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RESUMO 

A produção de alimentos no semiárido do Brasil, por ser uma região afligida pela 

escassez de água, deve está fundamentado em princípios e técnicas de convivência 

com a seca, com ênfase no uso racional e aproveitamento de fontes alternativas dos 

recursos hídricos disponíveis. O ‘Programa Água Boa’ do Governo Federal instalou, 

nas áreas rurais com problemas de escassez, estações de tratamento de água por 

osmose reversa, a fim de obter água potável para as famílias por meio da 

dessalinização das águas salinas e salobra de poços artesianos e, ainda, dotar 

estas de capacidade produtiva. Entretanto, no processo de dessalinização se gera, 

além da água potável, um rejeito altamente salino e de poder poluente elevado. 

Porém, o rejeito gerado não recebe qualquer tratamento ou destinação adequada, 

sendo despejado diretamente no solo e no curso de água, causando poluição 

ambiental. Considerando a quantidade de estações de tratamento instaladas na 

região nordeste e a limitação da produção agrícola devido à escassez de água, 

fazem-se necessários estudos que quantifiquem o potencial de utilização agrícola 

desta fonte hídrica. Um projeto piloto visando à produção agrícola familiar utilizando 

o potencial hídrico do rejeito da dessalinização foi experimentado na Comunidade 

Serra Mossoró e no Projeto de Assentamento Santa Elza, localizados no município 

de Mossoró, RN. Na fase exploratória da Pesquisa-Ação, foram realizadas oficinas 

de sensibilização e mobilização das famílias, em que se abordaram questões 

relacionadas às ações e os benefícios do projeto, possibilitando a identificação de 

atuação das famílias no projeto pelo método da pesquisa participativa. Nesta fase, 

também foram realizados cursos de formação sobre a criação de tilápias e hortas 

orgânicas, tendo como público alvo os agricultores(as) familiares envolvidos na 

pesquisa. O projeto foi executado por meios de ações integradas e sustentáveis, as 

quais foram: a água do poço era bombeada até a estação de tratamento para a 

obtenção de água potável por osmose reversa, beneficiando as famílias; o rejeito 

salino gerado no processo de dessalinização era bombeado para 2 viveiros de 

piscicultura construídos para a criação de tilápia (espécie tolerante à água salgada), 

beneficiando as famílias com fonte de proteína; o efluente da piscicultura, 

enriquecido em matéria orgânica, era armazenado em tanques de irrigação 

construídos que, posteriormente era utilizado na irrigação de plantas forrageira e 

hortas comunitárias e; finalmente, a forragem produzida, com teor de proteína entre 

15 e 18%, foi utilizada para a engorda de caprinos e/ou ovinos que, juntamente 



2 
 

como a produção de tilápia e hortaliças garantia a segurança alimentar e nutricional 

das famílias e, ainda a o aumento da renda com a venda do excedente, fechando o 

sistema de produção ambientalmente sustentável. A metodologia aplicada na 

construção deste projeto possibilitou o diálogo e a participação democrática das 

famílias beneficiadas sem causar insatisfação das mesmas; deste modo, houve a 

transferência da tecnologia social e, consequentemente, a sua apropriação desta 

pelos agricultores. Com relação à viabilidade economia do projeto, não há alta 

relação custo benefício no período de 2 anos de avaliação, porém pode ser viável 

com prazo maiores. Entretanto, há benefícios socioambientais da tecnologia social 

implementada nas duas localidades, pois, além de evitar a contaminação ambiental 

devido À disposição inadequada do rejeito da dessalinização, garante a segurança 

alimentar e nutricional das famílias com, a possibilidade de venda do excedente. As 

ações propostas colaboram com as políticas de combate a desertificação do 

nordeste e, principalmente com a gestão das águas, promovendo seu uso 

sustentável na agricultura do semiárido; podendo esta experiência ser replicadas em 

outras comunidades que dispões de estações de tratamento de água salobra de 

salinas de poços. 

 

Palavras-chave: Segurança alimentar, Hortas comunitárias, Piscicultura, Recursos 

hídricos, Reuso. 

 

 

1 JUSTIFICATIVA 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2014 como sendo o Ano 

Internacional da Agricultura Familiar, reconhecendo a importância estratégica da 

produção familiar para a inclusão produtiva e para a segurança alimentar em todo o 

mundo, num momento em que este órgão vem manifestando sua preocupação para 

com o crescimento populacional, a alta dos preços dos alimentos e o problema da 

fome em vários países (ONU, 2014). 

Essa declaração representa um convite e uma alerta à sociedade para refletir e 

se preocupar sobre a segurança alimentar e nutricional da população. A ideia da 

ONU é promover mudanças no âmbito local, regional, nacional e internacional, ou 

seja, se entre os líderes da comunidade internacional o tema segurança alimentar é 
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tratado como prioridade estratégica, a ONU acredita que é tempo de sensibilizar a 

população sobre a necessidade, a importância, os benefícios e os desafios da 

segurança alimentar para todos. 

Um passo importante para solucionar a crise da oferta de alimentos no mundo 

é promover em todos os países políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento 

sustentável de sistemas de produção de alimentos. No caso específico de regiões 

que são afligidas pela escassez de água como, por exemplo, a porção semiárida do 

Nordeste do Brasil, a produção de alimentos deve está fundamentado em princípios 

e técnicas de convivência com seca, bem como no aproveitamento de fontes 

alternativas e uso racional dos recursos hídricos disponíveis. 

Um grande desafio, no semiárido Brasileiro, é promover o abastecimento de 

água às famílias residentes nas áreas rurais e mais ainda, beneficiar essas 

comunidades de capacidade produtiva. As águas subterrâneas são apontadas como 

uma alternativa viável para garantir o acesso das comunidades rurais do Nordeste à 

água, a partir de investimentos públicos na perfuração de poços tubulares. 

Entretanto, conforme Ayers & Westcot (1999), essas fontes hídricas apresentam na 

maioria dos casos restrições de uso para dessedentamento humano, por 

apresentarem problemas de salinidade.  

Para solucionar este problema, há cerca de seis anos, o ‘Programa Água Boa’ 

do Governo Federal instalou, em várias comunidades rurais do Nordeste, estações 

de tratamentos de água por osmose reversa a fim de obter água potável para as 

famílias por meio da dessalinização da água salobra de poços. O emprego desta 

tecnologia acaba por amenizar as precárias condições do abastecimento hídrico nas 

localidades nordestinas contempladas pelos programas governamentais neste 

âmbito. 

Entretanto, no processo de dessalinização se gera, além da água potável, um 

rejeito altamente salino e de poder poluente elevado. Considerando o número de 

dessalinizadores nesta região, estimado em torno de 2000 equipamentos, um 

grande volume de rejeito está sendo gerado no semiárido brasileiro que, na maioria 

dos casos, não está recebendo qualquer tratamento ou aproveitamento e, mesmo 

assim, está sendo despejado no solo ou nos corpos hídricos, propiciando a poluição 

ambiental (PORTO et al., 2001). 

Visando a redução dos impactos ambientais causados durante o processo de 

dessalinização e a possibilidade de produzir alimentos utilizando o rejeito salino 
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como suporte hídrico nas comunidades rurais onde foram instaladas estações de 

tratamentos de água, desenvolveu-se um projeto capaz de aproveitar este resíduo 

em um sistema integrado de produção. As ações do projeto foram experimentadas 

no Assentamento Santa Elza e na Comunidade Serra Mossoró, localizado no 

município de Mossoró (RN) que, devido aos seus históricos de lutas e resistência 

aos fatores climáticos naturais no tocante à escassez de recursos hídricos, foram 

contempladas pelo ‘Programa Água Boa’ com a perfuração de um poço e um 

dessalinizador. 

Para manter o projeto em funcionamento, fez-se necessário avaliar a 

viabilidade economicamente do projeto após dois anos de implementação, gerando 

um panorama preliminar da situação sobre produção, receitas e custos de todo o 

processo. Deve-se ressaltar que, a análise econômica tem como importância a gerar 

de informações para orientar a difusão de técnicas, em destaque a reutilização de 

rejeitos salinos e produção de tilapicultura e de vegetais, ambas integradas, 

fornecendo água potável e fonte de renda extra nas comunidades rurais. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS TRATADA NO 

PROJETO 

A Região Nordeste do Brasil, em especial na sua porção semiárida, é 

historicamente afligida pela escassez de água. Conforme dados da Agência 

Nacional de Águas (ANA), nesta região, o balanço entre a disponibilidade e a 

demanda dos recursos hídricos superficiais está entre as mais preocupantes do 

país. A situação mais crítica é a observada na região hidrográfica Atlântico Nordeste 

Oriental, com média inferior a 1.200 m3 hab-1 ano-1, sendo que em algumas unidades 

hidrográficas dessa região são registrados valores menores que 500 m3 hab-1 ano-1 

(BRASIL, 2007). 

Apesar desta deficiência em recursos hídricos superficiais, de acordo com 

levantamentos da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) poderiam 

ser explorados do subsolo da Região Nordeste, sem risco de esgotamento dos 

mananciais, pelo menos 19,5 bilhões de metros cúbicos de água por ano, 

correspondendo a 40 vezes o volume explorado atualmente. 

No entanto, na grande parte dos casos a utilização destas águas, seja para o 

dessedentamento humano ou para a irrigação, esbarra em um sério obstáculo, a 

elevada quantidade de sais nelas contidas, uma vez que o contato com as rochas 
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cristalinas do semiárido brasileiro, faz com que os teores de sólidos totais 

dissolvidos (STD) nas águas subterrâneas superem os 2.000 mg L-1 em 75% dos 

casos. Considerando que estes valores de sólidos totais dissolvidos nas águas 

subterrâneas são duas vezes maiores que os limites máximos permitidos deste 

parâmetro na água para o consumo humano, de acordo com a Portaria MS nº. 

518/2004, os Governos Federal e Estaduais desde meados da década de 1990, têm 

procurado mitigar este problema por meio da instalação de equipamentos de 

dessalinização das águas salobras subterrâneas, objetivando a geração de água 

doce para o abastecimento de comunidades no Nordeste. 

O método de dessalinização predominante é a osmose reversa (PORTO et al., 

2001), devido, principalmente, à simplicidade e à robustez do equipamento, aos 

baixos custos de instalação e operação, associados à capacidade de tratar volumes 

baixos ou moderados de água bruta. O emprego desta tecnologia acaba por 

amenizar as precárias condições do abastecimento hídrico nas localidades 

nordestinas contempladas pelos programas governamentais neste âmbito. 

Ressalta-se que, a dessalinização das águas salobras pode constituir-se em 

uma ferramenta concreta de desenvolvimento regional no semiárido do Nordeste 

brasileiro; entretanto, faz-se necessário que se considerem os riscos ambientais 

decorrentes, isto porque, para gerar a água potável este processo de dessalinização 

produz necessariamente uma água altamente salobra de poder poluente elevado, 

denominada de rejeito salino ou salmoura; estimada em aproximadamente 60% da 

água bruta inicialmente tratada por osmose reversa, com concentração de sais 

superior à salinidade da água original. Considerando o número de dessalinizadores 

na região Nordeste, em torno de 2.000 equipamentos, um grande volume de rejeito 

está sendo gerado no semiárido brasileiro que, na maioria dos casos, não está 

recebendo qualquer tratamento e, mesmo assim, está sendo despejado no solo ou 

nos corpos hídricos, propiciando a salinização dos solos e desertificação das áreas 

(PORTO et al., 2001). 

Deste modo, dada à quantidade de estações de tratamento instaladas na 

região, fazem-se necessários estudos que quantifiquem a poluição ambiental da 

deposição do rejeito salino nos solos receptores, bem como o seu potencial de 

utilização agrícola. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Avaliar a sustentabilidade econômica e socioambiental do uso agrícola do 

rejeito da dessalinização da água salobra em um sistema integrado de produção, 

tendo em vista os riscos ambientais, em detrimento da soberania alimentar das 

comunidades aonde se tem instaladas as estações de tratamento de água por 

osmose reversa. 

 

3.2 Específicos 

- Sensibilizar as comunidades rurais sobre a problemática da água e propor ações 

de otimização dos recursos hídricos em projetos de assentamentos rurais, 

especialmente as águas de rejeito da dessalinização; 

- Promover oficinas de capacitação sobre piscicultura, hortas orgânicas e produção 

de forragem utilizando rejeito salino como suporte hídrico tendo em vista a 

segurança alimentar das famílias rurais do semiárido; 

- Estudar a viabilidade técnica e econômica do cultivo de tilápias produzidas em 

viveiros utilizando rejeito da dessalinização como suporte hídrico; 

- Avaliar a viabilidade técnica de uma horta comunitária, construída a partir de 

princípios sistemáticos de sustentabilidade agrícola em bases ecológicas, tendo 

como suporte hídrico o rejeito salino após sua utilização em viveiros de criação de 

tilápias; 

- Analisar os efeitos do efluente da piscicultura na irrigação de mudas de essências 

florestais para revegetação; 

- Determinar a produção de biomassa, a qualidade forrageira e o potencial de 

fitoextração da erva sal (Atriplex nummularia) em solos irrigados com rejeito salino. 
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4 METODOLOGIA GERAL 

 

O projeto foi executado por meios de ações integradas e sustentáveis, as quais 

foram: a água do poço era bombeada até a estação de tratamento para a obtenção 

de água potável por osmose reversa, beneficiando as famílias; o rejeito salino 

gerado no processo de dessalinização era bombeado para 2 viveiros de piscicultura 

construídos para a criação de tilápia (espécie tolerante à água salgada), 

beneficiando as famílias com fonte de proteína; o efluente da piscicultura, 

enriquecido em matéria orgânica, era armazenado em tanques de irrigação 

construídos que, posteriormente era utilizado na irrigação de plantas forrageira e 

hortas comunitárias e; finalmente, a forragem produzida, com teor de proteína entre 

15 e 18%, foi utilizada para a engorda de caprinos e/ou ovinos que, juntamente 

como a produção de tilápia e hortaliças garantia a segurança alimentar e nutricional 

das famílias e, ainda a o aumento da renda com a venda do excedente, fechando o 

sistema de produção ambientalmente sustentável (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema do sistema de produção integrada com rejeito salino. 
Fonte: Dados do acervo de pesquisa. 

 

 

 

 

 

1) A água do dessalinizador é bombeada para os 

viveiros de criação de tilápias. 

2) A piscicultura gera um efluente rico em matéria orgânica 

e é armazenado em tanque. 

3) O efluente é aproveitado como suporte hídrico 

para a produção de horta, forragem e mudas, 

fechando o ciclo sustentável do uso do rejeito. 
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4.1 Localização e área de abrangência 

O projeto foi desenvolvido no Projeto de Assentamento Santa Elza e na 

comunidade rural Serra Mossoró, Mossoró, RN (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Localização do Assentamento Santa Elza e na comunidade rural 
Serra Mossoró, Mossoró, RN. Fonte: Dados do acervo de pesquisa. 

 

As atividades desenvolvidas nestas comunidades são principalmente agrícolas, 

baseada na força de trabalho familiar. Com relação a atividades não-agrícolas, 

algumas famílias trabalham na construção civil, diarista que prestam serviços de 

motorista e de vigilantes. As famílias estão organizadas em uma associação com 

representação legal e personalidade jurídica, que se reúne mensalmente para 

deliberar assuntos relacionados ao desenvolvimento do Projeto de Assentamento. 

Com relação ao número de famílias em cada comunidade beneficiada, 

registam-se 44 famílias associadas no Projeto de Assentamento Santa Elza e 34 na 

comunidade rural Serra Mossoró. Todas as famílias são beneficiadas com politicas 

públicas de inclusão social do governo Federal, incluindo os incentivos com 

programas de tecnologia como cisternas de placas e cisternas calçadão etc. 

Segundo classificação climática de Köppen, o município de Mossoró está 

situados em zona com clima do tipo BSwh, sendo caracterizado pela semiaridez, 

tipo estepe, muito quente, com estação chuvosa no verão que se atrasa para o 

outono, podendo não ocorrer. A precipitação pluvial anual é normalmente inferior a 

500 mm. Deste modo, estas comunidades tem um histórico de desafios e resistência 

aos fatores climáticos naturais no tocante à escassez de recursos hídricos, 

sobretudo, água potável. 
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4.2 Descrições das atividades e dos subsistemas 

 

4.2.1 Fase exploratória da pesquisa: oficinas de sensibilização e mobilização 

A primeira etapa do projeto, iniciada em junho de 2014 e, constou da realização 

de 02 oficinas de sensibilização com as famílias do Projeto de Assentamento Santa 

Elza e na comunidade rural Serra Mossoró sobre a temática ‘reuso de água e 

potencial de uso agrícola do rejeito da dessalinização da água salobra’, ocasião em 

que foi estabelecido o primeiro contato com os agricultores com o projeto (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Oficinas de sensibilização e mobilização no Assentamento Santa Elza 

(A) e na comunidade rural Serra Mossoró (B), Mossoró, RN. Fonte: Dados do acervo 

de pesquisa. 

 

Neste trabalho de sensibilização também foram apresentados e discutidos as 

metas e os objetivos do projeto, além da construção conjunta de um calendário de 

atividades de execução do projeto. Esta fase exploratória foi essencial, uma vez que 

possibilitou identificar as formas de atuação e a função de cada associado no 

projeto, bem como conhecer e definir os atores-chaves que integraria o núcleo de 

pesquisa juntamente com os pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semi-

B. 

A. 
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Árido (UFERSA) desta pesquisa-ação. Foram estabelecidos encontros e reuniões 

informais, quinzenalmente, a partir do trabalho de sensibilização, o que possibilitou o 

acesso dos pesquisadores ao universo dos agricultores com a finalidade de discutir 

as principais questões referentes ao objeto da pesquisa, ou seja, a construção 

conjunta de instrumentos que potencializariam o planejamento das ações e sua 

execução. 

A metodologia da oficina de sensibilização se fundamentou num guia integrado 

desenvolvido pelos pesquisadores do projeto utilizando-se técnicas de comunicação 

aplicadas em oficinas (COSTA, 2003; OLIVEIRA & SILVA, 2005). 

 
4.2.2 Oficinas de formação do público beneficiário 
 

Foram realizadas, nos meses de julho e agosto de 2014, 02 oficinas de 

capacitação, duas em cada comunidade beneficiada pelo projeto. As oficinas 

abordaram temas como hortas orgânicas, produção de mudas e cultivo de tilápia 

utilizando rejeito salino como suporte hídrico (Figura 4). O curso foi realizado em 

dois módulos de aprendizagem; o primeiro constou de exposições teóricas e 

dinâmicas de grupos abordando o tema proposto e, no segundo módulo foram 

realizadas aulas de campo, em que os participantes construíram os canteiros para 

cultivos de hortaliças e um composto orgânico reaproveitando os resíduos 

biodegradáveis produzidos pela comunidade. 

Para a produção do conhecimento do curso de capacitação foi utilizada a 

metodologia participativa, ou seja, fez-se das práticas do curso um espaço de 

diálogo e de aprofundamento teórico desta questão, permitindo ao conjunto de 

participantes extraírem lições para outras atividades de formação. Ressalta-se que o 

curso também incentivou a pesquisa participativa e a prestação de serviços à 

comunidade, permitindo as famílias uma visão conjunta dos princípios, métodos e 

principais práticas agroecológicas. 
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Figura 4 – Registros das oficinas de formação sobre reuso de água e piscicultura e 

produção de mudas e hortas orgânicas realizada no Assentamento Santa Elza e na 

comunidade rural Serra Mossoró, Mossoró, RN. Fonte: Dados do acervo de pesquisa. 
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4.2.3 Implantação dos subsistemas 
 
4.2.3.1 Criação de tilápias em viveiros utilizando água de rejeito salino 

 

- Construção dos viveiros, manejo cultural e avaliação da produção 

Em cada comunidade, construíram-se 2 viveiros de piscicultura e um tanque de 

efluente com 180 m2, volume de 115.000 L e 1,50 m de profundidade. A Figura 5 

mostra a vista superior dos viveiros e do tanque de efluente, bem como a condução 

hidráulica do rejeito salino da estação de tratamento até os tanques de piscicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Planta baixa dos dois viveiros de criação de tilápias e tanque de 

armazenamento do rejeito salino após utilização nos viveiros de cultivo. 

Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 
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Além dos viveiros, construíram-se 1 reservatório para cada 2 viveiros, com a 

finalidade de receber o efluentes dos viveiros de criação de tilápias - enriquecidos 

com a matéria orgânica (fezes e ração dos peixes), cujo efluente resultante foi, 

posteriormente, utilizado para a irrigação de mudas de espécies nativas da, 

forragem e horta. Os reservatórios de irrigação continham a mesmas dimensões dos 

viveiros de pisciculturas (Figura 6A). 

Após o completo enchimento dos viveiros, estes foram povoados com 500 

alevinões de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), correspondendo a densidade de 

estocagem de 2 a 3 peixes m-2. O comprimento e o peso médio inicial do alevinões 

eram de 17 cm e 90 g respectivamente. Foram instalados aeradores em cada um 

dos viveiros de piscicultura para garantir a oxigenação da água (Figura 6B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Viveiros de piscicultura, tanque de efluente (A) e, alevinões e aerador 

(B). Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

É importante ressaltar que a escolha da tilápia do Nilo se deve ao seu potencial 

produtivo em condições de alta salinidade, sendo a linhagem Chitralada introduzida 

no Brasil em 1996, com 20.800 exemplares importados do Agricultural and Aquatic 

Systems, do Asian Institute of technology (AIT), com sede na Tailândia. 

A. 

B. 
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Dentro dos seus limites de tolerância, as tilápias se adaptam bem às diferentes 

condições de qualidade de água. São bastante tolerantes ao baixo oxigênio 

dissolvido, convivem com uma faixa bastante ampla de acidez e alcalinidade na 

água, crescem e até mesmo se reproduzem em águas salobras e salgadas e 

toleram altas concentrações de amônia tóxica comparadas à maioria dos peixes 

cultivados. 

O crescimento e o ganho de peso das tilápias foram monitorados 

semanalmente por meios da biometria, sendo esta realizada por amostragem em 

20% da população desde a fase de alevinões até a dos peixes alcançarem peso 

médio de 600 g, considerado comercial. A captura dos peixes para a biometria era 

feita com tarrafas e com os animais ainda em jejum, nas primeiras horas da manhã 

(entre 7h e 8h), evitando estresse e mortalidade. Nesta ocasião, mensuravam-se os 

parâmetros peso da biomassa, largura, comprimento padrão, comprimento total, 

altura do corpo e comprimento da cabeça (Figura 7). 

Os peixes eram alimentados com rações extrusadas, com teores de proteína 

bruta (PB) variando nas fases crescimento (35% PB) e engorda (com 32% PB). A 

frequência de arraçoamento dos peixes deu-se em quatro horários distintos: 8h, 10h, 

13h e 15h, diariamente. O reajuste da ração ocorria semanalmente, de acordo com a 

biometria e as recomendações do fabricante, evitando-se perdas. Os peixes eram 

alimentados sete dias por semana, excetuando-se aqueles em que foram realizadas 

as biometrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Biometria dos alevinões aos 15 dias de povoamento: reservatório de 
armazenamento das tilápias durante as medições (A) e medição dos comprimentos parcial e 

total (B). Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

A. B. 
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Diariamente, às 7h, 13h e às 17h, mensurava-se a quantidade de oxigênio 

dissolvido (OD) na água dos viveiros e, quando o OD estava abaixo de 4 mg L-1 ou a 

posição do cardume no viveiro encontrava-se sobre a superfície da água no viveiro, 

era um indicativo de falta de oxigênio dissolvido na água, sendo necessária a sua 

oxigenação com aeradores evitando, assim, o estresse e, a consequente perda de 

peso e, em casos extremos, a mortalidade dos animais. Além do OD, foram 

monitorados o pH, a condutividade elétrica e a temperatura da água. 

As medições de OD e temperatura foram efetuadas com medidor digital portátil 

de oxigênio dissolvido à prova d'água (modelo MO-910), submerso a 20 cm abaixo 

da superfície da água. Enquanto que o pH foi verificado através de mini pHmetro 

electrônico pHep®+ (modelo HI 98108) e a CE com condutivímetro de bolso DiST®5 

(modelo HI 98311). 

O primeiro ciclo de cultivo de tilápias com rejeito salino foi contemplado em 

quatro meses após o peixamento dos viveiros. Os peixes foram despescados, 

pesados e medidos para obtenção dos dados de crescimento e índice de conversão 

alimentar (CA). O índice de conversão alimentar foi calculado dividindo-se a 

quantidade total de ração fornecida pelo ganho de peso dos peixes; já o ganho de 

peso foi calculado subtraindo-se da produção obtida no viveiro o total de peixe na 

estocagem. 

 

- Avaliação econômica da criação de tilápias utilizando rejeito salino como 

suporte hídrico 

A análise econômica de projetos consiste em construir os fluxos de entradas e 

saídas financeiras. De acordo com Peixoto (2015), o fluxo de entrada de caixa é 

formado pelas receitas que ocorrem ao longo do horizonte de planejamento do 

projeto, que é de 2 anos. Enquanto, o fluxo de saída é formado pelos custos que 

ocorrem ao longo da vida do projeto, inclusive os custos de investimento. 

Inicialmente foram determinadas as inversões, reinversões e os 

desinvestimentos com suas respectivas quantidades, vidas úteis e preços de 

mercado, para um horizonte de 2 anos, em seguida, levantaram-se os custos 

(Peixoto, 2015). 

Os custos de produção foram calculados com base nos coeficientes técnicos 

de produção, definidos a partir do experimento e dos produtores de tilápia da região, 
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isto é, as operações realizadas durante todo o ciclo de criação, desde a instalação 

do equipamento até a produção. Os custos operacionais são as despesas com a 

criação da tilápia, insumos, tratos da água e manejo das tilápias, além dos custos 

com a despesca. Os tratos com a água referem-se à retirada da matéria orgânica 

produzida pelos peixes e o transporte dos peixes para os viveiros. A despesca das 

tilápias é feita por moradores da comunidade usando redes de náilon para capturá-

las. 

Para a receita, inicialmente, foi considerada a produção obtida no experimento 

em cada ciclo, sendo superestimada. A quantidade produzida foi estimada por cada 

unidade de peixe. O cálculo foi realizado a partir do preço do quilo comercializado na 

região do estudo. 

O fluxo de caixa foi construído com base no fluxo anual dos benefícios 

(receitas) e o fluxo anual dos custos, inclusive as inversões (ano zero), para o 

horizonte de planejamento do projeto (Peixoto, 2015). O fluxo de caixa sem 

financiamento é formado pelos fluxos financeiros de entradas e saídas ao ano. As 

entradas são compostas das receitas do projeto e do desinvestimento, enquanto as 

saídas são formadas pelas inversões, reinvestimentos e os custos operacionais. A 

formalização deste fluxo servirá de base para se estimar os indicadores de 

rentabilidade financeira. 

Para tanto, a avaliação financeira do projeto foi feita com base em indicadores 

de rentabilidade: valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). O 

valor presente líquido, que segundo Roura & Cepeda (1999), é definido como a 

diferença entre a soma atualizada de todos os benefícios em relação aos custos e 

inversões atualizados (fluxo líquido de caixa) a uma adequada taxa de desconto, a 

qual deve corresponder ao custo de oportunidade do capital. Para o cálculo foi 

utilizado a taxa de desconto do rendimento da poupança de 8,0%, de acordo com o 

banco Caixa Econômica Federal no ano de 2016. 

A taxa interna de retorno representa a taxa que relaciona o valor investido com 

o valor resgatado ao fim do investimento. A TIR é então, um “valor crítico” da taxa de 

juros de oportunidade. Esta taxa define-se como uma incógnita, cuja solução dá uma 

taxa de rentabilidade gerada pelos fundos investidos (projeto) e os que são liberados 

por ele se manter “internos” ao projeto. Em outras palavras, a TIR mede a 

rentabilidade do dinheiro empatado no projeto. Nesse caso, o projeto será viável, se 

a TIR apresentada for superior ao custo de oportunidade ou o rendimento da 
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poupança. Os indicadores foram calculados por meio do Programa 

TirART_v.201011. 

 

4.2.3.2 Horta orgânica irrigada com efluente da piscicultura 

Para implantação da horta orgânica, construiu-se um ambiente protegido com 

malha negra 50% com 6,00 m largura x 10,00 m comprimento. Utilizou-se os 

princípios sistemáticos de sustentabilidade agrícola em bases ecológicas, 

destacando-se a irrigação com rejeito salino após utilização em viveiro de criação de 

tilápia. A metodologia desenvolvida foi o planejamento participativo, isto é, todas as 

atividades do projeto foram pensadas e realizadas com a comunidade. O grupo já 

possuía noções básicas de produção de hortaliças, mas necessitou de formações 

específicas, pois se tratava de um projeto inovador, sendo este orientado pela 

equipe técnica da UFERSA e a Cooperativa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural. 

Inicialmente foi realizado o preparo da área para o plantio e a construção dos 

‘canteiros inteligentes’ (0,80 x 5,00 m) com sistema alternativo de distribuição de 

água por sub-superfície a fim de evitar o contato direto das hortaliças folhosas com o 

rejeito salino (Figura 8). Os canteiros foram preenchidos com uma grande 

quantidade de material vegetal (fibra de coco, restos vegetais, pó de serra etc.), já 

que se buscava o princípio da redução do potencial matricial do solo a fim de 

diminuir os efeitos deletérios da água de rejeito salino sobre as plantas. Nos 

“canteiros inteligentes” foram cultivadas hortaliças como alface, cebolinha, coentro, 

rúcula, pimentão e tomate. 

Foi utilizada uma adubação de fundação com composto orgânico, utilizando 

cerca de 30 kg de composto por canteiro ou 7,0 Kg m-2. 

Após a colheita de cada espécie cultivada na horta, quantificou-se a 

produtividade média semanal, sendo esta comparada com os valores da literatura no 

sistema de produção convencional. 

Amostras do rejeito salino e do efluente da piscicultura foram coletadas para 

caracterização físico-química para fins de irrigação. 
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Figura 8 – Construção de canteiros com sistema alternativo de distribuição de água 

(A) e coquetel de leguminosas e gramíneas para a adubação verde (B). Fonte: 
Dados do acervo da pesquisa. 

 

4.2.3.3 Cultivo de mudas de essências florestais irrigadas com efluente da 

piscicultura 

O objetivo desta ação foi investigar o efeito da utilização do efluente do 

dessalinizador após uso nos viveiros de criação de peixes (enriquecido em matéria 

orgânica) na irrigação de mudas de essências florestais do bioma caatinga. 

O experimento foi conduzido em um viveiro de produção de mudas na 

comunidade Serra Mossoró, Mossoró-RN. Os tratamentos foram dispostos em 

delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 5 x 3, com 12; sendo 

avaliadas 5 espécies florestais da Caatinga: Mulungu (Erythrina mulungu), Sábia 

(Mimosa caesalpiniifolia Benth), Angicos (Albizia polycephala), Tamarindos 

(Tamarindus indica) e Jucá (Caesalpinia ferrea Mart) sob efeito da irrigação com 

rejeito salino após o uso na piscicultura, água de rejeito coletada no dessalinizador e 

água de abastecimento (testemunha) (Figura 9). 

A semeadura foi realizada em sacos de polietileno com 22 cm de altura e 14 

cm de diâmetro. Como substrato foi utilizada uma mistura de esterco e de terra na 

proporção de 1:2. Foram semeadas 4 sementes por vaso de cada espécie, sendo 

realizado o desbaste 5 dias após a emergência das plantas. Foram utilizadas 25 

plantas de cada essência florestal, num total de 125 plantas cultivadas por 80 dias 

após a semeadura. O crescimento das essências foi mensurado diariamente, 
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medindo-se a altura das plantas. No final do período foi realizado o corte das 

plantas, sendo avaliado o peso seco da folha (PSF), do caule (PSC) e da raiz (PSR). 

Os dados foram submetidos à análise de variância com o programa ‘SISVAR’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Viveiro de produção de mudas e Vista geral do experimento das espécies 
florestais (B). Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

4.2.3.4 Cultivo de erva sal irrigada com rejeito da dessalinização por osmose 

reversa 

Embora o projeto seja viável do ponto de vista socioeconômico, não há 

remoção de sais no sistema integrada, ou seja, os sais presentes no rejeito salino 

concentram-se nos viveiros de piscicultura e, posteriormente, com o advento da 

irrigação com o efluente salino, há acúmulo de sais na zona radicular do solo 

cultivado. Deste modo, a remoção de sais para controle da salinização destas áreas 

irrigadas com o efluente é fundamental para se garantir a sustentabilidade 

ambiental, sendo a fitoextração de sais solúveis com espécies halófitas a alternativa 

mais viável devido ao baixo custo de remoção dos sais dos solos e pelo de também 

utilizar a espécie como forragem para os animais em áreas de baixo potencial 

produtivo. 

A escolha da erva sal deve-se ao fato de ser uma espécie halófitas, como 

opção para dispor o rejeito salino, destacando-se no processo de fitorremediação 

dos solos salinos e pela produção de abundante biomassa em meio salino, além de 

tolerar déficit hídrico, comum em zonas semiáridas. 

O presente trabalho consiste na destinação do rejeito salino para a irrigação da 

erva sal (Atriplex nummularia), mantendo o solo em diferentes níveis de umidade, 

visando avaliar seu potencial produtivo e a qualidade da forragem produzida. 

A. B. 
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O delineamento estatístico foi o de parcelas subdivididas, sendo quatro 

tratamentos nas parcelas, referentes a níveis de umidade do solo tendo como base 

a umidade na capacidade de campo (CC) (100, 85, 70 e 50% da CC), e nas 

subparcelas, a adubação orgânica (com e sem adubação), sendo 4 repetições e 2 

plantas por subparcela, totalizando 64 plantas. O adubo utilizado foi o esterco 

caprino na quantidade de 1,5 L por planta, aplicado em covas de 15 cm de 

profundidade. 

Com base na curva de retenção de água do solo, fixou-se a tensão na 

capacidade de campo em 6 KPa (60 cm.c.a) correspondendo a umidade à CC em 

0,1456 cm3 cm-3. A adoção desta tensão para determinação da CC no experimento 

deve-se a textura de ‘Areia franco’ do solo. 

A irrigação foi realizada diariamente para manter o solo com a umidade 

determinada para cada tratamento. Com base em leituras médias das tensões 

obtidas por tensiômetria instaladas nas parcelas (Figura 10), obtiveu-se as umidades 

atuais do solo em cada tratamento utilizando a curva de retenção de água do solo, 

permitindo o cálculo do volume da irrigação em cada tratamento, na profundidade de 

0,40 cm, necessário para elevar a umidade do solo até os níveis dos tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Tensiômetros instalados nas parcelas experimentais. 
Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

A colheita (corte) da Atriplex foi realizada aos 90 dias, sendo separado em 

folhas e caules para determinação da matéria fresca da folha (MFF) e a matéria 

fresca do caule (MFC), bem como a matéria fresca total (MFT), pela soma das MFF 
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e MFC. A matéria seca da folha (MSF) e a matéria seca do caule (MSC), foram 

obtidas em estufa com circulação forçada de ar a 65 ºC, até atingir peso constante. 

A composição mineral da erva sal foi determinada no Laboratório de Nutrição 

de Plantas da UFERSA, em que se determinou os teores de Ca, Mg, Na, K, Cl, Mn, 

Cu, Fe e Zn (EMBRAPA, 1999). Para avaliação da qualidade e o poder de 

fitoextração da forragem produzida pela erva sal foram determinados os teores de 

matéria seca (MS) e de matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM) e proteína 

bruta (PB). 

Os dados foram submetidos à análise da variância e regressão para os 

tratamentos quantitativos das parcelas e teste de média nas subparcelas, utilizando 

o software Assistat®. 

 

4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

 

4.1 Criação de tilápias em viveiros utilizando água de rejeito salino 

4.1.1 Análise técnica e produtiva 

Os parâmetros físico-químicos monitorados durantes a condução dos 

experimentos com as tilápias estão dentro das faixas normais para o 

desenvolvimento da espécie; a concentração de oxigênio dissolvido na água do 

viveiro variou entre 5 e 6 mg L-1; o pH entre 6 e 9, a temperatura média da água 

oscilou entre 26 e 27 °C e a condutividade elétrica no intervalo de 6 e 7 dS m-1. 

Para Schmitt (1993, apud Cyrino, 1998), as concentrações de oxigênio 

dissolvido (OD) acima de 5,0 mg L-1 são desejáveis para a produção de peixes 

tropicais e, abaixo deste valor podem levar a uma redução no consumo alimentar, 

com consequente queda no ritmo de crescimento. Além disso, o pH ideal para a 

maioria das espécies de peixes parece ser na variação de 6 a 8,5. Com relação à 

salinidade da água dos viveiros, o valor de condutividade elétrica desejável em 

piscicultura encontra-se entre 2 a 10 dS m-1. 

De acordo com Lovshin (1997), o apetite decresce rapidamente à temperatura 

abaixo de 28 °C e o consumo máximo das tilápias a 22 °C é somente 50 a 60% do 

consumo máximo de alimento a 26 °C. Segundo o mesmo autor, as tilápias crescem 

melhor em temperaturas acima de 25 °C. 

A taxa de conversão alimentar obtida foi de 1,5:1; considerada alta de acordo 

com Lovshin (1997) que, afirmar ser a obtenção de uma alta taxa de conversão 
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alimentar fundamental para que o sistema intensivo de criação de tilápias seja 

economicamente viável. 

Neste contexto, considerando uma conversão alimentar ótima de 1,5, o custo 

com alimentação seria de R$ 1,20 kg-1 de peixe. Porém, essa taxa varia de acordo 

com diversos fatores como: sistema de criação, forma do alimento, frequência da 

alimentação, forma de distribuição do alimento, ambiente de criação, tamanho e 

sexo dos peixes, densidade de estocagem, qualidade e temperatura da água. 

A comercialização das tilápias deu-se por meios do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) - uma ação do Governo Federal que colaborar com o 

enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalece a 

agricultura familiar (Figura 11). Para isso, o programa utiliza mecanismos de 

comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores 

familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de agregação de 

valor à produção, além de promover a inclusão social no campo. É importante 

vislumbrar que, neste programa, a renda com a venda das tilápias fica para a 

Associação Comunitária e, o produto é entregue aos próprios moradores da 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Entrega das tilápias pela Associação Comunitária após a 

comercialização no Programa de Aquisição de Alimentos. Fonte: Dados do acervo 

da pesquisa. 
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Constatou-se que a aquicultura, especificamente a criação de tilápias, é uma 

das alternativas para dispor o rejeito da dessalinização da água salobra, uma vez 

que a espécie é bastante produtiva devido a sua comprovada tolerante à alta 

salinidade da água. Outra experiência de êxito em cultivo de tilápias com água de 

elevada salinidade foi reportada Lucas (2012), relata os benefícios do projeto de 

criação de tilápias com água salina em Caatinga Grande, São José do Seridó-RN, 

onde foi registrado, após 1 ano de implantação, uma produção de 70 kg de peixe 

com geração de renda de R$ 2.650,00. 

 

4.1.2 Viabilidade econômica da piscicultura 

A viabilidade econômica da piscicultura foi feita a partir da análise do fluxo de 

entrada e saída financeira do projeto supracitado, utilizando um período financeiro 

de dois anos. Inicialmente, foi investido um valor de R$ 72.112,51, por meio da 

compra de materiais permanentes e de consumo, bem como, investimento com 

serviços terceirizados que viabilizaram a escavação dos viveiros de piscicultura e 

tanque receptor de efluentes (Tabela 1). 

 

Discriminação 
Vida 
útil 

(anos) 
Unid. 

Custo 
unitário 

(R$) 

Inversão 
(ano 0) 

Custos (R$) 

R D 

     1º ano 2º ano 

Dessalinizador 5 1 17.000,00 Doação - - 
Aeradores 8 4 3.050,00 12.200,00 - - 
Bomba d’água 8 2 1.470,00 2.940,30 - - 
Medidor de OD 4 2 657,00 1.314,00 - - 
Medidor de pH 4 2 147,00 294,00 - - 
Luva 2 x 1 pol. 8 2 16,73 33,46 - - 
Escavação dos viveiros e tanque 10 1 54.588,00 54.588,75 - - 
Materiais necessários para 
implantação do viveiro 

10 1 674,00 674,00 - - 

Nipel Duplo galvanizado ¼ 8 2 8,00 16,00 - - 
Luva galvanizada c/ 
red 2 x 1/4 pol. 

8 2 26,00 52,00 - - 

Total   77.637,63 72.112,51 - - 
*OD – oxigênio dissolvido; pH – potencial hidrogeniônico; R = Reinversões e D = Desinvestimentos. Fonte: 
Dados da pesquisa 

 

Tabela 1 - Cronograma de inversões, reinversões e desinvestimentos*. Fonte: 

Dados do acervo da pesquisa. 
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A implantação do sistema foi feita por voluntários do assentamento onde foi 

instalado o projeto. Enquanto que, o dessalinizador de água salobra por osmose 

reversa instalado na localidade foi doado e instalado pela Prefeitura Municipal de 

Mossoró (PMM) (Tabela 1). As reinversões não serão feitas, pois, essa avaliação é 

de dois anos e nesse prazo não é necessário repor qualquer tipo de equipamento. 

Os desinvestimentos não devem ocorrer no prazo de dois anos, mas poderá ser 

reavaliado quando o prazo for maior. 

Os custos existentes nesse projeto é apenas o da compra da ração para 

alimentação das tilápias sendo esse valor de R$ 2.016,00 por ciclo de produção, 

onde o ciclo dura de quatro a seis meses (Tabela 2). 

 

Discriminação Unid. 
Preço 

unitário 

Quant. Valores (R$) 

 
Ano 0 1º ano 2º ano 

1. Custo de manter o 
funcionamento básico  

- - - - 0,00 0,00 

Energia elétrica Mensal Prefeitura - - 0,00 0,00 

Água para reabastecer os viveiros Mensal Poço - - 0,00 0,00 

2. Manutenção das tilápias - - - - 0,00 0,00 

Monitoramento da água Diária Assentados -  0,00 0,00 

3. Insumos - - - - 2.016,00 2.016,00 

Ração  
Saco/25 

kg 
72,00 28 - 2.016,00 

2.016,00 

Alevinos Unitário Doação 1000 - 0,00 0,00 

4. Despesca - - - - 0,00 0,00 

Mão de obra Unitário Assentados 3 - 0,00 0,00 

Total (1+2+3+4) - - - - 2.016,00 2.016,00 

 

Tabela 2 - Custos operacionais anuais da piscicultura para 2 ciclos de produção por 

ano de dois viveiros com tilápia, utilizando o manejo integrado. Fonte: Dados do 

acervo da pesquisa. 

 

Já os custos operacionais são voluntários, isto é, os custos com energia 

elétrica para o funcionamento dos equipamentos são pagos pela Prefeitura 

Municipal de Mossoró e o reabastecimento da água dos viveiros vem do poço de 

onde é bombeada a água. O monitoramento da qualidade da água (níveis de OD e 

pH) é feito de forma voluntária pelos assentados, bem como, os alevinos da tilápia 

foram adquiridos por meio de doação. Por esse projeto ser de interesse 
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socioambiental e sem fins lucrativos, grande parte dos custos não é levado em 

consideração para análise, de acordo com a Tabela 2. 

O preço de venda do quilograma (kg) da tilápia foi de R$ 12,00, considerando a 

média de custo adotada na região onde foi comercializada. Esse valor é para a 

tilápia tratada com a carcaça e pronta para o consumo. Entretanto, existem, no 

mercado local, cortes mais valorizados de tilápia, por exemplo, o kg do filé de tilápia 

que custa em média R$ 22,00.  

Observa-se que, no primeiro ano, o cultivo de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) com rejeito salino rendeu em média 620,00 kg, sendo comercializado por 

comercializado por R$ 12,00 kg-1, gerando uma receita bruta de R$ 7.440,00. Já no 

segundo ano, obteve-se uma produção menor de 600 kg também comercializada por 

R$ 12,00, gerando uma receita bruta de R$ 7.200,00, sendo o total da receita bruta 

dos dois anos de R$ 14.640,00 (Tabela 3). 

 

ESPECIFICAÇÕES 
Anos do Projeto 

Ano 0 1º ano 2º ano 

I – Total de entradas  
- 7.440,00 7.200,00 

(1+2) 
1. Receitas do projeto - 7.440,00 7.200,00 
2. Desinvestimento  - - - 
II – Total de saídas 

-74.128,51 2.016,00 2.016,00 
(4+5+6) 
4. Investimento 72.112,51 - - 
5. Reinvestimentos - - - 
6.Custos operacionais 2.016,00 2.016,00 2.016,00 
III – Benefício líquido 

-72.112,51 5.424,00 5.184,00 
(I – II) 

 
Tabela 3 - Fluxos de entrada e saída de caixa no cultivo de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) com rejeito salino. Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

O fluxo de caixa foi construído com base no fluxo anual dos benefícios 

(receitas) e o fluxo anual dos custos, sendo a receita ou valor de entrada do projeto 

de R$ 7.440,00, e sendo o valor de saída ou custos de R$ 72.112,51 no ano zero. 

Verifica-se que, nos dois anos após o investimento, esses valores caem para R$ 

2.016,00, apresentando um benefício líquido de R$ 5.424,00 no primeiro ano e R$ 

5.184,00 no segundo ano (Tabela 3). A formalização deste fluxo servirá de base 

para se estimar os indicadores de rentabilidade financeira. 
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Os dados referentes aos indicadores financeiros foram apresentados por um 

sistema de produção (Tabela 4). Vale ressaltar que, o projeto tem como principal 

objetivo o bem estar socioambiental e fornecer melhor qualidade de vida para os 

assentados. Após a viabilidade ser feita em um prazo de dois anos com uma 

produção pequena, o sistema de cultivo de tilápias a partir do uso de rejeito salino 

da dessalinização por osmose reversa mostrou-se inviável, em virtude investimento 

inicial ter sido alto. 

 

Taxa de 
desconto Relação B/C 

VPL 

4% 0,40 R$ (48.546,71) 

6% 0,38 R$ (49.987,78) 

8% 0,37 R$ (51.305,76) 

10% 0,35 R$ (52.513,85) 

12% 0,33 R$ (53.623,60) 

14% 0,32 R$ (54.645,10) 

16% 0,30 R$ (55.587,26) 

18% 0,29 R$ (56.457,89) 

20% 0,28 R$ (57.263,91) 

22% 0,27 R$ (58.011,46) 

24% 0,26 R$ (58.705,96) 

 
TIR = -24,02% 

 

Tabela 4 - Indicador financeiro de valor presente líquido (VPL), taxa interna 

de retorno (TIR) e referente à relação benefício-custo (B/C). Fonte: Dados do 

acervo da pesquisa. 

 

O sistema de cultivo de tilápias apresentou a relação benefício-custo (B/C), da 

ordem de 0,37, na qual o ideal para B/C é acima de 1,00, com taxa de desconto de 

8,0% ao ano, cuja taxa está de acordo com os valores do banco Caixa Econômica 

Federal em 2016 (Tabela 5). Estes resultados demonstram que os benefícios foram 

inferiores aos custos. O valor presente líquido para a mesma taxa de desconto de 

7,6% apresentou valor negativo de R$ 51.051,35. Em relação à TIR, para o fluxo de 

caixa, apresentou valor negativo (-24,02%), essa taxa significa que terá um prejuízo 

de 24% ao ano (Tabela 5). 

Os resultados obtidos nesta avaliação tornam o projeto inviável 

financeiramente no período de 2 anos, sendo necessário um maior tempo de 

execução para que os fluxos de caixa gerados pelo projeto cubram o investimento 
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inicial. Sendo o tempo mínimo de, pelo menos, 15 anos para essa taxa passar a ser 

positiva e trazer retorno do capital investido inicialmente. 

 

    
r = 8,0% 

Discriminação 
 

Relação 
B/C VPL TIR 

Receitas e custos normais 
 

0,37 R$ (51.051,35) -24,02% 

Receitas -5% e custos normais 
 

0,35 R$ (52.542,06) -25,30% 

Receitas normais e custos +5% 
 

0,35 R$ (55.094,63) -25,23% 

Receitas -10% e custos normais 
 

0,33 R$ (54.032,78) - 

Receitas normais e custos +10% 
 

0,34 R$ (59.137,91) - 

Receitas normais e custos +20% 
 

0,31 R$ (67.224,48) - 

Receitas -10% e custos +10% 
 

0,30 R$ (62.119,34) - 
 

Tabela 5 - Indicador financeiro com discriminação do valor presente líquido (VPL) e 

a taxa interna de retorno (TIR), (r) rendimento da poupança, referentes à relação 

benefício custo (B/C). Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

Contudo, constatou-se que o projeto possibilitou ganhos significativos no 

aspecto ambiental, pois segundo Souza (2014), a criação de tilápias apresenta-se 

como uma das alternativas viáveis para dispor o rejeito da dessalinização da água 

salobra em localidades rurais, evitando a desertificação das terras sob a influência 

da disposição do rejeito salino das estações de tratamento por osmose reversa. 

 

4.2 Horta comunitária utilizando rejeito salino como suporte hídrico 

 

4.2.1 Análise do rejeito salino e efluente dos tanques de piscicultura 

Os resultados indicaram apenas o efluente da piscicultura é uma fonte hídrica 

alcalinas (6,6 e 7,4 para rejeito salino e efluente, respectivamente) (Tabela 6), 

estando dentro da faixa limite de tolerância de pH estabelecido por Patel et al. 

(2004). 

A condutividade elétrica (CE) média do efluente da piscicultura e do rejeito 

salino foi de 2,24 e 1,4 dS m-1, indicando todas as fontes hídricas utilizadas na 

irrigação das culturas são de natureza salina (CE > 1 dS m-1), conforme Rattan et al. 

(2005). O pH e a CE, bem como a concentração de todos os nutrientes do efluente 

foram superiores ao do rejeito salino, destacando-se a maior concentração do 

elemento N total (54,1 mg L-1 no efluente e ausente no rejeito salino), seguido do 
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elemento K (23,7 mg L-1) com cerca de 2 vezes o conteúdo de K na água de poço 

(0,16 mmolc L-1). Além disso, o teor de Mg (11,90 mmolc L-1) no efluente a água 

residual foi maior  quando comparado com o do rejeito salino (5,70 mmolc L-1 ). 

As duas fontes hídricas apresentam moderado grau de restrição de uso quanto 

aos riscos de salinidade e, grau severo e moderado quanto à toxidez de íons cloreto 

(Cl- entre 4 e 10 mmolc L -1) e sódio (Na+ > 3 mmolc L –1), respectivamente. 

Entretanto, devido ao baixo valor da Relação de Adsorção de Sódio, não há riscos 

com problemas de infiltração de água no solo cultivado (AYERS; WESTCOT, 1999). 

 

Fonte de 
Água 

CE 

 pH 
Ca+2 Mg+2 Na+2 Cl- CO3 

- HCO3
- K+ 

 
RAS 

dS m-1 ............mmolc L -1............ 

Rejeito 1,40 6,60 5,80 5,70 4,64 8,00 0,00 5,60 0,16 1,9 
Efluente 2,24 7,40 3,30 11,90 8,96 15,0 0,60 4,90 0,07 3,3 

 

Tabela 6 – Características físico-químicas do rejeito salino e do efluente do tanque 

de piscicultura. Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

Com relação à Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO) (80 e 150 mg L-1, respectivamente) do efluente, estes foram 

classificadas como adequadas para fins de irrigação, em comparação com os limites 

prescritos de 100 e 250 mg L-1 para DQO e DBO, respectivamente (ISI, 1987). 

 

4.2.2 Produção de hortaliças 

A execução do projeto de hortas possibilitou impactos significativos nos 

aspectos socioeconômico, técnico-científico e ambiental da comunidade, com 

unidades de captação e tratamento de água salobra. Foi promovido um diálogo entre 

as famílias envolvidas na pesquisa com a finalidade de discutir os benefícios do 

sistema de cultivo implantado na comunidade, visando à continuidade da iniciativa 

pelos comunitários, além de mostrar e debater alternativas de reuso do rejeito salino. 

As hortaliças produzidas foram quantificadas baseando-se na sua 

comercialização realizada, semanalmente, na feira de da Associação dos Produtores 

Orgânicos de Mossoró, RN (Figura 7). 
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Hortaliças Produção 

Alface crespa (Lactuca sativa). 50 Unidades 

Beterraba (Beta vulgaris esculenta). 10 kg 

Cebolinha (Allium schoenoprasum). 26 Molhos 

Couve manteiga (Brassica oleracea). 40 Molhos 

Rúcula (Eruca sativa). 30 Molhos 

 

Tabela 7 – Produção média semanal das hortaliças cultivadas sob a irrigação com 

efluente da piscicultura. Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

É importante ressaltar os efeitos da salinidade da água de irrigação sob a 

redução da produção de hortaliças. De acordo com Silva et al. (2015) o máximo 

rendimento para variáveis de crescimento da cebolinha foi obtido com CE da água 

de 2,00 dS m-1. Santos et al. (2013) concluíram que há redução relativa de 10% na 

produção da rúcula quando irrigada com CE entre 3,5 a 5,5 dS m-1. Já, em relação à 

alface e beterraba, a salinidade limite de tolerância é de 1,3 e 4,0 dS m-1 , 

respectivamente, sendo estas classificadas como sensibilidade e tolerância, 

respectivamente (VITTI et al. 1994). 

Entretanto, os ótimos rendimentos das hortaliças irrigadas com efluente da 

piscicultura observados no presente estudo devem-se, provavelmente, ao fato da 

presença de nutrientes no efluente – enriquecido pelos dejetos dos peixes e raçoes 

fornecida (Tabela 2) ter estimulado o crescimento vegetativo das plantas devido à 

melhoria da fertilidade do solo, especialmente a incorporação de matéria orgânica 

(Andrade Filho et al., 2013). Esses benefícios podem, inclusive, ter reduzido os 

efeitos deletérios do efluente sob o solo e as plantas causados pela elevada CE e a 

toxidez de íons cloreto e sódio. 

Além disso, os resultados da produção de hortaliças são satisfatórios, já que 

há um grande aproveitamento do potencial hídrico do rejeito salino, comparado a 

descartá-lo no solo, levando em consideração, principalmente, a dificuldade de água 

para utilização na agricultura, em uma região com recursos escassos. 

A implantação da horta na comunidade teve grande êxito, especialmente por 

que desmistificou a cultura dos moradores de que rejeito da dessalinização da água 

era inadequado para qualquer fim e, com isso, despertou a curiosidade de cultivá-las 

usando o rejeito salino. 
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Atualmente, o projeto é desenvolvido pelo mesmo grupo de agricultores da 

comunidade, tendo pouca intervenção da Universidade, dada a experiência 

adquirida pelo grupo. A área do projeto inicial foi ampliada e esta dispõe de uma 

grande diversidade de hortaliças e fruteiras. A produção excedente é vendida na 

comunidade e em uma feira de agricultura familiar. Os recursos oriundos das vendas 

do excedente são para cobrir os custos com as despesas provenientes da produção. 

 

4.3 Cultivo de mudas de essências florestais irrigadas com rejeito salino 

Para o diâmetro do caule, não houve diferença significativa entre os tipos de 

água, porém as mudas de mulungu foram superiores às demais espécies, embora 

não diferindo estatisticamente entre as águas de irrigação. Para comprimento do 

caule, houve diferença entre os tipos de água apenas para o sabiá, jucá e mulungu; 

sendo que o uso de água de abastecimento (A1) na irrigação proporcionou maior CC 

em todas as espécies estudadas, embora não diferindo dos tratamentos irrigados 

com água de rejeito (A2) para a espécie Jucá e água de efluente da piscicultura (A3) 

para a espécie mulungu (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Diâmetro (A) e comprimento (B) do caule, massa seca da folha (C) e do 

caule (D) das espécies irrigadas com água de abastecimento (A1), rejeito salino (A2) e 

efluente (A3). Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

A.

C. D. 

B. 
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Observou-se que a massa de matéria seca das folhas de tamarindos, sabiá e 

mulungu não diferiram quando irrigadas com A2 e A3, sendo A1 o tratamento que 

proporcionou maior produção de MSF das espécies. No tocante à massa seca do 

caule, não houve diferença significativa entre as águas de irrigação para as espécies 

estudadas, exceto para o mulungu (Figura 8). Constata-se que a tolerância à água 

de rejeito ou de efluente depende da espécie, embora todas as espécies estudadas 

tenham se desenvolvido satisfatoriamente, apesar das condições de alta salinidade. 

 

4.4 Cultivo de erva sal irrigada com rejeito da dessalinização por osmose 

reversa 

Todas as variáveis de crescimento e produção da erva sal responderam 

linearmente com os níveis de umidade do solo; enquanto que a adubação orgânica 

não influenciou significativamente estas variáveis, ou seja, a erva sal não respondeu 

à adubação, mostrando ser uma planta rústica e com baixa exigência nutricional. 

As massas de matérias fresca e seca da parte aérea da erva sal decresceram 

linearmente com a redução da umidade do solo, mostrando que a erva sal (Atriplex 

numulária), apesar de ser considerada uma planta halófita e resistente à seca, perde 

rendimento quando mantida sob estresse hídrico (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Massa de matéria fresca das folhas (MFF), caule (MFC) e total (MFT) (A) 
e massa de matéria seca das folhas (MSF), caule (MSC) e total (MST) (B) da erva 

sal irrigada com rejeito da dessalinização em função da umidade do solo. 
Fonte: Dados do acervo da pesquisa. 

 

Aos três meses de cultivo após a rebrota do primeiro corte, a produtividade da 

erva sal irrigada com rejeito salino atingiu 5.689,62 e 1.624,00 kg ha-1 de massas de 

matérias fresca e seca, respectivamente, na condição de umidade do solo à 

A. B. 
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capacidade de campo (testemunha). Extrapolando estes valores de produtividade 

para um ano de cultivo tem-se 22,82 e 6,49 Mg ha-1 ano-1 de massas de matérias 

fresca e seca, respectivamente. Segundo Porto et al. (2001), as produtividades da 

erva sal variam de 5 a 15 Mg ha-1 ano-1 de matéria seca, sendo a maioria dos 

resultados entre 6 e 8 Mg ha-1 ano-1, corroborando com o presente trabalho; 

compatível com outras forrageiras irrigadas com água de boa qualidade. 

Considerando as condições climáticas locais e sob a perspectiva ambiental do 

uso do rejeito da dessalinização, os resultados do presente trabalho apontam a 

Atriplex nummularia como alternativa para a deposição do rejeito, proporcionando ao 

produtor a possibilidade de produção de forragem em épocas de seca, destinando 

para tanto, uma água de baixa qualidade, uma vez que a capacidade da erva sal em 

produzir forragem sob estresse hídrico foi evidenciada neste estudo. 

Analisando a composição mineral do tecido vegetal da Atriplex nummularia, 

verificou-se que esta forrageira tem grande capacidade na extração de sais do solo 

e, que os valores decresceram em função da redução da umidade do solo. Os íons 

mais extraídos pela erva sal foram Cl e Na (Cl > Na > K > Ca > Mg), tendo as folhas 

maior capacidade de extração de sais do que o caule das plantas. O fato da 

acumulação de sais ocorrer em maior parte nas folhas (86,53% do total extraído) 

permite a retirada deste elemento do ambiente por ocasião da colheita. 

As quantidades de Cl extraídos pela erva sal, atingiram 598,25 e 577,76 kg ha-1 

ano-1 na folha aos tratamentos a 100 e 85% da CC, respectivamente, sendo o 

elemento de maior extração dela em relação aos demais, mais que o dobro do Na. 

Considerando a somatória dos sais extraídos pela planta (folhas + caule), a 

quantidade de sais média extraídos foi de 971,21 kg ha-1 ano-1, ou seja, quase 1 

tonelada de sais seriam extraídos do solo nas condições deste experimento pela 

erva sal. Segundo Porto et al. (2001), cultivando a erva sal durante um ano com 

água de rejeito, a quantidade extraída pela planta chega a 1.053,00 kg ha-1 de sais. 

Ainda à luz dos autores, em razão da capacidade de assimilação de sais desta 

planta, existe uma boa indicação para sua utilização ao se buscar para recuperar 

áreas salinizadas. Pode-se inferir que a erva sal é uma espécie fitoremediadora de 

ambientes salinos e, pode ser utiliza em rotação de cultivo, após um ciclo cultural de 

uma espécie menos tolerante à salinidade sob irrigação com rejeito salino. 

Com relação à qualidade do material forrageiro da erva sal, o teor médio de 

Proteína Bruta (PB) nas folhas foi de 15%, mostrando que a mesma possui boa 
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qualidade forrageira. Para Carvalho Junior et al. (2010), teores médios de PB giram 

em torno de 18,7 e 18,5%, confirmando que as folhas da erva sal são detentoras de 

bons teores de PB e podem ser comparados com as de algumas leguminosas e 

outras espécies frequentemente utilizadas na alimentação animal, como a leucena, 

gliricídia, guandu forrageiro e a maniçoba que, em geral, apresentam entre 12 e 22% 

de proteína bruta (CARVALHO JUNIOR et al., 2010). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O uso de rejeito salino não interferiu na produção e criação de tilápias, sendo 

uma alternativa para dispor este resíduo em localidades beneficiadas com estações 

de tratamento de água salina e salobra; 

O cultivo de tilápias com rejeito salino rendeu em média 620,00 kg de peixes, 

gerando uma receita bruta de R$ 14.640,00 em dois anos de cultivo; 

O empreendimento apresentou baixa relação custo benefício no período de 2 

anos, sendo necessário um maior tempo de execução para que os fluxos de caixa 

gerados pelo projeto cubram o investimento inicial; 

O efluente da piscicultura melhorou a fertilidade do solo e inibiu os efeitos 

deletérios da alta salinidade sob o crescimento das hortaliças, resultando no 

aumento da produtividade das hortaliças orgânicas; 

A produção de mudas de essência da caatinga e a produção de hortaliças 

orgânicas utilizando o rejeito salino são viáveis para o fortalecimento da agricultura 

familiar com maior segurança ambiental; 

A erva sal extraiu do solo cerca de 900 kg de sais por ha-1 ano-1, comprovando 

o seu poder de fitoremediação dos ambientes salinos, podendo ser utilizada para 

evitar a salinização das terras irrigadas com rejeito salino bruto ou após utilização 

em viveiros de criação de tilápias (efluente); 

As ações da pesquisa apresentaram possibilidades técnicas do uso ‘nobre’ do 

rejeito salino e apontam a viabilidade desse processo para a produção agrícola 

familiar, com vista à geração de renda em comunidades rurais; 

As ações das pesquisas colaboraram significativamente com a gestão 

participativa das águas residuárias e com a potencialização da geração de renda e 

de alimentos, por meio da inovação e da diversidade de atividades que poderão ser 
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desenvolvidas pelas famílias, além de contribuir para a conservação ambiental de 

dois importantes recursos naturais: o solo e a água; 

A tecnologia social implementada é uma alternativa de garantir a segurança 

alimentar e nutricional dos agricultores familiares do semiárido e pode ser replicada 

à outras comunidades. 
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ANEXO - CRONOGRAMA FINANCEIRO 

IMPLANTAÇÃO DOS 
SUBSISTEMAS 

QUANTIDADE 
POR 

COMUNIDADE 
UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

VALOR TOTAL 
PARA AS DUAS 
COMUNIDADES 

(R$) 

1 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREA FORRAGEIRA    

FITA GOTEJADORA TALDRIP 16/8 
1,7L X 0,20 2500 m 

7500 m 0,47 352,50 7.050,00 

ARAME GALVANIZADO 18 ACO 
CEARENSE  

1 Kg 11,87 11,87 23,74 

UNIÃO TRANSIÇÃO 14/16 C/ANEL 
(RSB) RSB 

750 Und 0,66 495,00 990,00 

MANGUEIRA POLIETILENO 14 MM 
IRRIPLASTIC 

2 Rl 36,62 73,24 146,48 

CONECTOR INICIAL RANHURA 14 
mm RSB MA 

750 Und 0,35 262,50 525,00 

XULA LABIAL 17 mm MA 750 Und 0,33 247,50 495,00 

CAP C/ROSCA 1 1/2 TIGRE 6 Und 5,73 34,38 68,76 

ADAP. PVC IRR DN 50 X 1.1/2 
FORTILIT TUBOS E 

7 Und 4,69 32,83 65,66 

CURVA PVC IRR PB 90º DN 50 MM 
FORTILIT TUBOS E 

8 Und 4,97 39,76 79,52 

TB IRR PN 40 PB DN 50 mm 
FORTILIT TUBOS E 

18 Und 18,20 327,60 655,20 

TB IRR PN 40 PB DN 75 mm 
FORTILIT TUBOS E 

7 Und 34,83 243,81 487,62 

CURVA PVC IRR PB 90º DN 75 mm 
FORTILIT TUBOS E 

3 Und 12,38 37,14 74,28 

TE PVC SOLD 75 mm ( VIQUA ) 
VIQUA INDÚSTRIA 

4 Und 10,56 42,24 84,48 

LUVA PVC IRR RED BS 75 X 50 mm 
FORTILIT TUBOS E 

6 Und 4,04 24,24 48,48 

REGISTRO PVC IRR 50 mm VIQUA 
INDÚSTRIA 

2 Und 12,15 24,30 48,60 

VENTOSA PLASTICA DE 1" MAC 
LOREN 

5 Und 28,81 144,05 288,10 

BUCHA RED C/ROSCA 1.1/2 X 
1"PVC AKROS 

5 Und 3,59 17.95 35,90 

LUVA SOLD MISTA 50 mm X 1 1/2 
TIGRE 

5 Und 10,20 51,00 102,00 

TE PVC SOLD 50 mm ( VIQUA ) 
VIQUA INDÚSTRIA 

6 Und 4,43 26,58 53,16 

UNIÃO C/ ROSCA PVC BRANCA 2" 
TIGRE 

1 Und 23,76 23,76 47,52 

ADAP. PVC IRR DN 50 X 2" 
FORTILIT TUBOS E 

1 Und 2,00 2,00 4,00 

FILTRO DISCO PLASTICO 2" 130 
MICRONS AZUD 

1 Und 84,80 84,80 169,60 

REGISTRO DE GAVETA DOCOL 2" 
DOCOL 

1 Und 88,76 88,76 177,52 

CURVA COMPOSTA P/PREG 2" 
FERRO 

1 Und 27,86 27,86 55,72 

LUVA GALVANIZADA C/RED 2 X 1" 1 Und 16,73 16,73 33,46 

NIPEL DUPLO GALVANIZADO 1'' 1 Und 4,78 4,78 9,56 

NIPEL DUPLO GALVANIZADO 1/4'' 1 Und 6,29 6,29 12,58 

LUVA GALVANIZADA C/RED 2 X 1/4" 1 Und 15,99 15,99 31,98 

ADAPTADOR SIMPLES ROSCA X 
ARANHA 

2 Und 11,50 23,00 46,00 

ABRAÇADEIRA ACH 54-62 2" 2 Und 9,56 19,12 38,24 

MANGUEIRA PVC ESPIRAL NRE 2" 
AZUL 

3 m 17,76 53,28 106,56 

CHAVE DE PARTIDA 3,0 CV/380 1 Und 120,37 120,37 240,74 
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VOLTS 

CABO ELÉTRICO 3 X 2,50 mm 6 m 4,53 27,18 54,36 

ADESIVO POLYTUBES RAP 850 G 1 Und 31,35 31,35 62,70 

ADESIVO SILICONE BRASCO 50G 1 Und 4,27 4,27 8,54 

VEDA ROSCA 18 X 50 mt 2 Und 7,48 14,96 29,92 

LÂMINA DE SERRA STARRETT 1 Und 5,49 5,49 10,98 

FITA ISOLANTE 18 X 20 PTA 3 m 1 Und 4,22 4,22 8,44 

Subtotal R$ 6.235,20 12.470,40 

  

2 VIVEIRO (PRODUÇÃO DE MUDAS E HORTA HORGÂNICA)       

ESTEIO DE MADEIRA 0,10 X 0,10 X 
2,5 m 

19 m 56,00 1.064,00 2.128,00 

RIPA PLANADA DE 4 m 24 m 1,00 24,00 48,00 

SOMBRITE 50% 1.200 m
2
 3,60 4.320,00 8.640,00 

RIPA 1,5 X 5 cm 65 m 0,85 55,25 110,50 

MANGUEIRA ¾ de polietileno 200 m 0,37 74,00 148,00 

ARAME GALVANIZADO Nº 7 4 Kg 3,00 12,00 24,00 

CIMENTO (Saco de 50Kg) 3 Sc 26,00 78,00 156,00 

MICRO TUBO ESPAGUETE (1/2) mm 80 m 2,00 160,00 320,00 

ESTICADORES de 30 15 Und 1,50 22,50 45,00 

PREGOS 15 x 15 ( 1 
1/4

 x 13 pol) 1,5 Kg 12,00 18,00 36,00 

PREGOS 18 x 27 (2 ½ x 10 pol) 1,5 Kg 12,00 18,00 36,00 

Subtotal R$ 5845,75 11.691,50 

   

3 CONSTRUÇÃO DOS VIVEIROS DE CRIAÇÃO DE TILÁPIAS E TANQUES DE 
IRRIGAÇÃO 

 

3.1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES 

     

LOCACAO E NIVELAMENTO DE 
EMISSARIO/REDE COLETORA COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRAFICO 

1424,96 m
2 

2,62 1.866,70 3.733,40 

REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MEDIANTE ÓRGÃOS COMO 
CREA/RN, PREFEITURA, ETC. 

1424,96 m
2
 5,53 3.940,01 7.880,03 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
AÇO (Identificação da comunidade) (2 
X 1,5 m) 

3 m
2
 282,87 848,61 1.697,22 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA      

ESCAVACAO MECANICA PARA 
ACERTO DE TALUDES, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

140,00 m
3
 4,43 310,00 620,20 

ATERRO C/COMPACTAÇÃO 
MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO 

200,00 m
3
 58,25 5.825,00 11.650,00 

3.3 REVESTIMENTOS      

FORNECIMENTO LONA PLASTICA 
PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 200 MICRAS 

3.500,00 m
2
 1,92 3.360,00 6.720,00 

3.4 MÃO DE OBRA 1 m
2
 2,00 3.500,00 7.000,00 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
EQUIPAMENTOS 

     

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 
DN 50 mm, INCLUSIVE CONEXOES 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

270,00 m 25,34 3.420,90 6.841,80 

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 
DN 75 mm, INCLUSIVE CONEXOES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

80,00 m 55,27 2.210,80 4.421,60 

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 
DN 32 mm, INCLUSIVE CONEXOES 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

105,00 m 17,89 939,22 1.878,45 
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BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, 
INCLUSIVE MATERIAL SUCÇÃO 

2,00 Und 1.097,99 1.097,99 2.195,98 

3.5 SERVIÇOS FINAIS      

LIMPEZA FINAL DA OBRA  m
2
    

Subtotal R$ 27.319.34 54.638,68 

  

4 MATERIAL PERMANENTE   

AERADORES 2 Und 2.000,00 4.000,00 8.000,00 

MEDIDOR DE OXIGÊNIO 1 Und 900,00 900,00 1.800,00 

MEDIDOR DE pH 1 Und 890,00 890,00 1.780,00 

BOMBA D’ÁGUA 1 Und 1.470,00 1.470,15 2.940,30 

   
Subtotal 

R$ 
7.260,15 14.520,30 

5 MATERIAL CONSUMO      

TARRAFA (malha 10) 1 Und 350,00 350,00 700,00 

REDE DE ARRASTO (malha 8) 1 Und 520,00 520,00 1.040,00 

Subtotal R$ 870,00 1.740,00 

  

6 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO   

CARTILHA 100 Und 18,64 1.864,00 3.728,00 

CAMISETAS 100 Und 18,25 1825,00 3.650,00 

FOLDER 100 Und 0,61 61,00 122,00 

BANNER (1 X 1,5 m) 1 Und 85,12 85,12 169,12 

CANECAS 50 Und 8,57 428,50 857,00 

BONÉ 100 Und 12,50 1250,00 2.500,00 

Subtotal R$ 5.512,12 11.024,12 

  

7 PESSOAL  

DIÁRIAS 15 Und 177,00 2.655,00 2.655,00 

PASSAGEM 02 Und 1.800,00 3.600,00 3.600,00 

AUXÍLIO FINANCEIRO À 
ESTUDANTES EM 
DESLOCAMENTO (Custear as 
despesas em campo) 

100 Und 232,60 23.260,00 23.260,00 

BOLSISTAS PARA O PROJETO 6 
6 

meses/ca
da 

400,00 2.400,00 14.400,00 

Subtotal R$ 6.690,20 43.915,00 

TOTAL 150.000,00 


