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PROJETO INTEGRADO DE INTERVENÇÃO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Segundo consta no Cenário Atual dos Recursos Hídricos do Ceará, estudo 

publicado pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembléia Legislativa 

do Estado do Ceará (ALEC, 2008, p.95):  

 As causas da desertificação no semiárido são reconhecidamente marcadas pelo 

extrativismo da madeira, superpastoreio, uso intensivo da agricultura, desmatamento 

desordenado, queimadas, manejo e utilização incorreta do solo, irrigação mal 

conduzida, e outras ações antrópicas que causam o esgotamento dos recursos 

naturais. Inserido nesta realidade, o quadro atual do semiárido reflete a utilização 

não sustentável dos recursos naturais, de forma geral e, mais especificamente, dos 

recursos hídricos (como é o caso da agricultura irrigada, que apresenta geralmente 

uma baixa eficiência), e tende a diminuir a disponibilidade de água principalmente 

para as populações mais carentes. 

Para reforçar essa realidade, inserindo a região da Ibiapaba nesse contexto, o 

Instituto Agropolos (2011, p.66) acrescentea no Resumo do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, que: 

O Território Serra da Ibiapaba se insere no semiárido por ter uma fragilidade quanto 

ao meio ambiente onde este varia de moderadamente instável a ambientalmente 

estável devido a causas naturais como declividade, e a causas antrópicas como o 

desmatamento continuado das matas ciliares e nascentes com consequentes 

assoreamentos,  a ocupação indevida das encostas e do entorno dos reservatórios, a 

utilização de queimadas para limpeza do solo, utilização de agroquímicos, o lixo 

urbano depositado de forma inadequada e ainda problemas de ordem natural como a 

erosão de áreas de pastos, encostas ou provocadas pela mecanização agrícola 

inadequada. 

A expansão da Cafeicultura e da Horticultura – em especial os cultivos extensivos 

do café (Coffea arábica L.), seguido pelo maracujá (Passiflora edulis Sims) a partir de 1976, 

quando o POLONORDESTE iniciava na Ibiapaba, constituíram casos emblemáticos, posto 

que aquelas áreas ficaram marcadas pela elevada densidade de ocupação e pela intensidade de 
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utilização. Tanto é que muitas nascentes e rios desapareceram, em função do desmatamento 

das matas ciliares; e muitos rios que eram perenes (Jaburu, p. ex.), hoje são intermitentes. 

Com isso, a capacidade de suporte do ambiente e as economias das comunidades tradicionais 

têm sido drasticamente reduzidas, resultando em exclusão e injustiça socioambiental. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Durante o último período de seca (2012 a 2016) as áreas irrigadas da região da 

Ibiapaba foram reduzidas em razão da menor oferta d’água, notadamente do açude Jaburu I 

cujo volume atual a COGERH registra 12,73 % de sua capacidade (141 hm
3
), sendo 

responsável pelo abastecimento humano de mais de 237.000 pessoas. Igualmente, o Comitê 

de Bacias Hidrográficas da Serra da Ibiapaba reafirma que a escassez de chuvas na região não 

promoveu as recargas necessárias de seus solos. 

Em que pesem tais ocorrências, ainda hoje, as explorações agrícolas são executadas 

mais para atender aos grandes interesses políticos e de consumos econômicos do que aos 

interesses da sustentabilidade familiar e do meio ambiente rural. Com isso, as consequências 

surgem em forma de desequilíbrio ambiental, visto que não havendo respeito pela preservação 

dos recursos hídricos da região esse bem tende a tornar-se, cada vez mais escasso. Tanto é 

que, não raro, existem irrigantes proprietários de seis a sete poços profundos perfurados para 

garantir-lhes pequenas vazões (média de 4,0 m
3
/h) de água para irrigação de suas lavouras.  

A EMATERCE, através de seu Escritório Regional da Ibiapaba, realizou em 2016 

um levantamento sobre o número de poços profundos, que revelou existir mais de 2.000 

unidades em funcionamento, distribuídas em toda região, a maioria funcionando ilegalmente, 

pela falta de outorga . Outrossim, informou haver uma demanda insatisfeita de perfuração de 

mais 890 poços, os quais, provavelmente, serão perfurados em 2017, com o apoio do Governo 

do Estado (Comissão Especial do São Francisco, 2017). Para isso, uma equipe do Sistema 

Estadual de Agricultura – SEA, vem articulando-se com o BNB e a COGERH para 

flexibilizar tanto as condições de financiamento quanto para facilitar o acesso dos 

interessados ao crédito rural e a legalização de funcionamento. 

Logo, a continuidade da demanda crescente por alimentos, aliada a escassez d’água 

e a flexibilização do crédito rural, continuam a exercer fortes pressões sobre os mananciais 

hídricos da região, sobretudo sobre o açude Jaburu I, a ponto de encorajarem pequenos 

produtores familiares (inexperientes), residentes no Sítio Cacimbas, localidade de São 
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Gonçalo em Tianguá-Ce, a utilizarem águas residuais, de forma incorreta, conforme veremos 

mais adiante. 

3. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foram realizadas várias visitas à localidade de Cacimbas/São Gonçalo 

para melhor conhecer as práticas adotadas pelos irrigantes, sobretudo a irrigação praticada 

(microaspersão sobre hortaliças folhosas). Então, foram colhidas inúmeras informações sobre 

o histórico das atividades praticadas, tais como capacitações, n
o
 de famílias e de pessoas 

envolvidas, fontes de recursos financeiros utilizados, compromissos firmados (pessoas, 

microempresas), tipos de comercialização, participação no mercado, problemas identificados 

com o consumo das hortaliças produzidas, níveis de ofertas, transportes utilizados, rendas 

auferidas, custos de produção, entre outros. 

Visto que essa atividade é nova na região, a pesquisa realizada ficou restrita aos 

consumidores locais do município, considerando, principalmente, o volume e as espécies 

compradas e consumidas em Tianguá-Ce. 

Finalmente, outras consultas foram realizadas, tanto junto aos técnicos da CAGECE 

de Tianguá, quanto na literatura que trata da produção e consumo de hortaliças com EED, 

com o objetivo de melhor aferir o nível do “problema” em foco. 

Lima (2017) trabalhando com o maracujazeiro amarelo irrigado com água de poço 

e esgoto doméstico tratado observou ao final do período de dezembro de 2015 a julho de 2016 

uma maior produtividade (25,94 t) para a cultura irrigada com esgoto doméstico tratado.   

 

 

 

 

 

 

Figura 1  –  Dr. Cley Anderson Silva de Freitas e a pesquisa com uso de EED                                                  

na produção de maracujazeiros no IFCE.   

Fonte: Freitas, C.A.S.  
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Desde então, a ideia de intervir nas áreas de liberação de EED, utilizando esse 

produto como BIOSÓLIDO, passou a ser fortalecida com o surgimento de Políticas Públicas, 

tais como São José III, através do qual a utilização das águas residuais vem merecendo 

destaque, tanto no conjunto das manifestações rurais, quanto nas manifestações técnicas. 

4. JUSTIFICATIVAS 

 

4.1. RECURSOS HÍDRICOS 

4.1.1. Lançamento no corpo hídrico 

Todo efluente tratado pela ETE São Gonçalo é lançado no corpo hídrico de 

mesmo nome, de forma não intencional e não controlada, podendo, de alguma maneira, causar 

algum tipo de poluição do corpo hídrico receptor. Mesmo que venha a dispor de diversas 

formas de tratamento, estas são insuficientes para garantir a ausência de poluição, sendo 

necessário, muitas vezes, recorrer a um tratamento de polimento como, por exemplo, os 

processos oxidativos avançados (Leite et al., 2010). 

4.2. USO DE EED NA AGRICULTURA 

4.2.1. Teores de N e P 

Considerando-se os valores médios para a concentração de nitrogênio (24,4 mg/L) e 

fósforo (7,6 mg/L) presentes em efluentes de lagoas de polimento (BASTOS, 2003), e os 

volumes potenciais de esgotos sanitários, é possível obter a carga anual de nutrientes 

disponibilizadas para as lavouras, fato este que contribui para a melhoria da produtividade da 

lavoura e para redução dos gastos com o uso de fertilizantes sintéticos. Segundo Freitas et al. 

(2013) o esgoto doméstico tratado pode suprir em até 50% da necessidade nutricional de 

nitrogênio na cultura do girassol. Já Lima (2015) conseguiu substituir em 100% da adubação 

química com o uso do esgoto doméstico na irrigação da cultura do feijão. 

4.2.2. Oportunidade de uso 

Os longos períodos de secas sentidos pelas regiões rurais e urbanas, a prioridade do 

consumo humano e a crescente demanda de água pelos mais diversos setores da sociedade, 
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levam o setor agrícola a repensar e passar a considerar o uso do EED. Essa conjuntura aliada 

aos altos custos de fertilizantes e energia elétrica torna muito mais onerosa a produção de 

hortigranjeiros pelos agricultores familiares. 

4.2.3. EED como alternativa tecnológica de produção 

O uso racional do solo e da água será vital para a existência e subsistência das 

próximas gerações. Nesse sentido o EED é uma alternativa tecnológica e sustentável 

disponível para a agricultura neste século (Oliveira, 2012). Logo, a utilização de novas fontes 

d’água pelos irrigantes na Ibiapaba diminuirá, gradativamente, a pressão de demanda sobre o 

açude Jaburu I. 

4.3. MANEJO DE IRRIGAÇÃO EM HORTALIÇAS  

4.3.1. Desconhecimento dos irrigantes 

A prática do reuso de água na agricultura irrigada ainda é incipiente na Ibiapaba 

em razão do desconhecimento pelos produtores e da cultura local. 

4.3.2. Irrigação incorreta de folhosas 

Um volume desconhecido desses efluentes é utilizado incorretamente por, 

aproximadamente, 12 produtores familiares na produção de hortaliças folhosas (coentro, 

cebolinha, couve, alface) no imóvel denominado Sítio Cacimbas, na mesma área onde se 

pretende instalar este projeto (Figuras 1 e 2). 

4.3.3. Uso inadequado do sistema de irrigação 

Segundo a SEMACE (Portaria nº 154, 2002) as hortaliças de couve folha, coentro, 

cebolinha e alface, ora irrigadas com esse efluente, são tecnicamente contraindicadas para o 

consumo IN NATURA, haja vista que o método de irrigação ora utilizado (microaspersão) 

poderá depositar nos tecidos comestíveis patógenos nocivos à saúde humana.   
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Figura 2 – Produtores familiares cultivando hortaliças folhosas na  
localidade de Cacimbas,  vizinho a ETE São Gonçalo de Tianguá-CE.      
Fonte: O autor 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Geral 

Transformar o atual reuso indireto do EED, em reuso direto planejado da água (não 

potável), como fonte hídrica estratégica para a produção de pescado, maracujá e hortaliças 

comerciais pela agricultura familiar. 

5.2.  Específicos 

 Reduzir a carga residual de matéria orgânica no corpo hídrico do riacho São Gonçalo; 

 Oportunizar condições de trabalho e produção para o ingresso de novos irrigantes nas 

atividades produtivas; 

 Capacitar os beneficiários sobre a correta utilização da água de reuso através do 

sistema de irrigação por gotejamento; 

 Colaborar com outras instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER na 

capacitação de outros produtores familiares da região da Ibiapaba, notadamente 

aqueles residentes nas proximidades das ETE’s, sobre o uso do esgoto doméstico 

tratado na produção agropecuária; 

 Promover a inclusão social de jovens técnicos egressos dos cursos de agropecuária das 
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Escolas Profissionalizantes e do IFCE nos processos de produção agropecuária; 

 Estimular o associativismo através da promoção de comercialização sob a ótica do 

cooperativismo rural. 

6. ÁREA AFETADA 

A exemplo do Sítio Cacimbas, localidade de São Gonçalo, outros produtores 

residentes nas proximidades das ETE’s da Ibiapaba também poderão iniciar suas irrigações de 

forma incorreta, enquanto as citadas estações continuam a lançar seus efluentes em algum 

corpo hídrico, tal como ocorre no bairro Chora, em São Benedito.  

Segundo informações colhidas diretamente junto à coordenação do Projeto São José 

III, é muito provável que o São José IV – em vias de aprovação – passe a beneficiar 83 

municípios cearenses com a aprovação de projetos de reuso. 

7. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A aplicação de EED no solo é uma forma efetiva de controle da poluição. Pode 

atenuar o processo de eutrofização dos corpos hídricos e funcionar como fonte extra de água e 

nutrientes ao desenvolvimento das culturas, além de minimizar a poluição dos rios, riachos e 

reservatórios utilizados na captação de água para uso doméstico e por produtores de 

hortaliças, principalmente em locais próximo as áreas urbanas (Oliveira et al., 2013b). Neste 

projeto a aplicação de EED será considerada como fonte hídrica para a produção de peixes e 

culturas comerciais pela agricultura familiar. 

8. MODALIDADE DE REUSO A SER UTILIZADA 

Uso de esgoto tratado diretamente em tanques de Piscicultura e no solo através da 

irrigação por gotejamento.  

Durante seu percurso as águas residuais recebem tratamentos adicionais e 

armazenamentos necessários, porém em momento algum, deverão ser despejadas no meio 

ambiente, mas entregues “in locco” para a produção de peixes e irrigação. 

A irrigação com despejos residuais pode ser definida como a descarga controlada 

do efluente em tanques para o criatório de peixes ou sobre o solo com a finalidade de suportar 

o crescimento de culturas agrícolas e silvícolas. Assim, os esgotos podem ser aplicados em 
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solos cobertos por vegetação com o objetivo de auxiliar diferentes modalidades de produção 

vegetal. A irrigação pode ser executada fundamentalmente por meio de métodos distintos de 

aplicação. Neste projeto de intervenção, a irrigação adotada será a localizada, por 

gotejamento. 

9. PROPONENTE 

Nome da entidade: Associação Comunitária de Remissão 

CNPJ: 01.578.438/0001-14 

Endereço: Sítio Remissão                             Cidade/Estado: Tianguá/CE 

CEP : 62.320-000                               Fone: (88) 36713069 

Responsável legal: Pedro Luis da Silva        CPF: 686.525.503-87 

Cargo: Presidente                                          Contato: o próprio                        

Fone: (88) 992619375 

 

10. AGENTE EXECUTOR 

Nome da entidade ESPAF – Escola de Formação Política e Cidadania 

CNPJ: 07.734.489/0001-74 

Endereço: Rua Dep. Manoel Francisco, 835 – Centro – Tianguá-CE 

CEP: 62.320-000 Fone/Fax: (88) 3671.2736 

E-mail: escola.espaf@yahoo.com.br 

Responsável legal: Elviro  Bezerra da Silva 

Cargo: Coordenador 

11. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Responsável Técnico: 

Nome: Cícero Teles Costa Pereira 

Função/Cargo: Gerente Regional da EMATERCE 

Formação: Engº Agrº – CREA Nº 2940 

Fone: (88) 997292910       E-mail: citelescp@gmail.com 

 

 

mailto:citelescp@gmail.com
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12. DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 

 Localização: O município de Tianguá está localizado na microrregião da Ibiapaba 

(também conhecido como Planalto da Ibiapaba), na mesorregião do noroeste do Ceará e 

na microbacia hidrográfica da Ibiapaba (Figura 3, abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  População: 72.803 habitantes (IBGE, 2014) 

 Área: 908.893 km² 

 Gentílico: Tianguaense 

 Zonas Agroecológicas: chapada (cuesta da Ibiapaba), carrasco e sertão. Dessas, é a 

cuesta de menor área (20%), mas que reúne melhores condições de água e solo. 

 Relevo e Solo: Planalto da Ibiapaba, cujos solos são constituídos por areias quatzosas 

distróficas - 391,41 km² ou 60,45%, solos litólicos - 44,94 km² ou 6,94%, latossolo 

vermelho-amarelo - 112,86 km² ou 17,43%, planossolo solódico - 2,14 km² ou 0,33% e 

podzólico vermelho-amarelo - 96,15 km² ou 14,85%. 

 Clima: Varia de tropical semiárido brando a tropical quente úmido com precipitação 

média anual de 1.258 mm e chuvas de janeiro a maio. 

 Vegetação: Carrasco é do tipo caducifólia e Floresta subperenifólia, tropical pluvio-

nebular. 

Figura 3 – Microbacia Hidrográfica Serra da Ibiapaba 

Fonte: COGERH 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuesta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical
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 Divisões Administrativas: O município de Tianguá está subdividido em oito unidades, 

sendo a sede e mais sete distritos (Arapá, Pindoguaba, Caruataí, Tabaínha, Itaguaruna, 

Acarape e Bela Vista) 

 Coordenadas geográficas: Latitude: 3° 43' 56'' Longitude: 40° 59' 30'' 

 Distâncias (km): Fortaleza (304); Terezina (275); Belém (1.181); Natal (572) 

                        
 

 

 

  

 

 

            Figura 4 – Vista Sudeste-Noroeste da Chapada da Ibiapaba onde se 
assenta o  município de  Tianguá.   
Fonte: Google/2016. 

 

13.  FLUXOGRAMA  DETALHADO DA  ETE SÃO GONÇALO 

 Localização: CE-187 (sentido Tianguá-Viçosa do Ceará) 

 Ponto de referência: em frente ao IFCE, Campus de Tianguá 

 Coordenadas Geográficas: Latitude 3º44’8.52”S e Longitude 41º0’49.79”O. 

 Tipologia: Sistema Australiano com lagoas de estabilização em série, sendo uma 

anaeróbica, uma facultativa e as três últimas de maturação chicanadas. 

 Vazão afluente: 63,4 m
3
. 

 Vazão efluente: 42,4 m
3
 

 Eficiência do Projeto: 97,35% (DBO) – 99,9996% (CF) 

 Corpo Hídrico Receptor: Riacho São Gonçalo 

No planejamento da estação de tratamento biológico em foco a empresa responsável 

subdividiu a área urbana em quatro redes coletoras tipo convencional (01,02,03 e 04), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
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situadas em quatro sub-bacias (A,B,C e D). Logicamente, os efluentes de cada rede 

coletora foram direcionados para as estações de tratamento preliminares (sendo três 

elevatórias e uma por gravidade) onde passam pelas operações físicas unitárias de 

gradeamento, filtração, sedimentação e medição de vazão para a remoção das partículas 

maiores, a areia e os sólidos em suspensão. Tudo isso foi projetado para diminuir os 

custos com produtos químicos, além de proteger os dispositivos mecânicos dessas 

estações, principalmente, as bombas centrífugas Re-Autoescovante. 

 Daí, os efluentes seguem em grande quantidade para a lagoa anaeróbica para garantir as 

condições de anaerobiose. No processo anaeróbio, a decomposição da matéria orgânica 

gera subprodutos de alto poder energético (gás metano) e, dessa forma a disponibilidade 

de energia para a reprodução e metabolismo das bactérias é menor que no processo 

aeróbio (PIVELLI, 2003). 

 Visto que a eficiência de remoção de DBO por uma lagoa anaeróbia é da ordem de 50% 

a 60%, os efluentes saem dessa lagoa com uma DBO ainda elevada, são conduzidos 

para a lagoa facultativa onde serão submetidos aos processos aeróbicos e obtidas 

maiores taxas de remoção da matéria orgânica. Esse conjunto (lagoa anaeróbia + lagoa 

facultativa) economiza cerca de 1/3 da área ocupada, comparando-se a uma lagoa 

facultativa apenas como unidade única para tratar a mesma quantidade de esgoto. 

 Em seguida, os efluentes passam para as três lagoas de maturação chicanadas.  Nelas, a 

matéria orgânica solúvel e particulada sedimenta-se no fundo da unidade e é 

estabilizada anaerobiamente. 

 Essas lagoas, também denominadas lagoas de polimento, objetivam principalmente a 

desinfecção de organismos patogênicos do efluente das lagoas de estabilização. 

Apresentam profundidades da ordem de 1,0 m, a qual permite a eficaz ação dos raios 

ultravioleta sobre os organismos presentes em toda a coluna d´água. 

 Finalmente, após passar por um regime de detenção de cinco dias, aproximadamente, o 

volume afluente é direcionado para o Riacho São Gonçalo (corpo receptor) através de 

um emissário final de 202 m de comprimento. 
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                 Figura 5 –  Lagoa de estabilização da CAGECE, ETE São Gonçalo,  
                     de Tianguá- CE, janeiro de 2017. 
                     Fonte: O autor 
 
 

14. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Na ETE São Gonçalo, em Tianguá-Ceará, constata-se o reuso indireto da água, ou 

seja, a água utilizada na atividade humana é despejada no meio ambiente (Riacho São 

Gonçalo, Q = 42,4 m³/h) e novamente utilizada à jusante, em sua forma diluída, de forma não 

intencional e não controlada. Igual destino terão os efluentes da 2ª ETE (Palmeira Comprida), 

em fase de conclusão. 

No local de reuso e adjacências, 12 agricultores familiares, de preferência jovens 

egressos das E.E.P’s e IFCE, poderão ser previamente selecionados pela EMATERCE e 

STTR para  utilizar os mencionados efluentes na produção de tilápias e irrigação de maracujá, 

o qual será cultivado em consórcio com hortaliças, tais como abobrinha, feijão vagem, pepino, 

quiabo, berinjela e jiló, utilizando o método de irrigação por gotejamento. Nesse mister a 

SDA, CAGECE, EMATERCE e a Prefeitura Municipal deverão celebrar um convênio 

técnico-financeiro de apoio a essa iniciativa. 
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15. ASPECTOS LOCACIONAIS 

Para a escolha do local, foram considerados, aspectos referentes à legislação 

vigente, especialmente a Legislação Florestal, quantidade de lodo a ser aplicada, facilidade de 

acesso durante o período de aplicação bem como as limitações descritas a seguir: 

 A declividade da área destinada à aplicação do lodo é inferior a 7 %, portanto bem 

inferior aos 18% exigidos por lei para aplicação subsuperficial (gotejamento); 

 A área a ser cultivada (Figura 6) está distante 100 m das zonas de proteção, de modo a 

não causar incômodos à vizinhança pela emissão de odores e um raio de 100 m de 

minas, nascentes, canais, açudes, lagos, lagoas, poços do tipo cacimba, residências e 

frequentações públicas; 

 As distâncias de 15 (quinze) metros de vias de domínio público e 10 (dez) metros de 

drenos interceptadores e divisores de águas superficiais de jusante e de trincheiras 

drenantes de águas subterrâneas e superficiais, também serão mantidos. 

 A área onde será aplicado o lodo de esgoto é bastante drenada. 

 Na localidade, como em toda região da Ibiapaba, não existe lençol freático, mas 

somente fissuras geológicas armazenadoras de água subterrânea cujas profundidades 

são muito superiores a 2,5 m. Razão pela qual os poços profundos perfurados 

apresentam uma variedade muito grande de vazões. Segundo a COGERH-CE a média 

das vazões está em torno de 5,0 m³/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 – Áreas projetadas para produção do Sítio Cacimbas,  

Localidade de São Gonçalo, vizinho a ETE da CAGECE 

 

Rede elétrica Adutora 
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16.  ASPECTOS ESTRUTURAIS 

O sucesso deste empreendimento será colimado quando o conjunto dos 

beneficiários auferir um determinado nível de renda capaz de garantir a estabilidade de todos. 

Para viabilizar o pleno funcionamento deste projeto optou-se pelas explorações comerciais de 

Tilápias (Figura 7) e produção hortícola consorciada em áreas moduladas de 1,0 ha, ainda que 

em etapas distintas, ou seja, maracujá consorciado com quiabo, pepino e feijão vagem nas 

espaldeiras e berinjela, abobrinha italiana e jiló nas entrelinhas.  

     

             Figura 7 – Exemplares de Tilápias (Oreochromis niloticus).  

             Fonte: Google/2016. 

 

Para garantir o fornecimento de EED, mesmo em situações adversas ou para 

minimizar o lançamento de efluentes no corpo hídrico no período noturno, será necessária a 

construção de um reservatório de apoio, anexo à lagoa de estabilização, com área de 180 m
2
 e  

capacidade de armazenamento de 254,4 m
3
. Dessa forma, poder-se-á garantir o engajamento 

de todos os irrigantes. 

A visualização e análise do fluxograma de produção agropecuária presente no lay 

out (Anexo) serão necessárias visto que possibilitará um melhor entendimento da produção 

integrada ora proposta. 

Outras estruturas igualmente importantes e necessárias são: 

 A construção de uma adutora para conduzir o lodo liberado pela lagoa de maturação até 

o final das explorações agrícolas. 

 A construção de um packhouse de 628,56 m
2 

(Anexo) para receber toda a produção 

onde passará pelas operações de beneficiamento inicial (lavagem, embalagem, p. ex.) e 
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organização para envio ao mercado. Ademais, terá um escritório, cozinha, dois 

dormitórios, dois banheiros e depósitos para insumos, assim como uma unidade de 

peletização da ração necessária ao pescado. 

Quanto aos dormitórios e cozinha inseridos na planta do packhouse, cabe aqui registrar, 

que alguns dos beneficiários poderão ser jovens produtores que passaram pelos cursos 

de agropecuária do IFCE ou das E.E.P’s  da região e que residem em localidades mais 

distantes, fato este que demandará maior apoio logístico para o empreendimento. 

 Perfuração de um poço profundo (Anexo 4) com 78,0m  para disponibilizar água 

potável para o packhouse. 

 Um cercado para proteger o acesso ao packhouse (Tabela anexa). 

 Uma rede elétrica de distribuição ao longo da adutora. 

  A construção de dois tanques escavados e revestidos com PEAD para cada família 

beneficiária (Figura 8). 

 Construção de um reservatório de apoio para receber os efluentes noturnos. 

 

 

 

 

 

           

Figura 8 –  Tanques escavados e revestidos com lona de  

geomembrana de polietileno de alta durabilidade.       

Fonte: Google 

 

17. ASPECTOS OPERACIONAIS 

Para facilitar o entendimento deste projeto de intervenção, há que se considerar o 

funcionamento de cada módulo operacional em duas etapas distintas, ou seja, manejo dos 

pescados criados a partir dos tanques escavados e em seguida a produção agrícola explorada 

em apenas 1,0 ha com a água oriunda dos tanques de pescado. A isto, chamaremos de módulo 

de produção.  
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Para promover um melhor entendimento e gerenciamento de cada módulo de 

produção optou-se pela subdivisão deste projeto em dois subprojetos. A saber: Piscicultura e 

Produção Agrícola.  

Um outro subprojeto de irrigação localizada por gotejamento (anexo), foi 

considerado de vital importância, seja pela economia de água, seja pelo atendimento máximo 

de doze irrigantes. 

17. 1. Subprojeto de Piscicultura 

17.1.1 Introdução  

Em 2010, a produção aquícola nacional foi de 479.399 toneladas. Comparando-se 

à produção obtida durante o triênio 2008-2010, o país teve um rápido crescimento, com um 

incremento de 31,2% de acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura (2010). Estima-se 

que até 2020 mais de 50% da produção de pescado deverá ser proveniente da Aquicultura. 

Para que a meta de produção de pescado através da Aquicultura seja alcançada, a 

única alternativa é desenvolver novas tecnologias que utilizem menos espaços e produzam o 

mínimo de impacto ambiental (JONES et al., 2002). Neste cenário o subprojeto Aquicultura 

será executado de forma integrada, porém em etapas de produção diferentes. Esta técnica 

acaba sendo uma maneira de aumentar o aporte de nutrientes advindo da Aquicultura para a 

exploração das culturas previstas no subprojeto de produção agrícola. 

17.1.2 Justificativa 

Uma das maiores problemáticas na Aquicultura intensiva é o incremento de 

matéria orgânica na água, proveniente da excreta dos organismos, sobra de ração e 

fertilizantes adicionados ao cultivo. Segundo Kubitza (2000) e Hussaret et. al.(2002), 25 a 

30% da matéria seca não digerida das rações entram nos sistemas de Aquicultura como 

material fecal e a decomposição desse material nos tanques é feita principalmente por ação 

microbiana, resultando no acúmulo de metabólitos tóxicos aos animais aquáticos como 

amônia, nitritos e gás carbônico. Destes, a amônia é o metabólito mais tóxico (KUBITZA, 

2000). 

Esses metabólitos e outros compostos particulados quando lançados aos corpos 

d’água receptores contribuem para a degradação da qualidade da água, tornando a Aquicultura 
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uma atividade poluidora do meio ambiente (PHILLIPS, 2009). Dessa forma, torna-se cada vez 

mais importante, ações que contribuam para aproveitar a água dos efluentes de Piscicultura. 

Então, a produção de peixes em tanques escavados com a posterior transferência dos efluentes 

para a irrigação de culturas agrícolas acaba sendo uma boa alternativa. 

Diante do exposto o presente trabalho propõe a execução de um cultivo integrado 

da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e do Maracujá (Pasiflora edulis f. flavicarpa), 

utilizando a água residuária do município de Tianguá pós-tratamento liberada pela Companhia 

de Água e Esgoto do Estado do Ceará – CAGECE. 

17.1.3 Objetivo  

Produzir 20 kg de peixe por m³, com água residual, pós-tratada, que será utilizada 

posteriormente na irrigação de maracujá e hortaliças. 

17.1.4. Atividades 

Sobretudo as atividades de pesca deverão ser acompanhadas inicialmente por uma 

empresa prestadora de ATER especializada nessa atividade, pois, não detendo o domínio da 

tecnologia de produção de pescado, os irrigantes ficarão vulneráveis, tanto pelos erros 

tecnológicos que poderão ser cometidos, quanto pelos agentes de comercialização dessa 

cadeia, o que poderá resultar em prejuízos de grande monta. Ademais, porque todos irão 

produzir individualmente, muito embora a comercialização possa ocorrer de forma cooperada. 

17.1.5.  Composição do sistema integrado de cultivo 

O sistema será composto por dois tanques escavados cobertos com lona de 

geomembrana de polietileno de alta durabilidade (PEAD), com as seguintes dimensões: 90 

metros quadrados (15 metros de comprimento, por 6 metros de largura, por 1,5 de 

profundidade) e capacidade para 135.000 litros de água, para o cultivo da Tilápia do Nilo  

(Oreochromis niloticus). 

A água utilizada será oriunda do fornecimento urbano (CAGECE), através da ETE 

São Gonçalo, após passar por todos os processos físicos e biológicos de tratamento d’água. 

Em seguida, a água será distribuída nos dois tanques de produção dos peixes. 
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17.1.6 Descrição do subprojeto 

Serão colocados 1.200 alevinos de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, 

linhagem Chitralada), revertidos sexualmente e obtidos do Departamento de Obras Contra a 

Seca – DNOCS do município de Sobral, Ceará. Durante o cultivo, os animais serão 

alimentados com ração comercial (32% PB) a 4% da biomassa estocada, em três refeições 

diárias. 

A recirculação de água no sistema poderá ser constante, se utilizados aeradores, e 

as biometrias dos peixes (peso e comprimento) serão realizadas a cada quinze dias, utilizando 

uma balança digital e uma régua.  As coletas de água, para determinação das concentrações 

dos compostos nitrogenados serão realizadas semanalmente. A determinação da concentração 

de amônia total será realizada utilizando kit limnológico. 

Os parâmetros físico-químicos da água pH, oxigênio dissolvido e temperatura 

serão observados todos os dias, antes da segunda refeição dos peixes. Para a determinação dos 

valores de pH, o oxigênio dissolvido (mg L
-1

) e a temperatura (ºC) da água serão 

determinados utilizando kit limnológico. 

O cultivo terá uma duração de 150 dias até a despesca, iniciando com uma 

biomassa de 43,2 kg que corresponde a 1.200 alevinos de 30 gramas cada. Esses alevinos irão 

ter um ganho de peso de 1.157 kg, levando em conta uma taxa de mortalidade de 20% ficará 

igual a 956,8 kg por despesca. A quantidade de ração necessária durante todo o cultivo é de 

1.530,88 kg, onde para produzir um quilograma de peixe são gastos 1,6 kg de ração. 

Visto que o consumo de ração será alto e seu fornecimento na forma peletizada 

aumenta substancialmente seu aproveitamento, optou-se pelo financiamento de uma máquina 

pequena (NT2) capaz de processar até 300 kg/h (Figura 9).       
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              Figura 9. –  Maquina peletizadora, modelo NT2, 300kg/h, Motor  7.5CV  

              Matriz Extrusão diâmetro furos 6 mm.       

              Fonte: Fabrica Tornearia Marilia-SP. 

 

 

 
17.1.7 Indicadores do subprojeto 

 Peixe cultivado: Tilápia do Nilo 

 Meta de produção: 1.000 kg de peixe por despesca 

 Densidade de estocagem para engorda: 20 kg/m
3
 

 Peso médio dos alevinos: 0.03 kg 

 Quantidade total de alevinos: 1200 alevinos/módulo 

 Mortalidade prevista: 20% 

 Peso médio individual dos peixes nas despescas: 1,0 kg  

 TCA = 1.3 kg de ração para se produzir 1,0 kg de peixe 

 Conteúdo de fósforo na ração: 0.8% 
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               Tabela 1 – Construção do tanque escavado de 90 m
2
 revestido com lona 

                de PEAD. 

Discriminação Quant. Unid. 
Valor (R$) 

Unitário Total 

Serviços  

Limpeza da área 1 h/tr 220,00 220,00 
Construção 12 h/tr 220,00 2.640,00 

Materiais  

Lona de PEAD 170 m² 19,30      3.281,00 
Cano de 100 mm 3 vara 47,00         141,00 
Joelho de 90° 4 um 27,00         108,00 
Tubo de 100 mm para redução 

de 50 mm 
4 vara 127,00         508,00 

Total................................................................................      6.898,00 
     Fonte: Engº. Pesca Italo Siqueira      
                  Nota: Quant. – Quantidade ; Unid. – Unidade 

 

         Tabela 2 – Construção do tanque de apoio de 180 m
2
 revestido com lona 

          de PEAD. 

Discriminação Quant. Unid. 
Valor (R$) 

Unitário Total 

Serviços  

Limpeza da área 2 h/tr 220,00        440,00 
Construção 24 h/tr 220,00 5.280,00 

Materiais  

Lona de PEAD 340 m² 19,30      6.542,00 
Cano de 100 mm 3 vara 47,00         141,00 
Joelho de 90° 4 um 27,00         108,00 
Tubo de 100 mm para redução de 

50 mm 
4 vara 127,00         508,00 

Total............................................................................................... 13.019,00 
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         Tabela 3 – Custo operacional anual do módulo (tanque  escavado de 90 m
2
). 

Discriminação Quant. Unid. 
Valor (R$) 

Unitário Total 
Serviços  

Arraçoamento 70 h/d 40,00 2.800,00 
Monitoramento semanal da 

qualidade da água 

6 h/d 50,00 300,00 

Despesca 9 h/d 40,00 360,00 
Biometria e ajuste da ração 6 h/d 50,00 300,00 

Insumos  

Ração  2.340 kg 1,90 4.446,00 
Alevinos 4 mil 150,00 600,00 

Materiais  

Balança 1 unid 130,00 130,00 
Puça 1 unid 37,00 37,00 
Rede de despesca 1 unid 470,00 470,00 
Kit limnológico 1 unid 700,00 700,00 
Total 10.143,00 

             Fonte: Engº. Pesca Italo Siqueira 

             Nota: Quant. – Quantidade ; Unid. – Unidade 

 

            Tabela 4 – Custos e receitas anuais da atividade do módulo. 

Despesca 
               Receita (R$)  Custo (R$) 

Rédito (R$) 

 Unid Quant      Valor     Valor  

Primeira     kg 3.600 25.200,00 18.949,00 6.251,00 

Segunda     kg 3.600 25;200,00 18.949,00 6.251,00 

Total - 7.200 50.400,00 37.898,00  12.502,00 

            Nota: Quant. – Quantidade ; Unid. – Unidade 

 

                  Tabela 5 – Indicadores Econômicos da produção de pescado. 

Receita Bruta Anual (R$)       50.400,00 

Receita Brutal Mensal (R$)         4.200,00 

Custeio Anual para dois ciclos (R$)       37.898,00 

Receita Líquida Anual (R$)       12.502,00 

Receita Líquida Mensal (R$)         1.041,00 

Índice de Lucratividade (%)              24,80 

Investimento Inicial (R$)      13.796,00 

Investimento+Custeio (R$)      44.796,00 

Taxa de Retorno (TR) 1,1 
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17.1.8 Análise econômica do subprojeto 

 Indiscutivelmente, essa atividade revela uma razoável sustentabilidade, haja vista 

a baixa taxa de retorno (13 meses, aproximadamente), além do que o pescado é amplamente 

comercializado, tanto na região, quanto nos municípios vizinhos. Some-se a isso a boa 

proximidade de fornecedores de insumos. Ademais, há que se considerar que o pescado 

também encontra mercado quando preparado na forma de farelo de peixe. 

17.1.9 Legalização ambiental 

 Antes de qualquer intervenção, deverá ser instruído processo de Licenciamento 

Ambiental, atendendo às exigências impostas pela legislação no que tange aos documentos 

necessários aos estudos dos impactos solicitados, que subsidiem a elaboração do projeto 

técnico, econômico e financeiro. 

 A análise preliminar feita no RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE 

ESGOTO, emitido pela CAGECE em 20/12/2016 (Anexo) revelou que os valores dos 

parâmetros ali expressos permitem a utilização do EDD liberado pela ETE/São Gonçalo na 

irrigação de vegetais, por gotejamento, ingeridos crus ou cozidos com remoção de película ou 

não, desde que seus frutos não toquem diretamente no solo. 

17.2.  Subprojeto de produção agrícola 

17.2.1.  Introdução 

 Com a implantação do Programa de Desenvolvimento Rural POLONORDESTE a 

região da Ibiapaba ganhou destaque no contexto de produção estadual, começando 

inicialmente pela implantação do café (Catuai e Mundo Novo), através do IBC e depois com a 

produção de maracujá. Ambas as culturas foram, no princípio, de acesso restrito aos médios e 

grandes produtores para os padrões regionais. 

 Por sua vez, a Horticultura, através da exploração de tomate, começou a firmar-se 

como mais uma opção para o aumento da renda rural ibiapabana. Todavia, à medida que o 

preço dessa hortaliça oscilava bastante no mercado local, promovendo instabilidades 

financeiras ou mesmo levando muitos produtores à falência, outras explorações começaram a 

ser experimentadas e expandir, tais como chuchu, pimentão, pepino, feijão vagem, berinjela, 
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abobrinha, jiló, quiabo, etc. 

 Hoje, as explorações dessas culturas fazem parte do perfil de produção dos 

agricultores familiares, que encontram nas várias modalidades de consórcios maior segurança 

para produzir e comercializar. Assim, o monocultivo deu lugar ao policultivo na Horticultura, 

haja vista que passou a ser marca registrada dos pequenos agricultores familiares irrigantes. 

17.2.2.  Justificativa 

 Na verdade, não é a produção o fator de insucesso de pequenos empreendedores 

hortigranjeiros, mas a comercialização, posto que os parcos recursos e a importunidade não 

lhes garantem a permanência no mercado. Raramente, um ou outro irrigante destaca-se nesse 

campo quando planeja melhor suas operações e investimentos e eliminam vínculos de 

dependência com fornecedores e atravessadores. Nesse contexto, os pequenos produtores 

perceberam que adotando o policultivo e mais tecnologia ficam mais competitivos, 

diminuindo assim os riscos de mercado. 

 Outro aspecto muito importante repousa no fato de que trabalhando com 

consórcios os custos são bem menores, visto que, além de ocupar uma área menor, 

experimenta-se um certo ganho de tempo, um aumento das possibilidades de realizar rotações 

culturais, enfim, realizar uma exploração bem mais cuidada. 

  Por sua vez, a estrutura fundiária da região, caracterizada pela forte presença de 

minifúndios condiciona a expansão da fronteira agrícola. Esta poderá avançar, mas no âmbito 

dos ganhos de produtividade, com emprego de tecnologias mais modernas de produção. 

17.2.3.  Objetivo 

 Otimizar  a utilização d’água de irrigação oriunda da produção de pescados para 

produzir 29.162 kg de hortigranjeiros/ano a partir do policultivo de 1,0 ha de maracujá 

consorciado com hortaliças (Tabela 5).  

17.2.4.  Atividades 

A tecnologia de irrigação por gotejamento, apesar de já ser do conhecimento de 

muitos produtores locais, irá requerer uma assistência técnica intensiva, principalmente no 

primeiro ano em razão da utilização de EED. Esse tipo de efluente, por ainda conter muita 
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matéria orgânica em suspensão e microorganismos patogênicos ativos, contribuirá de forma a 

danificar os elementos gotejadores. Há que se realizar, portanto, a cada 180 horas de trabalho 

uma limpeza do sistema, utilizando hipoclorito de sódio a 10%, conforme as recomendações 

técnicas. 

17.2.5.  Estabelecimento de metas e plano de ação 

 Aqui não caberá o estabelecimento de metas de produção, posto que cada irrigante 

ficará responsável pela exploração de seu módulo. Somente quando estiverem organizados de 

forma cooperada para comprar insumos e vender a produção é que poderão atentar para 

planejar a produção segundo uma escala predefinida entre vendedor e comprador.  

        Na elaboração dos orçamentos culturais não foram considerados os custos com 

aquisição de adubos químicos nitrogenados e fosfatados, tendo em vista que o EED fornecerá 

por ha/ano cerca de  364,3 kg de N (equivalentes a 809 kg de uréia) e 113 kg de P 

(equivalentes a 565 kg de superfosfato simples). 

 Após a colheita das produções consorciadas (Figura 10) com o maracujá, todos 

irrigantes deverão alertar para o fato de que a continuidade do consórcio será permitida 

somente nas entrelinhas (Figura 11) e não mais no espaldeiramento (Figura 12). Dessa forma, 

as culturas de abobrinha, jiló e berinjela poderão ser plantadas novamente, observando-se, 

todavia, novo espaçamento em função do sombreamento da área. 
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                               Figura 10 – Esquema de consórcios irrigados segundo a pratica dos produtores 

ibiapabanos,EMATERCE-Tianguá, Ancelmo da Cruz Filgueiras,  dezembro de 2016 

  Fonte: O autor 

4,0 m 
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Tabela 6 – Dados culturais do módulo agrícola. 

Cultura Legenda Espaçamento (m) Nº Plant/ ha 
% ocupação no 

hectare 

Maracujá ∏ 3,0 x 4,0 850 100 

Jiló ԏ 1,0 x 0,8 1.056 8 

Pepino Þ 1,0 x 0,3 2.833 53 

Feijão Vagem ѵ 1,0 x 0,2 4.250 11 

Berinjela ß 1,0 x 1,0 2.640 13 

Quiabo ԛ 1,0 x 0,3 2.833 2 

Abobrinha α 1,0 x 1,5 2.296 13 

Notas: 

1. As culturas de Pepino, Feijão Vagem e Quiabo deverão ser instaladas na linha  

     do maracujazeiro para aproveitar  as espaldeiras. 
2. As culturas de Berinjela, Jiló e Abobrinha deverão ser instaladas nas entrelinhas  

     do maracujazeiro. 

3. Os percentuais de ocupação foram definidos em função da demanda e oferta de 

     mercado colhidos diretamente da CEASA em Tianguá. 
                    

 

 

 

                          

 

 

 

               Figura 11 – Entrelinhas do maracujazeiro.  

               Fonte: Google 
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              Figura 12 – Maracujazeiros conduzidos em sistema de espaldeiramento. 

              Fonte: Google 

 

 

 

17.2.6.   Rendimento e valores da produção agrícola 

Tabela 7 – Rendimentos e valores de produção para um módulo de exploração.  

Culturas 

Custos de Produção Produtividade/ha Produção Preço (R$) 

1,0 há   

Área 

ocupada 

(ha) 

Valor 

(R$) 

Unid 

(cx) 

Quant. 

(ha) 
Unid Quant Unit. Total 

Maracujá 26.128,50 1,0 26.128,50 15 kg 1800 kg 27.000 1,98 53.460,00 

Pepino 9.206,48 0,53 4.879,43 18 kg 4400 kg 352 0,60 3.801,60 

Quiabo 14.757,82 0,02 295,16 12 kg 2500 kg 200 2,76 6.624,00 

Vagem 5.982.86 0,11 658,11 12 kg 1000 kg 80 1,76 1.689,60 

Abobrinha 6;937,34 0,13 901,85 18 kg 1000 kg 260 1,11 5.194,80 

Berinjela 12.974,01 0,13 1.686,62 12 kg 4000 kg 1.040 0,64 7.987,20 

Jiló 10.721,77 0,08 857,74 15 kg 2000 kg 260 1,17 4.563,00 

Total 35.407,41  29.162  83.320,20 

   Nota: Unid.(Unidades) e Quant.(Quantidades) colhidos colhidos a partir dos custos de produção 

   presentes nos orçamentos anexados. Preços unitários colhidos a partir da Tabela 8. 
   Fonte: SIMA-CE / CEASA de Tianguá       
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Tabela 8   -  Preços (R$) praticados na CEASA de Tianguá para o período 2013 a 2016 

          

Ano INDICADORES 
HORTIGRANJEIROS 

UNID MARACUJÁ PEPINO VAGEM QUIABO ABOBRINHA BERINJELA JILO 

2013 

OFERTA t 245,9 90,8 23,6 3,6 18,6 29,6 17,3 

Preço Pago t 419.099,34 50.885,27 44.745,00 7.146,67 18.480,83 21.253,42 12.062,97 

Preço Médio t 1.704,35 560,41 1.895,97 1.985,19 993,59 718,02 697,28 

2014 

OFERTA t 196,9 47,9 6,1 1,0 6,0 7,9 3,1 

Preço Pago t 238.124,17 18.125,33 5.536,68 2.833,34 5.712,92 3.847,78 1.457,41 

Preço Médio t 1.209,37 378,40 907,65 2.833,34 952,15 487,06 470,13 

2015 

OFERTA t 211,9 34,5 10,9 2,1 18,3 13,4 5,7 

Preço Pago t 378.606,45 19.765,33 23.000,00 6.140,00 16.811,23 9.853,31 8.975,91 

Preço Médio t 1.786,72 572,91 2.110,09 2.923,81 918,65 735,32 1.574,72 

2016 

OFERTA t 328,6 96,2 11,7 3,7 24,0 15,6 11,9 

Preço Pago t 1.058.569,14 72.813,33 24.686,69 12.183,33 37.805,84 9.757,76 23.138,89 

Preço Médio t 3.221,45 756,90 2.109,97 3.292,79 1.575,24 625,50 1.944,44 

Oferta Média t             245,83 
           

67,35 
        13,08           2,60                 16,73                16,63          9,50 

Preço Médio (R$) kg                1,98 
            

0,60 
          1,76          2,76                   1,11                0,64          1,17 

Fonte: SIMA(Sistema de Informação de Mercado Agrícola) 

 

 

                   Tabela 9 – Indicadores econômicos da produção agrícola.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota - Somente a exploração de maracujá foi considerada investimento em razão de 

sua estrutura de suporte e do ciclo de produção. 

 

17.2.7.   Análise econômica do subprojeto 

A julgar pela baixíssima taxa de retorno e pela alta lucratividade, essa atividade 

responderá, com certeza, pela cobertura segura dos investimentos (irrigação, p. ex.) caso eles 

não sejam financiados por programas especiais ou por alguma política pública. O fato é que 

os indicadores suprarrelacionados refletem os casos de sucesso experimentados por 

Receita Bruta Anual (R$)       83.320,20 

Receita Brutal Mensal (R$)         6.943,35 

Custeio Anual  (R$)       35.407,41 

Receita Líquida Anual (R$)       47.912,79 

Receita Líquida Mensal (R$)        4.018,76 

Lucratividade (%)  57,50         

Investimento Inicial (R$)(*)       24.405,50 

Investimento+Custeio (R$)       59.812,91 

Taxa de Retorno (TR)    0,40 
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agricultores familiares que sabem utilizar tecnologia, sabem planejar com mais eficiência e 

sabem interagir no mercado, de forma eficaz, ainda que seja com recursos financiados pelas 

instituições financeiras. 

18. SITUAÇÃO AMBIENTAL 

18.1. Impactos gerados 

A irrigação com águas residuárias pode contaminar o ar, os solos e as plantas nos 

campos irrigados e áreas vizinhas. A magnitude da contaminação depende do tratamento 

dessas águas, das condições climáticas predominantes, das culturas irrigadas e do próprio 

sistema de irrigação (Ayers & Westcot, 1991). 

Ainda que Tianguá não realize avaliações de impactos ambientais nem faça a 

revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, que são instrumentos estritamente 

necessários para uma boa gestão ambiental, o monitoramento dos impactos ambientais deverá 

ser sistemático, envolvendo tanto os beneficiários, quanto as instituições públicas presentes 

no município. 

O fato é que nunca se sabe acerca dos retornos negativos que a água residual 

poderá acarretar ao meio ambiente, salvo a expressiva carga de N e P depositada na área de 

irrigação. Marecos & Albuquerque (2010) apontam ainda que as águas residuais, em geral, 

contêm mais sais dissolvidos e uma maior proporção de sódio relativamente aos demais 

cátions dissolvidos (RNA mais elevada) do que as águas naturais. Em razão disso, os irrigantes 

deverão providenciar análises físico-químicas periódicas do solo – pelo menos, a cada seis 

meses – para monitorar os riscos com um possível processo de salinidade progressiva.  

Até o momento, sabe-se que seu uso aplicado em irrigação por gotejamento em 

Tianguá, resultou acréscimos significativos de produtividade para maracujazeiros na ordem 

de 25,94 t (LIMA, 2017).  

Quanto aos retornos positivos (benefícios) podemos citar que este projeto 

contribuirá para: 

  Reduzir a pressão de demanda sobre outros corpos hídricos; 

  Minimizar o lançamento direto de EED no riacho São Gonçalo; 

  Erradicar o paradigma que criminaliza o uso de EED na produção agropecuária; 
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  Oportunizar a apropriação pelos jovens produtores rurais da tecnologia de uso de EED na 

produção de peixes e espécies hortícolas; 

  Aumentar, significativamente, a renda familiar. 

18.2. Processos de fiscalização 

A principal competência do município em matéria ambiental repousa no fato de 

que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber, promover, onde for necessário, o adequado ordenamento 

territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo. 

Nesse cenário a gestão municipal está trabalhando na contramão da história ambiental, pois na 

medida em que se limita a somente endossar as licenças ambientais preparadas e emitidas pela 

SEMACE, deixa de exercer o controle e a fiscalização das atividades ambientais.  

 Em que pesem todas as dificuldades e limitações aqui relatadas, torna-se 

imperiosa a criação de um comitê local, apoiado pelas Secretarias Municipal de Saúde e de  

Meio Ambiente, cuja principal atribuição será o de fiscalizar a qualidade da água residual 

ofertada e sua utilização pelos beneficiários. 

18.3. Licenças e legislação ambiental 

As explorações agropecuárias ora projetadas não ferem o inciso II-Atividades 

Tipo 2, constante no Art. 6º da Portaria 154/2002 (Irrigação de vegetais ingeridos crus e sem 

remoção de película), principalmente porque se tratam de vegetais que mesmo podendo ser 

consumido na forma in natura seus frutos não tocam o solo. 

18.4. Educação ambiental 

O descrédito nos processos de participação social para esse tipo de trabalho são, 

via de regra, generalizados, resultando na sua descontinuidade e na sua total paralisação. 

Todavia, o planejamento ambiental participativo do grupo deverá ser sistematicamente 

estimulado pela ATER, haja vista tratar-se de uma modalidade em que o princípio da 

construção coletiva leva todos a identificarem e focarem suas ações nos problemas e nas 

soluções, máxime porque todos irão lidar com uma nova tecnologia de produção que requer 

novos conhecimentos e mudanças de paradigmas (utilização de água residual). 
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18.5. Estratégia sugerida 

Para minimizar as barreiras de participação social uma nova estratégia poderá ser 

adotada. A saber: num primeiro momento, nomear um Conselho Gestor do grupo para reunir 

as lideranças locais (educadores, agentes de saúde, liderança religiosa, sindicalistas, políticos, 

etc.) com o objetivo de informar-lhes sobre a importância desse trabalho. Depois, criar um 

fórum para contratar os incondicionais apoios de cada ator devidamente emponderado para 

buscar soluções.  

A realização de cada ação ou medida de execução ou planejamento não pode estar 

submetida a embargos burocráticos, eventos intempestivos e, sobretudo, à concepção e boa 

vontade desse ou daquele ator. Há que se planejar independência na execução dessas ações, 

assim como o devido reconhecimento do esforço de cada um, como forma de alimentar a 

vontade de participação, sobretudo nas ações de aquisição de insumos ou de comercialização 

cooperada. Finalmente, todos deverão ser submetidos a uma programação motivacional para 

lhes fortalecer a autoestima e repassar-lhes a importância do papel de cada um nesse trabalho.   
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19. CRONOGRAMA 

Tabela 10 – Cronograma Físico-Financeiro do empreendimento 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAIS (R$) 

PRAZOS  
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

% VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) 
1.0 Construção da estação elevatória 

principal 
34.002,31 60 20.401,00 40 13.601,31 00  

2.0 Equipamentos e materiais 
hidráulicos 

31.040,58 70 21.726,40 30 9.314,18 00  

3.0 
Construção da rede elétrica e 
fornecimento de equipamentos e 
materiais elétricos 

40.973,16 70 28.681,21 30 12.291,95 00  

4.0 Construção da adutora de EED 91.191,93 40 36.476,77 60 54.715,16 00  

5.0 Construção dos tanques 178.571,00 30 53.571,00 30 53.571,00 40 71.429,00 
6.0 Construção do Parkinhouse 126.376,48 40 50.550,59 60 75.825,89 00 0,00 
7.0 Aquisição de peletizadora 13.000,00 00  00  100 13.000,00 
7.0 Cerca de contorno 4.778,00 00  00  100 4.778,00 
8.0 Mobiliário da cozinha 10.280,00 00  000  100 10.280,00 
9.0 Mobiliário para dormitórios 4.200,00 00  00  100 4.200,00 

TOTAL...................................................       534.413,46 -          211.406,97 -        219.319,49 -                103.687,00 
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20. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Serão necessários R$ 534.413,46 (quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e 

treze reais e quarenta e seis centavos) para instalar e operacionalizar todos os itens de 

investimento deste empreendimento, os quais deverão atender a 12 irrigantes. Então, caberá a 

cada irrigante o benefício de R$ 44.534,45 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e cinco centavos), aproximadamente.  

21.   ANÁLISE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO 

          Tabela 11 – Indicadores econômicos do módulo 
Receita Bruta Anual (R$)    133.720,20 Receita Líquida Mensal (R$)      5.034,56 

Receita Brutal Mensal (R$)      11.143,35 Lucratividade (%)             0,45 

Custeio Anual  (R$)      73.305,41 Investimento Inicial (R$)     38.201,50 

Receita Líquida Anual (R$)     60.414,79 Taxa de Retorno (TR)              1,58 

 

Os indicadores econômicos acima revelam que este empreendimento apresenta 

uma alta lucratividade, ou seja, para cada R$ 100,00 (cem reais) de renda bruta obtida, haverá 

um lucro de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Quanto à TR, o indicador revela que serão 

necessários cerca de um ano e sete meses para ocorrer a liquidação total do investimento. 

Portanto, um tempo bastante pequeno, considerando o volume de recursos a investir, seu 

alcance social e ambiental. 

22. COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

O grupo necessitará 38de R$ 879.664,92 (oitocentos e setenta e nove mil, 

seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), que poderão ser financiados 

pelo PRONAF, para operacionalizar as atividades produtivas de produção de peixes, maracujá 

e hortaliças. 

Para implantar todos os investimentos previstos com a infraestrutura e aquisição 

de equipamentos o grupo precisará de financiamento, através do Projeto São José III, na 

ordem de R$ 534.413,46 (quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e 

quarenta e seis centavos), fracionados da seguinte forma: 
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 União – R$  427.530,76 (80 %) – Crédito não reembolsável ou a Fundo Perdido. 

 Contrapartida  – R$ 143.360,58 (20 %) sendo 50% em espécie e 50% em serviços.  

                  

Local e data: ____________,_____de ______________de 20___. 

 

 ______________________________________________ 

(Assinatura do representante legal do proponente) 

 ________________________________________ 

   (Assinatura do responsável técnico do projeto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AZEVEDO, L.P. DE.; OLIVEIRA, E. L. de. Efeitos da aplicação de efluente de 

tratamento de esgoto na fertilidade do solo e produtividade de pepino sob 

irrigação subsuperficial. Engenharia Agrícola, v.25, p.253-263, 2005. 

 

BOYD, C.E. Manejo do solo e da qualidade da água em viveiro para 

Aquicultura.Florianópolis: JL Química da Água Ltda, 1997. 55p. 

 

BERNARDO, S. Manual de irrigação, 6 ed. Viçosa, MG: UFV, 1995.657 p 

 

BATISTA, R. O. et al. Suscetibilidade ao entupimento de gotejadores mediante a 

aplicação de esgoto sanitário tratado. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 14, n. 2, 

p. 81-87, 2006a. 

 

BATISTA, R. O. et al. Efeito das características do esgoto doméstico na 

uniformidade de aplicação de sistemas de irrigação por gotejamento. Revista 

Caatinga, Mossoró, v. 24, n. 4, p. 137-144, 2011. 

 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Resolução n. 357, 17 de março de 

2005. Estabelece normas e padrões para qualidade das águas, lançamentos de 

efluentes nos corpos receptores e dá outras providências. 

 

C.A.S FREITAS et al. Desempenho hidráulico de gotejadores sob o tempo de exposição 

ao esgoto doméstico tratado. Revista Caatinga, Mossoró, v. 28, n. 1, p. 214 – 219, jan. 

– mar., 2015. 

 

LIMA JUNIOR, J. C. de; Desenvolvimento e potencial produtivo do maracujazeiro 

amarelo irrigado com lâminas de água residuária e de poço. 2017. 77 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência do Solo) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 

 

FCTHBASTOS, R.K.X. Utilização de esgotos tratados em fertirrigação, 

hidroponia e Piscicultura. Programa de Pesquisa em Saneamento Básico – 

PROSAB. Rio de Janeiro: ABES. 2003. 

 

FCTHPMSS. Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgotos. - 2002. Programa de Modernização do Setor de 

Saneamento. Brasília. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental e Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. V. 8 - 2002. 2004 

 

FCTHCIRRA a. Avaliação do potencial de reuso dos esgotos tratados da cidade de 

Campina Grande - PB. Relatório 3. Centro Internacional de Referência em Reuso 

de Água. São Paulo, 2004 (Relatório técnico). 

 

KUBITZA F. Qualidade de água no cultivo de peixes e camarões.1. ed. Jundiaí: F. 

Kubitza,p. 228, 2000. 



41 

 

 

 

LOVSHIN, L. Planejamento e produção de tilápias, 1995. Anotações de palestra 

proferida no Encontro de Piscicultores de Assis Chateaubriand – PR. 

 

MAROUELLI, WA, Silva, WLC, Silva, HR, 1996. Manejo da irrigação em 

hortaliças. 5.ed. EMBRAPA-SPI/EMBRAPA-CNPH, Brasília, Brasil, 72 pp. 

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA. Boletim estatístico da pesca e 

Aquicultura: 2010.Brasília, 2012. 

 

ONO, E. A; KUBTIZA, F. Curso de qualidade da água na produção de peixes. 

Piracicaba: Brazilian Sport Fish. 1997. 42p. 

 

OSTRENSKY, BOEGER, W. Piscicultura: fundamentos e técnicas de manejo. 

Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária 1998. 211p. 

 

PLETSCH, T. A. et al. Desempenho de gotejadores com uso de esgoto doméstico 

tratado. Irriga, Botu-catu, v. 14, p. 243-253, 2009. 

 

RESENDE, R. S. et al. Ocorrência de entupimento de origem biológica em 

sistema de irrigação por gotejamento. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, Campina Grande, v. 5, n. 1, p. 156-160, 2001. 

 

RIBEIRO, R.P. Módulo II: ambiente e água para a Piscicultura. Curso de 

Atualização em Piscicultura de Água Doce. Maringá: AZOPA/UEM. 1997.17p. 

SEBRAE. Criação de tilápia em tanques escavados. Natal/RN, 2014. 32p. 

 

TAVARES, L.H.S Limnologia aplicada á Aquicultura. Jaboticabal: UNESP, 1995.72p. 

 

TEIXEIRA, M. B. et al. Tratamento para desentupimento de gotejadores 

convencionais. Irriga, Botuca-tu, v. 13, n. 2, p. 235-248, 2008. 

 

TIAGO, G.G.; GIANESELLA, S.M.F. O uso da água pela Aquicultura: estratégias e 

ferramentas de implementação de gestão. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, v. 

29, n.1, p. 1-7. 2003. 

 

VIEIRA, G. H. S. Recuperação de gotejadores obstruído devido à utilização de 

águas ferruginosas. 2002. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – 

Universidade Federal de Viçosa - MG, 2002. 

 

http://ecoviagem.uol.com.br/fique-por-dentro/colunistas/meio-ambiente/samuelbranco/a-

agua-que-nos-bebemos-546.asp (acessado em 10/07/16). 

http://www.saflii.org/ao/legis/num_act/rdrhdpdpea793.pdf, (acessado em 10/07/16). 

 

http://www.cnpma.embrapa.br/download/circular_12.pdf, (acessado em 20/07/16). 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300013, 

(acessado em 20/07/16). 

 



42 

 

 

 

http://antigo.semace.ce.gov.br/integracao/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp? 

cd=95, (acessado em 20/07/2016) 

https://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2010/14844.htm,(acessado em 20/07/2016) 

 

http://www.cuidedosrios.eco.br/qualidade-das-aguas/, (acessado em 12/07/14) 

https://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2010/14844.htm

