretrizes que seguem abaixo, para o desenvolvimento dos estudos preliminares e

projeto  de reúso agrícola  de água para o município  de Lajes  -  RN, teve  como base as

mesmas já determinadas no  instrumento convocatório nº 01/2018 processo nº 015/2018,

para projeto básico de sistemas de reúso agrícola de água, elaborado pela ADESE - Agência

de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE, 2018).

De acordo com a ADESE (2018), os trabalhos da consultoria que for contratada

deverá atender as atividades estabelecidas que  seguem:

a) Elaboração de Estudos Preliminares: levantamento de dados de campo, que

contribuirão para elaboração do projeto de reuso de água para fins agrícolas;
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b) Projeto  Básico  de  um  sistema  de  reuso:  deverá  apresentar  os  elementos

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a

obra  ou  serviço,  ou  complexo  de  obras  ou  serviços  objeto  da  licitação,

elaborado com base nas indicações  dos estudos técnicos  preliminar  e que

assegurem  a  viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  do  impacto

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra

e a definição dos métodos e do prazo de execução.  

Na elaboração dos Estudos Preliminares e Projeto  Básico  do  sistema de reuso no

município de Lajes/RN, a contratada deverá considerar as seguintes unidade que compõem

o sistema de reuso: (I) TRATAMENTO; (II) RESERVAÇÃO; (III) BOMBEAMENTO e

(IV) REÚSO PARCELAR:

a) UNIDADE  DE  TRATAMENTO:  no  município  já  existe  Estação  de

Tratamento de Esgoto (ETE). A contratada deverá quantificar o volume de

esgoto e a qualidade do efluente tratado. Este deve atender aos padrões de

reuso agrícola para a cultura a ser irrigada. Caso o efluente da Estação não

atenda os padrões estabelecidos, a contratada deverá apresentar alternativas

operacionais e/ou de tratamento complementar para produção de um efluente

adequado;

b) UNIDADE  DE  RESERVAÇÃO:  deve-se  considerar  a  existência  de

unidades de reservação para a água de reuso durante o período chuvoso, caso

necessário;

c) UNIDADE DE BOMBEAMENTO: a água de reuso deve ser bombeada da

unidade de tratamento ou reservação e encaminhado por tubulação principal

(adutora) para as áreas de reuso parcelar.  Esta unidade deverá ser composta

de uma casa de bomba, poço de sucção e todos os elementos hidráulicos

(sucção e recalque),  elétricos,  de proteção e de automação necessários ao

adequado funcionamento da unidade, deve-se ainda considerar um conjunto

motobomba sobressalente, um controlador e um medidor de vazão;

d) UNIDADE  DE  REÚSO  PARCELAR:  as  áreas  passíveis  de  uso  para

irrigação devem estar inseridas em um raio de 3,0 (três) quilômetros a partir

da ETE, conforme área que deverá ser sugerida. Nessa área, o sistema de

irrigação a ser projetado deve ser por gotejamento,  priorizando cultura da

Região  Semiárida,  tal  como:  palma  forrageira  Opuntia  stricta  (Variedade
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Orelha  de  Elefante  Mexicana);  outras  culturas  podem  ser  sugeridas  se

devidamente justificadas.

3.3.3.1.1  Estudos Técnicos Preliminares

Nos  Estudos  Técnicos  Preliminares,  a  contratada  deverá  avaliar  o  sistema  de

tratamento de esgoto do município de Lajes/RN e as áreas passíveis de uso para irrigação,

apresentando  justificativas  para  as  soluções  alternativas  e/ou  escolha  de  implantação,

operação,  manutenção  e  controle  dos  sistemas  de  reuso,  levando  em  consideração  os

aspectos  ambientais,  sociais  e  econômicos,  incluindo  os  custos  e  as  vantagens  e

desvantagens.

Nos  Estudos  Preliminares,  devem  ser  contemplados,  no  mínimo,  os  seguintes

aspectos:

a) Caracterização qualitativa e quantitativa do esgoto afluente e do efluente dos

sistemas  de  tratamento  (medição  de  vazão,  análises  físico-químicas  e

microbiológicas); 

b) Caracterização do estado atual e do desejado para a estação de tratamento de

esgoto,  considerando  a  qualidade  do  efluente  e  seu  enquadramento  aos

padrões de lançamento e reuso dispostos em normas e resoluções ambientais;

c) Levantamento fundiário das áreas periurbanas e rurais do entorno da ETE em

um raio de 3km;

d) Áreas e perímetros (cercado e não cercado) das propriedades passíveis de

receber os sistemas de reuso e áreas passíveis de plantio;

e) Estudos  de  solo  (classe,  textura,  profundidade  agricultável,  teste  de

infiltração, análise química e física, nível de pedregosidade e etc.);

f) Levantamento de aptidão, uso e ocupação do solo;

g) Levantamento topográfico (curvas de nível de 5,0 m em 5,0 m).

3.3.3.1.2  Projeto Básico 

O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do

empreendimento.  Na  elaboração  do  Projeto  Básico  do  sistema  de  reuso  para  fins  de

irrigação  em áreas  agrícolas,  a  contratada  deverá  considerar  as  seguintes  unidades:  (I)

TRATAMENTO;  (II)  RESERVAÇÃO;  (III)  BOMBEAMENTO  e  (IV)  REÚSO
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PARCELAR, com seus respectivos projetos e documentação correlata, conforme descrito a

seguir:

a) Projeto:

- Projeto hidráulico de sucção e recalque do efluente da unidade de

tratamento e reservação para as unidades de reuso parcelar;

- Projeto  elétrico  de  alimentação  e  distribuição  nas  unidades  de

tratamento, reservação, bombeamento e de reuso parcelar;

- Projeto de automação dos conjuntos motobombas; 

- Projeto estrutural das casas de bombas e das unidades de tratamento e

reservação, quando necessário; 

- Projeto  de  locação  e  arquitetônico  das  estruturas  que  compõe  o

sistema de reuso: unidade de tratamento, reservação, bombeamento e

de reuso parcelar;

- Projeto de irrigação por gotejamento;

- Projeto de correção de salinização, quando necessário.

b) Documentação correlata

- Caderno  de  Especificações  (Memoriais  descritivos)  e  Planilhas

orçamentárias contendo os valores unitários, além do custo global da

obra,  fundamentado  em  quantitativos  de  serviços,  materiais  e

equipamentos a serem utilizados,  inclusive,  serviços especializados

ou  decorrentes  de  exigência  ambiental  com memórias  de  cálculo,

cronograma físico-financeiro e planilhas de encargos sociais;

- O projeto deverá obedecer ao conjunto de normas técnicas brasileira

em vigor e atender as exigências dos órgãos ambientais, de regulação

e concessionária de fornecimento de energia e água.

3.3.3.1.2.  O Projeto Básico Será Constituído das Seguintes Partes:

a) Relatório técnico contendo memorial descritivo - concepção geral e de cada

unidade  do  sistema  com  referências  aos  volumes  complementares,

ilustrações etc;
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b) Memórias de cálculo utilizadas para descrever o dimensionamento de forma

a  comprovar  que  as  soluções  adotadas  são  as  mais  econômicas  e

tecnicamente adequadas;

c) Peças  Gráficas  –  plantas,  cortes,  detalhes  em escalas  adequadas  segundo

normativo ABNT;

d) Especificações técnicas – de materiais e serviços relativas ao objeto;

e) Orçamento  detalhado – composições  de preços unitários  tendo o SINAPI

como referência.

 Todos os itens acima devem estabelecer com precisão, através de seus elementos

constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, quantidades de serviços e

de materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações

e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras. 

● RELATÓRIO TÉCNICO: 

a) Capa;

b) Equipe;

c) Resumo;

d) Ficha Técnica;

e) Croquis;

f) Apresentação; 

g) Sumário;

h) Considerações iniciais;

i) Caracterização da Área do Projeto; 

j) Sistema Existente;

k) Parâmetros de Projeto; 

l) Estudo de Demanda Hídrica para Irrigação; 

m) Projeto Proposto;

n) Viabilidade Econômica e Financeira;

o) Serviços topográficos;

p) Estudo geotécnicos representativos (se aplicável);

q) Estudos ambientais;
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r) Diretrizes para operação e manutenção;

s) Memorial de Cálculo (hidráulicos e dimensionamento); 

t) Projeto Elétrico e de Automação (concepção, se aplicável);

u) Orçamento detalhado e Cronograma Físico-Financeiro; 

v) Especificações Técnicas de materiais e serviços; 

w) ART;

x) Peças gráficas.

● MEMORIAL DESCRITIVO:

A Contratada deverá elaborar e entregar documento contendo a descrição geral do

projeto, suas características e os critérios de sua elaboração, assim como serão explicitadas

as  premissas  e  parâmetros  fundamentais  de  projeto,  normas  utilizadas,  justificativa  das

alternativas aprovadas, modelo, tipo e quantidade dos elementos empregados, relação de

equipamentos  mínimos  e  manutenção  a  ser  dada,  bem  como  outras  informações

consideradas necessárias.

Os  materiais  especificados  no  Memorial  Descritivo  deverão  ser  devidamente

indicados na planta baixa, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda.

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

a) As especificações técnicas deverão ser elaboradas em conformidade com as

Normas do INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os

materiais, equipamentos e serviços previstos no Projeto;

b) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias

e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para

a contratação da obra;

c) Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação

deverá compreender  todo o conjunto,  de modo a garantir  a harmonização

entre os elementos e o desempenho técnico global;

d) As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação

ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas;

e) De  preferência,  as  especificações  técnicas  deverão  ater-se  aos  materiais,

equipamentos e serviços pertinentes ao mercado local;
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f) As  especificações  técnicas  não  poderão  reproduzir  catálogos  de  um

determinado  fornecedor  ou  fabricante,  a  fim  de  permitir  alternativas  de

fornecimento;

g) As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias;

h) A  utilização  de  especificações  padronizadas  deverá  limitar-se  às

especificações que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos

previstos no Projeto;

i) As  especificações  técnicas  de  soluções  inéditas  deverão  se  apoiar  em

justificativa e comprovação do desempenho requerido pelo Projeto, através

de testes, ensaios ou experiências bem sucedidas, a juízo do Contratante;

j) As  especificações  serão  elaboradas  visando  equilibrar  economia  e

desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenção,

porém sem prejuízo da vida útil do sistema de reuso de água;

k) Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita

caracterização do sistema de reuso de água, a especificação deverá indicar,

no  mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a

expressão  “ou  equivalente”,  definindo  com  clareza  as  características  e

desempenho técnico requerido pelo Projeto, de modo a permitir a verificação

e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes.

● PEÇAS GRÁFICAS

Representam  todos  os  elementos  necessários  à  compreensão  da  proposta,  com

detalhes de todas as interfaces dos sistemas e seus componentes:

a) Layout Geral, com informações gerais que caracterizem o projeto;

b) Planta de Locação;

c) Planta de Cálculo;

d) Planta Executiva;

e) Detalhes Construtivos;

f) Projeto de Arquitetura de obras civil (locação, planta baixa, cortes, fachada,

coberta e detalhes); 

g) Projeto Elétrico e Mecânico (concepção, se aplicável);

h) Projeto de Automação (concepção, se aplicável);
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i) Proteção e monitoramento (concepção, se aplicável);

j) Projeto Estrutural (formas, se aplicável);

k) Projeto de Planejamento Urbano e Paisagismo (se aplicável).

3.3.4 Fundamentação Legal

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e a

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei do Pregão, constituem a legislação básica sobre

licitações e contratos para a Administração Pública.

3.3.5 Estimativas de Custos

3.3.5.1 Memorial de Cálculo 

 Apresentar o dimensionamento das unidades,  mostrando os resultados (planilhas,

gráficos, figuras, croquis) nelas especificadas.

 O  Projeto  Básico  conterá  ainda  Planilha  Orçamentária  e  o  cronograma  Físico-

Financeiro,  fundamentados  em  especificações  técnicas  e  quantidades  de  materiais,

equipamentos  e  serviços,  bem  como  em  métodos  construtivos  e  prazos  de  execução

corretamente  definidos.  O  Cronograma  Físico-Financeiro  que  servirá  de  base  para  a

contratação dos serviços.

3.3.5.2 Planilha Orçamentária 

Dimensionamento da equipe técnica e respectivos custos:

O  dimensionamento  da  equipe  técnica  foi  realizado  a  partir  da  previsão  da

quantidade e especialidade dos profissionais a serem envolvidos em cada etapa prevista no

cronograma executivo.  Os valores unitários do custo de mão de obra aplicados à equipe

técnica e do fator K para obtenção dos preços finais foram estabelecidos utilizando como

base a Portaria ANA no 213, de 3 de agosto de 2016, e publicada no D.O.U de 05/08/2016,

conforme Quadro 2 abaixo.
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Valores de referência de custo unitário

Quadro 2 – Recorte da Portaria ANA nº 213, de 3 de agosto de 2016 com valores de

hora-homem e fator K. Metodologia descrita no Acordão TCU 1.787/2011

Função Custo unitário (R$/h)
Coordenador do Projeto 100,03

Especialista Sênior - Nível

Superior
 70,01

Especialista Pleno - Nível Superior 58,53
Profissional - Nível Superior Júnior 34,19

Nível Técnico 26,55
Auxiliar Administrativo 20,87

Parâmetro

Parâmetro Valor
Fator K 2.52

       Fonte: ADESE (2018).

O custo total para a elaboração do projeto descrito neste Termo de Referência será

da  ordem  de  aproximadamente  R$  420.000,00  (quatrocentos  e   vinte  mil  reais)  e  foi

estimado com base na proposta de preço apresentadas para licitação da ADESE, Edital nº

001 de 2018 da ADESE, proc. nº 015/2018 projeto de reuso coleta de preços apresentado no

Estado do Rio Grande do Norte.

A  planilha  de  Custos  e  Serviços  deve  conter  a  discriminação  de  cada  serviço,

unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial. Os quantitativos deverão ser

agrupados por etapas de serviço e o custo total orçado representado pela soma dos custos

parciais de cada serviço: 

a) O  orçamento  deverá  vir  acompanhado  de  memória  de  cálculo,

cotações e composições utilizadas para sua elaboração.

b) A  Planilha  Orçamentária  deverá  apresentar  minimamente  as

seguintes informações: 

- Discriminação dos serviços

- Quantitativo de cada serviço

- Custo unitário dos serviços

- Custo total de cada serviço
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- Nome  completo  do  responsável  técnico,  seu  número  de

registro no CREA e assinatura.

Para  a  contratação  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  nos  preços  deverão  estar

incluídos os encargos sociais e os Benefícios e Despesas Indiretas - BDI.

Para  os  itens  que  não constarem da  Tabela  da SINAPI,  deve-se apresentar  pelo

menos 03 (três) cotações de preços ou composição unitária de preços, como comprovação

do preço utilizado para composição da planilha.

3.3.5.3 Cronograma Físico-Financeiro

Apresentar a previsão de gastos mensais com cada uma das etapas da obra, de forma

a possibilitar  uma análise  da evolução física e financeira  da mesma.   Este Cronograma

deverá conter o percentual mensal de execução dos serviços e a aplicação dos recursos de

cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária

apresentada.

Já  o  projeto  executivo  trará  todo  o  detalhamento  e  complemento  necessário  ao

projeto básico inclusive (se aplicáveis) aqueles relativos à geotécnica, estruturas, instalações

elétricas  e  mecânicas,  automação,  proteção,  comunicação,  urbanização  e  paisagismo,

instalações prediais, especificações técnicas completas de materiais e serviços, quantitativos

finais, lista de materiais e detalhes gráficos.

Complementa o projeto executivo o MANUAL DE OPERAÇÃO das unidades que

compõem o Projeto. A contratada deverá fornecer manual de operação das unidades que

compõem o projeto, contendo as instruções necessárias ao bom funcionamento do sistema

de irrigação, área de cultivo e unidades de apoio. O manual deve apresentar informações de

fácil entendimento e ilustrações que permitam uma total compreensão pelos operadores das

unidades e técnicos agrícolas, responsáveis pela supervisão das atividades, das intervenções

rotineiras necessárias à operação de todo o sistema.

3.3.6 Critérios de Julgamento
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No julgamento das propostas será adotado o critério  de menor preço,  desde que

atendidas às exigências constantes deste Edital, atribuindo-se o percentual máximo de 40%

(quarenta por cento) para a proposta de preços e 60% (sessenta por cento) para a proposta

técnica, conforme abaixo descrito:

A Nota de Preço - NP da LICITANTE será encontrada pela aplicação da fórmula abaixo:

ONDE:

NP = Nota da Proposta de Preço da Licitante;

P = Preço Proposto Pela Licitante;

Vo = Valor Orçado;

M = Média dos Preços das Propostas das Licitantes.

Para fins de pontuação, A NP terá seu valor máximo limitado a 01 (um) inteiro.

A classificação final dos licitantes será feita de acordo com a média ponderada das

notas obtidas pela sua Proposta Técnica e Proposta de Preços, de acordo com o seguinte

critério:

NF = 0,6 NT + 0,4 NP onde:

NF = nota final da licitante

0,6 = peso atribuído à proposta técnica

NT = nota da proposta técnica

0,4 = peso atribuído à nota da proposta de preços

NP =nota da proposta de preço

Será declarado vencedor a consultoria licitante que obtiver a maior nota final (NF).

3.3.7     Prazo, Local e Condições de Entrega      

           Cada produto deverá ser entregue oficialmente, em cada etapa de apresentação

exigida neste Termo de Referência, em 02 (duas) vias impressas, reproduzidas em língua

portuguesa,  em formato  A4,  no  padrão  de  relatório  definido  pela  ABNT,  incluindo  os

mapas temáticos na escala de 1:500.000 plotados, e os detalhes do zoneamento nas escalas

de 1:100.000 e 1:50.000 dependendo da abrangência territorial, bem como as respectivas

versões  digitais  nos  programas  Word  e  PDF,  em  mídia  digital  de  modo  que  permita

intervenção,  possibilitando  a  contínua  atualização  e  reproduções,  nas  mesmas

especificações exigidas para o padrão de apresentação impresso acima descrito.

            O local de entrega dos Produtos será na Secretaria do Meio Ambiente do Município,

no Protocolo Oficial, endereçada à Coordenação de Meio Ambiente.
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O prazo estimado para a execução das atividades tratadas neste Termo de Referência é de

12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato e observado o cronograma de

execução apresentado no Plano de Trabalho.

 

3.3.8.      Obrigação das Partes

3.3.8.1      Das Obrigações da Contratada

a) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação

fiscal,  social,  tributária  e  trabalhista  de  seus  empregados,  bem como por

todas as despesas decorrentes de eventuais  trabalhos e ainda por todos os

danos e prejuízos  que,  a qualquer  título,  causar a terceiros  em virtude da

execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;

b) Conduzir a execução dos serviços pactuados em estreita conformidade com a

Proposta  apresentada  pelo  Contratante,  guardadas  as  normas  técnicas

pertinentes à natureza e finalidade dos serviços;

c) Assumir  toda  a  responsabilidade  na  execução  dos  serviços,  objeto  desta

licitação;

d) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os

pertinentes a danos a terceiros e acidente de trabalho;

e) Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas,  quaisquer  alterações  ou  acontecimento  que  impeçam  mesmo  que

temporariamente a Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades

relativas  à  execução  do  Contrato,  total  ou  parcialmente,  por  motivo

superveniente;

f) Apresentar,  na  assinatura  do  contrato,  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica – ART do projeto, emitida pelo Coordenador Geral. 

g) Permitir  e  facilitar  o  acompanhamento  da  Comissão  Técnica  de

Acompanhamento e Fiscalização do contrato, inclusive prestar informações e

esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes

a execução dos serviços, conforme detalhado nos Termos de Referência.

3.3.8.2     Das Obrigações da Contratante
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É compromisso  da  Contratante,  o  fiel  cumprimento  das  obrigações  pactuadas,  a

prestação  de  todas  as  informações  indispensáveis  à  regular  execução  dos  serviços,  o

pagamento oportuno das Etapas devidas e ainda, a preservação do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, seu registro e a devida publicação no Diário Oficial do Estado.

3.3.9  Acompanhamento e Fiscalização

O acompanhamento, supervisão e avaliação dos trabalhos serão de responsabilidade

da  comissão  especificamente  designada,  formada  por  gestores  públicos  municipais,

estaduais e federais, com Coordenação Geral eleita por estes membros.

Para a realização dos trabalhos, a CONTRATADA disporá de condições necessárias

ao desenvolvimento das atividades, quanto ao acesso às informações disponíveis nos órgãos

competentes de gestão municipal, estadual e federal.

3.3.10 Pagamento

Os pagamentos serão efetuados, mediante o cumprimento das atividades previstas

nas respectivas etapas base nos relatórios apresentados e aprovados pela Coordenação. Não

serão  pagos  valores  adiantados  ou  que  não  foram  cumpridas  totalmente  as  etapas  de

execução da obra.

A  forma  de  remuneração  dos  serviços  é  por  preço  global,  sendo  o  pagamento

efetuado mediante Nota Fiscal, contra a apresentação e aprovação dos produtos, respeitado

os percentuais máximos estabelecidos no cronograma de desembolso apresentados a seguir:
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Quadro 3 – Cronograma de atividades

ATIVIDADES E PRODUTOS
Dias

30 60 90 120 150 180
Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares

Etapa 1 - Mobilização, planejamento e detalhamento das ações previstas.
Etapa 2 - Análises de viabilidade de implantação dos sistemas de reúso

de água para fins agrícolas no município de Lajes/RN.
Etapa 3 – Apresentação do plano de trabalho (Relatório 1) o município

de Lajes/RN.
Etapa 4  Apresentação dos resultados dos Estudos Técnicos Preliminares

(Relatório 2).
Elaboração dos Projetos Básicos

Etapa 5  Elaboração do Projeto básico do sistema de reúso de água para

fins agrícolas no município de Lajes RN.
Aprese     Apresentação do Relatório Final (Projetos Básicos – Relatório

3).
Entrega dos Produtos

Produto 1 Relatório 1
Produto 2 Relatório 2
Produto 3 Relatório 3

                  Fonte: Autora (2018).
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Quadro 4 – Produtos esperados

 PRODUTOS ESPERADOS Prazo
Percentual de

pagamento

Produto 1 Relatório 1 Plano de Trabalho 60 dias 10%

Produto 2 Relatório 2 Estudos Preliminares 120 dias 40%

Produto 3 Relatório 3 Projeto Básico 180 dias 50%
   Fonte: Autoria própria (2018).

3.3.11. Equipe Técnica Requerida 

          A equipe técnica a ser apresentada pela licitante deverá ser composta por: (i) uma

Equipe Chave, responsável pela coordenação dos serviços e pela condução dos principais

temas;  (ii)  uma Equipe de Apoio; e (iii)  Consultores Especializados.  Será avaliada para

efeito  de  classificação  das  propostas  a  experiência  da  equipe  chave  e  dos  consultores

especializados. 

         A  equipe  chave  deverá  ser  constituída  por  profissionais  com  as  seguintes

qualificações: 

a) 1 Profissional de Nível Superior com formação e experiência profissional na

área de ciências agrárias, que atuará como Coordenador;

b) 1 Profissional de Nível Superior, com formação e experiência profissional na

área de engenharia civil e que possui experiência comprovada em estudos

hidrológicos para a região do semiárido brasileiro;

c) 1 Profissional de Nível Superior, com formação e experiência profissional na

área  de  engenharia  sanitária  e/ou   ambiental;  1  Profissional  de  Nível

Superior,  com  formação  e  experiência  profissional  na  área  de

Geologia/Hidrogeologia, com experiência em estudos hidrogeológicos para a

região Nordeste. A equipe de apoio deverá ser composta, no mínimo, pelos

seguintes profissionais: 

- 1 Coordenador de Projeto; 

- 1 Engenheiro Civil Pleno;

- 1 Engenheiro Civil Júnior; 

- 1 Auxiliar Técnico; 

- 1 Auxiliar administrativo.
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Os consultores deverão, no mínimo, atender às seguintes especialidades:

a) Consultor 1: Uso e Ocupação dos Solos; 

b) Consultor 2: Irrigação e Drenagem;

c) Consultor 3: Saneamento Ambiental; 

d) Consultor 4: Reuso de Água.

          Não poderá compor a equipe técnica requerida militar ou servidor público, da ativa,

ou  empregado  de  empresa  pública  ou  de  sociedade  de  economia  mista,  sob  pena  de

desclassificação da proposta, em se tratando de Coordenador ou não pontuação para o item

correspondente,  em  se  tratando  dos  demais  membros  da  equipe  chave  ou  consultores

especializados.

3.3.12 Sanções e Penalidades

Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da lei nº 8.666/93, pela

inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,

aplicar  à  Contratada  multa  de  até  10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  instrumento

contratual.

Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou

se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla

defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade

de sua proposta,  não celebrar o instrumento contratual,  deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa  exigida para o certame,  ensejar  o retardamento  da execução de seu

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa,

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados Distrito Federal e Municípios, e

será descredenciado no Cadastro de Fornecedores dos Órgãos da Administração Pública e

Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e

das demais cominações legais.

A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da

fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, Caso a

Contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05

(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse
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prazo,  não  sendo  efetuado  o  pagamento,  seus  dados  serão  encaminhados  ao  órgão

competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a administração proceder

à cobrança judicial da multa.

As multas  previstas  não eximem a  adjudicatária  ou contratada  da reparação dos

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

O inadimplemento por parte da Contratada se sujeita ainda, às penalidades previstas

nos artigos  86 e 87 da Lei  nº 8.666/93. Se contrair  obrigações para com terceiros,  que

possam de qualquer forma, prejudicar a execução do objeto ora contratado, tais como:

a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10(dez)

dias, da data do recebimento da Ordem de Serviços, autorizando o início

dos mesmos;

b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo

motivo;

c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega dos serviços, salvo

conveniência do Contratante, na continuidade dos mesmos, quando então,

aplicar-se-ão as penalidades pertinentes;

d) Deixar de recolher ou integralizar as cauções ou demais garantias, bem

como não pagar as multas nos prazos fixados.
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por  ocasião  desta  pesquisa  e  observações  feitas  algumas  conclusões  podem ser

tiradas  no  que  diz  respeito  ao  projeto  de  intervenção  proposto  para  o  município  de

Lajes/RN. 

Conclui-se que este estudo é relevante na medida em que se conhece a realidade do

esgotamento sanitário do município de Lajes e a partir destes dados pode-se contribuir para

a melhoria da comunidade no que diz respeito às condições sanitárias e agricultáveis. 

Essa proposta de intervenção pode contribuir também para a melhoria da eficácia da

gestão de recursos hídricos no semiárido, do saneamento ambiental e saúde da população,

realidade que envolve todos os atores citados.

 Em  estudos  já  existentes  e  pesquisados  neste  trabalho,  verificou-se  que  as

ferramentas  utilizadas  para  a  definição  da  viabilidade  do  projeto,  de  acordo  com  as

premissas  definidas,  possibilitam  a  verificação  da  viabilidade  do  investimento,  pois

apresentam Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno positivas. O projeto se torna

inviável se a produtividade for inferior a 150 t ha-1.ano-1 e o preço por kg de venda inferior

a R$0,05.



54

REFERÊNCIAS 

ABREU, R. L. de. Mapa do estado do Rio Grande do Norte. 2006. 1 mapa, color. Escala
indeterminável. Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RioGrandedoNorte_MesoMicroMunicip.svg>. 
Acesso em 14 out. 2017.

BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm>. Acesso em 11 out. 2017.
 

BRASIL. LEI Nº 10.520, de 17 de julho 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências. Brasília, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/2002/l10520.htm>. Acesso em 11 out. 2017.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agência Nacional de Águas. Portaria nº 213, de 3
de agosto de 2016. DOU de 05/08/2016, n. 150, Seção 1, p.. 35), 2016.

CAERN. Sistema de Esgotamento Sanitário de Lajes/RN. Projeto Executivo Bacias 1 e 2. 
Junho, 2001.

CAERN. Resultado de análises de águas residuárias da ETE Lajes. Unidade de 
Laboratório Central de Monitoramento de Efluentes (ULCE), out/2017.

CAERN. Resultado de análises de águas residuárias da ETE Lajes. Unidade de 
Laboratório Central de Monitoramento de Efluentes (ULCE), fev/2017.

ADESE. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ. TERMO
DE REFERÊNCIA. PREGÃO Nº 001/2017. (Processo Administrativo n.° XXX/2017). 
ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO. 2017. 

ANDRADE NETO, C. O. Sistemas Simples para Tratamento de Esgotos Sanitários. 
Experiência Brasileira. Rio de Janeiro: ABES, 1997. 301 p.

BERTONCINI, E. I. Tratamento de efluentes e reuso da água no meio agrícola. Revista 
Tecnologia & Inovação Agropecuária, junho. 2008.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RioGrandedoNorte_MesoMicroMunicip.svg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm


55

CAERN. A Companhia. 2013. Disponível em: <http://www.caern.rn.gov.br/Conteudo.asp?
TRAN=ITEM&TARG=496&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Caern>. Acesso em 14
out. 2017.

COSTA, D. M. A. da; BARROS JÚNIOR, A. C. de. Avaliação da Necessidade do Reúso de
Águas Residuais. Holos, Ano 21, set, 2005. Disponível em: 
<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/74/80>. Acesso em 14 
out. 2017.

COSTA, F. X.; LIMA, V. L. A.; BELTRÃO, N. E. D. M.; AZEVEDO, C. A. V.; SOARES,
F. A. & Alva, I. D. M. Efeitos residuais da aplicação de biossólidos e da irrigação com água
residuária no crescimento do milho. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, 13, 687-693, 2009. Disponível: <https://www.fag.edu.br/upload/revista/seagro/
583491f790c12.pdf>. Acesso em 27 jun. 2018.

DANTAS, S. F. de A.; LIMA, G. F. da C.; MOTA, E. P. da. Viabilidade econômica da 
produção de palma forrageira irrigada e adensada no semiárido Potiguar. Revista iPecege, 
p. 59-74, 2017.

FAGGION, F.; OLIVEIRA, C. A. S.; CHRISTOFIDIS, D. Uso eficiente da água: uma 
contribuição para o desenvolvimento sustentável da agropecuária. Universidade de Brasília 
– Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia, Volume 2, Número 1, Janeiro - Abril /2009.

HESPANHOL, I. Potencial de Reúso de Água no Brasil – Agricultura,
Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 
7, n. 4, p. 75-95, Out/Dez, 2002.

IGARN. O IGARN. [201-?]. Disponível em: <http://www.igarn.rn.gov.br/Conteudo.asp?
TRAN=ITEM&TARG=23272&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Institui%E7%E3o>. 
Acesso em 14 out. 2017.

KÖNIG, A. Uso de esgoto tratado como fonte de água não convencional para irrigação de 
forrageiras. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA, 19,
1999. Anais...Vitória - ES: ABES, p. 2072-79, 1999.

LEMOS, M. de. Uso de Esgoto Doméstico Tratado na Produção de Palma Forrageira 
em Assentamento Rural do Semiárido Brasileiro. Tese apresentada ao Doutorado em 
Manejo de
solo e água no Semiárido do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água no

http://www.igarn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=23272&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Institui%E7%E3o
http://www.igarn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=23272&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Institui%E7%E3o
https://www.fag.edu.br/upload/revista/seagro/583491f790c12.pdf
https://www.fag.edu.br/upload/revista/seagro/583491f790c12.pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/74/80
http://www.caern.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=496&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Caern
http://www.caern.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=496&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Caern


56

Semiárido da Universidade Federal Rural do Semi-Árido p.  2016. Disponível em: 
https://ppgmsa.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/59/2015/04/Tese-Marcírio-Lemos-
FEV-2016-Final-A Acesso em 27 jun. 2018.

LIMA, G. F. da C. Palma forrageira irrigada e adensada: uma reserva forrageira
estratégica para o Semiárido potiguar. Parnamirim: EMPARN, 2015. Disponível em: 
<adcon.rn.gov.br/ACERVO/EMPARN/DOC/DOC000000000132235.PDF>. Acesso em 27
jun. 2018.

SEMARH. Apresentação. 2015. Disponível em: 
<http://www.semarh.rn.gov.br/Conteudo.asp?
TRAN=ITEM&TARG=17411&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Secretaria>. Acesso
em 14 out. 2017.

VIEIRA, V. P. P. B. 2003. Os Desafios da Política de Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos no Semi-Árido. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 8, n. 2, 12p.

https://ppgmsa.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/59/2015/04/Tese-Marc%C3%ADrio-Lemos-FEV-2016-Final-A
https://ppgmsa.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/59/2015/04/Tese-Marc%C3%ADrio-Lemos-FEV-2016-Final-A
http://www.semarh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=17411&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Secretaria
http://www.semarh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=17411&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+Secretaria

