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PALAVRA DO PRESIDENTE

Antônio de Albuquerque Sousa Filho
Engenheiro Agrônomo – Membro Titular da Academia Cearense de Engenharia – Cadeira Nº 2 – 

Presidente

A Academia Cearense de Engenharia 
(ACE) completa o seu primeiro ano de existência 
em janeiro de 2017, apresentando resultados 
significativos.

As primeiras providências tomadas por 
sua Diretoria Executiva tiveram como objetivo a 
organização legal; elaboração e aprovação de seu 
Estatuto e Regimento Interno; normatização dos 
documentos oficiais; criação dos Órgãos Diretivos 
e regularização jurídica.

A solenidade oficial da implantação da ACE 
se deu às 20:00 h do dia 21/01/2016, no auditório 
da Fiec, por ocasião das comemorações dos 80 
anos de existência do Crea-CE, com a presença do 
Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, 
representações de várias entidades de classe e 
numerosos profissionais das diferentes categorias 
da engenharia cearense.

O esforço seguinte foi sediar a Academia e 
dotá-la das condições materiais imprescindíveis 
ao seu pleno funcionamento. Para tal, contou 
com o apoio do Crea-CE, na pessoa de seu 
presidente Victor Frota Pinto, que cedeu uma 
sala situada no 9º andar da referida entidade. 
Os móveis, computador e impressora foram 
doados pelos associados Otacílio Borges Filho 
e Antônio Caracas Nogueira, contando com o 
apoio do associado Gerardo Santos Filho e um 
Frigobar da parte do associado Antônio Salvador 
da Rocha. Finalmente, a sede foi instalada no dia 
05/09/2016, recebendo a sala a denominação de 
Engenheiro Afrodísio Pamplona.

O passo seguinte foi estabelecer o 
calendário das reuniões da Diretoria Executiva 
(primeira segunda-feira de cada mês) e Plenárias 
(terceira segunda-feira de cada mês), às 15:00 h., 
no Plenário do Crea-CE (8º andar). No que diz 
respeito à discussão de temas de interesse da 
Academia, foram realizadas as seguintes palestras: 
“Fortaleza para os anos de 2040”; “Importância 
do DNOCS”; “Energias Alternativas (Solar e 
Eólica)”, “Reúso das Águas”; “Situação Hídrica 
do Estado do Ceará”; “Rede Ferroviária Federal 

e Sistema Ferroviário no Brasil”; Transnordestina 
e o Sistema Ferroviário da Região Nordeste; 
“A Companhia de Gás Natural do Ceará” e 
“Biotecnologia e sua Integração com a Engenharia 
no Estado do Ceará”. Todas as palestras a cargo 
de especialistas pertencentes a nossa Academia 
ou convidados especiais (Vide Relatório da ACE).

A ACE realizou seminário em parceria com 
a Academia Cearense de Ciências e Academia 
Cearense de Ciências Sociais. Dois destaques 
foram a participação de membros da nossa 
Academia, junto a grupo do Crea-CE: visita e 
relatório sobre a rachadura existente na parede do 
Açude Castanhão e viagem realizada ao Projeto 
de Transposição do Rio São Francisco (26/10 a 
29/10/2016).

Grupos Temáticos, em número de nove (9), 
foram criados para discutir diferentes assuntos 
de interesse da ACE e que visam oferecer nossa 
contribuição ao desenvolvimento do Estado do 
Ceará. 

Algumas publicações foram editadas, 
divulgando o Estatuto e Regimento da ACE. O 
número inaugural da série Debates, contendo 
relatório e artigos, intitulada “Transposição do 
São Francisco” e foi dada sequência à publicação 
da Revista da Academia Cearense de Engenharia 
(Nº 2). Também está sendo montada a Biblioteca 
da ACE, formada por livros escritos por seus 
associados, após levantamento feito pelo associado 
César Aziz Ary, além da criação de uma “Home 
Page”, para divulgação de notícias de interesse da 
ACE.

Os objetivos até agora alcançados, resultam 
da contribuição dos associados e de suas efetivas 
participações, como ocorreu por ocasião do 
nosso jantar de confraternização natalina, suas 
presenças significativas nas nossas reuniões 
plenárias, envolvimento importante como na 
visita à Transposição do Rio São Francisco, suas 
contribuições financeiras e principalmente, 
a compreensão da importância do papel da 
Academia no nosso meio.
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ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA (ACE), 
PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADES

Victor Cesar da Frota Pinto *
* Engenheiro Civil - Membro Titular da Academia Cearense de Engenharia – Cadeira Nº 6 – 

Presidente de Honra da ACE - Presidente do Crea-CE

Criada em 11 de dezembro de 2015, a ACE 
tornou-se realidade por ocasião de seu registro 
no Cartório Pergentino Maia e da solenidade de 
instalação oficial acontecida em grande evento 
realizado no auditório Eng. Waldyr Diogo de 
Siqueira, na sede da Federação das Indústrias do 
Ceará (Fiec), sob os olhares de mais de 600 pessoas 
convidadas. A materialização daquele sonho de 
outrora, foi motivo de muito júbilo e regozijo para 
todos nós, que fizemos a história da fundação da 
Academia Cearense de Engenharia. 

Vale lembrar, que tal acontecimento estava 
inserido na solenidade comemorativa dos 80 anos 
de atividades do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (Crea-CE), oportunidade em que 
foram editadas e entregues, aos presentes duas 
publicações: o livro intitulado "CREA CEARÁ 
- Uma Construção de 80 Anos" e a revista da 
Academia Cearense de Engenharia, sendo esta a 
primeira publicação oficial da ACE. 

A revista traz as mensagens do presidente 
do Crea-CE, que também é presidente de honra 
da ACE, do primeiro presidente da ACE, do 
governador do Estado do Ceará, do presidente 
da Academia Nacional de Engenharia (ANE), do 
presidente do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea), do presidente Nacional 
da Caixa de Assistência dos Profissionais do 
Crea (Mútua) e do presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Coube ao 
Conselho Editorial da primeira gestão da ACE 
fazer a apresentação da revista, que é enriquecida, 

ainda, com a história do patrono da academia 
cearense.

Doze meses se passaram, período em que, de 
fato e de direito, marcaram o efetivo funcionamento 
da ACE, com realizações de reuniões da diretoria, 
uma vez por mês e em igual número, as palestras 
técnicas proferidas a respeito de relevantes 
temas, sempre abertas a todos os acadêmicos e 
convidados. Calendário previamente aprovado 
no início do ano para o exercício de 2016 marcou 
a organização e planejamento das atividades da 
ACE, no seu primeiro ano. A edição dessa revista 
traz, também, a mensagem presidencial acerca 
dos acontecimentos realizados.

Ressalto a inauguração da sala sede da 
Academia Cearense de Engenharia, no nono andar 
do Edifício San Pedro, onde funciona o Crea-
CE, e que leva o nome do Eng. Civil Afrodísio 
Pamplona.

Registro, ainda, que a ACE é a primeira 
Academia de Engenharia do Brasil, que nasceu 
completa, com todas cadeiras ocupadas, com seus 
patronos e respectivos Acadêmicos Titulares, 
bem como, dos Acadêmicos Honorários e demais 
posições preenchidas, de acordo com o regimento 
e estatuto devidamente registrados. Saliento 
que a ACE foi a primeira a ser reconhecida pela 
Academia Nacional de Engenharia (ANE), uma 
vez que fomos empossados pela presidência dessa 
instituição.

Parabéns a todos pelo primeiro ano de 
existência da ACE! 
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NORDESTE BRASILEIRO: A MARCHA LENTA PARA A ADOÇÃO DOS 
AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Francisco Ésio de Souza

Engenheiro Agrônomo - Membro Titular da Academia Cearense de Engenharia  - Cadeira Nº 7

RESUMO

O foco deste artigo concentra-se de pôr em evidência a análise da marcha lenta, em que se 
processa a adoção e difusão da ciência e tecnologia, como instrumentos de proporcionar a ruptura 
dos bloqueios, que retardam a aceleração do desenvolvimento do Nordeste brasileiro e como tal, o 
bem-estar social de sua população. Tal análise teve como ponto de referência a instalação do Seminário 
do Trópico do Semiárido brasileiro, ocorrido em Fortaleza (CE), Período – 15/09 a 22/09 de 1974, 
promovido por Reis Veloso, Rangel Reis, Alisson Paulinelli e José Lins Albuquerque – ministros do 
Planejamento e Coordenação, Interior, Agricultura e Superintendente da Sudene, respectivamente, 
onde se pode concluir, que ele foi o marco em que o Brasil “acordou”, que somente com a força da 
industrialização, não seria possível alavancar, a passos mais largos, o desenvolvimento do Nordeste. 
No entanto, sem ela também não seria possível acontecer. Era necessário, pois, algo mais! E, esse algo 
mais, era o conhecimento e a tecnologia. Foi nesse ponto, no Brasil, que se potencializou o sinergismo 
das idéias de Celso Furtado com as de Darcy Ribeiro. O propósito deste trabalho não é avaliar todo o 
esforço da adoção da Ciência e da Tecnologia no semiárido brasileiro, ocorrido no lapso temporal de 
1974 até o começo do século XXI, mas tão somente especular sobre alguns aspectos, cujo interesse recaia 
na feitura deste artigo.

Palavras-Chave: Planos Regionais; Projetos Especiais; Planos Diretores; Previsão de Secas.

ABSTRACT 
NORTHEAST BRAZIL: The Slow March for the Adoption of Technological Advances

The main focus in this article is concentrated in demonstrating evidential analysis, in the low 
march in which is processed the Science and Technology, adoption and diffusion, as instrument to 
promote the rupture from those blocks which delay the movement acceleration in the Northeastern 
Brazil, and as such, the social human well in the hole population. Such analyses had as referenced 
point, the established Brazilian Seminars to the Tropical Semiarid, which took place in Fortaleza, State 
of Ceará, during the periods of 15 to 22 of September, from 1974, promoted by Reis Veloso, Rangel Reis, 
Alisson Paulinelli and José Lins Albuquerque – Ministries from Planning and Coordination, Interior, 
Agricultural and Superintendence from Sudene, respectively, where it could be concluded that, the 
respective Seminar was an important point throughout which, the Nation of Brazil “walk – up”, that 
only with strong industrialization force, it was not possible to start the Northeast development, with 
large and well done steps. Nevertheless, without the Northeast development, it was not possible to take 
place. So, it was necessary something else! And that something else, were Knowledge and Technology. 
It was on this point, in Brazil, in which it was emphasized the synergist ideas from Celso Furtado 
and those from Darcy Ribeiro.  The objective of this work was not to evaluate all the efforts from the 
adoption Science and Technology in the Brazilian Semiarid, which occurred in the temporal period 
from 1974 up to XXI century, but as well as speculate about some aspects, which importance could be 
related to this article.

Additional Key Words: Regional Plans; Special Projects; Director Plans; Forecast Drought. 
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INTRODUÇÃO

Para se falar em ciência e tecnologia no 
Nordeste, é preciso dar um salto atrás no tempo 
e se reportar ao CNPq, às universidades, aos 
institutos de pesquisa e experimentação (estes 
os precursores da Embrapa), às fundações de 
pesquisa, aos órgãos regionais de desenvolvimento 
e, por excelência, à Embrapa. É preciso se ter uma 
visão sistêmica, é preciso se falar em tanta coisa 
que, em assim sendo, não comportaria tratar-se 
em um artigo de revista, sem antes se restringir 
para um campo mais limitado.

Este será o artifício metodológico que o 
autor adotará: deixando o geral e se fixando no 
específico, quais sejam os Planos Regionais.

Breve Análise da Perspectiva Histórica 
Sobre o Esforço do Planejamento Regional 

Nordestino e Sua Conexão Tecnológica
Quando se analisa a série de planos 

regionais elaborados para o Nordeste a partir 
dos anos 1960, constata-se a recorrência explícita ou 
implícita às linhas traçadas pelo Grupo de Trabalho 
para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN).

Foram dez, ao todo, os documentos de 
política e programação regional, neste período, 
compreendendo os Planos Diretores – PD (I Plano 
1961-1963; II Plano 1963-1965; III Plano 1966-
1968 e IV Plano 1969-1973); Planos Regionais de 
Desenvolvimento – PRD (integrando os Planos 
Nacionais de Desenvolvimento – PND (1972-1974, 
1975-1979 e 1980-1985); o capítulo Nordeste do I 
PND da Nova República – I PND/NR (previsto 
para o período de 1986 a 1991) e a política de 
desenvolvimento do Nordeste – I Plano Trienal 
de Desenvolvimento do Nordeste – I PTDN (para 
o período de 1988-1990).

NORDESTE – SÍNTESE DA SEQUÊNCIA 
DE PLANOS REGIONAIS

O Nordeste Como Prioridade Nacional
I Fase – Planos Diretores (1960-1973)

A primeira fase fora caracterizada pelo I 
Plano Diretor (1960-1962), II Plano Diretor (1963-
1965), III Plano Diretor (1966-1968) e IV Plano 
Diretor (1969-1973), os quais foram elaborados 
pela própria Sudene, mas auscultando os Estados 
que integravam a sua área. Posteriormente, foram 
submetidos à aprovação do Congresso Nacional. 
Nesta circunstância, tinham força de lei.

II Fase – Os Projetos Especiais
No novo contexto, surgiram os chamados 

“Programas Especiais”, como o Programa de 
Áreas Integradas do Nordeste – POLONORDESTE 
(Decreto n. 74.794/74; o de Desenvolvimento da 

Região Semiárida – Projeto Sertanejo (Decreto 
n. 78.299/76; de Recursos Hídricos do Nordeste 
– PROHIDRO (EM/CDE n. 10/79); de Apoio às 
Populações Pobres das Zonas Canavieiras do 
Nordeste – PROCANOR (Decreto n. 84.096/79); 
de Desenvolvimento da Agroindústria – PDAN 
(EM n. 05/74) e Pesquisas do Trópico Semiárido 
– TSA (Decreto n. 74. 911/74).

Todo esse esforço foi bancado pelo 
Programa de Integração Nacional (PIN) e o 
Programa de Distribuição de Terras do Norte e 
Nordeste (PROTERRA), “[...] a serem financiados 
com parcela equivalente a 50% dos recursos 
do então ‘Sistema 34/18’”. Assim, o PIN e o 
PROTERRA foram as fontes financiadoras de 
importantes intervenções no Nordeste.

III Fase dos Projetos Especiais – 
I/PTDN (1988-1990)

Atribui prioridade aos Programas de Apoio 
ao pequeno Produtor Rural (PAPP); Apoio às 
Organizações de Pequenos Rurais (Projeto São 
Vicente), de Irrigação do Nordeste (Proine) e 
de Ocupações de Novas Áreas (Pronar), assim 
como a preparação do Plano Diretor Vale do São 
Francisco (PLANVASF). O PAPP, que absorveu 
o POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo, o 
PROHIDRO e o PROCANOR, foi financiado com 
recursos do PIN/PROTERRA, FINSOCIAL e 
com recursos de crédito negociado com o Banco 
Mundial (Bird).

Diante dessa pluralidade de planos 
regionais, concebidos e implantados no Nordeste 
brasileiro durante o lapso temporal de 30 anos 
(1960 – 1990), fixar-me-ei à fase dos Planos 
Regionais de Desenvolvimento – PRD, não mais 
independentes como outrora, mas integrantes 
dos Planos Diretores da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Voltando-se, assim, para o novo 
approach, ou seja, para os Planos Regionais 
de Desenvolvimento – PRD, a Sudene não 
mais exercia um papel de atriz principal no 
cenário nordestino, tendo apenas uma função 
de coadjuvante, pois os Planos Regionais de 
Desenvolvimento (PRD) ficaram presos ao eixo 
do Plano Nacional de Desenvolvimento – PND. 
Neste contexto, os Projetos Especiais acima 
enumerados, ao serem analisados - desde sua 
gênese, passando pelo arcabouço institucional, 
recursos humanos e financeiros – englobando a 
implantação e avaliação de resultados –, por certo 
gerariam livros e mais livros.

Assim sendo, fixo-me, especificamente, no 
Programa do Trópico Semiárido (TSA), não só, 
por não ser o objetivo, deste trabalho, abordar 
outros temas, a não ser de forma genérica, mas 
para guardar fidelidade ao título deste artigo.

 F. E. Souza
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Observem que, o binômio - Ciência e 
Tecnologia -, somente veio aparecer durante a fase 
dos Projetos Especiais. Porquanto, até a vigência 
dos Planos Diretores, ano de 1973, a política de 
desenvolvimento do Nordeste ficava esteada na 
força da industrialização. Porquanto, as correntes 
desenvolvimentistas tinham visões diferentes.

O pensamento da Comissão Econômica 
para a América Latina (Cepal) era de que a 
industrialização e o crescimento deveriam ser 
o carro-chefe da locomotiva que transportaria a 
porção mágica, que elevaria o desenvolvimento do 
Nordeste, mas com a indispensável participação 
do Estado.

Furtado, um dos defensores dessa 
corrente desenvolvimentista, inclusive no campo 
pragmático, leia-se Sudene, citado por Feil e Slivnik 
(1), ainda em 1996, insistia na sua convicção de 
que “[...] todo país subdesenvolvido tem que fazer 
um esforço ordenado [planejamento] para sair 
do subdesenvolvimento por intermédio de uma 
política que assuma a sua forma mais acabada, 
num plano, e só o Estado pode comandar esse 
processo”.

Darcy Ribeiro, também citado pelos mesmos 
autores, entende que “[...] o elemento-chave na 
superação da situação do subdesenvolvimento 
é o entendimento de que somos a alternativa 
para evitar a perpetuidade desta realidade, 
viabilizando-nos por meio do uso eficiente de 
nossos recursos e possibilidades”. O domínio 
sobre a ciência e a tecnologia e o aumento do nível 
educacional parecem fundamentais, no caminho 
trilhado rumo ao desenvolvimento.

Ante o exposto, conclui-se que o Seminário 
sobre Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento 
da Agricultura no Trópico Semiárido não foi, 
simplesmente, apenas mais um seminário 
ocorrido no Nordeste, mas o início de uma ruptura 
de paradigmas, em que se buscava desenhar um 
novo cenário no horizonte das oportunidades, no 
tratamento do semiárido brasileiro.

A Política de Desenvolvimento do 
Nordeste e da Ciência e Tecnologia

A ciência e a tecnologia somente foram 
adquirindo modesto relevo com o advento do IV 
Plano Diretor, por meio da criação do Fundo de 
Pesquisas e de Recursos Naturais (Furene), pois 
se constituiu em um importante instrumento 
para projetos de investigação tecnológica da 
região. Somente na época dos PNDs é que 
foi institucionalizado o Programa do Trópico 
Semiárido (TSA), com o intuito, precisamente, 
de coordenar o esforço de pesquisa científica e 
tecnológica no Nordeste e, muito especialmente, 
na região semiárida, cujos problemas se têm 
revelado resistentes às soluções convencionais 
tentadas. Dois outros programas nesse campo 

constaram do II PND/NE, um de caráter genérico, 
de promoção do desenvolvimento científico e 
tecnológico; outro de promoção de estudos e 
pesquisas sobre fontes não convencionais de 
energia. “Da nova política regional em vigor 
e do I PTDN, o desenvolvimento científico e 
tecnológico é uma das linhas estratégicas básicas, 
privilegiando o apoio institucional e as áreas 
de Biotecnologia, Química Fina, Mecânica de 
Precisão, Novos Materiais e Informática”.

Sudene – Ob. Cit. Pag. 45.

Antecedentes do Programa do Trópico Semiárido 
(TSA)

Gênese
Programa nascido como fruto do Seminário 

sobre Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento 
da Agricultura no Trópico Semiárido, realizado 
no período de 15/09 a 22/09 de 1974, no Centro 
de Convenções de Fortaleza (CE), como fruto de 
uma viagem que o Ministro-Chefe da Secretaria 
de Planejamento e Coordenação da Presidência 
da República (Seplan-PR), João Paulo dos Reis 
Velloso, empreendeu aos Estados Unidos da 
América, onde visitou a Academia Americana 
de Ciências. Ao regressar ao Brasil, idealizou a 
feitura do referido seminário.

Seminário Sobre Ciência e Tecnologia 
no Desenvolvimento da Agricultura do 

Semiárido
Seminário Debate Trópico Semiárido – Com essa 
chamada, o Jornal Correio da Manhã – Fortaleza 
(CE), 17 de setembro de 1974, informou, por 
ocasião de sua abertura. Jornal Correio da Manhã, 
exemplar pertencente ao acervo do Instituto 
Histórico do Ceará.

A PALAVRA DO GOVERNADOR

Abrindo o Seminário “Ciência e 
Desenvolvimento da Agricultura do Semiárido, 
o Governador Cesar Cals (2) ‘[...] destaca a sua 
importância no contexto do desenvolvimento, 
não só por contar, durante a sua realização, com 
a presença de Ministro de Estado, dirigentes de 
organismos regionais e de técnicos nacionais e 
estrangeiros, como também pelo que virá num 
futuro bem próximo das disposições científicas 
em benefício da Região”.

Tomando a palavra, advertiu Velloso (3): 
“[...] Já está na hora de o Brasil fazer algo no tocante 
à Ciência e Tecnologia na região Semiárida”. 
“Destacou, ainda, que no II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1976-1979), ‘[...] foi alocada 
para a região, 100 bilhões de cruzeiros, uma média 
de 20 bilhões por ano’. Feito isto, ‘A preocupação 

Nordeste Brasileiro: A Marcha Lenta para a Adoção ...
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agora se volta para a redução dos efeitos das 
secas e o desenvolvimento de novas espécies de 
lavouras e a melhoria da produtividade”.

Instado a falar, disse Albuquerque (4): “Do 
seminário ora aberto [de seus resultados], espera 
a metade da população do Nordeste, exatamente 
a que moureja nas áreas secas, dependendo 
essencialmente do setor primário”.

A TEMÁTICA

Previsão de Secas, Chuvas Artificiais, 
Melhoramento Genético (Animal e 

Vegetal), Desenvolvimento da Produção 
Animal, Preservação da Água, Irrigação, 

Energia Solar e Agricultura Seca
Integrantes do Evento – Oitenta (80) 

cientistas, entre nacionais e estrangeiros.
Alguns conferencistas – Professores 

–representantes da Academia Americana 
de Ciências; e Professores da USP - Almiro 
Blumenschain – diretor da Escola Superior 
de Agricultura de Piracicaba – e professor 
geógrafo Aziz Nazib Ab’ Sabor. Patrocínio – 
Governo Federal – Secretaria do Planejamento 
e Coordenação da Presidência da República e 
Ministério do Interior.

Período – 15/09 a 22/09 de 1974 (5).

ENCERRAMENTO

Estiveram presentes no encerramento do 
seminário: o governador do Estado do Ceará, Cesar 
Cals de Oliveira (que o presidiu); o ministro-chefe 

da Secretaria de Planejamento e Coordenação 
da Presidência da República (SEPLAN-PR), João 
Paulo dos Reis Velloso; o ministro do interior, 
engenheiro agrônomo Mauricio Rangel Reis; o 
ministro da agricultura, engenheiro agrônomo 
Alisson Paulinelli; o superintendente da Sudene, 
engenheiro civil José Lins de Albuquerque; o 
autor deste artigo e engenheiro agrônomo Hailton 
Santos Seara. Os dois últimos eram técnicos 
da SUDENE, lotados no Recife, que vieram 
especificamente com membros da coordenação do 
evento no Ceará. Local – Centro de Convenções 
de Fortaleza (CE).

 
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DO 

SEMINÁRIO

Ciência e Tecnologia – Desenvolvimento da 
Agricultura do Semiárido

O Semiárido Brasileiro – Em recente Imagem.
A partir dos resultados de então, a linha 

investigatória discutida, durante o seminário 
realizado em Fortaleza passou a ser testada, em 
caráter experimental, no semiárido nordestino, no 
âmbito de outros programas do Governo Federal, 
ou Governo Estadual, no caso o Ceará, em sua 
vertente tecnológica.

Exaurido, o governo do presidente Geisel 
(15/03/1974 – 15/03/1979), assumiu como 
presidente da república do Brasil o General 
Figueiredo (6) (1979 -1985) e, com ele, saiu o 
engenheiro agrônomo Mauricio Rangel Reis, 
Ministro do Interior (1974-1979), e assumiu 

Figura 1– Fragmentos da Caatinga de os Sertões de Canindé (Seca 2012-2016).  Foto tirada pelo 
autor à margem da Rodovia Estadual – Trecho entre o Distrito de Campos Belos (Caridade - CE) e 
Guaramiranga (CE) – Agosto de 2016.

 F. E. Souza
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Andreazza (7), que não só encampou o legado 
de Rangel Reis, mas deu-lhe continuidade e 
dimensão.

A Criação do Programa do Trópico do 
Semiárido (TSA)

Assim, obedecendo à sequência da temática 
do seminário do semiárido, abordaremos seu 
primeiro item:

PREVISÃO DE SECAS

Não constitui novidade para ninguém 
reconhecer que, desde priscas eras, o homem busca 
decifrar os segredos da natureza. Nesse contexto, 
insere-se bem, o brasileiro nordestino quanto ao 
aparecimento de bons invernos ou quadras de 
secas. E, para isso, usa toda a sua imaginação e 
criatividade.

UMA VOZ PROATIVA NO DESERTO

Mas nem todos pensam assim! Senão 
vejam a interpretação do Nordeste, notadamente 
o seu miolo, o semiárido. Na visão proativa das 
potencialidades do Nordeste, pelo olhar dedutivo 
de um brasileiro erudito que enxerga além de seu 
tempo, Mangabeira Unger, em longa entrevista 
dada a uma revista editada no Nordeste, que 
transcrevo apenas este trecho:

Indaga o repórter: “Nas últimas incursões 
pela região, o que o senhor enxergou e sentiu no 
Nordeste de hoje” (2009).

Unger (8): “Eu andei no interior de todos 
os nove estados. E o que vi, antes de tudo, é 
uma versão concentrada do enigma brasileiro. 
Um enorme dinamismo, um turbilhão, uma 
criatividade, que se manifesta por meio de 
grandes forças construtivas do Nordeste de hoje. 

Nordeste Brasileiro: A Marcha Lenta para a Adoção ...
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A primeira é um empreendedorismo emergente, 
sobretudo, no semiárido. E uma inventividade 
tecnológica popular, difusa, porém desequipada. 
Ambas as manifestações da mesma coisa, que é 
essa vitalidade desmensurada. O atributo mais 
saliente do Brasil. E no Nordeste, como em todo 
o Brasil, esta vitalidade está enclausurada numa 
camisa de força de instituições, de práticas, de 
idéias que a suprimem, em vez de instrumentalizá-
la. “Esse é o meu sentimento maior sobre o 
Nordeste”. E acrescenta: “o Nordeste não deve 
aparecer para o imaginário do Brasil como uma 
região pedindo favores e compensações.” “Ele 
deve aparecer aos olhos do país como uma 
vanguarda potencial, na construção do nosso 
modelo de desenvolvimento”.

Um Despretensioso Comentário Sobre a 
Entrevista de Mangabeira Unger
Como é cristalino e consistente o 

pensamento do cientista. Sem conhecer, a não ser 

de forma genérica, o que expressa o competente 
professor Mangabeira, em sua peregrinação pelo 
Nordeste brasileiro, sobretudo no seu espaço 
semiárido, não só admiro o seu depoimento como 
relato trechos pinçados de suas observações, 
mormente, na “inventividade tecnológica”, 
reforçada pela incessante luta histórica e intuitiva 
de inventividade do homem nordestino na busca 
pela sobrevivência, no seu próprio ecúmeno.

A INVENTITIVADE MATUTA

Reportando-me à frase “[...] inventividade 
tecnológica popular, difusa, porém desequipada” 
cunhada por Mangabeira é preciso, novamente, 
voltar-me para o passado e relembrar de quantas 
invenções e conquistas não fez o homem do sertão. 
Sem querer cansar o leitor, relato alguns desses 
inventos que vararam o tempo em uma época em 
que era simplesmente impossível se apropriar 
de qualquer experiência usada em outras partes 
semiáridas do mundo.

Ainda assim, o nordestino criou e adotou 
diversas manifestações tecnológicas autóctones da 
região. Contudo, citarei apenas poucos exemplos, 
em um universo grandioso de inventos no Sertão.

A saber:
a) “Charqueada”– Seu invento, em um 

momento só, possibilitou a conservação da 
carne (carne seca ou carne-de-sol); facilitou seu 
transporte, diminuiu seu peso e barateou os custos 
de transporte.

b) Adoção do Cata-vento– Usando a força 
eólica, tão conhecida na captação da água, no 
Ceará; a roda d’água nos engenhos de cana-de-
açúcar da Zona da Mata; o carneiro hidráulico...

c) A exposição das folhas das carnaubeiras– 
São expostas ao Sol para liberar sua cutícula, ou pó.

d) A feitura de barreiros – Felizmente 
evoluíram para os açudes, os quais são de suma 
importância para a sobrevivência da população 
desta região.

VAZANTE, O REFRIGÉRIO DO SERTÃO

É comum o sertanejo tirar partido das terras 
situadas à jusante dos açudes, que, beneficiando-
se da água que flui pelas paredes das barragens 
pouco conservadas, formam uma espécie de 
refrigério, onde se cultivam geralmente culturas 
alimentares como batata-doce, coqueiro, capins 
para alimentação das vacas leiteiras e cavalos de 
estimação.

A BUSCA DE PREVER O TEMPO

A experiência dos “Profetas das Chuvas”– 
Tentam correlacionar o comportamento dos 

Figura 2– Cata-vento. Acervo do autor.

Figura 3 – Roda d’água usada no Nordeste – Zona da 
Mata.

 F. E. Souza
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vegetais, animais e os sinais das nuvens à presença 
ou não de bons invernos ou secas. 

A propósito deste tema, enquanto o abordo, 
o Jornal Diário do Nordeste destaca: “Profetas da 
chuva fazem primeiro encontro”, realizado na 
cidade de Quixadá (CE), sobre as perspectivas do 
inverno de 2017.

O grupo de pesquisadores é composto 
por pessoas das mais variadas profissões – 
agricultores, comerciantes, fazendeiros... – mas 
em um aspecto, exibem a mesma identidade: a 
de pesquisarem, ouvirem e tentarem decifrar os 
segredos do semiárido, pela aparência e voz da 
natureza, isto é, como se portam os pássaros, os 
animais, as plantas, as estrelas, as nuvens...

Admitindo, portanto, que o homem, ao 
longo de sua histórica evolução, avançou no 
raciocínio, na lógica e no conhecimento, mas 
perdeu na sensibilidade.

Assim, “empolgados [com o novo encontro], 
falavam das previsões que haviam feito em anos 
anteriores”, quando, ao mesmo tempo, criticavam 
os cientistas: como desabafou Viana (9), “[...] esse 
pessoal da tecnologia só faz previsão para dizer 
se vai encher açudes. Mas a gente faz previsão 
para dizer se vai ter pasto, se vai dar feijão, se vai 
encher o açude particular”.

Para o desavisado sobre a cultura do 
Nordeste, é até compreensível não entender o 
comportamento do homem sertanejo sobre seu 
meio, refletir algo bizarro, próximo a um alienado. 
Falsa compreensão!

Essas pessoas – profetas da chuva, parteiras, 
rezadeiras, mesinheiros e outras categorias – são 
respeitadíssimas como mestres do saber intuitivo 
não só no âmbito de sua comunidade, mas pelo 
próprio saber erudito da universidade.

Alimentando a temática, veja a manchete 

de um jornal local sobre o assunto – Mestres 
da cultura terão título de notório saber, onde 
destaca o posicionamento de Sampaio (10), ao 
reconhecer a importância da parceria dentro do 
ambiente acadêmico. E continua Sampaio (10): “É 
por meio do reconhecimento pela universidade 
que pessoas podem se tornar sábias mesmo fora 
dela”. “Por experiência de vida, dons e talento”, 
afirmou.

Figura 4 – Um dos “profetas da chuva”, exibindo sua experiência para outros 
componentes do grupo, na cidade de Quixadá (CE). Fonte – Jornal Diário do 
Nordeste, 29 de agosto de 2016.

Figura 5– Ave João de Barro (Furnarius rufus), 
situado no plano superior, que tem fama de 
inverno nenhum molhar seus filhotes. Pintura de 
Lucivaldo. Acervo do autor. Setembro de 2016.

Nordeste Brasileiro: A Marcha Lenta para a Adoção ...
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Chuvas Artificiais, a Esperança que 
Ainda não Vingou

No que diz respeito ao item das chuvas 
artificiais, bem que o Governo do Estado do Ceará, 
pioneiro neste trabalho de nucleação das nuvens, 
em parceria, por meio do Projeto Modart, com o 
Centro Aéreo Espacial de São José dos Campos, no 
período da seca de 1979-1984, tentou a precipitação 
de chuvas artificiais, desenvolvendo uma gama 
de atividades nesta área, inclusive adquirindo 
instrumentos mais modernos, a exemplo de um 
avião todo aparelhado, com laboratório, não só 
para provocar a precipitação de chuvas, mas criou 
uma Instituição (Funceme) para desenvolver 
modelos estatísticos que pudessem correlacionar 
informações de como prever a aproximação de 
quadras atípicas.

A propósito deste assunto, veja o que 
diz Queiroz (11) sobre o “Desenvolvimento e a 
Tecnologia:

“A situação do Nordeste é bastante 
conhecida de todos. Muitos são os trabalhos e 
relatórios publicados, não só pelos órgãos que 
atuam na área, mas também por estudiosos da 
problemática nordestina, que tão bem analisaram 
com profundidade, nos seus diversos aspectos”. 
E continua: “Mais recentemente, (ano de 1982) o 
Centro Aéreo Espacial de São José dos Campos vem 
desenvolvendo uma série de pesquisas e estudos 
sobre modificações de clima, chuvas artificiais etc., 
todos de grande interesse para a região”.

Infelizmente, o Brasil e o resto do mundo 
ainda não conseguiram gerar e adotar uma 
tecnologia de nucleação de nuvens que permita, 
com segurança, provocar chuvas artificiais. 
Desgraçadamente, ainda não foi possível 
viabilizar o invento do pesquisador cearense com 
o atual nível tecnológico que se dispõe. Como 
tal, seu projeto, com justa razão, foi desativado 
por um algum tempo. Contudo, acredito que, 

futuramente, a tecnologia resolverá, pois quando 
há interesse político, a decisão sai rápido. Veja 
o exemplo do Seminário sobre o semiárido: tão 
logo se encerrou, no fim de setembro de 1974, 
não passados mais de 50 dias, já era publicada no 
Diário Oficial da União sua criação.

Concentrava-se apenas em quatro 
programas, três do Governo Federal e um do 
Governo Estadual: Programa de Desenvolvimento 
da Região Semiárida – Projeto Sertanejo (Decreto 
n. 78.299/76); Programa de Recursos Hídricos 
do Nordeste – Prohidro (EM/CDE n. 10/79); 
Programa de Emergência e o Projeto de Valorização 
do Baixo e Médio Jaguaribe – Promovale, por 
entender que estes foram os principais clientes 
do Plano Básico de “Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico”.

PROJETO SERTANEJO

O Projeto Sertanejo incorporou diversas 
inovações tecnológicas, como a irrigação; painéis 
de captação de energia solar à base de células 
fotovoltaicas; dessalinização de água salgada por 
meio de dessalinazadores; máquinas de extrair 
leite de soja; e biodigestores em todo o Nordeste, 
durante a seca de 1979-1984. O objetivo do 
Projeto era instalar 200 núcleos em todo o espaço 
do semiárido. Feito isso, uma vez maturada a 
intervenção em todo o semiárido brasileiro, com 
cerca de 800 mil quilômetros quadrados, estaria 
todo este espaço coberto.

Um dos núcleos do Projeto Sertanejo em 
ação: 

Contudo, lamentavelmente, o projeto foi se 
desacelerando, logo após a saída de Andreazza 
do Ministério do Interior, visto que o projeto 
carregava, em sua estratégia, uma forte dose de 
subsídio, até que a área-programa se tornasse 
auto-sustentável.

PROGRAMA DE EMERGÊNCIA

O Programa de Emergência passou a instalar 
dessalinazadores de água de poços profundos – 
quando imprestável para o consumo humano – e 
que registrasse uma vazão compensatória.

A face cruel da seca
Em sucessivo, ignoro qual foi a dinâmica de 

uso dessas inovações tecnológicas, no Nordeste do 
Brasil, para as décadas seguintes à experiência ora 
relatada. Contudo, dando um pulo temporal para 
frente até 2016, onde se passaram 41 anos após o 
evento do Seminário sobre Ciência e Tecnologia 
no Desenvolvimento da Agricultura no Trópico 
Semiárido, registro essas excelentes notícias sobre 
os dois temas:

Figura 6– Avião da FUNCEME, aparelhado para 
bombardear nuvens e provocar chuvas artificiais. Foto 
tirada em 1981 – Acervo do autor.

 F. E. Souza
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PROHIDRO, O CONTRAPONTO

Prohidro - É possível que tenha também 
usado a tecnologia dos dessalinizadores.

Programa de Valorização Rural do Baixo 
e Médio Vale do Jaguaribe – (Promovale). 

Apoio Estadual
Apoiado em dados técnicos oriundos dos 

estudos básicos, desenvolvidos pela Sudene, diga-
se Grupo do Vale do Jaguaribe (GVJ), em 1980, e 
a estrutura hídrica formada pelo Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS, 

Figura 7 – A) Canal de irrigação do Projeto Sertanejo – Foto extraída do Relatório de Atividades – 1980-1982. 
Governo do Estado do Ceará – Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Fortaleza – março de 1983. B) Cultura 
do sorgo irrigado. Foto extraída do Relatório de Atividades – 1980-1982. Governo do Estado do Ceará – Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento. Fortaleza – março de 1983.

Figura 8– Frente de Emergência – Ano de 1970. Construção do Açude 
Cacimbas. Município: Campinas do Piauí – Estado do Piauí. Foto: 
Sudene/DNOCS. Acervo do autor.

mormente depois da instalação da Válvula de 
Dispersão no Açude Orós, que fez com que o Rio 
Jaguaribe, abaixo, se tornasse perene.

Nesse contexto, foi implantado pelo 
governo do Estado, o II Governo Virgílio 
Távora, por meio da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (Saab), um programa de 
irrigação privatizada – Programa de Valorização 
do Baixo e Médio Jaguaribe – Promovale, tendo 
inicialmente como área-programa a região do 
Baixo e Médio Jaguaribe. Suas ações objetivavam, 
fundamentalmente, o desenvolvimento de 
atividades agrícolas, atuando de forma gradual e 

Nordeste Brasileiro: A Marcha Lenta para a Adoção ...
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articulada, para melhor se obter o aproveitamento 
racional das potencialidades da área-programa 
e formar centros-dinâmicos de economia auto-
sustentada.

O Programa envolvia 16 municípios do 
Baixo e Médio Jaguaribe, abrangendo uma área de 
18.538 km2 e uma população de 441.200 habitantes.

O Promovale elegeu como eixo central 
de interesse, a irrigação privatizada, mas com o 
apoio do governo estadual, experiência até então 
inédita no Nordeste.

Para tanto, mobilizou uma estrutura 
executiva simples, tirando partido do sinergismo 
do próprio Estado, ou mesmo do Governo Federal, 
para executar as diversas facetas do programa. 
Sua sede foi localizada no município de Limoeiro 
do Norte.

Contava o programa, de forma articulada, 
com os segmentos de irrigação, eletrificação 
rural, titulação de terras, crédito subsidiado, 
assistência técnica rural, oferta de insumos 
agrícolas, laboratório de análise de solos, Unidade 
de Beneficiamento de Sementes (UBS), Unidade 
de Produção de Alevinos (UPA), Centro de 
Treinamento para Irrigantes e garantia da compra 
da produção, com base no preço mínimo do 
Governo Federal.

Como se observa, o Promovale contemplava 
toda a cadeia agrícola do preparo do solo para o 

Figura 9– Ministro do Interior (1979-1985) Mário David Andreazza inaugurando uma 
barragem no Rio Salgado, onde se vê, no 1º plano, da esquerda para a direita, o prefeito de 
Aurora, João Macedo, o ministro Andreazza, o governador Manuel Castro Filho (1982-1983) e 
o secretário de Agricultura e Abastecimento do Ceará - Ésio de Souza. Foto do acervo do autor. 
Ano de 1982.

plantio até a comercialização, que, no primeiro 
ano, se concentrou preferencialmente no plantio 
de feijão, cereal básico para a alimentação da 
população do Nordeste semiárido.

O Promovale teve um bom desempenho que 
despertou o interesse do ministro da Agricultura 
em visitá-lo, conforme mostra a foto seguinte.

Com o período de seca na região, a 
produção irrigada fez contraponto com a escassez 
da safra de sequeiro, evitando que os preços se 
elevassem muito e impactassem no orçamento 
dos agricultores, que não contavam com áreas 
irrigadas, e sim com o plantio de sequeiro em crise 
por conta da seca.

O programa teve tanto sucesso que obteve 
diversos comentários da imprensa na época. 
Vejam, a seguir, trechos do comentário feito por 
Sampaio (12):

SIMPLIFIQUEM!

“Feijão a Cr$ 1.200,00 a saca de 60 quilos”. 
A Cr$ 20,00 o quilo. Bem ali, na Morada Nova, a 
terra do governador. Foram operações de compra 
e venda que se realizaram à farta.

Não é denúncia, não se trata de linguagem 
de oposicionista, não é pouco ou mal afazer de 
jornalista. É fato que a própria Secretaria de 
Agricultura, “[...] há uma ou duas semanas atrás, 

 F. E. Souza
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constatou, quando lá compareceu, através da 
Comissão designada para comprar, diretamente 
do produtor, e a um preço mínimo pré-
estabelecido, a safra de feijão local, estimada para 
todo o Ceará em 170 mil toneladas”.

 “Dita Comissão foi insistentemente 
procurada pelos atravessadores, que haviam 
adquirido o feijão do produtor àquele preço de 20. 
É evidente que não podia haver melhor negócio, 
isto é, comprar a 20 e, com menos de um mês, 
vendê-lo sem complicações nem burocracia, a 53 
ou 60 cruzeiros, como estava a oferecer”.

“Não tem ação da Petrobras que renda 
tanto. Motel perde! Ocorre que a coisa, este ano 

das graças de 1982, parece que adquiriu uma 
tendência mudancista”. O atual secretário da 
Agricultura, sujeito simples, destituído dos 
fricotes da tecnocracia reinante, pôs em execução 
um plano simplório, destituído de formalidades, 
com o que vem conseguindo pôr freio a maléfica 
ação dos “atravessadores’’ e permitindo para que 
o produtor venda, de fato, a preço justo, o feijão 
que conseguiu plantar e colher.”

A estratégia é a da simplicidade: o caminhão 
chega à feira interiorana, arma a barraca, põe-se a 
balança na calçada, classifica-se o tipo de feijão, 
após o que se dá o comprovante com o qual o 
produtor irá ter ao guichê do banco para receber, 

Figura 11– PROGRAMA FEIRA DO POVO – BANCA DO FEIJÃO – ANO 1982. Da esquerda 
para a direita: secretários Ciro Saraiva, Ésio de Souza, o governador Manoel Castro Filho 
(período 1982-1983) e Eng. Agr. Clinton Saboia – GESCAP.

Figura 10- Visita do Ministro da Agricultura, Amaury Stabilly, e sua comitiva, ao município 
de Limoeiro do Norte (CE), sede do Promovale, em 1982, sendo este recebido pelo governador 
Virgílio Távora e seu vice, Manuel Castro Filho, o secretário da Agricultura Ésio de Souza 
(expositor do projeto), o presidente da Ematerce Mauro Gondim, o prefeito do município 
Gladstone Bandeira, o secretário de Estado Airton Machado, entre outros. Foto – acervo do 
autor (II Governo Virgílio Távora – 1979-1982).

Nordeste Brasileiro: A Marcha Lenta para a Adoção ...



14

Revista da Academia Cearense de Engenharia 2 (1) Jan – Jun 2017

sem complicações ou protocolos, o valor real da 
operação feita.

Olha gente, que sou pouco de acreditar 
em coisa de governo, especialmente no Ceará 
(lembro-me de Gomes de Matos, que dizia ter 
três coisas que o Ceará nunca deu bom: alfaiate, 
garçom e governador...). Mas, nesses comandos 
que a Secretaria de Agricultura do Ceará está 
mandando para o sertão, para a compra direta 
ao produtor..., nisso eu acredito e dou fé. Esse 
Secretário da Agricultura, Ésio de Souza, para mim 
está tendo um valor especial e extraordinário: ele 
se fez prova viva, de que anda, que está mexendo 
e bulindo, a demonstrar na prática aquilo que há 
30 anos de batente na Imprensa ou das Tribunas, 
venho dizendo e gritando: simplifiquem que a 
coisa vai. De complicômetro à mão é que não dá! 

O Programa Feira do Povo, após seu 
lançamento, invadiu as favelas, chegou às obras 
dos Bolsões de Seca, vendendo cada quilo de 
feijão ao preço de Cr$ 50,00. Esta oferta estendeu-
se até o mês de outubro de 1983. Apesar de todo 
o reconhecimento que teve o Promovale, como 
visto, no que diz respeito ao êxito obtido no ponto 
de vista econômico-social, ainda assim, não teve 
sua continuidade assegurada. Porquanto, tão 
logo expiraram os governos que o criaram - II 
Governo Virgílio Távora e Manoel Castro Filho 
–, o programa foi desativado e esquartejado, pelo 
Secretário da Agricultura, que me sucedeu. Fato 
este que causou consternação ao personagem 
que teve a ideia de criá-lo, assim como de outros 
programas do mesmo nível de importância, 
mas de setores variados, que também tiveram o 
mesmo fim.

Nesse contexto adverso, revela-se o que 
disse Távora (13), referindo-se à desativação 
de programas criados por ele quando de seu II 
Governo: “Minha grande frustração não foi deixar 
de ter feito a obra, que planejava e não conseguir 
fazer. Foi ver destruído aquilo que se tentou fazer 
no último governo.”

O segredo do êxito do Promovale alicerçou-
se em 04 pilares: uma antiga inspiração dos 
agricultores, que habitavam as margens do Rio 
Jaguaribe, então já perenizado (pronta aceitação 
da população meta); o projeto nasceu da inspiração 
do próprio governador (apoio político); uma 
intervenção multi-institucional (Governo Federal, 
Estadual, universidade, bancos e os proprietários 
de terra) e um gerenciamento desburocratizado, 
pessoal qualificado e engajado no programa.

A ENERGIA SOLAR

Neste item, apesar do fosso temporal de 
tantos anos (1974-2016), é gratificante registrar 
o enunciado por Serpa (14): “Exclusivo! A 
[empresa] Santilisa Embalagens, empresa do 

Grupo Teles – controlado pelo empresário 
cearense Everardo Teles – tornou-se, desde 
quarta-feira, a primeira indústria do país a operar, 
exclusivamente com energia solar”. “A Usina que 
a abastece localiza-se em Pindoretama, região 
metropolitana de Fortaleza, bem ao lado de sua 
fábrica de embalagens”. Ela dispõe de 9.231 
células fotovoltaicas, cuja potência instalada é de 
3 MW. As células, de última geração tecnológica, 
foram fabricadas na cidade de St. Peters, em 
Missouri (EUA), pela Norte-Americana San 
Edison. A Energia Zero Brasil – de João Pessoa 
(PB) – instalou os painéis, que se assentam em 700 
bases de concreto de 1,40 m x 1,40 m cada uma. 
Em 2017, o Grupo Teles executará a 2ª fase do 
projeto: mais 2 MW”.

Fonte: POVO é história – Há 30 anos. 1986 
– Ceará – Virgílio revela a sua frustração. Trecho 
dito pelo Senador Virgílio Távora por ocasião 
de participação de mesa-redonda promovida 
pelo Jornal O Povo de 11 de setembro de 1986. 
Republicado pelo mesmo jornal em 11/09/2016.

Assim, tutorado pelos informes divulgados 
pela imprensa, o Estado do Ceará deu um exemplo 
ao Brasil.

Entendo que, diante dessa adoção por parte 
da iniciativa privada, que visa produzir bens, mas 
também, naturalmente, obter lucros, em usar a 
energia solar em seu empreendimento, não seria 
oportuno questionar? Por que o setor público não 
passa também a utilizar as fontes alternativas 
e limpas da energia solar, eólica e outras, em 
setores estratégicos como a dessalinização das 
águas salgadas, seja do mar, seja do hiterland do 
semiárido, para o abastecimento das populações 
humanas e animais, bem como nas atividades do 
aparelho produtivo brasileiro!

Um país como o Brasil, que conta com uma 
região como o Nordeste brasileiro, provida de uma 
extensa costa atlântica, iluminada e energizada 
por tantas horas de sol por dia, e com uma base 
física de 1.600.000 km2, não pode se queixar de 
pobreza de recursos naturais! Neste contexto, 
basta ter decisão política, alocação de recursos 
financeiros, em tempo hábil e instalar usinas de 
dessalinização da água do mar, a exemplo de 
Israel e outros, para equacionar o problema, onde 
a escória é devolvida ao próprio mar.

O cenário físico do Nordeste é composto 
por um verdadeiro mosaico pedológico. E nele 
se produz tudo, desde que se disponha de água. 
Porquanto, a água se corrige em sua carência; o 
solo se corrige com o uso da química; o vegetal e o 
animal se aprimoram com a genética!

Bloqueios verificados quando do uso 
dessas inovações tecnológicas, de 1979 a 1983, nos 
programas de governo:

Energia solar – Painel inviável 
financeiramente.

 F. E. Souza
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Dessalinização da água – onde depositar a 
escória resultante do processo de filtragem. 

ENERGIA EÓLICA

A Energia Eólica – de Cata-vento de puxar 
água, evoluiu para as Imponentes Torres de Gerar 
Energia.

A energia eólica é uma realidade que veio 
para ficar. Não só no Brasil, mas no resto do 
mundo. Quem viaja de Viena (Áustria) para a 
Hungria, atravessando um trecho de cerca de 130 
km de uma planície cultivada por uma espécie 
oleaginosa da família das Compositae, que acredito 
tratar-se de um girassol (Helianthus annuu); 
contemplava-se também, a presença de elevadas 
torres de geração de energia eólica. Fato este que 
me surpreendeu, porquanto não presenciei a 
circulação de vento com tanta velocidade quanto 
sopra aqui no Brasil, sobretudo, na costa atlântica 
do Nordeste brasileiro.

Registro este fato, com o intuito de apenas 
evidenciar que a adoção de fontes alternativas 
de energia já fazia parte das preocupações 
do Seminário sobre o Semiárido, ocorrido em 
Fortaleza (CE) nos idos de 1974.

Migrando do ano 1974 para os nossos dias, 
e embasado pelo que diz Picanço (15): “O número 
de empresas que atuam com a produção de 
energia eólica tem aumentado, mas a repercussão 
da entrada dessas companhias no mercado como 
fornecedoras vai demorar a ser sentida nos preços”. 
Contudo, “[...] os leilões de energia continuam 
ocorrendo, mas na área de energia distribuída, 
só haverá a entrada de novos fornecedores se for 
comprovada alguma vantagem para eles”.

Tudo indica pelo que se observa e lê 

Quadro II

na imprensa local que as fontes alternativas 
(sobretudo a eólica e solar) assumirão o papel que 
foi desempenhado nos séculos passados pelas 
matrizes carbônicas (madeira, petróleo) e hídricas.

Veja o que circula pelo mundo e, 
particularmente, no Brasil sobre essa matéria 
(16): “Os investimentos em energias renováveis 
continuam crescendo no mundo.” Pelos dados 
do Bloomberg New Energy Finance (BNEF) e 
do Centro de Estratégias em Recursos Naturais 
& Energia (Cerne), em 2015 foram investidos 
US$ 285,9 bilhões, quando no ano anterior, o 
volume era de US$ 273 bilhões, que já era bastante 
considerável. “A expectativa é a de que o setor 
amplie ainda mais os seus projetos.”

Quanto ao Brasil, eis que finalmente o país 
acordou do longo sono letárgico e passou também 
a instalar parques eólicos em diversas partes de seu 
território. O exemplo do Estado do Rio Grande do 
Norte, que assumiu a liderança com a montagem 
de um Parque Eólico (16) que “[...] atingiu a marca 
recorde dos 3 GW de potência eólica instalada no 
dia 10 de setembro, com a operação comercial do 
parque eólico – Vila Pará – localizado na Serra 
do Mel, foi um feito extraordinário. Em seguida 
aparece o Ceará”.

Contudo, gratificante, também, é saber-se 
que outras regiões do Brasil já estão adotando a 
mesma postura. A exemplo da região Sul, que 
lançou “em maio de 2015, o programa de fomento 
a fontes de energia renováveis e eficiência 
energética [que] atua em sintonia com os 
programas de energia dos Estados do Rio Grande 
do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR).

Quanto ao Rio Grande do Sul o “estado 
tem despontado no cenário nacional, como um 
dos que mais contribuem com crescimento da 
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energia eólica na matriz elétrica brasileira”. Klein 
abordando a temática (17)“relata que a energia da 
força dos ventos, no estado do Rio Grande do Sul 
já participa com geração superior a 1,5 (GW) de 
um total de geração instalada de 9,3 GW.”

Voltando ao estado do Ceará, o que se 
observa é a existência de um ambiente favorável 
para instalar um potente parque energético com 
base em fontes alternativas, porquanto, as fontes 
convencionais já estão dando sinais de exaustão, 
em função das mudanças climáticas, por conta 
do irresponsável comportamento da humanidade 
no que diz respeito à preservação da natureza. 
E para animar ainda mais a adoção dessa nova 
vertente tecnológica, na região Nordeste, o Banco 
do Nordeste, acudindo-se do FNE, lançou uma 
linha de crédito para financiamento a energia 
renovável.

É comum, neste início do século XXI, a 
imprensa cearense estampar notícias no âmbito 
das fontes alternativas desse porte (18): “[...] a 
empresa cearense BAC Eólica Estrutural, do grupo 
PB Construções, está instalando no Munícipio 
de Trairi torres de concreto – com 120 metros de 
altura – para aero geradores de energia eólica”. 

O problema que surgiu, quando de seu 
uso, no período de 1979-1984, em quantidade 
nos programas de governo, manifestou-se pela 
dificuldade de identificar, em que lugar se 
depositaria os rejeitos.

Sem acompanhar a dinâmica de uso dos 
dessalinazadores de 1984 para 2016, acredito que 
a tecnologia deve ter resolvido os entraves dos 
resíduos de sais. Nem tanto, houve sim, progresso, 
mas ainda não o suficiente para se adotar em larga 
escala. Contudo, já se observa uma luz no fim do 
túnel, mediante a adoção de espécies vegetais 
halófilas, a exemplo da exótica erva-sal (Atriplex 
numularia), que, além de tolerar os sais sódicos, 

Figura 12– Usina eólica de Amontada (CE) – Fonte: Divulgadora – Fortaleza 
(CE), 22 de setembro de 2016.

corrige o solo e serve de alimentação para os 
ruminantes, sobretudo adubadas com rejeitos da 
água dessalinizada.

Incrível, mas no último dia em que eu 
estava fechando este artigo, deparo-me com a 
notícia: “Dessalinizadores evoluíram e estão 
fazendo a diferença”. Apareciam pessoas 
sendo entrevistadas, avaliando o equipamento, 
a exemplo de Marques (19), que diz: “[...] a 
vantagem de termos água para beber é que a gente 
continua resistindo em morar no nosso chão. 
Não me vejo indo embora ou morar num lugar 
longe de minha família. Assim como eu, muitos 
jovens pensam assim”. No mesmo ideário, opina 
Pires (20): “Hoje, nossa comunidade não apenas 
tem seu próprio equipamento, como ajuda as 
comunidades vizinhas ao Assentamento Martins. 
O que nos preocupa é que a demanda cresça e nos 
falte água num futuro próximo”.

Contudo, o real é que nesse lapso temporal 
de 32 anos, o quadro hídrico no mundo se 
deteriorou ainda mais, porquanto, as condições 
ambientais se agudizaram; a população cresceu; 
os países industrializaram-se e instalaram-se 
projetos arrojados que demandaram mais água.

Deixando os aspectos macros e nos fixando 
no específico do semiárido brasileiro, felicita-
nos o contraponto do avanço da tecnologia, da 
prospecção, da descoberta de água no cristalino. E 
as descobertas surgem! Porquanto, a experiência 
vivida no campo da dessalinização das águas 
obtidas através dos poços profundos, cavados no 
cristalino do semiárido, em tempos pretéritos, via 
de regra, registravam uma vazão abaixo de 1.000 
litros por hora. Como tal, considerado um poço 
seco ou em situação onde a vazão manifesta-se 
acima do nível de 1.000 litros, porém a água era 
imprestável para o consumo humano, caso em 
que era usado o dessalinizador.

 F. E. Souza
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Preservação da Água
Da primeira década do século passado para 

cá, não se pode afirmar, como também ignorar, 
que não exista uma conscientização da população, 
não só rural como urbana, para este tema.

As fontes naturais, tais como lagoas, 
margens de rios, topos de morros e dunas 
deveriam ser poupados de seu desmatamento 
pela indústria imobiliária em nome da saúde 
do planeta e seus hóspedes, mas, infelizmente, 
somente buscam lucros para seus negócios.

No contraponto, há de se registrar, que 
vários defensores das causas ambientalistas se 
debatem com grandes obstáculos ao defenderem 
suas causas por parte do poderio dos empresários 
imobiliários. Até mesmo os reservatórios 
artificiais de água (açudes) são atacados, não 
só pela indiferença da população, mas também 
pela forte intervenção dos fatores climáticos, 
sobretudo a insolação e o vento, que levam a uma 
forte evaporação das águas.

Neste contexto, veja-se a imagem de o açude 
Cedro, um dos primeiros reservatórios artificiais 
construídos no Nordeste do Brasil, Quixadá (CE), 
tendo sido iniciado ainda no Brasil Imperial de D. 
Pedro II.

Berrêdo (23) define que “[...] a função 
essencial dos grandes açudes é, no Nordeste, a 
irrigação. Ao construí-los, deve-se ter isso em 
vista, fundamentalmente, para que não sejam 
deixadas de lado as exigências de caráter múltiplo, 
que impõem essa forma de aproveitamento: 

Para avaliar a dimensão de quanto persiste 
a demora entre o advento da criação da tecnologia 
versus o seu real uso no cotidiano da sociedade 
brasileira ou no sistema econômico nacional, cita-
se o exemplo ocorrido com a água do mar (21): 
“[...] a dessalinização das águas do mar – uma das 
alternativas de resolução estrutural da escassez de 
água doce – foi usada pela Petrobras ainda em 1987, 
para atender às suas plataformas marítimas”. “De 
lá para cá, essa tecnologia evoluiu e tem muito a 
oferecer às regiões semiáridas, como a nossa. 
Basta recuperar o tempo perdido”.

No momento em que se escreve este artigo, 
é sabido que o Brasil passa por uma aguda crise 
hídrica que se abateu em São Paulo, e se ainda se 
abate, sobretudo, no Nordeste. Felizmente, em 
um contraponto, registra-se a auspiciosa notícia 
da descoberta de um poço no bairro de Messejana, 
em Fortaleza, cuja vazão é avaliada em “[...] cerca 
de 100 mil litros por hora, a apenas 62 metros de 
profundidade, quando a média dos poços, em 
Fortaleza, é de dois mil litros de água.” Junto a 
isso, veja ainda o que diz Pontes (22), o autor da 
descoberta, quando avalia o potencial de que “[...] 
a descoberta representa a possibilidade real da 
existência, nessa região, de uma província hidro 
geológica”.

Imagine que, em um poço com esta vazão, 
sua água não fosse potável – que não é o caso. 
Quanta frustração não se teria tido pela sua 
imprestabilidade, quanto ao uso humano caso não 
se dispusesse da tecnologia do dessalinizador?

Quadro IV - Velocidade média anual dos ventos

Nordeste Brasileiro: A Marcha Lenta para a Adoção ...
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boa água, bacia de irrigação acessível, terras de 
qualidade apropriada e ambiente legal, favorável 
ao desenvolvimento da cultura irrigada, com 
preenchimento das funções não só econômicas 
como sociais da obra”.

Dentre os oito componentes que fizeram 
parte das preocupações do aludido Seminário, 
a Irrigação, nos seus diversos métodos, foi, sem 

A Dessalinização e os Dessalinazadores

Figura 13– Dessalinizador em operação em uma 
comunidade do município de Pentecoste (CE), tornando 
a água salobra em potável e a escória sendo usada pelo 
gado. Foto – Jornal Diário do Nordeste de 10 de outubro 
de 2016

Figura 14– O emblemático Açude Cedro – Quixadá (CE) 
– agonizante por conta dos anos de seca consecutiva 
(2012-2016) e seu abandono (Divulgação).
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A TRANSNORDESTINA E O SISTEMA FERROVIÁRIO DA REGIÃO 
NORDESTE DO BRASIL

Lyttelton Rebelo Fortes 

Engenheiro Civil – Membro Titular da Academia Cearense de Engenharia - Cadeira Nº 9

RESUMO

O presente trabalho pretende oferecer, de maneira sucinta, uma noção da importância do 
transporte ferroviário de carga na Região do Nordeste brasileiro, através de sintéticos tópicos sobre o 
deslocamento de mercadorias. Trata de modo resumido, da situação em que se encontra a ferrovia nesta 
região, com ênfase à Nova Transnordestina e, finalmente, apresenta conclusões e sugestões. 

Palavras-Chave: Ferrovia de carga. Deslocamento de mercadorias. 

ABSTRACT
The Transnordestina and Railway System from the Brazilian Northeast Region 

The present report has the objective to offer, in a succinct form, a notion about the importance 
of the railway load transport for the Northeastern Brazil, throughout synthetics topics about cargo 
transportation. It deals in a short form, the situation in which is found the railways in the Region, with 
emphasis with the Transnordestina railway and, finally, presents conclusions and suggestions. 

Additional Key words: Cargo railway. Cargo transportation. 

O Brasil é um país continental, com 7.500 
km de costa atlântica, e detentor de considerável 
extensão de vias hídricas potencialmente 
navegáveis. Possui área territorial de 8,5 milhões 
de km2, equivalente a 47% da área da América 
do Sul. Seu PIB (produto interno bruto) é cerca 
da metade deste continente, tendo alcançado em 
2015 o valor de R$ 5,9 trilhões. 

Alguns tópicos sintéticos sobre transportes 
de cargas:

Os modos de transporte – rodoviário, 
ferroviário e hidroviário – devem ser integrados 
para serem complementares e jamais concorrentes.

O custo logístico no Brasil, com 
movimentação de carga, considerando gastos com 
transporte, estocagem, armazenamento e serviços 
administrativos, alcançou em 2015, um valor de 
11,73% do PIB (Portal das Estradas–9/08/2016), 
equivalente a 692 bilhões de reais. Nos Estados 
Unidos tais custos equivalem a 8,7% do seu PIB. 
A Figura 1 apresenta um comparativo sobre a 
densidade de ferrovia nos maiores países do 
mundo.

O Brasil anda na contramão do setor 
transporte, quando comparado com países de 
dimensões similares, pois contava com 38.314 km 
de ferrovia, em 1960, e hoje dispõe de, apenas, 

28.134 km, aproximadamente, resultando numa 
baixa densidade de 3,3 km de ferrovia por cada 
1.000 km2 de área territorial. Menor 7,3 vezes do 
que a densidade dos Estados Unidos, que é 24,7 
km de ferrovia/1.000 km2.

No período entre 1928 a 1955 a malha 
rodoviária brasileira aumentou 400% e a 
ferroviária cresceu apenas 20% - crescimento 
vinte vezes menor - demonstrando, assim, que o 
descaso das autoridades com relação ao modal 
ferroviário advém de longas datas.

A infraestrutura de transporte é importante 
para o desenvolvimento de um país e fundamental 
para integração do mercado interno, como para a 
ligação dos pólos produtores ao mercado externo, 
através de seus portos, facilitando as exportações 
e importações de produtos. A movimentação da 
carga deve ser, dentro do possível, por intermédio 
do transporte ferroviário, pelo seu menor custo. 

A parcela de 62,8% da carga transportada, 
em 2011, foi pelo modal rodoviário. O ferroviário 
participou com 21,7%, e os outros modais 
com 15,5%. A emissão de poluentes no modal 
rodoviário chega a 88,6%, enquanto no ferroviário 
alcança apenas 4,2% (Ilos - Instituto de Logística e 
Supply Chain). Entre os poluentes existem o CO 
(prejudicial à saúde) e o CO2 – um dos principais 
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responsáveis pelo efeito estufa. Nos Estados 
Unidos o modal ferroviário contribuiu com cerca 
de 50%, na Rússia com 73% e no Canadá com 46% 
da matriz transporte de carga. 

Já em 2012, o índice 67% da carga 
transportada fora por rodovias (1.064 bilhões 
de toneladas por quilômetro), enquanto 18% 
passaram por ferrovia (286 bilhões de toneladas 
por quilometro), segundo a pesquisa Custos 
Logístico Brasil, divulgada em 2013 pela Ilos 
(Fonte Rede Record - R7). Nota-se que não houve 
alterações significativas entre os anos de 2011 e 
2012.

O custo logístico com transporte alcança 
cerca de 20% do valor de cada produto, 
penalizando a população, principalmente, a mais 
pobre.

A comparação da capacidade de transporte 
dos modos hidroviário, ferroviário e rodoviário 
pode ser observada na Figura 2.

O estudo do Ilos informa que para 
transportar 1.000 toneladas em ferrovia brasileira, 
são gastos R$ 43,00 por quilômetros e nas rodovias 
este valor sobe para R$ 259,00, seis vezes mais (R7-
Portal da Rede Record). 

Conforme o especialista, José Barat, ex-
diretor da Anac (Agência Nacional de Viação 
Civil) a dependência das rodovias é até maior do 
que os números mostram “Se você tirar o minério 
de ferro do total das cargas transportadas, por 
ferrovias, então o total transportado via caminhão 
vai para 78%” (R7).

Na questão segurança percebe-se que a 
situação é ruim. Isto porque 87% das rodovias são 
de pistas simples, dificultando as ultrapassagens. 
A extensão de estradas sem acostamento chega 
a 40%, e 50% delas não possuem sinalização de 
pontos perigosos. 

De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 
2015, 48,6% da extensão rodoviária analisada 
apresentam “algum tipo de deficiência” em relação 
à pavimentação. O percentual de deficiência fica 
mais alto quando focado exclusivamente nos 
problemas de sinalização (51,4%) e nos problemas 
de geometria (77,2%).

O dado mais alarmante, em 2015, é o 
fato de que, no Brasil, apenas 12% de extensão 
das estradas é pavimentado, e deste total 62% 
são consideradas regulares, ruins ou péssimas 
restando, apenas, 38% em condições boas ou 
ótimas (R7). O pior é perceber que, ao comparar 
os resultados atuais dos últimos 10 anos, verifica-
se que não houve quase melhorias.

Entre as rodovias de gestão privadas 74% 
são consideradas boas ou ótimas. Já as rodovias 
de gestão públicas, o percentual cai para 29,3%. 
O estado de São Paulo obteve o melhor índice de 
estradas nas condições de boas a ótimas. A situação 
ruim das rodovias aumenta o risco de acidentes e 
roubos, bem como o consumo de combustíveis, 
um dos principais insumos, chegando a 45% do 
custo do transporte de cargas, além de haver um 
maior gasto de manutenção por conta do aumento 
dos desgastes dos veículos.

Os problemas de infraestrutura fazem 
com que o país perca em competitividade, pelo 
aumento de custos devido à situação ruim das 
rodovias. Especialistas apontam que dentre os 
principais agravantes do problema está na falta 
de políticas públicas para o planejamento dos 
investimentos em infraestrutura e o mau uso dos 
recursos. 

Em 2007, o trabalho realizado pelo Centro 
de Estudos de Logística (CEL), da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro UFRJ, já dizia que a 
importância do modal ferroviário relacionava-se 

 
Infraestrutura de transportes de carga pelo mundo

Fonte:  Banco Mundial – 2014

DENSIDADE DE FERROVIA
(km de ferrovia/1.000 km2 de área 

territorial) 
•BRASIL ...............................3,3;
•RÚSSIA...............................5,1;
•INDIA...............................21,3;
•CHINA................................9,0;
•EEUU.............................24,7  e
•CANADÁ............................ 5,2.

Figura 1- Densidade de ferrovia nos maiores países do mundo.

A Transnordestina e o Sistema Ferroviário da Região...
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aos baixos custos de transporte, e que se o Brasil 
crescesse 5%, por três anos seguidos, a chance 
de colapso na logística brasileira era enorme. 
Informava que “o custo do transporte rodoviário 
é seis vezes maior que o ferroviário”.

O custo ambiental em relação à área 
desmatada para construção de uma ferrovia 
equivale a 2.405,77 US$/ha/ano (Sinisgalli, 2005) 
e a área desmatada por quilometro de rodovia é 
dez vezes maior para um quilômetro de ferrovia. 

Segundo o diretor-geral do Ilos, professor 
aposentado da UFRJ Paulo Fleury, o crescimento 
da economia nas duas últimas décadas ampliou 
os locais de produção, “aumentando o volume e 
as distâncias do transporte”. Mas, como a malha 
ferroviária não ampliou sua oferta, a tarefa de 
escoar a produção coube ao transporte rodoviário. 
É muito mais fácil e barato construir rodovia do 
que ferrovia. Foi o que aconteceu. As ferrovias 
foram minguando e as rodovias foram crescendo 
sem concorrência. Não foi uma questão de escolha 
e sim, foi má gestão (R7).

Fleury lista uma sucessão de erros que 
afastou a ferrovia da realidade brasileira, como as 
privatizações “sem planejamento” da década de 
1990.

A rede ferroviária era federal, antes das 
privatizações, mas dava R$ 1 bilhão de prejuízo 
por ano. Então, a ferrovia minguou com a falta 
de investimentos. Em 1994 e 1995, a malha foi 
quebrada em seis pedaços para ser privatizada 
(concessionada). A ferrovia acabou ficando sem 
conexão e se tornou ilhas isoladas, demonstrando 

um erro do planejamento, que resultou numa 
errada decisão.

E diz, ainda, que o governo tem garantido 
investimentos, mas as obras estão todas atrasadas 
por problemas de gestão, como a troca de 
construtoras, alterações de projeto e dificuldades 
em se realizar desapropriações.

A Ferrovia Norte Sul (FNS), a Ferrovia 
de Integração Oeste Leste (FIOL) e a Ferrovia 
Transnordestina são exemplos de obras caras e 
inconclusas. Os investimentos estão atrasados, 
sendo mal gerenciados e suas implantações 
andam muito lentas.

Para o professor Fernando Marques, 
departamento de engenharia mecânica da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), pelo 
tamanho do Brasil, é preciso investir ainda mais, 
e calcula que a construção para um quilômetro 
de ferrovia seja até quatro vezes mais caro que a 
construção de um quilômetro de rodovia, mas o 
investimento vale a pena (R7). 

O custo é mais elevado, já que a ferrovia é 
um investimento do tipo industrial, e os materiais 
são muito mais sofisticados. Mas, o custo 
operacional é bem mais barato, principalmente se 
considerarmos o custo de cargas de alta densidade, 
que são transportadas em longas distâncias, como 
é o caso do minério.

O governo tem feito alguns investimentos 
na área, mas ainda é pouco pelo tamanho do País. 
Porque não adianta só ter malha, é preciso ter 
infraestrutura também. É necessária a construção 
de terminais adequados. E, ainda, ter estrutura 

Figura 2- Comparação da capacidade de carga entre modos de transportes.

L. R. Fortes
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para a carga chegar adequadamente, com uma 
quantidade suficiente, economicamente, para o 
trem levar. 

TRANSNORDESTINA – Projeto Original

Foi colocado em pauta, no início da 
Nova República (1985–1989), pelo governo de 
Pernambuco, o Projeto da Transnordestina. No 
início foram previstas a construção de três novos 
trechos ferroviários, e a reconstrução de um trecho 
abandonado, sendo eles: 

• De Salgueiro, no oeste do Pernambuco, 
à Missão Velha, no sul do Ceará;

• De Salgueiro à Petrolina (BA), no rio São 
Francisco;

• De Piquet Carneiro, no centro do Ceará, 
à Crateús (CE), próximo à divisa do 
Piauí;

• Reconstrução do trecho de Iaçu à cidade 
Senhor do Bonfim, na Bahia.

O Projeto, inicialmente recomendado por 
D. Pedro II, constou, em várias ocasiões de planos 
de governo, como: do Plano Geral de Viação 
Nacional, aprovado pelo Decreto n° 24.497, de 29 
de junho de 1934; fez parte do Plano Ferroviário 
Nacional, decorrente do art. 20 da Lei n° 2.975 de 
24 de novembro de 1956; da Lei n° 4.592 de 29 de 
dezembro de 1964; e do Plano Nacional de Viação, 
estabelecido na Lei n° 5.917 de 10 de setembro 
de 1973. Assim, fica confirmada a reiterada 
aprovação de técnicos da área ferroviária, 
Congresso Nacional e presidentes da República, 
da obra em questão. A novidade estava no fato de 
ser ela colocada para discussão pública, por um 
governador de Pernambuco, na ocasião em que a 
Ferrovia do Aço teve início, sem qualquer estudo 
de viabilidade ou projeto de engenharia, e estava 
recente, na memória da sociedade, enquanto 
a Ferrovia Norte–Sul foi lançada pelo então 
presidente José Sarney.

Na década de 1960, a ligação de Petrolina 
à cidade de Missão Velha (CE) já havia sido 
estudada, estimando-se que encurtaria em 729 
km o trajeto ferroviário do Maranhão/Piauí/
Ceará/Pernambuco até Salvador. No trajeto 
desses Estados, onde até o Sudeste – via Bonfim e 
Iaçu, seriam eliminados em torno de 1.129 km de 
percurso, que serviam para encarecer o transporte 
ferroviário da região. De modo igual, já havia 
sido estudada a ligação Piquet Carneiro–Crateús, 
onde já havia sido implantado, pelo Exército, o 
trecho de Crateús – Independência. Haveria uma 
redução de mais 553 km no trajeto ferroviário 
do Maranhão/Piauí/Ceará/Pernambuco/Bahia 
e/ou ao Sudeste. A implantação desta rede de 
ferrovias, no Nordeste, permitiria superar o caráter 

unidirecional do parco tráfego ferroviário existente 
nos trilhos desarticulados da região, projetados 
e implantados no período colonial, como meros 
apêndices da rede de transportes. Através dessas 
interligações seria habilitada a captação de cargas 
nos dois sentidos estabelecendo-se, assim, eixos 
de tráfego tanto entre zonas como inter-regional.

Na década de 1980, depois do lançamento 
da Ferrovia Norte-Sul, que seria implantada 
em setembro de 1986, sem estudos e projetos, 
foram instituídas comissões para analisar outros 
projetos já estudados, como a Hidrovia Tocantins-
Araguaia e a Transnordestina. Esta integraria 
toda a malha ferroviária do Nordeste, eliminando 
as passagens obrigatórias por Recife, de todas 
as cargas originárias nos Estados do Maranhão, 
Piauí e Ceará, além, das cidades de Mossoró (RN) 
e de Souza (PB), tendo como destino o Estado da 
Bahia, o Centro-Sul do País e vice-versa, conforme 
ilustração na Figura 3.  

Há a alternativa, proposta pelo Governo 
do Ceará, do traçado ser de Crateús – Nova 
Russas - Quixeramobim, passando pela mina 
de Itataia, detentora de urânio e fosfato, entre 
os municípios de Santa Quitéria e Itatira. Exceto 
o trecho São Luiz - Fortaleza, os demais trechos 
estão com seus tráfegos erradicados. Do mesmo 
modo, a ferrovia possibilitaria a integração 
modal hidro ferroviária por meio do complexo 
portuário Juazeiro (BA) / Petrolina (PE), no rio 
São Francisco, complementando o corredor de 
exportação do Nordeste para os portos de Recife, 
Salvador e Fortaleza.

As obras do primeiro trecho Petrolina (PE) 
– Salgueiro (PE) da ferrovia Transnordestina 
foram iniciadas em 1990, no período Collor, 
mas avançaram pouco e lentamente, com verbas 
minguadas. No entanto, informação do Ministério 
dos Transportes à imprensa, indica que estas 
começaram em 1991 e foram interrompidas em 
dezembro de 1992 por falta de recursos. Pesquisa 
do Jornal do Brasil indica que as obras começaram 
no governo Itamar Franco. Nos oito anos do 
governo FHC, dois trechos da Transnordestina 
foram incluídos no Plano Avança Brasil, mas nem 
assim as obras do primeiro trecho conseguiram 
avançar.  

A estatal Rede Ferroviária Federal S.A–
RFFSA teve seus trechos concessionados para 12 
empresas particulares. O processo teve conclusão 
em janeiro de 1998, com as ferrovias da Região 
Nordeste, numa extensão de 4.510 km, ficando 
com a concessionária Companhia Ferroviária do 
Nordeste – CFN, atual Transnordestina Logística 
S.A.–TLSA, vencedora do leilão. A malha foi 
entregue em condições operacionais. Conforme 
contrato de concessão a via férrea abrange os 
Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

A Transnordestina e o Sistema Ferroviário da Região...
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NOVA TRANSNORDESTINA

Depois de ser abandonada a concepção 
original, em 2003, surgiu o projeto da Nova 
Transnordestina, com 1.753 km de extensão e 
190 km de desvios de cruzamentos e pátios, 
conforme ilustração na Figura 4, passando por 
81 municípios, em três Estados. Parte de Eliseu 
Martins (PI), atingindo o Porto de Suape (PE) 
e o Porto do Pecém (CE) através do ramal, que 
se inicia em Salgueiro (PE). Objetiva escoar a 
produção de novas fronteiras agrícolas da região 
e incentivar investimentos no semiárido, como a 
exploração de minério e gesso.

As obras foram iniciadas em 2006 pelo 
trecho de Salgueiro (PE) – Missão Velha (CE), 
único que coincide com o projeto original da 
Transnordestina, com 100 km de extensão, já 
concluído, ao custo de R$ 200 milhões. Sua 
implantação deveria ter sido iniciada partindo dos 
portos do Pecém (CE) e Suape (PE), possibilitando, 
assim, que os trechos, à medida que fossem 
concluídos, entrassem em operação de imediato, 
gerando arrecadação.

O prazo para implantação da ferrovia 
era 2010, adiado para 2014 e, depois, para 2016, 
não havendo, no momento, nenhum trecho em 
operação. As obras foram paralisadas em dezembro 
de 2013, quando a principal empresa construtora 
rescindiu o contrato com a Transnordestina 
Logística S. A. A implantação foi retomada, mas, 
em julho/2016, já estava novamente paralisada. 
Há promessa de reinício o mais breve possível, 

com prazo de conclusão para mais 36 meses, e a 
concessão será até 2054.

O orçamento de sua implantação segue 
desordenado. Segundo veiculação da imprensa, 
passou de R$ 4,5 bilhões para R$ 7,5 bilhões, 
conforme acordos firmados em setembro de 2013. 
E, atualmente (2016), já supera R$ 11,2 bilhões. 

A composição acionária do empreendi-
mento era, em 2013: Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), sócia 
majoritária com 51,4%; Fundo Constitucional do 
Nordeste (FNE) bancará 15%; a antiga Companhia 
Ferroviária do Nordeste (CFN) responderá com 
25%; e o restante da participação fica nas mãos de 
acionistas minoritários (Portal Transporta Brasil 
- 24/9/2013). No mínimo, é um fato inusitado, 
pois se trata de um investimento onde 66,4% é 
financiamento do governo, e o restante, 33,6%, por 
um grupo de empresas privadas e, mesmo, assim, 
o planejamento e implantação do empreendimento 
são de responsabilidade da TLSA.

 A título de reduzir o prazo de implantação 
da Transnordestina, o tráfego ferroviário da 
linha Fortaleza-Crato (CE), com cerca de 600 
km, foi suspenso em julho de 2013, apesar de a         
sociedade ter sido contra, através da imprensa 
e manifestações documentadas, enviadas às   
autoridades. 

Antes, o tráfego do restante da Região 
Nordeste (2.719 km) já havia sido paralisado.A 
questão se torna de crucial magnitude quando se 
analisa a Região Nordeste, onde em 1998, época 
da concessão, havia 4.510 km de ferrovia em 

Figura 3- Mapa da implantação original da Transnordestina. Traçado: São Luís – Crateús – Piquet Carneiro – 
Missão Velha – Salgueiro – Petrolina – Juazeiro - Bonfim– Iaçu ou, alternativamente, Salvador.

L. R. Fortes
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operação, interligando sete Estados do Nordeste. 
No presente momento (dez./2016), só existe 
tráfego no trecho Fortaleza (CE) - São Luís (MA), 
com 1.191 km, com os trens rodando a cerca de 
10 km/h, devido sua via permanente estar em 
precárias condições de conservação. 

Foi uma irresponsabilidade a suspensão da 
operação ferroviária em 3.319 km, pertencentes 
aos Estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Ceará.  , extensão que não 
será coberta pelo traçado da Nova Transnordestina 
e as cidades ali existentes ficarão desprovidas de 
ferrovia e a população prejudicada.

Os trechos onde o tráfego foi extinto, em 
bitola de 1,00 m, numa extensão de 3.319 km, já 
estão quase totalmente dilapidados, por ação de 
vândalos, dada a ausência de vigilância e a faixa 
de domínio, esplanadas e edificações invadidas, 
estações destruídas, trilhos e dormentes roubados 
etc. Dois exemplos estão ilustrados na Figura 
5. Os principais elementos técnicos da Nova 
Transnordestina são: Bitolas larga (1,60m) e mista 
(1,00m e 1,60m), com a utilização de três trilhos; 
rampa máxima, sentido exportação 1,0% ; rampa 
máxima sentido importação 1,5%, e 400 m de raio 
mínimo de curvatura horizontal. Projetada para 
garantir serviços logísticos de alta qualidade e 
baixo custo, apontando uma capacidade anual de 
transporte de 30 milhões de toneladas. 

TRANSORDESTINA EM 2016

Segundo veiculado na imprensa, as obras 
da ferrovia no Estado do Ceará - trecho Missão 
Velha a Iguatu, parou em maio/2016, visto que 

as construtoras alegavam falta de pagamentos. 
Os efeitos trazidos pela paralisação foram graves, 
haja vista, que os empregos de mais de 3,5 mil 
trabalhadores, entre os quais 1,5 mil diretos e 2 mil 
indiretos, deixaram de existir. Outro fato negativo 
é o da interrupção da obra, que está paralisada, 
atrasando, ainda mais, a entrega da ferrovia, com 
um avanço físico total de 52% e gastos da ordem 
de R$ 6,273 bilhões, em junho de 2016.

A imprensa divulgou que o Tribunal de 
Contas da União (TCU) proibiu o repasse de 
verbas para a Transnordestina Logística S.A., pois, 
segundo seu entendimento, as obras estão sendo 
custeadas, principalmente, com recursos públicos. 
A estimativa inicial dos gastos já foi superada e, 
ainda, se alega que há grandes chances de que a 
verba pública utilizada esteja sendo mal gerida.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
afirma que “entende as dificuldades enfrentadas 
pelo governo, por conta da crise econômica, com 
o consequente atraso no repasse de recursos 
públicos, mas espera que elas sejam superadas 
para que a obra retorne seu ritmo”. 

Hoje, no Brasil, existem 28.314 km de 
ferrovia distribuídos em várias bitolas (distância 
entre os trilhos de uma mesma via) sendo: 22.897 
km em bitola métrica (1,00 m), 4.907 km em bitola 
larga (1,60 m), 510 km em bitola mista (1,00 m 
e 1,60 m). A ferrovia Vitória Minas, em bitola 
métrica, é uma das de grande eficácia no mundo.

Todas as linhas de carga da Região 
Nordeste foram construídas em bitola métrica 
(1,00 m). A linha original da RFFSA, também 
era em bitola métrica. Injustificavelmente, a 
Nova Transnordestina adotou a bitola larga (1,60 

Figura 4- Projeto de expansão da Nova Transnordestina, depois do abandono da concepção original.

A Transnordestina e o Sistema Ferroviário da Região...
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m), obrigando-se a adotar a bitola mista (três 
trilhos). Como se sabe, bitolas diferentes evitam 
a passagem das composições ferroviárias de uma 
via para a outra de bitolas diferentes, obrigando 
baldeação das cargas ou troca dos truques dos 
equipamentos ferroviários, com custos adicionais. 
Assim, qual a razão de escolha da bitola larga para 
a ferrovia Transnordestina com construção mais 
cara e sem interligação com as ferrovias de bitola 
métrica?  

No momento atual não se tem a velha nem 
a nova ferrovia.

CONCLUSÕES

Nos últimos anos, em um cenário de 
consolidação de desenvolvimento econômico, 
e observada escassez de recursos, reforça a 
necessidade de melhor alocação dos investimentos, 
uma vez que a atual infraestrutura de transportes 
do país encontra-se com capacidade saturada 
e sua manutenção está aquém do desejável. 
Devido ao baixo estado de manutenção das 
nossas rodovias, os caminhoneiros, por vezes, 
sofrem prejuízos na realização de fretes, dado o 
elevado custo de manutenção de seus veículos.  O 
transporte de nossas mercadorias é realizado, em 
sua grande maioria, através do modal rodoviário, 
um dos mais caros. Mesmo assim, os dirigentes 
privilegiam este tipo de transporte, em detrimento 
do modal ferroviário. Talvez pelo menor custo 
de implantação de um km de rodovia, quando 
comparada com o custo de construção de um 
km de ferrovia, desconsiderando o custo de 
manutenção, que é favorável ao modal ferroviário.

O custo do transporte de um produto chega 
a alcançar cerca de 20% de seu valor total, o que 
onera, sobremaneira, a população brasileira, 
mormente a mais necessitada. Justifica-se, assim, 
a necessidade de ações concretas e urgentes no 
sentido das realizações de estudos e projetos, que 

possam subsidiar nossos dirigentes, nas definições 
das prioridades de investimentos por ocasião de 
suas decisões.

Verifica-se, até o momento, que alguns 
aspectos dos custos de infraestrutura continuam 
obscuros em razão, principalmente, da diversidade 
de metodologias utilizadas em sua mensuração ou, 
ainda, das polêmicas oriundas de posicionamentos 
políticos antagônicos ou mesmo devido à falta 
de um bom gerenciamento e fiscalização dos 
recursos públicos. Pode-se destacar que as obras 
se arrastam pela falta de recursos financeiros, 
que chegam à linha de produção com atrasos 
ou aquém das necessidades, além das questões 
de desapropriação, da falta de soluções para os 
impactos ambientais, da deficiência de projeto, 
da carência de recursos humanos capacitados, 
além da falta de adequados planejamentos e 
gerenciamentos. Estes, muitas vezes baseados 
em informações incompletas, ou distorcidas, 
têm sido obstáculo para a implantação de novas 
vias de transportes. É possível compreender que 
o desenvolvimento econômico coloca em xeque 
a questão da infraestrutura de transportes como 
um gargalo fundamental. Grande parte das 
mercadorias que saem para os mercados externos 
ou que deles chegam, passa, em algum momento, 
pela malha rodoviária do Brasil. O mesmo 
acontece com os bens produzidos e consumidos 
em nosso território. Há que se dar prioridade 
ao modal ferroviário, de menor custo e maior 
eficácia, não se esquecendo da integração entre 
os diversos modos de transportes, para se evitar 
um colapso, no futuro, da capacidade do Brasil 
transportar suas mercadorias.

Hoje, os congestionamentos, o grande 
número de acidentes, roubos, a poluição 
ambiental em nossas rodovias e o elevado gasto 
em logística recomendam, fortemente, que o 
Brasil invista, urgentemente, e principalmente, no 
seu sistema ferroviário e portuário. Para tal só a 

 
TRILHOS ARRANCADOS, PRONTO PARA SEREM FURTADOS,

EM SERRA TALHADA-PE.
VAGÕES TANQUE DA UNIÃO ACIDENTADOS E ABANDONADOS, 

PRÓXIMO A JUAZEIRINHO-PB.

 Figura 5- Fotos exemplificando e materializando o vandalismo e o abandono da ferrovia.

L. R. Fortes
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força política que, com rara exceção está ausente, 
poderá resolver a questão, haja vista que a solução 
de tal problema parece não ser de interesse dos 
nossos governantes. 

Os principais problemas do transporte de 
carga, no Brasil, são:

• Falta de planejamento. 
• Alocação de recursos financeiros 

insuficientes e com atrasos. 

A ausência desses elementos encarece, 
sobremaneira, o custo de implantação dos 
empreendimentos. Estes devem ser executados 
com prazos reais de implantação, aliados a um bom 
projeto de engenharia completo, bem gerenciado, 
exemplarmente fiscalizado e com tempo 
suficiente para os trabalhos de desapropriações e 
de soluções de questões ambientais. E ainda, que 
os investimentos em infraestrutura, em particular 
no transporte ferroviário, sejam uma política de 
Estado, com continuidade, independente dos 
Governos. Os desvios de recursos financeiros 
devem ser sempre evitados. A obra de maior 
custo é a inacabada.

SUGESTÕES

• Priorizar estudos e projetos no sentido de 
melhorar a infraestrutura de transporte de 
carga no Brasil, otimizando as qualidades dos 

modos ferroviário, rodoviário e hidroviário, 
além de sua integração;

• Planejar a implantação, obedecendo aos 
parâmetros modernos de projeto e de 
execução de uma rede ferroviária contínua 
de norte a sul e de leste a oeste, de tal modo, 
que haja interligação física entre as diversas 
regiões brasileiras;

• Estudar, projetar e implantar, plataformas de 
carga e descarga, nos principais cruzamentos 
das ferrovias com as rodovias de grande 
tráfego de carga;

• Restaurar a rede ferroviária da Região 
Nordeste partindo, inicialmente, de estudo da 
malha ferroviária que existia em 1988, época 
da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), 
aproveitando os trechos de pequenas rampas, 
até 1,5%, e curvas de raio acima de 300 m, 
usando tais parâmetros técnicos para as 
variantes de melhoramento de traçados para 
os demais trechos; 

• Incentivar implantações de empresas 
produtoras nas áreas de influência das 
ferrovias, ação que deverá ter o concurso das 
forças políticas e 

• Unificar a bitola ferroviária brasileira para a 
rede de carga, através de exaustivo estudo, 
e motivar que os demais países da América 
do Sul usem a mesma bitola, objetivando 
reduzir custos com transporte e aumento do 
intercambio comercial. 

A Transnordestina e o Sistema Ferroviário da Região...
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CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS E ATUAIS SOBRE O PROJETO DE INTE-
GRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

Cássio Borges1
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RESUMO

Neste artigo mostramos quanto tem sido importante a presença do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), ao longo de sua existência, em manter viva e sempre presente no 
cenário nordestino, a implantação de um projeto que, no entendimento dos seus técnicos e dirigentes, é 
a única solução viável para combater o secular problema da seca em nossa Região.

Palavras-Chave: Integração de Bacias, Transposição de águas, DNOCS, Região Nordeste

ABSTRACT 
Actual and Historic Considerations about the Integrated San Francisco River Project

The present article demonstrates how has been important the presence of the National Department 
of Work Against Draught (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS), throughout its 
existence in the maintenance alive and always present in the Brazilian Northeast Scenery, a project of 
implantation which, by its technique and director staff understanding, it is a unique viable solution to 
combat the secular drought problem in our Region.

Additional Key words:  Integrated basis, Water transposition, DNOCS, Northeast Region.
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especializado em Recursos Hídricos pela Escola Nacional de 
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de Janeiro. 

Toda nação tem seus grandes projetos: 
aqueles que chegam ao conhecimento de 
todos e são motivo do imaginário popular. 
Nós, brasileiros, temos os nossos e já fomos 
bem sucedidos na realização de alguns deles, 
apesar do custo e das dificuldades na execução. 
A construção de Brasília, por exemplo, foi um 
desses grandes projetos que precisou da corajosa 
e obstinada determinação de um Presidente da 
República, para que se tornasse realidade. A 
hidroelétrica de Itaipu foi outra grande realização 
do povo brasileiro. Embora entre as nossas 
grandes realizações com o povo, haja, também, 
os fracassos como a Transamazônica. O fato é que 
continuamos acalentando grandes sonhos, como 
o Veículo Lançador de Satélites e o submarino 
atômico que, muito lentamente, tem sido levado 
adiante pela Marinha, nas suas instalações de 
Aramar. A Embraer, também, poderia ser citada, 
como mais uma realização de sucesso do povo 
brasileiro, entre tantas outras, como a Petrobrás, 
por exemplo.

Poderíamos citar, ainda, como uma 
aspiração de nós nordestinos e da Nação brasileira, 
a implantação, nesta região semiárida, de uma 

infra-estrutura hídrica, tendo em vista solucionar 
os problemas das secas e das inundações, o que 
vem sendo, paulatinamente, conseguido através 
do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas (DNOCS), nos seus 100 anos de existência. 
Na lista de nossas desejadas grandes realizações, 
como povo está, definitivamente, elencada a 
transposição de águas do Rio São Francisco, para 
o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e para o 
Estado de Pernambuco, onde serão construídas as 
duas estações de bombeamento, ponto inicial do 
projeto.

Esta breve história sobre o Projeto de 
Transposição de Vazões do Rio São Francisco, 
atualmente denominado Projeto de Integração 
do Rio São Francisco às Bacias do Nordeste 
Setentrional, fala das dificuldades que esse 
empreendimento tem enfrentado, desde quando 
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foi idealizado, pela primeira vez, no ano de 
1859, ainda no período imperial, até os dias 
atuais, quando se estabeleceu uma profunda e 
apaixonada discussão, em torno de sua viabilidade 
técnica e econômica. A transposição, que prevê 
o desenvolvimento sustentável do semiárido 
setentrional do Nordeste e da bacia do Rio São 
Francisco, tem como objetivo final, promover 
uma sinergia hídrica nos açudes da região, 
aumentando, assim, as suas disponibilidades de 
água para irrigação e outros fins. 

O problema das secas nos sertões 
nordestinos tornou-se mais inquietante, desde a 
época do Império, quando, no período conhecido 
como a “grande seca”, ocorrida entre 1877 e 1879, 
segundo relatos da história, morreu de fome e de 
sede, de mais da metade da população afetada, 
calculada em 1,7 milhões de pessoas.

A institucionalização de um organismo 
governamental para consolidar as tentativas de 
resolver o problema nordestino, com enfoque 
científico, adveio com a criação, em 21.10.1909, 
da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 
(IFOCS), que, sob o comando do seu primeiro 
Diretor-Geral, engenheiro Miguel Arrojado 
Lisboa, congregou especialistas nacionais e 
estrangeiros, entre eles os norte-americanos 
Roderic Crandell, Horace L. Small, Horace 
Williams, Geraldo Waring, entre outros, os quais 
realizaram estudos pioneiros de Cartografia, 
Botânica, Geologia, Meteorologia, Climatologia 
e de Hidrologia, na região nordestina. Assim, 
no começo do século XX, a tecnologia americana 
foi convocada para colaborar com a engenharia 
brasileira, na solução dos problemas típicos do 
Nordeste, no campo da hidrologia, hidrogeologia, 
geologia, abertura de poços, obras civis em geral, 
etc, indicando, também, a açudagem como solução 
para o problema das secas. 

Assim a IFOCS nascia com a imagem e 
a semelhança de sua congênere, o Bureau of 
Reclamation, dos Estados Unidos, criado há, 
apenas, sete anos antes, em julho de 1902. Mas 
pela necessidade do Brasil, à época, requisitar do 
exterior, especialistas em obras hidráulicas, “até 
então inexistentes em nosso país”, não há dúvida 
quanto à virtual e real semelhança das atividades 
praticadas, ainda hoje, pelas duas entidades. O 
Bureau of Reclamation é uma organização de 
engenharia de maior conceito e credibilidade, em 
todo o mundo técnico-científico, ligado à questão 
dos recursos hídricos, concebido, especialmente, 
para solucionar os problemas da região árida e 
semiárida, no oeste daquele país . Já no ano de 1912, 
a IFOCS elaborava o mapa do canal, interligando 
o Rio São Francisco com o Rio Jaguaribe, cujo 
traçado se mantém até os dias atuais, com poucas 
modificações. Ressalte-se que, àquela época, não 
se dispunha do recurso da aerofotogrametria, 

como se deduz do depoimento que se segue:
O engenheiro F.J. da Costa Barros, em 

Boletim da Inspectoria Federal de Obras Contra 
as Secas (IFOCS), edição de fevereiro de 1935, 
afirmou que o plano de ligação das bacias do 
Rio São Francisco com a do Jaguaribe, no Estado 
do Ceará, “mereceu, já em 1912, por parte da 
Inspetoria de Obras Contra as Secas, especial 
atenção, tendo sido efetuados vários estudos 
topográficos na zona abrangida pelo projetado 
canal, os quais constituem objeto de sua publicação 
No. 28 – Série I-G, que é o mapa referente ao canal 
São Francisco-Jaguaribe”.

Pelos registros da história, a IFOCS 
reexaminou esse assunto no ano de 1919, 
chegando à conclusão que, para trazer água 
do Rio São Francisco para o Rio Jaguaribe, por 
gravidade, seria necessária a construção de um 
túnel de 300 quilômetros de extensão. O custo do 
empreendimento e as dificuldades tecnológicas 
da época, concluíram pela inviabilidade da obra. 
Somente em 1972, quando se anunciou, o início 
da construção da barragem de Sobradinho, no 
Rio São Francisco, a montante de Juazeiro, na 
Bahia, o enigmático problema da ligação das duas 
bacias voltou à baila, em face da elevação do nível 
das águas no lago criado. Entusiasta da referida 
transposição, o deputado cearense Wilson Roriz, 
de Crato (CE), levantou, novamente, a bandeira 
desse empreendimento. 

O Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas - DNOCS, que sucedeu à IFOCS, examinou 
o assunto da forma como apresentado, em face 
da construção da Barragem de Sobradinho, que 
elevou as águas do Rio São Francisco a mais de 
60 metros de altura, tendo o engenheiro Genésio 
Martins de Araujo, daquele Departamento 
Federal, em seu parecer, assim se expressado: “A 
condição insofismável é, portanto, que, com base 
na Barragem de Sobradinho, para se atingir Farias 
Brito, pelo preconizado canal, sem bombeamento, 
como queriam os defensores da ideia, ter-se-ia 
que seguir um túnel desde Lagoa Grande, em 
Pernambuco, num desenvolvimento, em linha 
reta, de 242 quilômetros”. 

SEMINÁRIOS NO DNOCS VIABILIZAM 
TECNAMENTE TRANSPOSIÇÃO

A ideia da transposição de água do Rio São 
Francisco foi resgatada novamente pelo DNOCS, 
em fevereiro de 1978, o qual promoveu, em sua 
sede, na Av. Duque de Caxias, em Fortaleza, 
Ceará, um seminário sobre “Planejamento de 
Recursos Hídricos”, tendo o professor Wilson 
Jordão Filho, da Internacional Engenharia, do 
Rio de Janeiro, proferido palestra sob o título 
“Grandes Transferências de Águas entre Bacias 
Hidrográficas”, sendo aprovada a tese da 
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“transferência de água, a partir de outras regiões 
vizinhas, com excesso de disponibilidade hídrica”. 
Maiores detalhes desse encontro, que reuniu 
72 técnicos de nível superior, pertencentes a 21 
entidades públicas e privadas de todo o Brasil, 
consta do Boletim Técnico do DNOCS, V.36, No. 
1, jan/jun, de 1978.

Essa iniciativa do DNOCS teve ampla 
repercussão nos meios técnico científicos 
nacionais, tendo a Revista INTERIOR, Ano 
IV – Nº 24, de maio/junho, de 1978, na seção 
Atualidades, assim se expressado: “Uma antiga e 
promissora ideia, por muitos considerada utópica, 
voltou a repercutir entre técnicos em hidrologia 
de todo o país: a transferência de águas entre 
bacias hidrográficas vizinhas... . A possibilidade 
foi novamente discutida durante Seminário de 
Recursos Hídricos, promovido pelo DNOCS, 
no início deste ano, devendo ser estudada em 
profundidade a partir de 1979”. 

Animado com a repercussão nacional 
favorável do primeiro encontro de especialistas 
em recursos hídricos do nosso país, novamente, 
em outubro de 1979, o DNOCS promoveu, 
em Fortaleza, o segundo encontro entre 
esses profissionais em um seminário, que 
foi denominado de “Ciclo de Palestras sobre 
Planejamento, Uso e Controle de Recursos 
Hídricos em Bacias Hidrográficas”, tendo o 
professor Theophilo Benedicto Ottoni Neto, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizado 
uma palestra sob o título: “A Perenização Hídrica 
de Bacias Carentes do Nordeste - Uma Solução 
Hidro-Energética”. 

Através do Boletim Técnico do DNOCS, 
No. 39 (2): 127-144, jul/dez. de 1981, o engenheiro 
Manfredo Cássio de Aguiar Borges, então Chefe 
da Divisão de Hidrologia daquele órgão, publicou 
um trabalho técnico denominado “Subsídios aos 
Estudos de Transposição de Vazões dos Rios 
São Francisco e Tocantins para o Nordeste”, o 
qual inicia, fazendo alusão ao desenvolvimento 
tecnológico que, certamente, poderá dar solução 
definitiva à execução do acalentado projeto de 
transposição de águas do Rio São Francisco, não 
só para o Rio Jaguaribe, no Estado do Ceará, 
como para as bacias do Rios Paraíba do Norte e 
Piranhas - Açu, nos Estados da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte, assim se expressando: “… já 
que as técnicas neste domínio tendem a receber 
novos impulsos”. O autor fazia referência à 
possibilidade de utilização da energia ociosa, “off-
peak”, da Companhia Hidro Elétrica do Rio São 
Francisco (CHESF), para bombear, a baixo custo, 
a água, a ser transposta. Abandonava-se, assim, 
a ideia da transposição das águas ser feita por 
gravidade, constituindo-se, assim, na conclusão 
mais importante dos dois seminários, acima 
referidos, promovidos pelo DNOCS. Segundo 

essa proposição, o bombeamento somente seria 
feito, em horário de tarifa reduzida de energia, 
o que viabilizaria técnica e economicamente o 
empreendimento. 

Mas, quem tomou a iniciativa decisiva foi o 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
(DNOS), com sede no Rio de Janeiro, e no dia 13 
de novembro de 1981, em solenidade realizada 
no auditório do Ministério do Interior, foram 
assinados os Editais de Concorrência para a 
realização de “Estudos de Previabilidade para 
Transposição de Águas dos Rios São Francisco e 
Tocantins para a Região Semiárida do Nordeste”. 
À época era Ministro do Interior o Eng. Mário 
David Andreazza e Diretor Geral do DNOS, 
o Eng. José Reinaldo Carneiro Tavares. Sob o 
comando do DNOS, esse projeto ainda passou 
por vários estágios de aprimoramento, em meio a 
um grande debate, a nível nacional, que se seguiu 
após o anúncio dessa licitação. A ideia inicial era 
transferir 800 m3/s durante os quatro meses de 
enchentes normais do Rio São Francisco, retirados 
do reservatório de Sobradinho, sendo beneficiados 
os rios Gurguéia, Itaueiras, Piauí e Canindé, 
no Estado do Piauí; o Rio Salgado, afluente do 
Jaguaribe, no Estado do Ceará; o Rio Piranhas-
Açú, nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte; e os rios Pontal, Garças, Brígida e Terra 
Nova, no Estado de Pernambuco. Esse volume, 
que seria transferido, corresponde à vazão média 
histórica que, anualmente, é despejado no Oceano 
Atlântico por falta de aproveitamento, dizia o 
DNOS em seus argumentos.

Esse projeto previa a construção da 
Barragem de Aurora, no Rio Salgado, afluente 
do Rio Jaguaribe, no município de Aurora, no 
Estado do Ceará, com um volume de 800 milhões 
de metros cúbicos de acumulação. Uma de suas 
finalidades era a de servir, dentre outras, de caixa 
de passagem (“pulmão”, como se diziam à época) 
para o Estado do Ceará, das águas transpostas 
pelo Projeto São Francisco. Após uma reunião 
realizada naquele Departamento, no Rio de 
Janeiro, no segundo semestre do ano de 1986, da 
qual participamos, representando o DNOCS, a 
convite do engenheiro Paulo Poggy, Coordenador 
do Projeto, contando ainda com as presenças dos 
engenheiros Manoel Silvio Campelo e Alcimar 
Macedo, ambos da Sudene, ficou decidido que a 
vazão a ser transposta deveria ser de 320 m3/s, 
abandonando-se a ideia inicial dos 800 m3/s, que 
significava a retirada de um volume global de 
8.294.400.000 m3, do Rio São Francisco, segundo 
os termos de referência da mencionada licitação. 
A reação a esse projeto, considerado, à época, 
faraônico, foi de tal forma que o DNOS reduziu, 
mais uma vez, a vazão para 280 m3/s, ainda assim 
considerada exagerada, até mesmo por aqueles 
que sempre se posicionaram favoráveis a esse 
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arrojado empreendimento como era o nosso caso. 
Apesar disso, o projeto ficou engavetado por falta 
de decisão política, sob a alegação de que a sua 
execução deveria começar pela construção da 
barragem do Castanhão, com 6,7 bilhões de m³, no 
Estado do Ceará, que era considerada o “pulmão” 
do sistema de transposição, denominação esta 
anteriormente atribuída à barragem de Aurora, 
que foi descartada.

Com a extinção do DNOS, no início de 1990, 
pelo então Presidente Collor de Melo, o DNOCS 
assumiu a responsabilidade de dar continuidade 
às várias obras daquele organismo federal, dentre 
elas, a do Açude Castanhão. Somente no segundo 
semestre do ano de 1994 é que, na sede do DNOCS, 
na Av. Duque de Caxias, em Fortaleza, quando se 
encontrava à frente do Ministério da Integração 
Regional (depois cognominado de Ministério da 
Integração Nacional) o norte-riograndense Aloísio 
Alves, o Projeto de Transposição das Águas 
do Rio São Francisco, foi reanalisado e revisto. 
Segundo consta, a nova versão desse projeto 
se encontra na biblioteca daquela Autarquia, 
em Fortaleza. Com essa reformulação, a vazão 
foi reduzida de 280 m3/s para 150 m3/s, sendo 
de 70 m3/s na primeira etapa. O novo projeto 
beneficiava os Estados de Pernambuco, Ceará, 
Rio Grande do Norte e Paraíba através do que, 
mais tarde, viria a ser chamado de Eixo Norte. 
Ainda assim, a oposição dos que eram contra a 
esse empreendimento continuou cada vez mais 
acirrada. 

Logo no princípio do primeiro mandado 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele 
designou o seu Vice-Presidente, José Alencar, 
para coordenar o Projeto de Transposição do Rio 
São Francisco, tendo ele feito, junto com outros 
Ministros, visitas a todos os Governadores dos 
Estados, direta ou indiretamente, envolvidos 
nesse empreendimento. Mas somente no primeiro 
semestre do ano de 2004, o então Ministro da 
Integração Nacional, Ciro Ferreira Gomes, 
anunciava um novo projeto, que passou a 
denominar-se de “Interligação”, em substituição à 
“Transposição”, ressaltando o aproveitamento da 
infra-estrutura hídrica existente já realizada pelo 
DNOCS.

 No novo projeto foram introduzidas 
profundas modificações, em relação à versão 
anterior. Além do Eixo Norte, tradicionalmente 
objeto de estudos por parte do DNOCS, foi 
proposto o Eixo Leste, independente do primeiro, 
que beneficiará mais uma região dos Estados 
de Pernambuco e da Paraíba e, em especial, a 
cidade de Campina Grande. Desta forma, esse 
empreendimento, formado por dois sistemas 
independentes, garantirá o abastecimento de água, 
por todo o ano, às bacias hidrográficas localizadas 
na porção setentrional da região nordestina. 

Este novo projeto, definido pelo Ministério da 
Integração Nacional, estabelece uma vazão inicial 
de 26 m3/s para os dois eixos, podendo chegar a 
127 m3/s quando o reservatório de Sobradinho 
estiver cheio. Da vazão de 26 m3/s, caberá 18,5 
m3/s ao Eixo Norte e 7,5 m3/s ao Eixo Leste. 

A sinopse histórica dos estudos e projetos 
à indispensável “Interligação” comprova, 
irrefutavelmente, dever-se a esse atuante e 
secular organismo federal, o DNOCS, nunca 
ter abandonado a ideia de ser, definitivamente, 
resolvida a angustiante e economicamente 
desastrosa ocorrência das secas nos sertões do 
setentrião nordestino, mediante a importação de 
água fluvial. Isto é apenas uma comprovação de 
que o DNOCS de hoje continua sendo o mesmo de 
quando foi inspirado pelo insigne homem público 
e notável pesquisador que foi o engenheiro Miguel 
Arrojado Lisboa, seu primeiro Diretor Geral, 
que conseguiu instalar no Nordeste brasileiro, 
verdadeira escola de ciência e de humanidades, 
aonde o aprendizado tecnológico vem sendo, 
constantemente aprimorado, através de várias 
gerações de profissionais e dedicados servidores 
e estudiosos, e onde se ensina e se pratica o 
verdadeiro amor à Pátria.

Nestes breves comentários, não existe a 
pretensão de fazer um relato mais profundo e 
proveitoso do trabalho, que vem sendo executado 
pelo DNOCS nos seus 106 anos de existência 
(completou no dia 21 de outubro 2016). Mas 
há o propósito somente de prospectar numa 
visão futura da ação a ser desenvolvida por esse 
importante organismo regional, sediado em 
Fortaleza (CE), não deixando de glorificar o seu 
passado de realizações que constitui o alicerce 
e a garantia que se projeta para o futuro, com o 
reconhecimento de todo o povo nordestino.

Essa retomada de posição, que visa colocar 
o DNOCS na esfera de comando da gestão dos 
recursos hídricos no Nordeste, que é, e sempre 
foi, a sua vocação natural, cuja competência já 
foi demonstrada ao longo de sua história, com o 
reconhecimento de várias entidades brasileiras e 
internacionais, entre as quais o Comitê de Grandes 
Barragens que, na década de 70, afirmou, em uma 
de suas reuniões, que era a única entidade no 
Brasil que fazia a gestão dos recursos hídricos de 
seus açudes para usos múltiplos. Para comprovar 
a vocação e a competência do DNOCS, na área 
de gestão dos recursos hídricos, bastaria lembrar 
que foi ele quem instalou e operou a primeira 
rede hidrométrica básica do Nordeste, recebendo 
o reconhecimento do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, com o qual 
foi firmado, no ano de 1979, um convênio para 
operação da rede fluviométrica, do Estado do Piauí. 
Devido ao êxito alcançado, os dois organismos 
federais resolveram ampliar o Acordo e firmaram 
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um Convênio com a participação da Companhia 
Hidro Elétrica do Rio São Francisco-CHESF, desta 
vez, abrangendo, não só o Estado do Piauí, como 
o Estado do Ceará. Tanto no primeiro, como no 
segundo caso, o DNOCS foi o executor, tendo 
utilizado suas excelentes equipes hidrometristas 
lotadas nos Serviços de Hidrologia das suas 
respectivas Diretorias Regionais. Um trabalho de 
alta significação, que precisa ser urgentemente 
resgatado por aquele Departamento.

O termo “gestão”, no sentido lato da 
palavra, tem um significado muito mais amplo do 
que o de simples “controle técnico e distribuição 
da água”. A gestão da água em uma bacia 
hidrográfica, realmente começa desde a instalação 
dos primeiros postos hidrométricos, que no caso 
do Nordeste brasileiro começou a partir do ano 
de 1909, quando da criação da Inspetoria Federal 
de Obras Contra as Secas (IFOCS), passando pelos 
estudos, planejamento e construção das primeiras 
obras hidráulicas e, finalmente, em sua última 
etapa, pelo “controle técnico e distribuição racional 
da água” para os seus diversos usos. Isso o DNOCS 
vem fazendo, com comprovada competência, 
desde os primórdios de sua existência, em 1909, 
por cujas ações aquele Departamento transformou 
a face causticante e inóspita da outrora paisagem 
nordestina, tornando-a semelhante ao Meio Norte 
Maranhense.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO 

SÃO FRANCISCO-PISF

De acordo com o Decreto 5995, de 19 de 
dezembro de 2006, a operacionalização e gestão 
da infra-instrutora do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco – PISF caberia a uma das instituições 
vinculadas ao Ministério da Integração Nacional 
(DNOCS ou Codevasf), ou a uma entidade, que 
seria especialmente criada para ser a operadora 
federal do referido empreendimento.

Sobre a criação desta nova entidade, nos 
posicionamos contrários por razões técnicas em 
artigos publicados na imprensa do Ceará e de 
Pernambuco, mostrando que a referida entidade, 
por razões climáticas (regime de chuvas) de nossa 
Região poderia ficar até 60% ociosa. Bastam ter 
um pouco de conhecimento da ciência hidrológica 
e das características hidro-climáticas a que 
estamos sujeitos, para se chegar, seguramente, 
a esta conclusão. Segundo a Folha de São Paulo, 
além da existência dessa nova entidade, também 
seria contratada (pasmem!) pelo Ministério da 
Integração Nacional uma empresa privada para 
“operacionalizar” e fazer a cobrança da água que 
será consumida pelos usuários, ao longo dos mais 
de 700 quilômetros de canais, dos Eixos Norte e 
Leste do mencionado projeto. 

A criação da referida instituição, com toda a 
sua imensa estrutura organizacional burocrática, 
de pessoal, administrativa e técnica nos quatro 
estados beneficiados se constituirá, com certeza, 
em mais um pesado ônus que, logicamente 
inviabilizará econômica e financeiramente este 
empreendimento. Sem levarmos em conta, 
ainda, os necessários recursos financeiros, que 
atualmente se estimam em cerca de R$ 500 
milhões, anualmente, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas, para operação e manutenção 
dos equipamentos eletromecânicos, dos açudes, 
edificações, estradas etc., além dos mais de 700 
quilômetros de canais. 

Por esta simples análise, a estruturação 
de uma nova entidade para a nossa Região se 
constituiria, de fato, um ato de pura insensatez, 
já que existe o DNOCS com toda a sua centenária 
experiência, internacionalmente reconhecida 
e possuidor da maior, mais extensa e mais bem 
montada infra-instrutora técnica, administrativa 
e operacional do Governo Federal, no combate 
a seca e na gestão dos recursos hídricos, com 
capilaridade por toda a região nordestina.

Segundo soubemos, verdadeiro ou não, 
o Presidente Lula da Silva, ao saber dessas 
ponderações que fizemos em artigos na imprensa, 
recomendou o Ministério da Integração Nacional 
reavaliar a decisão contida no Decreto 5995, de 
19 de dezembro de 2006, de ser criada a referida 
entidade, permanecendo este assunto em banho-
maria, durante mais de dois anos, até quando da 
edição da Portaria 603 do Ministério a Integração 
Nacional, assinada pelo Ministro Fernando 
Bezerra, publicada no Diário Oficial da União, 
no dia 14 de novembro de 2012, transferindo 
para a Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do Rio São Francisco (Codevasf), a função 
de operadora federal do Sistema de Gestão do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF. 
Com isso, quase toda a infra-instrutora hídrica 
da Região Nordestina, pertencente ao DNOCS, 
passaria para aquela Companhia, incluindo 12 
dos seus principais açudes. Uma decisão, a nosso 
ver, inconsequente e autoritária, sem nenhuma 
discussão com a sociedade, sobre um ato do 
maior interesse e importância para nossa Região. 
Em última análise, um desconhecimento total da 
realidade nordestina.

Em substituição ao Ministro Fernando 
Bezerra, pernambucano, foi nomeado para o 
Ministério da Integração Nacional, o cearense, 
engenheiro Francisco José Coelho Teixeira, que 
assumiu aquele Ministério no dia 02 de outubro 
de 2013. E no dia 09 do referido mês, o Presidente 
da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, 
Flávio Viriato de Saboya Neto, enviou carta para o 
então Ministro da Integração Nacional, Francisco 
José Coelho Teixeira, nos seguintes termos:
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 “Senhor Ministro,
Ao dirigirmos a Vossa Excelência, permita-

nos apresentar nossas congratulações ao ilustre 
cearense, por haver galgado ao assumir o elevado 
cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional, 
já externando o inconteste apoio desta Federação, a 
sua gestão, na condução dos destinos desse importante 
Ministério.

No entanto, é por demais oportuno que 
externemos nossa apreensão e, ao mesmo tempo, 
discordando, em nome dos produtores rurais do Ceará, 
quanto à edição da Portaria nº 603, de 14.11.2012, que 
dispõe sobre a transferência da gestão à CODEVASF, 
de todo o Programa da Integração do Rio São Francisco 
no Nordeste Setentrional.

As ações desenvolvidas pelo nosso centenário 
DNOCS, jamais poderiam ser desprezadas por 
interesses políticos muito bem evidentes.

Este é, portanto, o momento oportuno para 
Vossa Excelência, á frente dessa importante Pasta 
Ministerial, encerrar, definitivamente, este assunto, 
não bem recebido pelos conterrâneos cearenses. 

Contando com o seu beneplácito apoio, 
agradecemos a adoção das medidas necessárias ao 
sepultamento dessas malfadadas iniciativas. Viva o 
DNOCS!

Cordiais cumprimentos, 
Flávio Viriato de Saboya Neto – Presidente”

Infelizmente, o Ministro, não deu resposta 
ao Presidente da Federação da Agricultura do 
Estado do Ceará, cujos anseios, ali expressos, no 
nosso entendimento, representam o pensamento 
de toda a sociedade nordestina

Com idêntico objetivo, também foi enviada, 
em 26 de agosto de 2014, para o então Ministro da 
Integração Nacional, Francisco José Teixeira. Eis o 
teor desta segunda correspondência que também 
faz parte desta história: 

“Prezado Senhor
Pelo presente vimos comunicar a V. Exa. 

que na sessão da Sociedade Cearense de Geografia e 
História-SCGH, realizada no dia 18 de agosto de 2014, 
foi apresentada uma moção, aceita pela unanimidade 
dos presentes, em favor do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas - DNOCS, para que esse 
Departamento Federal venha a ser o órgão gestor do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF.

Segundo informação chegada à aludida reunião, 
o DNOCS, há tempos, vem sendo vítima de insidiosa 
campanha, visando sua extinção, não se sabendo 
exatamente de onde ou de quem partiu tão afrontosa 
idéia, embora se tenha a certeza de que a inconsequente 
iniciativa provenha de pessoas influentes com trânsito 
livre nos corredores de Brasília.

Em função do acima exposto, o ex-Ministro 
da Integração Nacional, Fernando Bezerra, assinou 
a Portaria nº 603, de 14.11.2012, “que dispõe sobre 

a transferência da gestão à CODEVASF, de todo 
o Programa de Integração do Rio São Francisco no 
Nordeste Setentrional”. Para completar, a Presidente 
Dilma Rousseff no dia 14 de março passado, já estando 
V. Exa. como Ministro da Integração Nacional, assinou 
o Decreto nº 8.207, confirmando o que já havia sido 
disposto na Portaria nº 603, acima mencionada. Tanto 
esta portaria, quanto o decreto presidencial pegaram de 
surpresa todos nós nordestinos, justamente os que mais 
diretamente têm interesse nesse empreendimento.

Senhor Ministro, V. Exa., como cearense que 
é, sabe tanto quanto eu e os confrades da Sociedade 
Cearense de Geografia e História - SCGH, o que tem 
representado o DNOCS para o desenvolvimento de 
nossa Região e, com mais ênfase, para o Estado do 
Ceará. Portanto, consideramos um absurdo inominável 
entregar à CODEVASF o comando do referido projeto, 
empresa esta que nunca produziu nada, absolutamente 
nada, para o nosso Estado, tomando este como referência 
em relação aos demais Estados nordestinos.

E nossa decepção assoma não apenas pelo 
motivo acima, mas também em face da constatação 
de que a CODEVASF somente tem experiência em 
irrigação (uma das cinco atividades do DNOCS na 
região nordestina) no vale do Rio São Francisco, 
portanto em um rio perene que não tem necessidade 
de açudes. E além do mais, o DNOCS já é detentor 
de toda uma infra-instrutora física, operacional e 
administrativa no Nordeste Setentrional, aonde irá se 
localizar o mencionado Projeto de Integração do Rio 
São Francisco.

Em face do que acima foi exposto, qual o 
fundamento básico em que esse Ministério se esteia para 
indicar a CODEVASF como a gestora desse complexo 
empreendimento? O que entende a CODEVASF 
de açudes, se o órgão nunca construiu e nem operou 
nenhum?

Senhor Ministro, só podemos concluir esta 
correspondência dizendo, a par da nossa indignação 
diante de fato tão absurdo, que o DNOCS merece o 
máximo respeito e admiração de todo o povo nordestino.

Portanto, em nome dos que fazem a Sociedade 
Cearense de Geografia e História - SCGH, vimos 
solicitar a V. Exa. que adote todas as providências, que 
estejam ao vosso alcance para que sejam revogadas, 
não só a portaria supra-referida, como também o 
mencionado decreto presidencial.

Com respeito e admiração, atenciosamente,
Vicente Alencar
Presidente da Sociedade Cearense de Geografia 

e História”

São inumeráveis os exemplos, como os que 
acima foram citados, que credenciam o DNOCS 
reivindicar, dentro de cada bacia hidrográfica 
do Polígono das Secas, a exceção da bacia do Rio 
São Francisco, é claro, o controle técnico ou a 
gestão dos usos da água, como modernamente se 
anuncia, em consonância com a Política Nacional 
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de Águas, estabelecida pela Lei das Águas, 
de Nº 9433, de janeiro de 1997 e com os Planos 
Estaduais de Recursos Hídricos. Em suma, dentro 
deste esquema operacional, caberia, também, ao 
DNOCS gerenciar o Projeto de Integração do Rio 
São Francisco às Bacias do Nordeste Setentrional, 
cabendo-lhe relacionar-se a outros organismos, 
tanto no plano federal, como no estadual e, até 
mesmo, no municipal. Diríamos, para caracterizar 
melhor o nosso pensamento, que o trabalho de 
“gestão”, ou “operação” desse empreendimento, 
como diziam os antigos engenheiros do DNOCS, 
se restringiria ao controle e à manutenção das 
estações de bombeamento, ao longo do Canal 
Adutor e dos Canais Principais, ficando ao encargo 
dos Estados, o controle e manutenção dos canais 
primários e secundários, nas suas respectivas 
áreas de jurisdição: um esquema simplista, mas 
que precisaria aprofundamentos.

Para finalizar, perguntamos: Por que 
até hoje ninguém disse e nem explicou às suas 
preferências pela Codevasf, em detrimento do 
DNOCS, especialmente as dos políticos e de 
grupo isolado de técnicos, atuais responsáveis 
pela gestão dos recursos hídricos em nosso 
Estado. Esta pergunta, para mim, até hoje, não 
teve resposta e é a razão maior deste artigo. 

CONSIDERAÇÕS FINAIS

O Projeto da Transposição de Águas do 
Rio São Francisco para a Região Setentrional do 
Nordeste Brasileiro obedeceu a três fases distintas, 
até a sua elaboração definitiva no primeiro 
mandato do Presidente Lula da Silva, tendo como 
Ministro da Integração Nacional o ex-governador 
do Ceará, Ciro Ferreira Gomes. Praticamente, 
participamos intensamente na segunda fase, 
digamos a partir do ano de 1978, como técnico e 
dirigente do DNOCS, mas devemos esclarecer que 
não tivemos participação direta no terceiro estágio 
da elaboração desse empreendimento no qual 

o ex-Ministro Ciro Ferreira Gomes, em Brasília, 
teve brilhante e decisiva atuação, diante da forte 
resistência dos que se opunham a aprovação 
e construção dessa obra hidráulica, na região 
nordestina. Porém, ressaltamos que em todos 
os períodos das discussões, que participamos, a 
partir do ano de 1978, até os dias atuais, estivemos 
sempre presentes, contribuindo com artigos 
palestras e debates na imprensa falada, escrita 
e televisada de todo o país, visando esclarecer a 
opinião pública nacional da importância desse 
projeto para a nossa Região. 

Neste artigo, faltamos dizer que sempre 
defendemos esse projeto com, no máximo, 70 
m³/s, retirados do Rio São Francisco, entretanto 
na sua concepção definitiva os canais foram 
concebidos e estão sendo construídos para 
transportar 127 m³/s, sendo 28,0 m³/s para o Eixo 
Leste e 99,0 m³/s para o Eixo Norte. Nos nossos 
argumentos, dizíamos que a vazão de 70 m³/s era 
como se fossem construídos, aproximadamente, 
na região setentrional do Nordeste brasileiro, cinco 
açudes do porte do Açude Orós, que tem uma 
vazão regularizada de 12,0 m³/s. Na nossa visão, 
já seria uma grande conquista, além dos custos do 
empreendimento seriam, significativamente, bem 
mais reduzidos, provavelmente um terço menor, 
ou quem sabe, a metade do orçamento atual. Sem 
falarmos que os custos de manutenção dos canais 
e equipamentos eletromecânicos do projeto, em 
sua totalidade, seriam bem menores. 

LITERATURA CITADA

O Bureau of Reclamation construiu, até os 
dias atuais, cerca de 600 barragens em dezessete 
Estados do oeste dos Estados Unidos, enquanto 
o DNOCS construiu 948 em oito Estados 
nordestinos, sendo 326 açudes públicos e 622 em 
regime de cooperação com estados, municípios e 
particulares com uma acumulação total de água 
superior a 27 bilhões de metros cúbicos 

C. Borges
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RESUMO

O Brasil é um país continente, que necessita de um plano nacional de transporte para integrar 
suas diversas regiões, buscando a modernidade, a fim de competir no mundo globalizado em que vive-
mos. O mundo contemporâneo caracteriza-se, principalmente pela tecnologia, eficiência e competição.

Palavras-Chave: Transporte Moderno. Integração de Regiões. Eficiência e Competição.

ABSTRACT
Railway for the Progress

Brazil is a continental Country, which needs an ample national planning for transportation, with 
the objective to integrate its different Regions, to look for a modern system, in order to compete with the 
globalized World in which we habitat. The contemporary World is characterized mainly by technology 
and efficiency competitions. 

Additional Key words: Modern Transportation. Railway. Technology and Efficiency 

O Brasil é um país continente, que necessita 
de um plano nacional de transporte para integrar 
suas diversas regiões, buscando a modernidade, 
a fim de competir no mundo globalizado, em que 
vivemos.

O mundo contemporâneo caracteriza-
se principalmente pela tecnologia, eficiência e 
competição.

O presente trabalho busca ressaltar a 
importância das ferrovias no progresso do país.

Alguém já disse: O Brasil é um país sem 
trilho!

Em nota, o Crea-Ce disse: “O Brasil vive na 
contramão dos transportes.” 

Inicialmente, procuraremos mostrar as 
vantagens do sistema ferroviário. O Quadro 
1 mostra a economia de combustível, entre o 
transporte ferroviário e Rodoviário.

Antes de comentar o quadro, queremos 
ressaltar que não deve haver competição entre as 
modalidades de transporte. Cada modal tem sua 
área de atuação. O importante é a integração entre 
tais modalidades. O uso de containers facilitou a 
integração entre caminhão, trem e navio.

O quadro mostra claramente que o trem 
é o transporte mais econômico no consumo de 
combustível. O trem é um sistema destinado a 
grandes massas e longas distâncias.

Para 4.000 Km há uma economia de 86.000 
litros de combustível (Quadro 1).

Sendo a combustão menor no trem, em 
consequência ele é menos poluente lançando 
monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos 
(HC), óxidos de nitrogênio (NOX), óxidos de 
enxofre (SOX), dióxido de enxofre (SO2), dióxido 
de carbono (CO2) e material particulado (MP). O 
CO2 é o principal causador do efeito estufa.

Se usarmos energia elétrica a poluição 
praticamente desaparece. Este é um fator 
importante para a preservação do meio ambiente

O uso do modal ferroviário daria uma grande 
contribuição na preservação do meio ambiente. 
Os poluentes emitidos pela combustão do diesel, 
causam problemas ecológicos reconhecidos em 
todo o mundo, como a destruição da camada de 
ozônio, aumento do aquecimento global, chuva 
ácida, etc...

O trem é econômico também no aspecto de 
redução de custo com respeito a tripulação, pois 
para conduzir uma composição é necessário um 
maquinista e seu auxiliar. Outra vantagem é ser 
um transporte terrestre, apresentando alto grau 
de segurança.

A manobra é feita automaticamente, pelo 
friso da roda em contato com o trilho, o maquinista 
apenas acelera, desacelera e para. Outro fator é 
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que diferente das rodovias, há um grande fluxo 
em uma mesma via, a linha férrea é exclusiva, 
reduzindo os acidentes.

No campo do transporte de passageiro, o 
trem é imbatível, além de se destinar também ao 
transporte de grandes massas humanas.

Resumindo, é um transporte que apresenta 
quatro grandes vantagens :

1. Econômica; 
2. Grande capacidade de movimentação 

de carga;
3. Menos poluente;
4. Maior segurança operacional.
Dados comparativos do sistema dos 

transportes de países selecionados indicam que a 
participação do modal ferroviário no Brasil é pouco 
expressivos, apenas 22%. Perdendo apenas para 
Alemanha que é um país de pequena extensão. Os 
quatro países de maior extensão, representados 
no gráfico (Figura 1) usam predominantemente o 
transporte ferroviário.

 
A Grande Pergunta

Qual o vetor político-econômico que 
impede a expansão do desenvolvimento das 
ferrovias brasileiras? 

O povo brasileiro, de um modo geral, se 
sente perplexo e frustrado por não ter uma rede 
ferroviária capaz de suprir as necessidades do país.

História Ferroviária no Brasil
A Rede Ferroviaria Federal S.A. (RFFSA) 

foi criada em março de 1957 pela consolidação de 
18 ferrovias regionais, com o objetivo principal 
de promover e gerir os interesses da União, no 
setor de transportes ferroviários. Durante 40 
anos prestou serviços de transporte ferroviário, 
atendendo diretamente a 19 unidades da 
Federação, em quatro das cinco grandes regiões 
do País, operando uma malha que, em 1996, 
compreendia cerca de 22 mil quilômetros de 
linhas (73% do total nacional).

Havia o mito do déficit ferroviário, depois 
se constatou que o déficit rodoviário é maior. 
A rodovia tem déficit maior, seus usuários 

não pagam metade das despesas. É necessário 
construção e constante manutenção na malha 
viária, enquanto na ferrovia todos os gastos são 
contabilizados. 

A RFFSA passou a enxugar as despesas 
(Com Pessoal) e adquirir novos equipamentos, 
chegando a um ponto de tornar-se superavitária, 
a nível nacional.

Ferrovia no Ceará era constituída por 
praticamente duas linhas: Tronco Norte e Sul.

A linha Sul começava em Fortaleza 
terminava no Crato (tendo uma ligação com 
Pernambuco e se interligando com o resto do país). 
A linha Norte ia até Teresina onde se interligava 
com a linha do Maranhão, chegando a São Luís. 
A grande dificuldade da ferrovia no Nordeste é a 
demanda de carga no semiárido. O transporte se 
constituía, basicamente dos seguintes produtos: 
álcool, petróleo, gipsita, cimento e açúcar. 

O trem abastecia duas bases da Petrobrás, 
uma no Crato e outra em Teresina que abastecia 
regiões do Piauí e Maranhão.

A ferrovia do Ceará gozava de grande 
conceito nacional, seu quadro técnico, de 
engenheiros e técnicos, era considerado um dos 
melhores do Brasil, em eficiência juntamente com 
o do Paraná.

Para compensar, o limitado volume 
de cargas, promoveu, ao longo do tempo, o 
desenvolvimento de várias tecnologias, visando 
redução de custos, as principais foram: 

• Na conservação da linha, foi adotada uma 
tecnologia francesa chamada conserva cíclica 
mecanizada.

• Usina de tratamento de dormente de madeira, 
com creosoto para aumentar a vida útil.

• Soldagem alumino térmica de trilhos. (eliminar 
as juntas de dilatação, diminuindo os custos de 
manutenção)

• Pedreiras para produção de brita para lastro.
• Capina química mecanizada.
• Melhoria nos pátios.
• Mecanização da conservação da linha, com 

máquinas modernas Plásser de fabricação 
Suíça. 

F. R. Sant’Ana

Quadro 1 - Consumo de óleo diesel para o transporte de 500 toneladas úteis de carga

    DISTÂNCIA     RODOVIÁRIO               FERROVIÁRIO              DIFERENÇA
           Km                      total de            litros p/            total de            litros p/              total de        
                                          litros            tonelada                litros            tonelada                  litros
           100                         2500                  5,0                        350                 0,7                        2150    
           200                         5000                10,0                        700                 1,4                        4300
           400                       10000                20,0                      1400                 2,8                        8600
           800                       20000                40,0                      2800                 5,6                      17200
         1500                       37500                75,0                      5250               10,5                       32250
         3000                       75000              150,0                    10500               21,0                       69500
         4000                     100000              200,0                    14000               28,0                       86000
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• Conservação e reforço de pontes.
• Construção de diversas variantes.
• Modernização das comunicações 

operacionais.
O transporte de passageiro era inviável, 

pois o traçado era obsoleto, a geometria da linha não 
permitia maior velocidade, as locomotivas eram a Diesel, 
tornando antieconômico. Antes da privatização como o 
transporte de passageiros era precário e antieconômico, 
a RFFSA extinguiu o transporte de passageiros a longa 
distância por todo o país. Importante lembrar, a 
inexistência de trem moderno para o transporte de 
passageiros no país.

Privatização (Arrendamento)
No dia 22/01/2007 foi oficialmente 

extinta e decretada a privatização da RFFSA, 
acompanhando a moda da privatização, da época. 

O RESULTADO ESPETACULAR foi: 
Sumiram quase todas as ferrovias do Nordeste, 
deixando em decadência o transporte ferroviário. 
Os trens passaram a andar a 15 Km/h velocidade 
de carroça.

Em consequência da privatização, foram 
suprimidas as seguintes linhas no Nordeste: Linha 
Sul que terminava no Cariri, sendo desativada a 
ligação com Paraíba, Pernambuco, Alagoas e o Sul 
do País.

Exemplo de Ferrovia Moderna
Um dos maiores trens de carga do mundo 

está localizado no Brasil, operando entre os 
estados do Maranhão e Pará, na Estrada de Ferro 
Carajás (EFC), com 330 vagões, 2 locomotivas, 
3.500 metros de extensão e 40 mil toneladas. 
Suponhamos que esta carga fosse transportada 
pela rodovia, seriam necessários 1000 caminhões 
e motoristas, elevando o custo do transporte e 
causando maior degradação ao meio ambiente. A 

EFC tem 892 quilômetros de extensão, ligando a 
maior mina de minério de ferro a céu aberto do 
mundo, em Carajás, no Sudeste do Pará, ao Porto 
de Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão.

No Brasil é mais usada a locomotiva diesel 
elétrica para o transporte de cargas. Para o trem 
metropolitano (Metrô) e de longa distância é 
usado geralmente energia elétrica.

ANTT não permite o uso de transporte 
de passageiro e de cargas na mesma linha, cada 
modal deve ter sua linha exclusiva. 

Justificativa Econômica
Para a Implantação de uma ferrovia deve-

se elaborar um estudo de viabilidade econômica. 
Transporte de cargas: Para a implantação de 

uma linha de bitola de 1,60 m exige uma demanda 
de carga de 50 mil toneladas por dia, para cobrir 
os custos de implantação e operação. 

Cargas típicas ferroviária: Graneis líquidos 
e sólidos, constituindo exemplos: Petróleo, Grãos, 
Cimento, Minério e produtos siderúrgicos.

Indústria Ferroviária (Comentários)
O descaso no Brasil com as ferrovias é tão 

grande que a fabricação do trilho, que era feita 
em Volta Redonda em 1945, foi desativada. Nosso 
País possui uma das maiores reservas de minério 
de ferro do mundo e mesmo assim, hoje enviamos 
minério para China e compramos seus trilhos, 
gerando renda e empregos em outro País.

Além de trilhos, poderíamos produzir 
outros itens necessários para a ferrovia como 
aparelho de mudança de via, vagões, carro 
de passageiros, fixação elástica, dormente de 
concreto, VLT, locomotivas, soldas para trilho 
e muitos outros materiais. Enquanto isso, as 
ferrovias brasileiras se arrastam, retardando o 
desenvolvimento do País.

Figura 1- O exemplo de outros Países: para comprovação do que foi dito. 

Caminhos de Ferro para o Progresso
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RESUMO

A saúde das plantas é de particular interesse para os produtores agrícolas e para todos aqueles 
ligados à produção de órgãos de propagação das plantas. Diferentemente dos demais agentes 
biológicos causadores de doenças, os vírus são nucleoproteínas muito pequenas, impossibilitando 
que sejam observados ao microscópio óptico comum. Após os fungos fito-patogênicos, os vírus são 
considerados o segundo mais importante grupo de agentes causadores de fito-moléstias. O objetivo 
prático e precípuo da Fitopatologia é desenvolver métodos para o controle parcial ou total das fito-
moléstias, inclusive daquelas ocasionadas por vírus. Diante da inexistência de compostos viricidas, para 
o controle de viroses vegetais, as inovações tecnológicas dos programas de controle de vírus de plantas 
incluem 1- Programas de Exclusão: Sementes certificadas; Produção de mudas clonadas livres de vírus; 
Limpeza clonal de vírus de órgãos de propagação vegetativa; Desinfestação de ferramentas agrícolas; 
2- Erradicação de Fontes de Vírus: Erradicação de hospedeiros silvestres, plantas ornamentais e plantas 
voluntárias infetadas; Eliminação de restos de cultura e Prática do roguing; 3- Controle de Vetores: 
Controle químico de vetores; Cultivo protegido e Uso de barreiras vivas; 4- Resistência Natural; 5- 
Proteção Cruzada e 6- Plantas Transgênicas no Controle de Vírus.

Palavras-Chave: Exclusão de Vírus. Resistência a Vírus. Erradicação de Vírus. Controle de Vetores. 
Plantas Transgênicas. 

ABSTRACT
Technical Innovations for Controlling Plant Viruses

Plant healthy is of particular importance for the growers and all those linked to plant seed or 
plantlet production for plant propagations. Differently from those biological agents responsible for plant 
diseases, the viruses are very small nucleoproteins, impossible to be observed in the optical microscopy, 
but capable to cause diseases in several organisms including plants. The main objective of Plant 
Pathology is to develop efficient measures to control plant diseases, including those caused by viruses. 
Considering the inexistence of chemical products to control plant virus diseases, the technological 
measures for controlling plant virus diseases, include: 1- Exclusion Programs: Production of certified 
seeds, Production of cloned plantlets free of viruses, Cleaning from virus propagated plant organs, 
Treat of agriculture tools; 2- Source of Virus Eradication: Eradication of wild host plants, ornamental 
host plants and infected volunteer plants; Elimination of crop debris and Roguing of infected plants; 
3- Vector Control: Chemical control of vectors; Protected crops and Use of plant barriers; 4- Natural 
Resistance; 5- Cross Protection and 6- Transgenic Plants. 

Additional Key words: Virus Exclusion. Resistance to Virus. Virus Eradication. Vector Control. 
Transgenic Plants. 
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INTRODUÇÃO

Mesmo na época pré-histórica, o crescimento 
da humanidade sempre afetou ou excedeu a 
habilidade do homem de produzir alimentos. Até 
mesmo a invenção da Agricultura não foi capaz 
de emancipar, de forma permanente, o homem da 
escassez de alimento, da fome e da desnutrição. Por 
esta razão, as secas imprevisíveis e as epidemias 
de pragas e de doenças que destruíam as lavouras, 
sempre resultaram em fome. Fundamentado no 
princípio da Revolução Verde, defendida pelo 
Dr. Norman Borlaug, inovações tecnológicas 
podem proporcionar relevantes contribuições 
para o Agronegócio instalado no estado do Ceará 
e amenizar o problema de escassez de alimentos 
para o povo nordestino. Embora com Doutorado 
em Fitopatologia, sempre preocupado com a 
solução de problemas de doenças e de tecnologia 
de produção da cultura do trigo no México, Dr. 
Norman Borlaug foi laureado com o Prêmio Nobel 
da Paz, em 1970, em razão das repercussões da 
sua pesquisa com o problema da fome em países 
menos desenvolvidos (Lima, 2015). 

A propósito de escassez de alimentos 
e fome, o Lord John Boyd Orr, Prêmio Nobel 
da Paz de 1969, propôs que A paz duradoura e 
universal só poderia ser estabelecida se fundamentada 
em justiça social. E concluiu: se deseja paz cultive 
justiça. No entanto, o componente essencial para 
a justiça social é a disponibilidade de alimentos 
necessários para toda a humanidade. Com base no 
princípio da Revolução Verde, Norman Borlaug 
afirmou que o alimento constitui o direito moral de 
todo ser humano nascido neste mundo, e ampliou o 
princípio proposto por John B. Orr, estabelecendo: 
Se deseja paz cultive justiça, mas ao mesmo tempo 
cultive os campos para produção de mais alimentos; do 
contrário não haverá paz. John B. Orr foi o primeiro 
diretor-geral da FAO (Food and Agriculture 
Organization), que se notabilizou com sua famosa 
frase: Não se pode construir paz com o estômago vazio. 
No entanto, é lamentável, que ainda existam dois 
mundos na face da terra: O mundo dos privilegiados 
e o mundo dos excluídos. Infelizmente, a fome e a 
desnutrição têm sido companheiras constantes 
dos bilhões de habitantes do mundo dos excluídos. 

A saúde das plantas é de particular interesse 
para os produtores agrícolas e para todos aqueles 
ligados à produção de órgãos de propagação das 
plantas, incluindo sementes, batatas, tubérculos, 
mudas. Qualquer desequilíbrio dos fatores 
essenciais ao desenvolvimento das plantas irá 
afetar sua saúde, com consequências desfavoráveis 
para seu crescimento e sua produção, podendo 
reduzir seriamente sua utilidade para o homem. 
Patógenos, pragas, plantas silvestres, condições 
desfavoráveis de clima e solo constituem as 
principais causas da redução do crescimento, 

da produção e, muitas vezes, da destruição das 
plantas nas diferentes regiões geográficas. As 
plantas podem ser acometidas por doenças, cujos 
agentes causais são semelhantes aos responsáveis 
por doenças no homem e nos animais. Embora não 
se perceba que as plantas doentes sentem dor ou 
desconforto, as doenças das plantas apresentam 
as mesmas etapas e a mesma complexidade 
daquelas que se manifestam nos animais (Agrios, 
1997; Hull, 2004; 2009; Lima, 2015). 

Tentativas de controlar doenças de 
plantas sem suficientes informações sobre seus 
agentes causais, suas formas de disseminação 
e sobrevivência, normalmente, resultam em 
controle inadequado e, muitas vezes, em fracasso 
total. Portanto, um diagnóstico correto e definitivo 
deve, sempre, preceder qualquer tentativa de se 
estabelecer um programa de controle para uma 
doença de planta (Lima, 2015).

As doenças das plantas de natureza 
parasitária podem ser ocasionadas por fungos, 
por bactérias, fitoplasmas, vírus, viroides, 
nematóides, protozoários e plantas fito-
parasitas. Diferentemente dos demais agentes 
biológicos causadores de doenças, os vírus são 
nucleoproteínas muito pequenas, impossibilitando 
que sejam observados ao microscópio óptico 
comum (Mathews, 1992; Agrios, 1997; Hull, 2004; 
2009; Lima, 2015). Os vírus são considerados 
parasitas obrigatórios que se multiplicam somente 
em células vivas e causam várias formas de 
doenças em todos os tipos de organismos vivos, 
desde os procarióticos às plantas superiores e 
aos animas. Muitos vírus infetam o ser humano 
ou os animais ou os dois, causando doenças 
como gripe, paralisia infantil, sarampo, catapora, 
varíola, dengue, zika, febre chikungunya, 
aftosa bovina, raiva, verrugas, AIDS (Acquired 
Immunodeficiency Syndrome = imunodeficiência 
adquirida), AIE (Acquired Immunodeficiency Equine 
= imunodeficiência adquirida dos equinos). 
Outros infetam as plantas superiores e ainda 
outros infetam micro-organismos, tais como 
fungos e bactérias (Mathews, 1992; Agrios, 1997; 
Hull, 2004; 2009; Lima, 2015). 

Após os fungos fito-patogênicos, os 
vírus que infetam as plantas superiores são 
considerados o segundo mais importante grupo 
de agentes causadores de fito-moléstias. Embora 
os vírus se comportem como micro-organismos, 
considerando que eles causam doenças, possuem 
funções genéticas controlados por moléculas de 
ácidos nucleicos e são capazes de se replicarem 
(reproduzirem), eles também funcionam como 
moléculas químicas constituídas de proteína e de 
acido nucléico. Embora se reproduzam os vírus 
não se dividem nem produzem estruturas de 
reprodução tais como esporos (Mathews, 1992; 
Hull, 2009; Lima, 2015). 
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Mesmo atuando como patógenos, os 
vírus diferem dos outros fito-patógenos, com 
relação à sua composição, tamanho, forma, 
simplicidade da sua constituição química, método 
de infecção, multiplicação, translocação dentro 
da planta infetada, sobrevivência fora das células 
hospedeiras, disseminação, sintomas ocasionados 
nas plantas hospedeiras, nos métodos de diagnose 
e de controle. Vários são os métodos, através dos 
quais é possível se chegar a um diagnóstico correto 
e definitivo de uma moléstia causada por vírus em 
plantas. A utilização e a interpretação adequada de 
métodos de diagnose, não só aceleram o processo 
de diagnose, mas evitam qualquer tipo de confusão 
na diagnose da doença e na identificação correta 
dos vírus, possibilitando o estabelecimento de 
estratégias eficientes de controle (Mathews, 1992; 
Agrios, 1997; Hull, 2009; Lima, 2015).

O objetivo prático e precípuo da 
Fitopatologia é desenvolver métodos para o 
controle parcial ou total das fito-moléstias, 
inclusive daquelas ocasionadas por vírus. 
Infelizmente, ao contrário dos micologistas e dos 
bacteriologistas, os virologistas não dispõem de 
compostos químicos que possam ser aplicados às 
plantas para o controle dos vírus que as infetam. A 
inexistência de compostos viricidas para o controle 
de viroses vegetais está ligada à ineficiência dos 
produtos depois de aplicados, sua fitotoxidez e 
sua economicidade. Desta forma, nenhum dos 
métodos diretos de controle de viroses vegetais 
se encontra disponível (Agrios, 1997; Hull, 2009; 
Lima, 2015). 

A maioria dos procedimentos direcionados, 
efetivamente, ao controle de doenças, ocasionadas 
por vírus em plantas, envolve processos 
tecnológicos, que incluem: Programas de Exclusão 
destinados a excluir ou evitar a entrada de vírus 
dentro dos campos de cultura; Erradicação de 
Fontes de Vírus, que visam reduzir fontes de 
infecção dentro e fora da cultura; Controle de 
Vetores, que objetiva limitar a disseminação dos 
vírus nos campos; Uso de Material Propagativo 
Livre de Vírus; Uso de Variedades ou Híbridos 
Resistentes, visando minimizar os efeitos 
da infecção na produção; Proteção Cruzada 
das Plantas e o Desenvolvimento de Plantas 
Transgênicas Resistentes a Vírus.

PROGRAMAS DE EXCLUSÃO

Os programas de exclusão têm por 
objetivo, excluir ou evitar a entrada de vírus 
dentro dos campos de cultura, impossibilitando 
a introdução dos mesmos através de sementes, 
mudas e órgãos de propagação vegetativa. Para 
tanto, existem os Laboratórios de Quarentena nos 
países de agricultura desenvolvida e organizada, 
que têm por objetivo fiscalizar e monitorar todo 

material introduzido quer para uso em pesquisa 
científica, quer para a produção comercial. Os 
programas de indexação de vírus em material 
propagativo, incluindo sementes, mudas e órgãos 
de propagação vegetativa, os quais constituem 
importantes formas de disseminação de vírus 
têm por objetivo evitar a introdução de vírus em 
campos de produção, regiões, estados ou países 
(Figura 1). Qualquer órgão de propagação das 
plantas, inclusive sementes, borbulhas, bulbos, 
estacas, rizomas, tubérculos ou mudas pode 
transmitir vírus de plantas infetadas para sua 
progênie, atuando como importante forma 
de introdução de vírus em novos campos de 
produção ou em áreas ou países onde eles ainda 
não existem (Agrios, 1997; Hull, 2009; Lima, 2015.

O uso de insumos biológicos (material 
propagativo), livres de vírus representa 
importante método de exclusão de vírus em 
campos de cultura, fazendas, estados ou países. 
Portanto, Sementes Certificadas, Desinfestação 
de Ferramentas Agrícolas, Órgãos de Propagação 
Vegetativa Livres de Vírus e Mudas Clonadas 
Livres de Vírus constituem importantes medidas 
de exclusão para o controle de vírus em plantas. 

Sementes Certificadas
A qualidade das sementes disponíveis 

aos agricultores, constitui importante fator 
responsável pela produtividade das culturas numa 
região, sobretudo para leguminosas cultivadas, 
incluindo feijoeiro caupi (Vigna unguiculata), 
feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris), ervilha (Pisum 
sativum), soja (Glycine max) e espécies cultivadas 
de cucurbitáceas: meloeiro (Cucumis melo), 
abóbora (Cucurbita moschata) e melancia (Citrullus 
lanatus). Além de constituírem importantes 
formas de propagação das espécies, as sementes 
podem funcionar como importantes veículos de 
disseminação de agentes causadores de doenças, 
especialmente vírus (Shepherd, 1972; Phatak, 
1974; Walkey, 1985; Silveira et al., 1988, Lima et 
al., 1991; Lima, 2015). Estirpes do vírus Cowpea 
aphid-borne mosaic virus (CABMV), do gênero 
Potyvirus, são constantemente disseminadas por 
sementes de feijoeiro caupi, em regiões tropicais 
e subtropicais, inclusive no Nordeste brasileiro, 
onde inexistem programas de produção e de 
certificação de sementes. Segundo Hampton et 
al. (1997), os vírus mais importantes que infetam, 
naturalmente, o feijoeiro caupi são transmitidos 
de uma geração para outra através de sementes 
de plantas infetadas. O controle de várias viroses 
de cucurbitáceas e de leguminosas cultivadas, 
mediante o uso de sementes certificadas, tem 
sido sugerido por muitos estudiosos do assunto 
(Phatak, 1974; Lima & Purcifull, 1980; Silveira et 
al., 1988; Hull, 2009; Lima, 2015).

A transmissão por sementes tem particular 
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significado quando o vírus é, também, transmitido 
por afídeos de forma não persistente, como os 
casos das espécies de vírus do gênero Potyvirus, 
CABMV em feijoeiro caupi, Bean commom mosaic 
virus (BCMV) em feijoeiro comum, Pea seed-borne 
mosaic virus (PSMV) em ervilha, Soybean mosaic 
virus (SoyMV) em soja e Lettuce mosaic virus (LMV) 
em alface (Lactuca sativa), em todas as partes 
do mundo onde estas plantas são cultivadas e 
avaliadas quanto a presença de vírus (Silveira et 
al., 1988; Lima, 2015). Para referidas espécies de 
vírus, o uso de sementes livres de vírus constitui 
importante forma de controle. 

Sementes livres de vírus devem ser 
produzidas sob condições especiais de 
controle, levando-se sempre em consideração: 
a) origem e qualidade da semente original; b) 
incidência de vetores nos campos de produção; 
c) métodos eficientes de controle de vetores 
nos campos de produção; d) época e local de 
plantio; e) acompanhamento e fiscalização 
por fitossanitaristas qualificados e f) época de 
colheita. Sempre que possível, os índices de 
sementes com vírus de cada lote devem ser 
determinados, mediante testes sorológicos para 
emissão de certificados por parte de Laboratórios 
competentes (Lima & Purcifull, 1980; Silveira et 
al., 1988; Hull, 2009; Lima, 2015).

Em todos esses exemplos de transmissão 
de vírus por sementes, os vírus são transmitidos 
no embrião das sementes. No entanto, alguns 
poucos vírus são transmitidos no exterior das 
sementes de determinadas espécies vegetais, 
sobretudo aquelas de frutos carnosos, tais como 
tomateiro (Lycopersicum esculentumn), meloeiro, 
melancia e mamoeiro (Carica papaya). Quando 
colhidas de plantas com infecção sistêmica por 
vírus, as sementes podem transmitir partículas 
de vírus aderidas às suas superfícies. No entanto, 
para que os vírus sejam efetivamente transmitidos 
para a próxima geração, há necessidade de que 

os mesmos encontrem uma forma de penetrar 
nas células das plântulas, durante seus primeiros 
estágios de desenvolvimento. Referidos vírus, 
portanto, necessitam se multiplicar em elevadas 
concentrações nos tecidos das plantas e possuir 
alta estabilidade fora das células de plantas 
hospedeiras. Desta forma, elevada proporção de 
sementes de tomateiro e de pimentão (Capsicum 
annum) podem transmitir o vírus Tomato mosaic 
virus (TmMV), do gênero Tobamovirus, aderido 
ao tegumento ou debaixo dele e, em certas 
circunstâncias, dentro do próprio endosperma 
da semente. As plântulas resultantes destas 
sementes são, normalmente, infetadas durante o 
processo da sua emergência do solo ou através 
de ferimentos resultantes da operação de 
transplantio. Similarmente, em razão da elevada 
estabilidade do vírus Papaya lethal yellowing virus 
(PLYV), do gênero Sobemovirus e do seu elevado 
índice de concentração em frutos de mamoeiros 
infetados existe uma grande probabilidade da 
sua transmissão não embrionária, por sementes 
de frutos de plantas infetadas (Lima & Purcifull, 
1980; Silveira et al., 1988; Hull, 2009; Nascimento, 
et al., 2010; Lima, 2015). 

Nos casos dos vírus transmitidos de forma 
não embrionária, inclusive o Tobacco mosaic virus 
(TMV), do gênero Tobamovirus, TmMV e PLYV, 
as transmissões dos mesmos podem ser evitadas, 
através do tratamento das sementes com ácido 
clorídrico, trisódio ortofosfato, hipoclorito de 
sódio ou soro de leite (Agrios, 1997; Hull, 2009; 
Lima, 2015).

Produção de Mudas Clonadas 
Livres de Vírus

Diante da franca expansão da fruticultura 
brasileira, inclusive a praticada no Nordeste, 
cresce a necessidade da produção de mudas 
clonadas de qualidade para atender a demanda 
do setor. A produção de mudas de qualidade 

Figura 1- Indexação de vírus em material propagativo, incluindo sementes, mudas 
e órgãos de propagação vegetativa, os quais constituem importantes formas de 
disseminação de vírus, que tem por objetivo evitar a introdução de vírus em campos de 
produção, regiões, estados ou países (Cortesia de Lima, 2015).
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na própria região diminui a possibilidade de 
introdução de novas pragas e, sobretudo de 
novos agentes causais de doenças na região, 
inclusive vírus. Dentro dos conceitos modernos 
de produção de frutas, produzir mudas de alta 
qualidade é uma das etapas mais importantes 
no sistema produtivo. Utilizar sempre mudas 
livres de pragas e agentes causais de doenças é 
o principal passo para a formação de um pomar 
sadio e produtivo (Hull, 2009; Lima, 2015). Muitos 
agentes causadores de enfermidades vegetais, 
sobretudo vírus são disseminados por mudas, as 
quais muitas vezes inviabilizam, economicamente, 
o desenvolvimento das culturas em determinadas 
regiões. 

As mudas podem ser produzidas pelo 
processo convencional de técnicas de cultura 
de tecidos vegetais, por constituir um método 
moderno e seguro para produção de material 
genético de qualidade, livre de pragas e de agentes 
causais de doenças (Figura 2). A par da grande 
vantagem de proporcionar a produção de mudas 
uniformes e de alta qualidade genética e sanitária, 
esta prática possibilita a produção de mudas em 
larga escala em curto espaço de tempo.

 Embora as mudas produzidas por cultura 
de tecido estejam livres de pragas, de fungos, de 
nematóide e de bactérias causadoras de doenças 
em plantas, os vírus podem ser multiplicados 
junto às plantas, resultando na produção de mu-
das com elevados índices de infecção viral (Hull, 
2009; Lima, 2015). Desta forma, tais mudas devem 
ser produzidas, a partir de matrizes livres de vírus 
e as mudas produzidas por cultura de tecidos 
devem ser monitoradas quanto à presença ou à 
ausência de vírus. Para tanto, amostras foliares 

de todas as plantas matrizes que servirão de 
fonte para a retirada de material a ser usado nas 
técnicas de micropropagação para a produção de 
mudas e amostras coletadas aleatoriamente das 
mudas produzidas, devem ser indexadas por 
técnicas sorológicas contra antissoros específicos 
para os principais vírus que infetam as culturas 
ou, quando necessário, por técnicas moleculares 
(Mathews, 1992; Agrios, 1997; Hull, 2009; Lima, 
2015). 

Limpeza Clonal de Vírus por Órgãos de 
Propagação Vegetativa

Culturas propagadas por órgãos de 
propagação vegetativa, bulbos, estacas, tubérculos, 
sobretudo mudas clonadas, constituem um 
problema especial com relação ao controle de 
vírus. Quando um clone é infetado por um vírus, 
exceto quando algumas medidas de controle são 
adotadas, toda a progênie daquele clone poderá 
ser infetada pelo respectivo vírus. O controle de 
vírus em tais situações pode ser efetuado através 
da obtenção de fontes livres de vírus, as quais 
podem ser obtidas através da seleção natural de 
plantas livres de vírus; cultura da extremidade 
de tecidos meristemáticos; termoterapia; qui-
mioterapia combinada a cultura de tecidos 
meristemáticos; crioterapia combinada à 
cultura de tecidos meristemáticos; cultura de 
células ou de protoplasma ou uma combinação de 
métodos (Mathews, 1992; Agrios, 1997; Hull, 2009; 
Lima, 2015). 

Desinfestação de Ferramentas Agrícolas
Para os casos de vírus altamente estáveis 

e facilmente transmitidos mecanicamente, 

Figura 2- Esquema, ilustrando as etapas do processo de produção de mudas por cultura de tecidos vegetais, 
1- Plantas matrizes; 2- Limpeza e processamento; 3- Cultura de tecidos; 4- Muda pronta para aclimatação; 5- 
Aclimatação; 6 e 7- Mudas aclimatadas prontas para planto; 8- Mudas no campo e 9- Pomar formado (Cortesia de 
Lima, 2015).
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sobretudo TMV, ToMV e PLYV, as atividades 
humanas durante as práticas culturais e o manejo 
das culturas constituem os seus principais meios 
de disseminação, especialmente dentro da própria 
cultura. Em razão da elevada estabilidade do TMV 
e do PLYV, a inativação dos vírus nas superfícies 
de ferramentas agrícolas contaminadas, constitui 
uma importante medida para evitar a dissemi-
nação dentro de um determinado pomar. As 
ferramentas agrícolas usadas no procedimento de 
podas e de colheita de frutos, num pomar de toma-
teiro ou de mamoeiro, devem ser imersas durante 
cinco minutos em solução a 10% de água sanitária 
comercial (que contém hipoclorito de sódio), após 
serem utilizadas com cada planta, para promover 
a inativação do vírus nas ferramentas agrícolas, 
evitando sua disseminação (Mathews, 1992; 
Agrios, 1997; Hull, 2009; Lima, 2015).

Da mesma forma, uma vez que a 
transmissão mecânica representa um importante 
meio de disseminação dos viroides, um tipo de 
agente causal de doenças em plantas, destituído 
de capa protéica, os tratamentos das ferramentas 
agrícolas e das mãos dos operários representam 
importantes medidas de controle. 

ERRADICAÇÃO DE FONTES DE VÍRUS

A importância da disseminação de vírus, a 
partir de fontes constituídas por plantas silvestres, 
naturalmente infetadas ou plantas cultivadas, 
dentro ou fora dos campos de cultura, deve sempre 
ser avaliada para aplicação de formas de controle, 
sobretudo através da erradicação de fontes 
naturais de vírus. A importância das doenças das 
plantas está diretamente associada aos graus de 
incidência e de distribuição de plantas doentes 
dentro dos campos de cultura e dos pomares, 
resultado das eficientes formas de disseminação 
dos vírus, a partir de fontes iniciais de inóculo, 
dentro ou nas proximidades das culturas. Desta 
forma, as medidas de controle, através da 
erradicação, têm o objetivo precípuo de eliminar 
as principais fontes de inóculo (vírus), dentro ou 
nas proximidades dos campos de culturas, a fim 
de evitar a introdução e a distribuição dos vírus 
nas plantas cultivadas. As medidas de controle, 
dentro dos programas de erradicação de fontes 
de vírus, podem ser direcionadas à erradicação 
de hospedeiros silvestres, plantas ornamentais 
e plantas voluntárias infetadas com vírus, nas 
proximidades das culturas e erradicação de fontes 
de vírus dentro dos próprios campos de produção 
(“Roguing”).

Erradicação de Hospedeiros Silvestres, 
Plantas Ornamentais e Plantas Voluntárias 

Infetadas
As plantas silvestres e as plantas 

ornamentais podem desempenhar importantes 
papéis na sobrevivência e na epidemiologia de 
vírus que infetam plantas cultivadas, funcionando 
como reservatórios naturais dos mesmos, nas 
proximidades dos pomares ou durante os períodos 
de entressafra, para culturas anuais, tais como 
batatinha (Solanum tuberosum), feijoeiro comum, 
feijoeiro caupi, meloeiro, melancia e tomateiro. 
Muitos vírus possuem plantas silvestres como 
hospedeiras alternativas, que funcionam como 
fontes iniciais de inóculo, a partir dos quais, os 
vetores naturais levam os vírus para plantas 
cultivadas. A identificação das hospedeiras 
silvestres de um vírus de importância econômica 
irá possibilitar a erradicação das mesmas, 
mediante o uso de herbicidas eficientes ou 
práticas de cultivo específicas, com a consequente 
eliminação dos reservatórios naturais de vírus 
no campo. Lima & Nelson (1977), por exemplo, 
enfatizam a importância de Macroptilium 
lathyroides na sobrevivência do Cowpea severe 
mosaic virus (CPSMV), do gênero Comovirus 
e do Cowpea golden mosaic virus (CGMV), do 
gênero Begomovirus e Lima & Gonsalves (1988) 
identificaram Sena occidentalis como potencial 
reservatório de isolados de CABMV que infetam 
o feijoeiro  caupi no Nordeste brasileiro. 

Portanto, plantas que atuam como 
hospedeiros vivos de vírus podem incluir: a) 
plantas perenes hospedeiras, plantas silvestres 
nas quais os vírus são transmitidos por sementes 
ou plantas silvestres anuais tolerantes à seca que 
podem desenvolver várias gerações no ano; b) 
plantas ornamentais, muitas das quais podem ser 
hospedeiras dos vírus, sem exibir sintomas severos; 
c) plantas da mesma espécie que sobrevivem nas 
extremidades dos campos de cultura; d) espécies 
vegetais não relacionadas e e) restos de culturas 
de plantas cultivadas e infetadas por vírus 
altamente estáveis, como o TMV em tomateiro, 
fumo (Nicotiana spp.) e pimentão e o PLYV em 
mamoeiro. Ao se definir estratégias de controle 
para tais vírus, será importante a identificação 
das fontes iniciais de vírus, a partir das quais os 
mesmos, inicialmente, se disseminam dentro 
de um campo de cultura. A disseminação pode 
ocorrer a partir de plantas silvestres dentro da 
cultura, a partir de plantas silvestres em áreas fora 
da cultura ou a partir de plantas hospedeiras de 
campos de culturas adjacentes (Lima & Gomes, 
1975; Lima & Nelson, 1977; Lima, 1978; Lima & 
Purcifull, 1980; Lima & Vieira, 1992; Gonsalves, 
1998; Lima et al., 2003; Lima, Sittolin & Lima, 
2005). 

A erradicação de plantas voluntárias em 
plantios de tomateiro, de pimentão e de batatinha 
constitui, também, importante medida de 
erradicação de fontes de vírus. É comum a prática 
de manter plantas voluntárias da mesma cultura, 
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nas proximidades de campos de produção de 
referidas culturas para produção extra, que 
seria destinada ao consumo doméstico, as quais 
irão representar formas de sobrevivência dos 
vírus e de vários outros patógenos, constituindo 
importantes fontes iniciais de inóculo para 
culturas subsequentes. Tal prática, portanto, deve 
ser evitada, eliminando todas as plantas que se 
desenvolvem, espontaneamente, dentro ou nas 
extremidades dos campos de cultura. 

Eliminação de Restos de Cultura
Restos de plantas cultivadas, no solo 

podem constituir fontes de vírus estáveis, que 
são facilmente transmitidos mecanicamente. Tais 
fontes de vírus se revestem de grande importância 
em culturas cultivadas por vários anos nas mesmas 
áreas. Restos de culturas de plantios de tomateiro 
ou de fumo podem aumentar a concentração de 
partículas de TMV no solo que irão infetar plantios 
de anos subsequentes na mesma área.

Similarmente, os restos das plantas de 
mamoeiro erradicadas, por estarem infetadas 
com PLYV, irão proporcionar uma concentração 
elevada das partículas do vírus no solo, 
possibilitando a penetração do mesmo nas mudas 
sadias, que venham a ser plantadas na mesma 
cova. Em razão da elevada estabilidade do PLYV 
que resiste a temperaturas de mais de 60 ºC, fora 
dos tecidos das células das plantas infetadas e 
permanecer ativo em restos de plantas infetadas 
por mais de 120 dias, todas as plantas erradicadas 
devem ser submetidas à solarização por um 
período de 15 dias, o qual foi demonstrado ser 
eficiente para inativação do PLYV (Nascimento et 
al., 2010; Lima, 2015). 

Prática do “Roguing”
A prática do “roguing”, que consiste em 

erradicar plantas infetadas de uma cultura, é outra 
importante forma de redução de fontes naturais 
de vírus dentro dos campos ou pomares. Muitas 
vezes, a erradicação de plantas infetadas dentro de 
um campo de produção, traz benefícios, evitando 
uma rápida disseminação a partir das fontes 
iniciais de vírus, dentro da cultura. Tal prática 
reveste-se de maior importância se adotada na fase 
inicial de desenvolvimento da cultura, quando 
um número reduzido de plantas, constitui fontes 
de inóculo para disseminação secundária do vírus 
por vetores biológicos, insetos ou nematóides, 
por exemplo, ou mesmo pelo homem, nos casos 
de TMV em tomateiro e PLYV em mamoeiro 
(Nascimento et al., 2010; Lima, 2015). Este método 
é recomendado, com particular eficiência para 
os campos de produção de sementes certificadas 
de leguminosas, a exemplo do feijoeiro caupi, 
bem como para eliminação de fontes iniciais de 
vírus, sobretudo daqueles pertencentes ao gênero 

Potyvirus, em campos comerciais de espécies de 
cucurbitáceas cultivadas, incluindo meloeiro e 
melancia.

A maioria dos sucessos dos programas 
de erradicação tem sido observada com culturas 
perenes ou semiperenes. Entre os principais 
pontos que favorecem o sucesso das operações de 
erradicação se destacam: a) casos que envolvem 
um número relativamente pequeno de plantas a 
serem erradicadas; b) baixo índice de incidência 
do vírus dentro da cultura; c) informações 
seguras sobre os graus de incidência do vírus 
no campo; d) diagnóstico rápido e seguro do 
problema, com identificação correta do vírus e e) 
recursos governamentais ou de associações para 
levantamento dos graus de incidência e remoção 
rápida das plantas (Helliot et al., 2001; Nascimento 
et al., 2010; Lima, 2015).

A prática do “roguing” tem sido usada, 
inclusive na erradicação de fontes de vírus dentro 
dos pomares de culturas perenes, a exemplo do 
controle do vírus Banana bussh top virus (BBTV), 
o qual constitui o mais sério problema para a 
cultura bananeira (Musa spp.), em várias partes 
do mundo, inclusive nos continentes da Ásia, 
África e Oceania (Helliot et al., 2001). A redução 
dos graus de incidência do BBTV em plantações 
de bananeiras na Austrália constitui um bom 
exemplo de sucesso de erradicação de vírus. 
Felizmente, o BBTV ainda não existe no Brasil, 
mas mesmo assim não se deve deixar de manter 
controle indireto do vírus, através de programas 
de quarentena, evitando, sobretudo, a importação 
de mudas de bananeira de países onde a doença 
ocorre, incentivando assim a produção de mudas 
clonas no Brasil para atender a crescente demanda 
nacional.

A mancha anelar do mamoeiro, ocasionado 
por Papaya ringspot virus, tipo Papaya (PRSV-P), do 
gênero Potyvirus, constitui um caso emblemático 
contra o qual vêm sendo adotados procedimentos 
específicos de erradicação de plantas infetadas 
dentro dos pomares de produção comercial. 
A mancha anelar é uma virose bastante severa 
do mamoeiro, ocasionando grandes perdas na 
produção, podendo chegar à destruição total das 
plantações infetadas, provocando a mudança 
constante de zonas produtoras e afastando-as 
cada vez mais do mercado consumidor (Figura 3). 
No entanto, mesmo em áreas novas, a eliminação 
de plantas infetadas, tanto em viveiros como em 
áreas produtoras, é uma prática constante na 
condução desta cultura (Yeh, S.D. & Gonsalves, 
1984; Gonsalves, 1988; Souza & Gonsalves, 1999; 
Nascimento et al., 2010; Lima, 2015). 

Visando a erradicação de fontes de vírus 
em pomares de mamoeiro, plantas exibindo 
sintomas de vírus devem ser eliminadas. Os 
pomares velhos e improdutivos, mesmo que 
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não estejam apresentando sintomas, devem ser 
também eliminados. Um programa eficiente de 
erradicação deve compreender a eliminação de 
todas as fontes de vírus, dentro e nas proximidades 
dos locais aonde os pomares serão implantados. 
Os programas de erradicação devem incluir 
a participação das associações de produtores 
e órgãos governamentais. Nos pomares já 
instalados, dependendo do grau de incidência, a 
prática do “roguing” deve ser usada como medida 
complementar de controle. Em razão da elevada 
estabilidade do PLYV, que resiste a temperaturas 
de mais 60 ºC fora das células de plantas infetadas 
e permanece ativo em restos de plantas por 
mais de 120 dias (Nascimento et al., 2010; Lima, 
2015), todas as plantas erradicadas devem ser 
submetidas à solarização por um período de 15 
dias, o qual foi demonstrado ser eficiente para 
inativação do vírus (Nascimento et al., 2010). 

Quando devidamente aplicada, a prática do 
“roguing” tem demonstrado eficiência em várias 
áreas de produção de mamão para o controle 
do PRSV-P, o qual é eficientemente transmitido 
por afídeos. Considerando as dificuldades 
da conscientização dos produtores, sobre a 
importância do programa de erradicação para o 
controle das viroses do mamoeiro, a Secretaria 
de Defesa Agropecuária, do Ministério da 
Agricultura, aprovou lei estabelecendo, que todos 
os produtores sejam obrigados a seguir as normas 
do programa de erradicação para o controle da 
mancha anelar do mamoeiro. De acordo com 
o que estabelece a lei, os produtores que não 
seguirem as normas do programa de erradicação 
terão seus pomares inspecionados e aqueles com 
plantas infetadas serão condenados e erradicados. 

O sucesso do programa de erradicação para 
controle de vírus, inclusive o PRSV-P e o PLYV 
em mamoeiro, em longo prazo, é questionável, 
especialmente em razão de programas anteriores 
terem perdido sua eficiência ao longo do tempo, 
em outras regiões, inclusive no Havaí, que é 

constituído de ilhas isoladas no meio do oceano 
pacífico. Ao contrário do PRSV-P, a erradicação de 
plantas infetadas para o controle do PLYV pode 
ter seu sucesso assegurado ao longo dos anos, em 
razão do PLYV, aparentemente, não possuir vetor 
biológico para sua disseminação no campo.

Mesmo a custos elevados, por conta de 
prejuízos indiretos, resultantes das plantas 
erradicadas, os programas de erradicação de 
fontes de vírus, sobretudo do PRSV-P, tem 
sido conduzido com relativo sucesso no Brasil, 
especialmente no estado do Espírito Santo 
(Nascimento et al., 2010; Lima, 2015). Ao contrário, 
no entanto, o programa de erradicação de plantas 
infetadas com PRSV-P não funcionou nas Ilhas 
do Havaí, isoladas no meio do oceano pacífico, 
onde o programa foi implantado no ano de 1992, 
com a sistemática de marcar plantas para serem 
erradicadas pelos produtores (Gonsalves, 1988).

De qualquer forma, embora bastante 
oneroso, os programas de erradicação de plantas 
infetadas com vírus no Brasil, têm apresentado 
continuidade, com os técnicos divulgando a 
necessidade do reconhecimento de plantas com 
viroses e do cumprimento das exigências legais da 
erradicação sistemática das plantas de mamoeiro 
infetadas por vírus. 

CONTROLE DE VETORES

O uso de inseticida para o combate de 
vetores aéreos é mais eficiente e usado no controle 
de vírus transmitidos de forma persistente. O 
uso de inseticidas para o controle dos vírus 
transmitidos por afídeos, de forma não persistente, 
Cucumber mosaic virus (CMV), do gênero 
Cucumovirus e espécies do gênero Potyvirus, 
por exemplo, é notoriamente ineficiente. No 
entanto, o uso de produtos químicos pode ser 
usado para o controle de vírus transmitidos de 
forma persistente, por vetores aéreos e por vetores 
subterrâneos. No caso dos vírus transmitidos 

Figura 3- Campos de mamoeiro (Carica papaya) erradicados em áreas de produção de mamão no estado do Ceará, 
como forma de controle da Mancha Anelar ocasionada por Papaya ringspot virus, estirpe Papaya (PRSV-P) (Cortesia 
de Lima, 2015).
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por pulgões de forma não persistente, embora 
os vetores morram algum tempo após terem se 
alimentado em plantas pulverizadas, os mesmos 
realizam a transmissão dos vírus, em virtude da 
rapidez com que os mesmos são adquiridos nas 
plantas infetadas e inoculados em plantas sadias 
(Mathews, 1992; Agrios, 1997; Hull, 2009; Lima, 
2015). Como os vírus transmitidos de forma não 
persistente podem ser transmitidos apenas dentro 
de alguns minutos, depois que os insetos se 
alimentam nas plantas infetadas, muitas plantas 
podem ser infetadas antes dos insetos morrerem 
por ação dos inseticidas. Na verdade, nas 
tentativas de controlar vírus não persistentes por 
controle de vetores, as aplicações de inseticidas 
dentro dos campos de cultura poderão favorecer 
a movimentação dos insetos dentro da cultura, 
aumentando sua disseminação. 

Controle Químico de Vetores
No caso de vírus transmitidos de forma 

persistente, quando os vetores necessitam de 
algumas horas ou mesmo dias para adquirir e para 
transmitir os vírus, as aplicações de inseticidas 
sistêmicos podem funcionar como forma 
eficiente de controle, impedindo ou reduzindo a 
disseminação dos vírus (Mathews, 1992; Agrios, 
1997; Hull, 2009; Lima, 2015). 

Como os insetos constituem os principais 
vetores de vírus de planta, na natureza, os 
inseticidas servem para reduzir o índice de 
disseminação dos vírus por eles transmitidos 
de forma persistente. O controle químico dos 
coleópteros, vetores de espécies de vírus do 
gênero Comovirus, a exemplo de CPSMV em 
feijoeiro caupi e Squash mosaic virus (SqMV) em 
cucurbitáceas cultivadas, constitui importante 
forma de controle, reduzindo os graus de 
incidência dos vírus no campo. O uso mais 
frequente de inseticidas em plantios comerciais de 
feijoeiro caupi e de meloeiro tem contribuído para 
a redução dos graus de incidência do CPSMV e do 
SqMV no Nordeste brasileiro. 

Embora os vírus transmitidos por 
pulgões de forma não persistente não sejam, 
eficientemente, controlados através da aplicação 
de inseticidas para controle dos pulgões, os óleos 
minerais têm se mostrado eficientes, evitando a 
disseminação de referidos vírus. O mecanismo 
através do qual, o óleo mineral evita a transmissão 
dos vírus não persistentes não é bem conhecido, 
embora algumas hipóteses tenham sido propostas: 
a) A camada de óleo promove a morte dos insetos, 
interferindo na sua respiração; b) O óleo altera 
o comportamento dos insetos, inclusive seu 
comportamento alimentar e c) O óleo inibe a 
aderência das partículas dos vírus com o estilete 
do inseto (Powell, 1992). De outra parte, segundo 
Wang & Pirone (1996), o óleo mineral altera a 

estrutura da superfície dos estiletes dos pulgões, 
reduzindo sua capacidade de transmissão. O óleo 
interfere tanto na aquisição como no processo 
de inoculação, mas seus efeitos parecem ser 
mais severos no processo de aquisição dos vírus 
(Martin et al., 2004). Contudo, o óleo mineral 
apresenta alguns problemas adicionais, sobretudo 
fitotoxidez, dificuldade de uma cobertura 
completa e baixa persistência, forçando aplicações 
frequentes (Hodgkinson et al., 2002).

Em função da interação vírus - nematóides, 
os vírus transmitidos por nematóides podem 
persistir no solo por períodos relativamente 
longos, nos seus nematóides vetores. Como os 
vírus podem ser adquiridos pelos nematóides, 
a partir de plantas silvestres hospedeiras, as 
quais persistem nas áreas cultivadas, o controle 
químico dos nematóides constitui a forma mais 
recomendada. De outra parte, em razão de 
alguns nematóides, normalmente, sobreviverem 
a grandes profundidades dos solos, torna-se 
difícil ou praticamente impossível, atingir um 
controle de 100% dos nematóides no solo, fazendo 
com que os sobreviventes atinjam, rapidamente, 
populações preocupantes. 

De outra parte, o controle químico de 
espécies de fungos transmissores de vírus pode 
ser efetuado através da eliminação dos esporos de 
resistência e zoósporos móveis. Vários produtos 
podem ser usados para promover a esterilização 
do solo e a consequente eliminação de esporos 
dos fungos vetores de vírus, no entanto, muitas 
vezes o tratamento não é economicamente viável 
para muitas culturas. Desta forma, o tratamento 
do solo pode ser recomendado quando se tratar 
de áreas relativamente pequenas, destinadas ao 
cultivo de culturas de elevado valor econômico. 

Cultivo Protegido
A proteção física de plantios contra insetos 

vetores de vírus tem sido recomendada e revisada 
por vários pesquisadores (Weintraub & Berlinger, 
2004; Weitraub, 2009; Fereres & Moreno, 2009). 
Entre as diversas formas de barreiras físicas ou 
cultivo protegido, merecem destaque, as barreiras 
formadas por redes ou filmes de plástico, usados 
para excluir ou reduzir a incidência de insetos 
vetores de vírus na cultura. O primeiro tipo de 
tela usada em casa de vegetação para estabelecer 
uma barreira física e excluir a incidência de 
insetos vetores de vírus nas plantas, foi na década 
de 1970, em Israel, visando excluir a incidência da 
mosca-branca (Bemisia tabaci) e controlar o Tomato 
yellow leaf curl virus (TYLCV), espécie de vírus do 
gênero Begomovirus, que era o fator limitante 
para a produção de tomate (Berlinger et al., 2002). 

Existem vários tipos de tela ou de tecido 
que podem ser usadas em cobertura de plantios 
para prevenir a incidência de insetos vetores 
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de vírus. As telas podem ser de vários tipos de 
material, inclusive de algodão e de Tecido Não 
Tecido (TNT), sendo que as telas de TNT têm sido 
muito usadas para recobrir as culturas, visando 
protegê-las contra insetos vetores de vírus. O TNT 
é um tecido não texturizado, composto de 100% 
de polipropileno, com diferentes gramaturas, 
também conhecido como agrotêxtil (Grangeiro et 
al., 2005). 

As barreiras físicas formadas pelos telados, 
proporcionam uma boa proteção, através da 
exclusão de insetos vetores de várias espécies de 
vírus, reduzindo perdas na produção de várias 
culturas, em campos de produção. A malha das 
telas precisa ser, suficientemente, pequenas (0,2 
mm) para excluir vetores do tipo B. tabaci, contudo, 
não pode ser muito pequena para não bloquear 
a ventilação e a passagem da luz necessária 
para o bom desenvolvimento da cultura, o que 
muitas vezes, não são suficientes para excluir os 
pequenos vetores biológicos, sobretudo tripes e 
ácaros (Mathews, 1992; Agrios, 1997; Weintraub 
& Berlinger, 2004; Weitraub, 2009; Fereres & 
Moreno, 2009; Hull, 2009; Lima, 2015). 

É recomendado como forma de controle, 
portanto, a produção de mudas de várias espécies 
vegetais, em locais protegidos sob manta de TNT 
ou por telado, para impedir o ataque de insetos-
pragas no início do ciclo da cultura, quando as 
plantas são mais suscetíveis aos vírus. A manta 
de TNT, por exemplo, protege as culturas contra 
espécies de pulgões, principais grupos de vetores 
de vírus, adultos de B. tabaci e da mosca-minadora 
(Liriomyza sativae), oriundos de outros cultivos. 
O TNT pode ser colocado diretamente sobre a 
cultura, após o transplantio das mudas, sobre o 
solo semeado diretamente ou sobre arcos de ferro 
com altura de 50 cm, sendo fixado com fitilho, 
formando túneis (Figura 4). Em cada lateral do 
túnel de TNT deve ser deixada uma abertura de, 
aproximadamente, 10 cm (Grangeiro et al., 2005). 
O cultivo protegido das mudas constitui uma 
alternativa para minimizar os danos diretos e a 
introdução de vírus na fase inicial da cultura. 

A cobertura temporária da parte aérea com 
TNT tem sido utilizada por empresas produtoras 
de melão nos polos de produção dos estados 
do Rio Grande do Norte e do Ceará, como uma 
boa estratégia do manejo integrado de pragas e 
de agentes causais de doenças do meloeiro e da 
melancia, inclusive vírus (Dias & Costa, 2010). As 
plantas permanecem protegidas com TNT durante, 
aproximadamente, 30 a 35 dias, quando ocorre o 
início da floração (Figura 4). Durante este período 
a cobertura é removida temporariamente para a 
realização das capinas e adubações necessárias 
(Grangeiro et al., 2005). Alternativamente, pode-
se usar cobertura do solo com plástico (mulching) 
com os orifícios correspondentes aos plantios da 

mudas. Uso do mulching de plástico, a par de 
reter a umidade do solo, evita o desenvolvimento 
de plantas daninhas, dispensando, assim, as 
capinas (Grangeiro et al., 2005). 

Uso de Barreiras Vivas
Como medida de controle complementar 

contra vírus transmitidos por afídeos de forma 
não persistente (espécies do gênero Potyvirus e 
gênero Cucumovirus), a proteção com barreiras 
vivas pode ser usada, para evitar a introdução dos 
vírus em campos de produção de feijoeiro caupi e 
de cucurbitáceas. O uso de barreiras vivas consiste 
em proteger o plantio da cultura principal, 
feijoeiro caupi ou cucurbitáceas com três a quatro 
fileiras, bem adensadas, de milho (Zea mays) 
ou de sorgo (Sorghum bicolor), plantadas 15 dias 
antes do plantio do feijoeiro caupi ou da espécie 
de cucurbitácea, meloeiro, por exemplo, (Lima 
& Gonçalves, 1985). A barreira viva irá filtrar os 
vírus transmitidos de forma não persistente de 
afídeos virulíferos, evitando ou retardando sua 
inoculação em plantas do plantio protegido. Os 
afídeos com vírus presos ao estilete, ao caírem 
sobre as folhas do milho ou do sorgo, perderão 
os vírus nas picadas de prova, inoculando-os nas 
células do milho ou do sorgo. Sendo os vírus que 
infetam cucurbitáceas e feijoeiro caupi, sobretudo 
CMV e espécies do gênero Potyvirus: CABMV, 
Watermelon mosaic virus (WMV), Papaya ringspot 
virus Biotipo Watermelon (PRSV-W) e Zucchini 
yellow mosaic virus (ZYMV) específicos para tais 
culturas, os mesmos não irão infetar as gramíneas 
(milho ou sorgo) e os afídeos irão chegar livres 
dos vírus às plantas de feijoeiro caupi ou de 
cucurbitáceas. Adaptações deste método de 
controle poderão resultar no desenvolvimento 
de sistemas de cultivo, envolvendo as culturas 
de milho e de feijoeiro caupi, apropriados às 
necessidades e exigências do pequeno agricultor 
nordestino, promovendo uma redução e 
retardamento dos graus de incidência de CMV e 
de CABMV nos plantios protegidos de feijoeiro 
caupi.

A par de reduzir os graus de incidência 
nas culturas protegidas pelas barreiras vivas, as 
infecções virais nas plantas de feijoeiro caupi ou 
de cucurbitáceas, serão retardadas, ocorrendo 
quando as plantas adultas forem mais resistentes 
à infecção e à movimentação dos vírus no seu 
interior. 

RESISTÊNCIA NATURAL

Universalmente, a forma mais eficiente de 
controlar doenças de plantas ocasionadas por 
vírus tem sido o desenvolvimento de genótipos 
e de variedades resistentes às infecções virais 
(Lima & Nelson, 1977; Hampton, 1997; Lima et 
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al., 2011; Lima, 2015). Portanto, quanto maior o 
número de genótipos identificados como fontes 
de resistência aos principais vírus que infetam as 
plantas, melhores serão as alternativas para que 
os melhoristas desenvolvam novas cultivares ou 
variedades, com resistência a vírus (Hampton, 
1997; Lima et al., 2011; Lima, 2015). 

Embora recomendado como forma eficiente 
de controle contra diferentes espécies de vírus, o 
uso de cultivares ou genótipos resistentes é de 
particular importância para o controle dos vírus 
transmitidos por afídeos de forma não persistente, 
por não poderem ser os mesmos, controlados 
mediante o uso de inseticidas para o controle de 
vetores (Hampton, 1997; Lima et al., 2011; Lima, 
2015). Para qualquer programa de melhoramento, 
visando à produção de cultivares resistentes, é 
fundamental o conhecimento das características 
dos vírus envolvidos, o que demonstra a 
necessidade de uma estreita colaboração entre 
virologistas e melhoristas.

Para o agricultor, os custos para o cultivo 
de uma cultivar resistente é basicamente igual 
ao cultivo de uma cultivar suscetível, sem levar 
em consideração a economia por não ter que 
aplicar outras formas de controle, tais como uso 
de inseticidas para o controle de vetores de alguns 
vírus.

Os diferentes comportamentos apresentados 
por genótipos de espécies vegetais cultivadas, aos 
isolados de vírus, a exemplo de várias espécies 
de leguminosas usadas na alimentação humana, 
tais como feijoeiro caupi, feijoeiro comum, soja 
e várias espécies de cucurbitáceas cultivadas, 
são evidências de que o aproveitamento de 
cultivares ou híbridos resistentes constitui um 
dos mais eficientes e duradouros métodos de 
controle para vírus (Hampton, 1997; Lima et al., 

2011; Lima, 2015). A base de qualquer programa 
de seleção ou de hibridação, visando à obtenção 
de cultivares com resistência a vírus e dotadas de 
boas características agronômicas, fundamenta-se 
na existência de variações genéticas dentro das 
espécies vegetais. Fontes de resistência aos vírus 
que infetam as principais espécies cultivadas têm 
sido intensamente procuradas por pesquisadores 
de diferentes partes do mundo, inclusive do 
Nordeste brasileiro.

A classificação dos comportamentos das 
cultivares ou dos genótipos quando inoculados 
com vírus tem sido efetuada de forma ambígua e 
inconsistente. De qualquer forma, os virologistas 
e os melhoristas têm procurado uniformizar 
os termos, com base em critérios, envolvendo 
características sintomatológicas das plantas 
inoculadas e a capacidade de multiplicação do 
vírus na planta. Lima et al. (1986), por exemplo, 
classificaram 248 genótipos de feijoeiro caupi 
ao CPSMV e ao CABMV, mediante os seguintes 
critérios: Imune: ausência de sintomas locais 
ou sintomas sistêmicos e ausência da presença 
do vírus em testes sorológicos; Altamente 
Resistente: lesões locais e ausência de sintomas 
sistêmicos ou presença de mosaico muito fraco, 
quase imperceptível, com baixa concentração 
de vírus avaliada por sorologia; Resistente ou 
Tolerante: mosaico com ausência de outros 
sintomas sistêmicos e concentração elevada de 
vírus; Suscetível: mosaico com outros sintomas 
sistêmicos e concentração elevada de vírus; 
Altamente Suscetível: mosaico severo, necrose 
sistêmica e/ou morte, sempre acompanhado de 
elevada concentração de vírus (Figura 5).

 Graus elevados de resistência a vírus 
têm sido identificados em espécies cultivadas, 
mesmo naquelas em que a maioria dos genótipos 

Figura 4- Produção de meloeiro (Cucumis melo) em cultivo protegido por telado contra 
espécies de pulgões e de mosca-branca, vetores de vírus. A) Produção de mudas livres de 
vírus e B) O TNT pode ser também, colocado diretamente sobre a cultura após o transplantio 
das mudas ou sobre arcos de ferro com altura de 50 cm. Cortesia da TopPlant e da Agrícola 
Famosa através de Paulo Dantas.
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apresenta elevada suscetibilidade. A identificação 
de uma variedade ou de um genótipo, com elevada 
resistência a vírus, é sempre de grande valor 
para os programas de melhoramento. Exemplos 
do uso de cultivares resistentes, no controle 
de viroses, podem ser citados com diferentes 
espécies vegetais de importância econômica. Os 
trabalhos desenvolvidos com feijoeiro caupi, no 
Laboratório de Virologia Vegetal da UFC, podem 
ser usados como bons exemplos. Genótipos 
de feijoeiro caupi, com imunidade ao CPSMV, 
identificados no Laboratório de Virologia Vegetal 
da UFC, vêm sendo incluídos como progenitores 
em programas de melhoramento, visando à 
produção de cultivares resistentes e produtivas. A 
cv. Macaibo, por exemplo, identificada por Lima 
& Nelson (1977) como imune ao CPSMV, embora 
não possua boas características agronômicas, tem 
sido usada como progenitor nos programas de 
melhoramento, já existindo cultivares portadoras 
do gene da imunidade ao CPSMV e dotadas de 
boas características agronômicas (Figura 6).

A durabilidade da resistência a vírus, que 
está sempre associada ao surgimento de novas 
estirpes de vírus, constitui importante preocupação 
para os virologistas, para os melhoristas e para 
os agricultores. Vários isolados do CPSMV 
com características próprias foram obtidos e 

caracterizados no Laboratório de Virologia 
Vegetal da UFC, demonstrando a existência de 
estirpes de vírus, com características próprias. 
Entre os principais isolados de CPSMV obtidos no 
Nordeste brasileiro, o CPSMV-MC foi obtido em 
janeiro de 1990 e avaliações periódicas revelaram 
que a integridade biológica e as propriedades 
sorológicas do CPSMV-MC, foram preservadas 
ao longo de mais de 25 anos, indicando que a 
preservação das propriedades genéticas de uma 
estirpe viral pode acontecer através dos anos. Os 
resultados destas avaliações indicam também que 
a durabilidade da resistência de uma cultivar ou 
genótipo, à determinada espécie de vírus depende 
do surgimento de novas estirpes da espécie de 
vírus em questão (Lima et al., 2012; Lima, 2015). 

Semelhantemente ao CPSMV em feijoeiro 
caupi, isolados de CABMV com características 
diferenciadas, sobretudo biológicas, já foram 
obtidos a partir de plantas de feijoeiro caupi, 
naturalmente infetadas ou de leguminosas 
nativas. Estirpes do CABMV são responsáveis 
pela virose do feijoeiro caupi mais difundida no 
Ceará e nos estados vizinhos (Lima et al., 1991). 

Embora o uso de cultivares resistentes 
represente, para o agricultor, a forma mais 
eficiente e econômica para controlar vírus de 
planta, sobretudo de feijoeiro caupi e de espécies 
cultivadas de cucurbitáceas, o custo inicial de 
produção de uma cultivar ou híbrido resistente é 
sempre elevado. Normalmente, o melhorista leva 
vários anos para combinar, mediante programas 
de hibridação, as características de resistência 
a vírus com as boas e necessárias características 
agronômicas, em uma mesma cultivar. Para o 
agricultor, no entanto, os custos para o cultivo 
de uma cultivar resistente é, basicamente, igual 
ao cultivo de uma suscetível, sem levar em 
consideração a economia por não ter que aplicar 
outras formas de controle, tais como uso de 
inseticidas para o controle de vetores de alguns 
vírus.

PROTEÇÃO CRUZADA

Proteção cruzada é um fenômeno através 
do qual, plantas sistemicamente infetadas com 

Imune Resistente Suscetível Altamente suscetível
Figura 5- Genótipos de feijoeiro caupi (Vigna unguiculta) com diferentes comportamentos ao Cowpea severe mosaic 
virus (CPSMV): Imune, resistente, suscetível e altamente suscetível. (Cortesia de Lima, 2015).

Figura 6- Cultivar Macaibo de feijoeiro caupi (Vigna 
unguiculata) imune a maioria dos isolados de Cowpea 
severe mosaic virus (CPSMV). A- Cultivar Macaibo 
imune ao CPSMV-CE e B- Cultivar Pitiuba suscetível ao 
CPSMV-CE. (Cortesia de Lima, 2015).
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uma estirpe fraca de um vírus são protegidas 
contra a infecção de uma estirpe mais severa 
ou mais virulenta do vírus. A falta de medidas 
satisfatórias de controle, aliada ao reduzido 
número de variedades resistentes a determinados 
vírus, a exemplo do Passionfruit woodiness virus 
(PWV), do gênero Potyvirus em maracujazeiro 
(Passiflora spp.), Citrus tristeza virus (CTV), do 
gênero Closterovirus em citros (Citrus spp.) e 
Papaya ringspot virus estirpe Papaya (PRSV-P) em 
mamoeiro, têm estimulado a pesquisa e o uso da 
premunização ou proteção cruzada para controle 
de vírus. No entanto, o caso da Tristeza dos Citros, 
doença ocasionada pelo CTV é emblemático como 
sucesso do uso de estirpes fracas no controle de 
vírus (Yeh & Gonsalves, 1984; Wang et al., 1987; 
Yeh, 1988; Tennant et al., 1994; Lima, 2015). 

PLANTAS TRANSGÊNICAS NO 
CONTROLE DE VÍRUS

A transformação genética de plantas para 
obtenção de cultivares resistentes constitui uma 
importante e atual alternativa para o controle de 
vírus em plantas cultivadas. Mediante técnicas 
de engenharia genética é possível introduzir 
qualquer gene estranho nas células de uma 
planta e incorporá-lo à sua carga genética, 
de forma que possa ser expresso através da 
produção de proteínas ou não, sendo tais plantas 
denominadas de transgênicas (Powell-Abel, 1986; 
Souza, 2000; Ferreira et al., 2002; Mundembe 
et al., 2009). A maior dificuldade na produção 
de plantas transgênicas resistentes a vírus e a 
outros agentes causadores de doenças em plantas 
consiste na identificação e no isolamento dos 

genes responsáveis pela resistência para serem 
incorporados aos genomas das plantas. No 
entanto, em razão da simplicidade dos genomas 
dos vírus de plantas, vários genes virais já foram 
clonados e incorporados ao material genético de 
várias espécies vegetais comerciais, tornando-
as resistentes aos vírus correspondentes. A 
resistência conferida pelo gene viral nas plantas 
transgênicas é transmitida de geração para 
geração, regida pela Lei Mendeliana. Entre os 
genes virais testados na produção de plantas 
transgênicas, o gene da capa protéica (cp) tem sido 
o mais estudado e a proteção mediada pelo cp 
tem se mostrado bastante eficiente contra vírus de 
diferentes espécies vegetais. Muitos outros genes 
ou sequências de nucleotídeos de espécies de 
vírus, no entanto, podem ser usados nos processos 
de produção de plantas transgênicas (Fitch, 1992; 
Powell-Abel, 1986; Souza, 2000; Ferreira et al., 
2002; Mundembe et al., 2009). 

Um exemplo clássico e emblemático do 
sucesso de plantas transgênicas no controle de 
vírus é a resistência em mamoeiro, geneticamente 
modificado. Mamoeiro geneticamente modificado 
(GM) foi produzido e comercializado no Havaí  
para controlar a virose de maior importância 
em todo mundo, ocasionada pelo PRSV-P, 
constituindo a primeira fruteira a ser modificada 
por engenharia genética e comercializada no 
Havaí. Até 1998, a mancha anelar impedia o 
cultivo comercial nas ilhas do Havaí, onde 
antes representava importante atividade do 
agronegócio havaiano (Figura 7).

Diante dos avanços científicos e tecnológicos 
nas diferentes áreas do agronegócio, as pesquisas, 
visando à produção de planas transgênicas 

Figura 7- Campos de mamoeiro (Carica papaya) transgênico, no Havaí, resistentes a Papaya ringspot virus, estirpe 
Papaya (PRSV-P). Pomares de mamoeiro transgênico em diferentes estágios de produção: A- Três anos; B- Dois 
anos e C- Primeiro ano, sem registro de nenhum caso de planta com vírus. (Cortesia de Lima, 2015).

resistentes a vírus, deveriam ser realizadas 
nas seguintes condições: 1- Envolva cultura de 
importância econômica/social; 2- Tenha como 
objetivo o controle de virose de importância 
econômica; 3- Tenha como objetivo o controle 

de vírus eficientemente transmitido na natureza, 
através de importantes vetores biológicos; 4- 
Inexistência de fontes naturais de resistência ao 
vírus e 5- Ausência de outras estratégias eficientes 
de controle da virose. 
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RESUMO

O Nordeste do Brasil, sendo uma área deficiente em água, como pode abrigar empreendimentos 
que sejam grandes consumidores de água? Existem atividades essenciais à manutenção da saúde 
humana, que requerem este tipo de atividade, são as lavanderias hospitalares. Este artigo analisa o 
caso de uma lavanderia hospitalar, situada em região de água escassa, que conseguiu contornar esta 
restrição, com o uso da automação e da inovação. Promoveu a redução de 85% da água consumida, com 
a mudança dos equipamentos de lavagem, a reciclagem das águas servidas e a modificação na logística 
de recebimento e entrega dos enxovais hospitalares. Substituiu a geração de vapor com combustível 
fóssil, para fontes de energia renováveis, resultantes da poda de árvores e resíduos da extração do 
óleo da casca da castanha de caju, e reduziu a necessidade de vapor preaquecendo a água de lavagem, 
usando a água resultante do contrafluxo das descargas da água de lavagem dos enxovais têxteis. 
Planeja reduzir o consumo de energia elétrica comprada, por meio da instalação de painéis de geração 
de energia solar, refrigerados a água que aquecida na troca de calor abastece as máquinas de lavar, 
poupando vapor.

Palavras-Chave: Modificação em Logística. Consumo de Água. Energia Renovável. Reciclagem de 
Água.

ABSTRACT
Rational Use of Water and Energy in the Northeastern Brazil – A Case of Study in a 

Hospital Laundry

The Northeast of Brazil, being a water deficient region, how could it be an undertaking high 
water consumption shelters? There are several essential activities to maintain the human health, 
including hospital laundries, which require high water consumption. The present article analyses the 
case of hospital laundries, located in regions with shortage of water, which are able to by-pass those 
water restriction, throughout the automation use and innovations. To promote a reduction of 85% in the 
consumption of water, by change washing equipments, recycle of used water and modification in the 
logistic for reception and delivery of hospital trousseau. The substitution of vapor generated from fossil 
combustible by source of renewed energy, resulting from the use of pruned tree branches and residue 
of extracted oil from cashew nut shells, which reduce the vapor necessity for the pre heating washing 
water, using water, resulting from the contra flux of washing clothes. Planning to reduce electric energy 
consumption, by installing solar energy plains refrigerated by water, which heated by changing heat 
supply the washing machines, saving vapor. 

Additional Key words: Modified Logistic. Water Consumptions. Renewed Energy. Water Recycle. 

INTRODUÇÃO

Sustentabilidade é a palavra de ordem no 
mundo onde as fontes de água doce são restritas, 
e a poluição dos mananciais uma preocupação 
constante. O uso dos combustíveis fósseis, para 
geração de energia, afetam as camadas de ozônio 

que fazem proteção da atmosfera terrestre, 
contribuindo para o aquecimento global, e como 
consequência, gerando períodos prolongados 
de seca em determinadas regiões e enchentes 
em outras. As empresas, além de sua constante 
preocupação em manter-se rentáveis, devem 
estar atentas para preservar a saúde de seus 
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colaboradores e não provocar danos ao meio 
ambiente.

O Nordeste do Brasil, região próxima 
ao Paralelo do Equador, é uma das regiões 
brasileiras mais afetadas pelas secas, fazendo com 
que a preocupação primeira dos governantes, 
seja garantir água para o consumo humano 
nas cidades. Feitosa e Diniz (2011) afirmam 
que: A região Nordeste do Brasil tem o seu 
subsolo constituído em torno de 50% por rochas 
pré-cambrianas, genericamente chamadas de 
cristalinas. Nestas rochas a água subterrânea 
ocorre em sistemas interconectados de fendas, 
fraturas e descontinuidades, formando reserva-
tórios descontínuos, aleatórios e com extensões 
limitadas.

Nestes solos de pequena profundidade, a 
água tende a correr para os rios, não se fixando 
no pouco profundo solo, que seca rapidamente. 
A construção de grandes barragens foi a solução 
encontrada para reter água nos períodos de seca, 
vez que as chuvas ocorrem somente durante 
três meses no ano. A incidência solar média na 
região nordeste, com cerca de 300 dias de sol 
por ano, segundo o Atlas Brasileiro de Energia 
Solar (2006), é de 6.000 Wh/m2, o que é propício 
para geração de energia renovável, mas provoca 
grande evaporação da água nos açudes. Estudos 
realizados no semiárido nordestino estimam 
que cerca de 40% das águas acumuladas em 
reservatórios se perdem anualmente com a 
evaporação (SUASSUNA, 2002)

Este estudo de caso se dá em uma lavanderia 
hospitalar situada no município de Eusébio, 
pertencente à Região Metropolitana de Fortaleza. 
Este município tem IDH 64,86, renda per capita 
de R$ 2.159,57, mais de 3.000 empresas, sendo 150 
indústrias de grande porte, serviço de água para 
84% dos imóveis, serviço de esgotamento sanitário 
em menos de 10% dos imóveis, transporte público 
gratuito e um Projeto de Renda Mínima de R$ 
600,00 com contrapartida de 100 horas de serviço 
voluntario e filhos na escola (www.eusebio.
ce.gov.br). O índice de desemprego é baixo, o que 
permite aos operários escolherem os empregos de 
melhor qualidade.

A higienização de enxovais têxteis para 
hospitais é uma atividade grande consumidora de 
água, e geradora de águas servidas contaminadas, 
que precisam de tratamento antes de ser 
descartadas. O processo produtivo tradicional 
envolve várias operações com esforço físico 
na movimentação das peças entre máquinas, 
que estão molhadas e quentes. A demanda por 
enxovais limpos ocorre 24 horas por dia, sete dias 
por semana, vez que os hospitais não operam sem 
roupa higienizada, o que força as empresas de 
higienização de enxovais trabalhar em tês turnos 
diários. O trabalho é estafante e rotineiro e se dá 

em um município, que oferece melhores opções, 
o que provoca faltas e uma grande rotatividade 
da mão de obra. O recrutamento de novos 
funcionários e o seu treinamento são intensos, a 
produtividade baixa, e os erros constantes.

O problema de pesquisa é: “Como implantar 
e operar com eficiência uma lavanderia hospitalar 
em região com escassez de água e dificuldade com 
mão de obra de qualidade, sendo sustentável dos 
pontos de vista financeiro, ergonômico, no uso 
dos recursos água e energia, e conseguindo não 
ser poluidor do meio ambiente água, terra e ar.”

A ATIVIDADE HOSPITALAR

Os hospitais têm como atividades básicas a 
ação ambulatorial, o atendimento a emergências, 
as cirurgias e o tratamento de saúde com 
internações.

O tratamento ambulatorial realiza consultas 
médicas em consultórios, que utilizam reduzido 
consumo de enxovais têxteis, mas desta atividade 
podem resultar internações para tratamento 
clinico ou cirurgias. O setor de emergências 
atende os mais diversos tipos de acidentes, que 
usam muitos enxovais têxteis, trocados a cada 
atendimento, e enviando pacientes para cirurgias 
ou recuperação nas enfermarias. O setor de 
cirurgias usa muito material têxtil, lençóis, fronhas, 
campos cirúrgicos, batas médicas e de pacientes, 
gorros, que além de higienizadas precisam ser 
esterilizadas, e que após seu uso, vêm manchadas 
de sangue e contaminadas. As enfermarias e a 
UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) são as 
maiores consumidoras de enxovais têxteis, pois 
têm pacientes com a saúde debilitada, alguns 
sem capacidade de locomoção, que fazem suas 
necessidades fisiológicas descontroladamente nos 
leitos, precisando de limpeza, banho e substituição 
imediata do enxoval, que inclui toalhas. A cada 
evento citado, ou no máximo ao final de cada dia, 
os enxovais precisam ser substituídos por outros 
higienizados, para evitar a incidência de infecções 
hospitalares.

A substituição do material sujo é feita 
pela equipe de enfermagem, nos leitos dos 
pacientes, colocando em sacos plásticos todas 
as peças recolhidas, contaminadas ou não, que 
são transportados em carros de transporte, para 
depósito isolado do hospital, onde aguardam a 
coleta por parte da lavanderia. Esta atividade 
gera retrabalho de separação nas lavanderias, na 
ocasião da definição dos processos de lavagem

A frequente necessidade de lavagem dos 
enxovais, e a aplicação de produtos químicos com 
altas temperaturas da água, desgastam as peças 
e requerem sua reposição. Cada hospital é dono 
de seu enxoval, que tem impresso a logomarca 
do hospital, para evitar a perda e o furto. A 
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maioria dos hospitais são públicos, e a aquisição 
de enxovais feita por demoradas licitações, o 
que se torna um pesadelo para os diretores de 
hospitais, face à iminência de paralisação por falta 
de enxovais.

Anteriormente, os hospitais costumavam ter 
lavanderias próprias em seus subsolos, e também 
unidades de confecção de enxovais, aumentando 
a gama de ações a serem controladas pelos 
dirigentes, vez que os hospitais já atuam como 
unidades de saúde, hotéis, vez que têm serviços 
de hospedagem e alimentação, e escolas médicas, 
vez que têm alunos dos cursos de medicina 
fazendo residência e internato. A terceirização de 
todas as atividades que podiam ter melhor nível 
de serviço e custo, sem prejudicar a qualidade do 
atendimento médico, tornou-se uma necessidade.

A Atividade de Lavanderia Hospitalar
Lavanderias hospitalares lidam com 

produtos têxteis contaminados. Precisam ter duas 
áreas separadas e de contato vedado, a área de 
recebimento, separação e lavagem dos enxovais, 
e a área de secagem, passadoria e expedição de 
roupas higienizadas.

O cuidado se inicia com a localização 
da unidade industrial. Não deve ficar dentro 
da cidade onde estão os hospitais, em virtude 
do barulho, calor dispersado, uso de água em 
abundância, que nas cidades já vem tratada, e as 
águas residuais contaminadas, que não podem ser 
lançadas no esgoto público, sem prévio tratamento. 
O ideal seria sua localização em bairros distantes, 
com áreas livres de construções, ou em áreas 
industriais, com infraestrutura de serviços.

A logística da coleta e entrega dos enxovais 
têxteis precisa ser planejada, pois tem alto custo 
de imobilização com veículos, e sofre atrasos com 
os engarrafamentos dos horários de pico, o que 
aumenta o custo da movimentação. A cada viagem 
os veículos precisam ser lavados e higienizados, 
vez que trazem enxovais contaminados e vão 
levar peças higienizadas, gastando-se muita água 
nesta tarefa.

A primeira etapa do processo, após a coleta 
nos hospitais, é a separação de peças de acordo 
com o grau de sujidade e contaminação, suor, 
urina, fezes e sangue. Os operários trabalham 
protegidos com roupa de manga comprida, 
gorros, botas, luvas, óculos e máscaras para evitar 
sua contaminação (Figura 1). As peças são pesadas 
para se constituir nas cargas das máquinas de 
lavar, e nesta ocasião, para completar o peso 
das cargas, são misturadas peças de hospitais 
diferentes. As máquinas de lavar (Figura 2) 
possuem duas portas, uma que abre para a área 
contaminada, usada para receber os enxovais para 
lavar, e outra que abre para a área limpa, por onde 
se retira a roupa higienizada. A alimentação dos 

produtos químicos é feita por bombas dosadoras, 
conforme o processo de lavagem especificado no 
quadro de comando das máquinas.

O processo de lavagem consiste de nove 
etapas. Na primeira é lançada uma carga d’água 
nível alto, sendo batida por 5 minutos, com 
rotação de direção alternada a cada três giros,  
para soltar a sujidade. Em uma segunda carga de 
água nível alto, se faz a umectação, batendo por 
10 minutos com adição de detergente para abrir 
as fibras dos tecidos e tornar a água mais fluida. A 
terceira etapa consiste de nova carga de água nível 
alto, com duração de 5 minutos e com finalidade 
de remover a sujidade superficial. A quarta 
atividade consta de nova carga de água nível 
baixo, desta vez com detergente e aditivo alcalino 
e vapor a 80º C, sendo batida por 15 minutos. A 
quinta atividade consta de um enxágue, feito com 
carga de água nível alto batida por 5 minutos, 
para eliminar o sabão residual. A sexta atividade 
é a descontaminação e alvejamento das peças 
com cloro ou peróxido de hidrogênio, com carga 
de água, nível baixo e duração de 15 minutos. A 
sétima e a oitava atividades são compostas por 
enxagues de 5 minutos e em nível alto. Por fim, 

Figura 1 - Separação de roupa contaminada para 
lavagem em hospitais

Figura 2 - Máquina de lavar enxovais contaminados, 
com portas de entrada e saída
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na nona atividade, adiciona-se ácido para baixar o 
pH da roupa para evitar problemas de irritação da 
pele pelos usuários, e amaciante para melhorar 
o toque e o cheiro da roupa com carga de água 
nível alto e duração de 6 minutos, sendo feita a 
descarga da água da máquina, em operação, para 
reduzir a quantidade de água retida no enxoval. 
Para se ter termo de comparação, uma máquina 
de lavar com capacidade para 50 kg de roupa seca 
tem nível de água, variando de 250 litros no nível 
baixo e 300 litros no nível alto. São gastos portanto  
2.250 litros de água para lavar 50 kg de roupa, ou 
45 litros de água por kg de roupa seca.

A roupa lavada é retirada molhada, da 
máquina de lavar pela porta que dá para o lado 
não contaminado, e os 50 kg, nesta ocasião, devido 
ao excesso de água, pesam 80 kg, sendo levadas 
para as extratoras centrífugas, que extraem o 
excesso de água, deixando-as somente úmidas 
(Figura 3). A roupa fica presa nas paredes laterais 
da centrífuga, e é retirada com esforço para ser 
levada para as secadoras, que podem ser elétricas 
ou a gás (Figura 4). 

Após a secagem, os lençóis são levados 
para as calandras (Figura 5), para serem passados, 
ocupando dois operários para abastecer os lençóis 
e dois para dobrá-los ao final, com o cuidado de 
deixar a logomarca do hospital para fora, a fim de 
ser separado corretamente; as batas são levadas 
para as passadoras a vapor (Figura 6), onde cada 
operário passa uma bata por vez; as toalhas, os 
aventais e campos cirúrgicos são simplesmente 
dobrados sem a necessidade de passar.

As peças são dobradas, separadas por 
hospital, colocadas em saco plástico e dispostas 
em carros aramados de movimentação e estoque, 
para serem levadas até os caminhões de transporte 
para entregar aos clientes.

A produção de vapor é realizada por 
caldeira movida a combustível fóssil, o BPF.

A captação de água é feita em poços tipo 
amazonas ou profundos, conforme o local, sendo 
bombeados para caixa de uniformização, de onde 
saem por gravidade para as máquinas e demais 
serventias. Nas épocas secas, a água é trazida em 
carros pipa retirada de lagos.

As águas servidas resultantes das operações 
de lavagem recebem um tratamento preliminar 
para retenção de material sólido e decantação 
de químicos, sendo canalizadas para uma lagoa 
próxima.

Conceitos de Sustentabilidade e Pesquisas 
de Ações para sua Aplicação

Sustentabilidade é um termo usado para 
definir ações e atividades humanas, que visam 
suprir as necessidades atuais dos seres humanos, 
sem comprometer o futuro das próximas gerações. 
Ou seja, a sustentabilidade está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento econômico e 

material, sem agredir o meio ambiente, usando os 
recursos naturais, de forma inteligente para que 
eles se mantenham no futuro. 

A partir desta definição, verifica-se que as 
ações de sustentabilidade ocorrem desde ações 
que gerem economia dos recursos naturais não 
renováveis, ao uso intensivo dos renováveis de 
forma racional, preservando a natureza das ações 
poluidoras e degradadoras, e procurando reciclar 
todos os recursos possíveis. No campo da economia 
a sustentabilidade se dá pelo equilíbrio entre as 
receitas e despesas, na produção de produtos ou 
serviços, que venham a satisfazer necessidades 
dos consumidores. Com referência ao pessoal 
empregado, a sustentabilidade se processa no 
sentido de respeitar as restrições ergométricas da 
força de trabalho e do seu ambiente de trabalho, 
mantendo-os saudáveis e instruídos para que 
possam crescer na empresa e gerar vagas em suas 
reposições.

Pizella & Souza (2007) buscaram analisar 
os problemas existentes na gestão da qualidade 
hídrica brasileira, frente às premissas de 

Figura 3- Retirada da máquina de lavar e colocação na 
centrífuga

Figura 4- Colocação da roupa nas máquinas de 
secar
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sustentabilidade ambiental, buscando-se, por 
meio das estratégias adotadas em países de 
referência, identificar novas tendências. Pellin 
et al. (2011) analisaram o papel das agências 
multilaterais de desenvolvimento na avaliação 
estratégica ambiental (AAE) no Brasil, mostrando 
que ela surge como uma ferramenta, que fornece 
oportunidades para a formulação de políticas, 
planos e programas mais sensíveis às questões 
ambientais; facilita a integração e coordenação 
entre vários atores institucionais; e aumenta e 
fortalece a participação pública. As agências 
multilaterais de desenvolvimento, como o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e o Banco 
Mundial, vêm estimulando a adoção da AAE nos 
países em desenvolvimento como recomendação 
ou requisito para aprovação de investimentos 
e, ainda, por meio de eventos e atividades de 
capacitação. O trabalho discutiu a situação atual 
da AAE no Brasil, e o papel que essas agências 
estão desempenhando na sua implementação, 
a fim de identificar possíveis melhoras práticas 
e limitações. Santos & Souza (2011) focaram a 
análise das contribuições potenciais da avaliação 
ambiental estratégica no plano energético 
brasileiro.

Rosa et al. (2011) estudaram a evidenciação 
ambiental utilizada pelas organizações, como 

Figura 5- Calandra para passar lençóis

Figura 6- Máquina de passar batas

meio para comunicar os aspectos e impactos 
ambientais. Tiveram como objetivo, identificar as 
potencialidades e oportunidades da evidenciação 
ambiental para a gestão interna. Para atingir 
este objetivo, utilizaram um estudo de caso na 
empresa Petrobras S.A. Como oportunidades 
encontradas apontam-se a necessidade de um 
processo estruturado, que permita identificar, 
mensurar, apresentar diagnóstico e ações de 
aperfeiçoamento, considerando as características 
singulares de cada organização.

Santiago & Dias (2012) apresentaram uma 
matriz de indicadores de sustentabilidade para a 
gestão de resíduos sólidos urbanos e a forma de sua 
construção. Ao final, montaram uma matriz que 
possui 6 dimensões de sustentabilidade: política, 
tecnológica, econômica/financeira, ambiental/
ecológica, conhecimento e inclusão social, 
contemplando 42 indicadores e 126 descritores. 
A matriz elaborada poderá ser utilizada como 
instrumento de avaliação e planejamento da 
gestão dos resíduos sólidos em municípios.

No que se refere às ações de sustentabilidade, 
as pesquisas se concentram na economia dos 
recursos, água, energia, combustíveis, matérias 
primas, no manejo animal e vegetal, e na poluição 
dos mananciais de solo, água e ar.

Roger et al. (2008) buscaram descobrir 
como as empresas classificadas no Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) evidenciam os 
custos e investimentos ambientais. Identificaram 
as informações sobre custos e investimentos 
ambientais e como elas são evidenciadas pelas 
34 empresas, classificadas no ISE de 2006/2007. 
Quanto aos custos ambientais, predominou a 
categoria de custos correspondentes a danos 
ambientais, decorrentes, por exemplo, de multas 
por emissão de gases e derramamento de óleo e 
solvente. Entre as categorias de custos, outra que 
teve destaque, foi a de custos ambientais para 
controlar ocorrência de impactos ambientais, 
com preocupações sustentáveis, em relação à 
água, ao solo e ao ar. Destaca-se nas categorias 
de investimento, aquela referente a projetos ou 
programas ambientais, que englobam práticas 
para minimizar os impactos ao meio ambiente. 
Já os investimentos para preservação e proteção 
ambiental, procuraram prevenir danos ao 
meio ambiente, implantando fontes limpas 
de energia, além de novas tecnologias. Outra 
categoria mencionada foi a de investimentos com 
educação ambiental, que busca uma postura de 
conscientização da sociedade para as questões 
ambientais, instruindo desde seus funcionários 
até os alunos de escolas locais.

Evangelista (2010) promoveu estudo 
que aborda a relação entre o conceito de 
Sustentabilidade e o sucesso empresarial, seja em 
termos de resultados operacionais ou em termos 
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de valor agregado, junto aos seus «stakeholders». 
Procurou compreender como a Sustentabilidade 
pode ser transformada em uma forte vantagem 
competitiva e, consequentemente, geradora 
de mais lucros. Os resultados foram obtidos, a 
partir da aplicação de um questionário a dez 
empresas portuguesas e de entrevistas com 
quadros, exercendo funções de relações-públicas 
e com empresários. Por meio da análise de dados 
constatou que, quando os investimentos em 
atividades, ações corporativas ou programas são 
aliados às práticas de gestão sustentável e de boa 
comunicação, aumentam as hipóteses de sucesso 
empresarial.

Shibao et al. (2010) encararam o problema da 
sustentabilidade ambiental, a partir da consciência 
de que os recursos do planeta são finitos e, caso não 
se tome providências para controle da poluição 
e do aquecimento global, é possível que a vida 
na terra se torne inviável. Atacaram o problema 
com as ações da Logística Reversa, analisando 
as atividades de reciclagem de materiais e sua 
importância, para a sustentabilidade ambiental, 
explicitando os motivos para o uso da Logística 
Reversa, os custos em Logística Reversa e a 
preocupação ambiental. Apresentaram como 
consequência do uso da Logística Reversa, 
ganhos financeiros e o diferencial competitivo às 
empresas envolvidas.

Schulze et al. (2016) estudaram o 
gerenciamento da energia em indústrias, 
analisando os cinco elementos chave para o 
gerenciamento energético, visando a redução 
do consumo: estratégia/planejamento, 
implementação/operação, controle, organização 
e cultura. Demonstraram que as indústrias, que 
buscam reduzir seu consumo de energia, devem 
começar por uma mudança cultural dos hábitos 
de seus colaboradores. As ações devem estar 
previstas na estratégia empresarial e constantes 
no planejamento de médio e longo prazos. A 
empresa deve reestruturar sua organização 
para definir responsáveis pela implementação e 
operação das ações, e estabelecer controles com 
ações corretivas planejadas, como forma de obter 
sucesso na empreitada.

Karvonen et al. (2016) estudaram a 
competição na pesquisa para aproveitamento do 
calor perdido nos motores de combustão interna 
entre os EEUU e o Japão. Realizaram uma revisão 
de literatura e analisaram as patentes solicitadas 
para estudar as tecnologias emergentes na área, 
principalmente os geradores termoelétricos, os 
ciclos Rankine e os Rankine orgânicos. Desta 
pesquisa, pode-se estender os conceitos a todas 
as oportunidades de aproveitamento do calor, 
resultante da operação de máquinas.

Szafo et al. (2016) exploraram o potencial 
de geração de energia solar em telhados, 

usando LIDAR (“Light Detection and Ranging”) 
e técnicas aerofotogramétricas em Debrecen, 
Hungria. Levantaram o formato dos telhados, 
ao ponto das nuvens e criaram um modelo 3D 
dos edifícios e planos dos telhados. As técnicas 
aéreas, combinadas com o processamento 
multirresolução, demonstraram que podem 
oferecer ferramenta valiosa para estimar o 
potencial de energia solar. Destarte, a análise de 
viabilidade econômica do investimento tem seu 
risco diminuído.

Zhari et al. (2016) trabalharam o 
“retrofitting” em edificações existentes, visando 
o desenvolvimento sustentável. Trabalharam 
a conservação de energia e a qualidade do 
ambiente interno, permitindo que os usuários 
pudessem regular os terminais de acordo com 
suas necessidades.

Jaforzadeh et al. (2016) analisaram o ganho 
energético resultante de modificações operacionais 
dos maquinários. Fizeram o experimento de 
sua proposta analisando o ganho em eficiência 
energética na frota pesqueira Norueguesa, pelo uso 
de múltiplas engrenagens nos barcos, resultando 
na redução do consumo de combustível.

Malico et al. (2016) estudaram os ganhos 
energéticos e ecológicos com a substituição do 
aquecimento com energia elétrica, pelo uso de 
biomassa residual, em escolas públicas na zona 
rural de Portugal. Ecologicamente, a pesquisa 
contribui com a mudança climática pela redução 
dos gases de decomposição vegetal, e incentiva 
o manejo racional da vegetação, potencializando 
aumento na biodiversidade, e na prevenção de 
incêndios.

Abre-se uma ampla gama de áreas onde 
é possível investir na redução do desperdício de 
materiais e energia, na proteção do meio ambiente 
e na sustentabilidade econômica das empresas, 
gerando ganhos financeiros e reconhecimento 
social.

Tecnologias Inovadoras Sustentáveis 
Adotadas pela Lavanderia Hospitalar

A preocupação inicial da empresa, em 
termos de ações de sustentabilidade, focou 
na qualidade do trabalho, em razão da alta 
rotatividade e existência de operações, fisicamente 
desgastantes. Trabalharam na melhoria 
ergonômica das operações mais desgastantes para 
os operadores, aquelas que colocavam em risco 
sua saúde pelo esforço devido ao peso demasiado 
ou pela excessiva exposição ao calor, manuseando 
enxovais aquecidos. 

A primeira ação focou a lavagem do enxoval 
contaminado recebido dos hospitais, em sacos 
plásticos. A separação das peças, após a descarga 
dos caminhões, feita por operadores protegidos 
por calça comprida, bata  de manga longa, 
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luvas, botas, gorro, óculos e máscara, os quais 
abrem os sacos e colocam as peças em diferentes 
caixas providas de balança no fundo, conforme 
o tipo de sujidade e contaminação. Ao atingir o 
peso próprio para a lavagem, são descarregadas 
automaticamente em sacos de material inerte que 
são movimentados, por transportador aéreo para 
a fila de estoque de lavagem (Figura 7). 

As máquinas de lavagem foram 
substituídas por túneis de lavagem (Figura 8), que 
sequenciam as lavagens, seguindo a formulação 
química correspondente, determinando também a 
temperatura da água e a duração em cada estágio. O 
abastecimento dos túneis é feito automaticamente 
pelos transportadores automáticos, que conduz 
os sacos até as bocas dos túneis e aí despejam as 
peças, liberando o início da lavagem.

As peças são movimentadas, automatica-
mente, desde o primeiro ciclo, até o décimo segundo, 
onde a permanência nos estágios depende do tipo 
de lavagem. A grande vantagem é que somente se 
colocam duas cargas de água nova, referente aos 
estágios finais 11 e 12. A carga do último estágio, 

e também a da prensa, que substitui as extratoras 
centrífugas, são descartadas praticamente limpas, 
sendo conduzidas para o tanque de recuperação, 
que abastece o primeiro estágio da lavagem, a que 
retira a maior quantidade de sujidade, e, portanto 
é descartada, ao final do primeiro estágio. As 
águas para o segundo e o sétimo estágios são as 
reaproveitadas do oitavo estágio, após passar por 
um tanque filtro. Há descarte definitivo da água 
dos estágios três e quatro. Como se observa na 
Figura 8, as peças são movimentadas dos estágios 
1 ao 12, enquanto o fluxo de água vem em direção 
oposta, da prensa e do 12 para o 1, do 11 ao 8, e 
do 7 ao 4.

Após a prensagem das peças lavadas, 
que ficam com o formato de uma grande 
bolacha, esta é movimentada por uma esteira 
transportadora, até um elevador, que leva para 
as secadoras localizadas no andar superior, para 
dissipar melhor o calor despendido (Figura 9). 
Lá no andar superior vai dirigida para a primeira 
secadora livre, e não tendo nenhuma é levada à 
fila de estoque, onde fica em espera. As secadoras 
têm duas portas, uma de entrada, de um lado, 
e a outra do outro lado descarrega as peças 
(Figura 10) em outra esteira transportadora, que 
conduz as peças até despejá-las em um saco, 
que são levados por um transportador aéreo até 
as máquinas de passadoria correspondentes. 
Toda a movimentação é controlada por processo 
informatizado, desde o início quando são 
separadas para a lavagem.

A separação de peças lavadas por hospital se 
constituía um sério gargalo, vez que para completar 
as cargas de lavagem, se misturavam peças de 
diferentes hospitais, o mesmo ocorrendo durante a 
passadoria e embalagem. A empresa então propôs 
aos hospitais (a maioria públicos), que ao invés de 
terem seus enxovais, simplesmente contratassem 
enxovais higienizados de propriedade da Figura 7- Separação de peças contaminadas

Figura 8 - Túnel automático de lavagem com reaproveitamento da água e extração do excesso de água  final por 
prensagem.
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lavanderia. Desta forma, não precisariam comprar 
enxovais, usando os da própria lavanderia, a 
um valor do quilo de roupa higienizada, pouco 
superior ao anteriormente pago. Solução boa para 
os dois parceiros, à lavanderia porque eliminou o 
problema da separação de peças de propriedade 
dos hospitais, agilizando a entrega e reduzindo o 
trabalho de expedição, o que é uma melhoria no 
nível de serviço prestado; aos hospitais porque 
não imobilizam mais, com a aquisição e reposição 
dos seus enxovais, atividade que requeria licitação 
para compra das peças. A lavanderia montou uma 
confecção (Figura 11) e uma estamparia, nas suas 
instalações, comprando somente tecido cru (mais 
barato) para a confecção dos lençóis e batas de 
pacientes, que vai alvejado, com as lavagens com 
peróxido de hidrogênio (água oxigenada), e tecido 
de cores diferentes para as batas de médicos e 
enfermeiras.

As peças tipo lençol são dirigidas para as 
calandras de alimentação semiautomática (Figura 
12). Nelas o operador, simplesmente, prende as 
pontas do lençol em garras que se movimentam, 
abrindo o lençol e colocando-o na calandra. Do 

outro lado da calandra, equipamento mecânico 
de dobragem, deixa o lençol pronto para ser 
embalado em saco plástico. As atividades dos 
operadores foram, portanto simplificadas e o 
esforço reduzido ao mínimo, trabalhando-se 
assim com dois operários somente. Do mesmo 
modo, as peças tipo batas e bermudas, usadas 
pelos pacientes e médicos, são conduzidas 
para a passadoria automática a vapor. Os 
operários colocam as peças em cabides, que são 
transportados automaticamente para dentro da 
máquina (Figura 13), e aí passam por estágios de 
aplicação do vapor de passadoria e finalmente por 
resfriamento, quando são devolvidos ao operário 
para dobragem e embalagem.

As demais peças do enxoval, gorros, toalhas, 
fronhas e campos cirúrgicos, são descartados dos 
sacos, em mesas onde são embaladas em saco 
plástico e colocadas nos carros aramados de 
transporte para expedição para os hospitais.

Referente à economia de energia, foi 
implementado o trocador de calor entre as águas 
servidas, que saem em média a uma temperatura 
de 60 ºC, com as águas limpas que vão para as 

Figura 9- Abastecimento automático das secadoras Figura 10- Descarga automática das secadoras

Figura 11- Confecção de enxovais

 F. R. M. Nunes & J. Von Haidin
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máquinas de lavar, a uma temperatura média 
de 29,9 ºC (Figura 14), resultando no pré-
aquecimento da água para cerca de 40 ºC. A água 
quente a ser descartada, enche um recipiente até 
extravasar, e por dentro dele, passa em serpentina 
a água limpa que vai abastecer as máquinas. Esta 
ação poupa vapor, usado para aquecer a água, 
e consequentemente reduz a necessidade de 
combustível para a caldeira. 

As caldeiras movidas a combustível fóssil 
poluidor (BPF) foram substituídas por caldeiras 
que usam materiais renováveis, no caso madeira, 
com licença para extração, poda de árvores 
realizada pela companhia de eletricidade e casca 
de castanha, após a retirada do óleo. Esta ação 
reduz os gases da decomposição destes materiais 
vegetais e vale créditos de carbono.

Com relação à água servida, toda a 
alimentação de produtos químicos é feita por 
bombas dosadoras, ajustadas para disponibilizar 
somente a quantidade necessária a produzir a 
higienização dos enxovais (Figura 15). Desta 
forma, a quantidade residual de produtos 
químicos nas águas servidas é mínima. A empresa 
já possuía uma estação de tratamento das águas 

servidas, que consistia de um gradeamento inicial 
para reter as fibras dos tecidos do enxoval lavado, 
seguida de uma coagulação de materiais sólidos, 
em suspensão com adição de químico coagulante, 
e uma semi-filtragem para retirar o material 
coagulado. Passou-se a fazer uma análise de 
contaminação por nitritos, que se acima dos níveis 
normais, requer a adição de cloro. Esta água era 
lançada na rede pública de esgoto, representando 
um desperdício enorme de água.

Ações de Sustentabilidade Planejadas e 
em Fase de Implantação

A primeira ação planejada é mais fácil de 
implantação. Relaciona-se com a economia de 
água, a ser obtida pela substituição da lavagem 
dos caminhões de transporte, pela desinfecção 
dos mesmos, com pulverizações com produtos 
químicos (Figura 16), o que reduz a necessidade de 
lavar e desinfetar os caminhões a cada viagem de 
entrega e coleta, podendo fazê-lo somente ao final 
de cada dia. Considerando que cada caminhão faz 
três viagens, a cada 24 horas, esta ação reduz a um 
terço, o gasto de água limpa usada na lavagem, ou 
seja, 500 litros por caminhão. 

Figura 12- Calandra semi-automática Figura 13- Passadoria de peças de vestir

A B

Figura 14- Trocador de calor de fluxo reverso: A) Máquina e B) Esquema
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A segunda ação concentra-se nos poços de 
captação de água da empresa. Em alguns pontos 
os poços são profundos, mas em outros são poços 
do tipo amazonas, com 3 m de diâmetro. Para 
estes, planeja-se construir em volta de cada um, 
a 15 m das bordas, lagoa de decantação, formada 
por dois círculos concêntricos, com fundo com 
camadas de pedra, brita, pedrisco e areia fina, de 
forma a servir de filtro purificador da água que 
fluiria para o poço (Figura 17). Para estas lagoas 
seria dirigida a totalidade das águas servidas, 
após o pré-tratamento atualmente realizado, 
podendo-se ter um reaproveitamento de cerca de 
80% das águas utilizadas.

A terceira ação planejada é o uso de energia 
solar para geração de energia elétrica (Figura 18). 
A lavanderia tem uma área coberta de 5.000 m2, 
em telhado de alumínio, com baixa inclinação, 
sem árvores nas proximidades, que provoquem 
sombra. Os painéis solares são montados em 
sanduíche, refrigerados por serpentina com 
água, isolada por enchimento de casca de coco 
na parte inferior, o que aumenta a eficiência da 
geração de energia pelos painéis solares. A água 
de resfriamento desce aquecida a cerca de 50 

Figura 15- Bombas dosadoras de químicos Figura 16- Desinfecção dos caminhões

 

 

 

 
Poço tipo amazonas (d=3m)

Espaço de 15 m com areia  

Área da lagoa de decantação

Figura 17- Reaproveitamento das águas servidas pela filtração induzida e natural do 
terreno

ºC e é usada para a operação nas máquinas de 
lavar (Figura 19). Levantamento do potencial de 
geração está sendo realizado para a colocação de 
painéis solares sobre o telhado, a fim de fazer o 
estudo do “payback” do investimento, com a 
redução na fatura da compra de energia elétrica. 
Toda a energia gerada no Nordeste do Brasil tem 
origem 75% hidráulica, proveniente da bacia do 
rio São Francisco, 23% de combustíveis fósseis, 
gás ou diesel, e somente 2% de energia eólica. 
Como se vê, busca-se com a substituição reduzir 
a poluição pela queima de combustíveis fósseis, 
e reduzir o consumo de água na geração de 
energia, liberando-a para o consumo humano e 
a irrigação.

CONCLUSÃO 

É viável investir em lavanderias na região 
Nordeste do Brasil, em especial na Região 
Metropolitana de Fortaleza, desde que se inove 
utilizando todos os meios pesquisados para redução 
dos recursos, de forma sustentável. O estudo de 
caso mostra, que gestores competentes e inovadores 
encontram soluções para problemas que à primeira 
vista parecem insolúveis

 F. R. M. Nunes & J. Von Haidin
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Figura 18- Painéis solares para geração de energia 
renovável, com resfriamento para aumento de 
eficiência.

Figura 19- Resfriamento dos painéis solares com 
serpentina d’água que vai aquecida e alimenta as 
máquinas de lavar.
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RESUMO

O reúso de água constitui uma prática que vem sendo adotada no mundo há muito tempo, 
inclusive em algumas partes do Brasil. Com o agravamento das condições de abastecimento de água 
no Nordeste brasileiro, inclusive na região metropolitana de Fortaleza, o governo estadual estuda 
alternativas para tratar o esgoto da capital para uso industrial. No presente trabalho, as diversas 
modalidades de reúso de água são discutidas, com indicação de alternativas para a sua utilização na 
região do Nordeste brasileiro. 

Palavras-Chave: Água de Esgoto. Abastecimento de Água. Reúso de Água. Uso de Esgoto Tratado. 
Fortaleza. Nordeste Brasileiro.

ABSTRACT
Water Reuse: An Alternative to Increase the Water Offer 

The water reuse constitutes a practice, which has been adopted throughout the world, since long 
time, including in Brazil. With the water supplying condition aggravation in the Northeast of Brazil, 
including in the Fortaleza City, the Ceará State Government is studding some alternatives for treating 
water from the sewerage system for industrial usage. In the present paper, several water reuse models 
are discussed, with indication of alternatives for its utilization in the Northeast of Brazil. 

Additional Key Words: Water Reuse. Water Supplying. Fortaleza City. Use of Treated Sewerage Water. 
Northeastern Brazil.  

INTRODUÇÃO

O reúso de água é uma prática que vem 
sendo adotada no mundo há muito tempo. No 
Brasil, o aproveitamento de esgotos tratados, 
de forma planejada, passou a ser feito mais 
recentemente, e ainda não alcançou o nível 
desejado.

O que se observa no país é que houve 
crescimento do reúso de água, principalmente, 
nas indústrias e em algumas atividades urbanas. 
A adoção dessa prática em outros usos, como 
a irrigação, piscicultura e consumo humano, 
praticamente não existe, constatando-se, no 
entanto, um significativo avanço nas pesquisas 
sobre o aproveitamento de efluentes de estações 
de tratamento de esgoto.

Quando ocorrem situações de escassez 
de água, geralmente discutem-se alternativas 
para aproveitamentos de esgotos tratados, como 
aconteceu recentemente, quando o sistema de 

abastecimento da cidade de São Paulo entrou 
em colapso. Discutiu-se, naquela oportunidade, 
a alternativa de se utilizar esgoto tratado para 
abastecimento humano (reúso potável). Voltando 
as condições de normalidade de oferta de água, o 
tema, normalmente, é esquecido.

No momento, com o agravamento das 
condições de abastecimento de água da região 
metropolitana de Fortaleza, o governo estadual 
estuda alternativas para tratar o esgoto da capital 
para uso industrial.

Neste trabalho, discutem-se as diversas 
modalidades de reúso de água, indicando-
se alternativas para a sua utilização na região 
semiárida do Nordeste Brasileiro.

CONCEITOS

A Resolução nº 54, de 28 de novembro de 
2005, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), que estabelece modalidades, diretrizes 
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e critérios gerais para a prática de reúso direto 
não potável de água no Brasil, traz as seguintes 
definições:

• Reúso de água - utilização de água residuária;
• Água de reúso: água residuária que se 

encontra dentro dos padrões exigidos para 
sua utilização nas modalidades pretendidas.

O reúso de água pode ser direto e indireto.
O reúso é direto quando o esgoto passa 

por processos de tratamento, acondicionamento 
e distribuição, visando especificamente a sua 
utilização. 

O reúso é indireto quando o esgoto tratado 
é lançado no ambiente (águas superficiais e 
subterrâneas), passa por um processo de diluição, 
dispersão e depuração, voltando a ser utilizado. 
O reúso indireto tem sido usado no Brasil, de 
forma não planejada, observando-se o lançamento 
de esgotos, tratados ou não, em corpos hídricos, 
e a sua posterior utilização, inclusive, para 
abastecimento humano.

Segundo Mota (2016), são muitas as 
vantagens do reúso de águas:

• Aumento da disponibilidade de água;
• Suprimento de água durante todo o ano; 
• Liberação da água disponível para utilização 

em usos, onde há necessidade de melhor 
qualidade, como o abastecimento humano; 

• O esgoto utilizado não é lançado em 
corpos hídricos, evitando-se a poluição, 
principalmente de mananciais com baixas 
capacidades de depuração; 

• A irrigação com esgotos domésticos tratados 
proporciona a adição de matéria orgânica 
e nutrientes ao solo, reduzindo o uso de 
fertilizantes artificiais;

• Aproveitamento dos nutrientes do esgoto 
tratado, pelos peixes, no reúso em piscicultura; 

• Produção de alimentos, quando usado em 
irrigação ou piscicultura, resultando em 
benefícios econômicos e sociais.

Como dificuldades na utilização do reúso 
de água, podem ser citadas

• A rejeição da população a essa prática, por 
desconhecimento de que é possível utilizá-
la com segurança ou devido a resistências de 
natureza cultural;

• Riscos de contaminação ambiental;
• Riscos de transmissão de doenças aos 

trabalhadores e aos consumidores de 
produtos gerados a partir de águas de reúso;

• Possibilidade de alterações nas características 
do solo, como consequência do reúso em 
irrigação, podendo-se citar, como exemplo, a 
salinização do solo;

• Possíveis danos às culturas, devido à 
presença de alguns compostos nas águas de 
reúso usadas em irrigação.

Os riscos de alterações ambientais e de 

transmissão de doenças podem ser evitados ou 
minimizados, desde que se adotem medidas 
de controle nas diversas etapas de utilização do 
reúso de água.

MODALIDADES DE REÚSO

No Brasil, de acordo com a Resolução 
nº 54, de 28 de novembro de 2005, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), só é 
previsto o reúso não potável de água, abrangendo 
as seguintes modalidades.
I. Reúso para fins urbanos: utilização de água 

de reúso para fins de irrigação paisagística, 
lavagem de logradouros públicos e veículos, 
desobstrução de tubulações, construção civil, 
edificações, combate a incêndio, dentro da 
área urbana; 

II. Reúso para fins agrícolas e florestais: 
aplicação de água de reúso para produção 
agrícola e cultivo de florestas plantadas; 

III. Reúso para fins ambientais: utilização de 
água de reúso para implantação de projetos 
de recuperação do meio ambiente; 

IV. Reúso para fins industriais: utilização de 
água de reúso em processos, atividades e 
operações industriais; 

V. Reúso na aquicultura: utilização de água de 
reúso para a criação de animais ou cultivo de 
vegetais aquáticos.

Observe-se que a legislação brasileira não 
prevê o reúso potável nem a recarga de aquíferos, 
com esgoto tratado, embora essas modalidades já 
sejam adotadas em várias partes do mundo.

A seguir, serão comentadas algumas 
modalidades de reúso de água.

Reúso em Irrigação
A irrigação é a atividade que mais consome 

água. De acordo com a Agência Nacional de Água 
(2012), da vazão efetivamente consumida, 72% 
correspondem à demanda de irrigação, seguida 
de dessedentação animal (11%), abastecimento 
urbano (9%), abastecimento industrial (7%) e 
abastecimento rural (1%).

O reúso de água em irrigação é uma 
prática já difundida em várias partes do planeta, 
podendo-se destacar Israel, onde o uso de esgotos 
tratados na agricultura já representa mais de 80% 
dos efluentes de estações de tratamento águas 
residuárias domésticas (EUROPEAN UNION, 
2013).

No Brasil, o uso de esgoto tratado em 
irrigação, de forma planejada, é ainda muito 
incipiente, não se tendo conhecimento de grandes 
ou médios projetos, que adotem essa prática. 
O que ocorre é a utilização de águas de corpos 
hídricos que recebem esgotos, sem o necessário 
controle.

Reúso de Água: uma Alternativa para Aumentar a Oferta...
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O adequado tratamento de esgotos pode 
proporcionar efluentes com características 
compatíveis com os requisitos de água para 
irrigação, inclusive de culturas alimentícias 
ingeridas cruas.

Utilizando-se esgotos tratados em irrigação 
evita-se o seu lançamento em corpos hídricos, o 
qual, muitas vezes, como acontece nas regiões 
semiáridas, não têm capacidade de depurar os 
poluentes presentes.

O esgoto tratado pode conter nutrientes 
e matéria orgânica, os quais, muitas vezes, 
são capazes de substituir ou complementar a 
fertilização artificial.

Experiências desenvolvidas pela Universi-
dade Federal do Ceará e a Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará (Cagece) demonstraram que 
diversas culturas irrigadas com efluentes da 
estação de tratamento de esgoto (ETE) de Aquiraz 
tiveram desempenho semelhante ou melhor, 
que quando irrigadas com água acrescida de 
fertilizantes artificiais (Mota et al., 2007). Na 
Figura 1 são mostradas culturas irrigadas com 
esgoto tratado na ETE de Aquiraz, Ceará.

Admitindo-se uma produção per capita 
média de esgoto igual a 150 L/habitante.dia e um 
consumo médio de água em irrigação de 18.000 
m3/ha.ano, calcula-se que o esgoto tratado de uma 
população com 1.000 habitantes seria suficiente 
para irrigar 3 hectares. A quantidade de água a ser 
aplicada na irrigação, depende de vários fatores, 
tais como o tipo de cultura, características do solo, 
condições climáticas, entre outros. No entanto, o 
valor determinado pode ser usado para se estimar 
a área a ser irrigada com o esgoto gerado por 
determinada população.

O uso de esgoto tratado em irrigação deve 
ser incentivado, especialmente em regiões com 
carência de água como o Nordeste Brasileiro, de 
forma a suprir parte da demanda necessária a 
essa atividade, liberando a água disponível para 
o consumo humano.

Reúso Industrial
O reúso industrial foi o que mais se 

desenvolveu no Brasil, podendo-se constatar 
a adoção dessa prática em várias indústrias 
distribuídas no país, inclusive no Estado do Ceará. 

A utilização de esgotos tratados pelas 
indústrias mostra a viabilidade dessa atividade, 
uma vez que, além do aspecto ambiental, os 
empresários visam encontrar soluções que 
reduzam o custo da água, comparando com o preço 
do líquido, que é cobrado pelos órgãos de gestão 
de recursos hídricos ou pelas concessionárias de 
serviços de saneamento.

São várias as formas de reúso de água nas 
indústrias:

- Torres de resfriamento;

- Caldeiras;
- Irrigação de áreas verdes;
- Lavagem de pisos;
- Lavagem de peças;
- Lavagem de gases de chaminés;
- Água para combate a incêndios;
- Próprios processos industriais;
- Construção Civil - preparação e cura do 

concreto; controle de poeiras. 

De acordo com reportagem do Jornal O 
POVO, de 15 de fevereiro de 2015, nas fábricas 
têxteis e de bebidas do Ceará, mais de 80% da 
água é reutilizada em outros processos, de acordo 
com o gerente do Núcleo de Meio Ambiente da 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
(Fiec), Renato Aragão. No setor de sucos, por 
exemplo, a mesma água usada para lavar as frutas 
pode ser reutilizada nos processos de resfriamento.

Várias indústrias do estado do Ceará já 
realizam o reúso de água, podendo-se citar: 
Sucos Jandaia, Vicunha I (Distrito Industrial de 
Maracanaú), Guararapes (Av. Sargento Hermínio, 
em Fortaleza), Grupo Telles (Agroindústria).

 Considerando o grave problema da seca 
no Ceará, nos últimos cinco anos, a Companhia 

Figura 1 – Culturas de mamoma e mamoeiro irrigadas 
com efluente da ETE de Aquiraz, Ceará

F. S. Mota
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de Água e Esgoto do Ceará anunciou que, 
inicialmente, será tratado 1 metro cúbico por 
segundo do esgoto coletado em Fortaleza, 
para ser vendido às indústrias do Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém. O projeto terá 
investimento de uma empresa francesa, no valor 
de R$ 680 milhões de reais, a qual implantará 
uma estação de tratamento junto à Estação de Pré-
Condicionamento localizada na Avenida Leste 
Oeste, em Fortaleza, e venderá o esgoto tratado 
para as indústrias (Jornal O POVO, de 03 de 
dezembro de 2016).

Um grande sistema de aproveitamento 
de esgotos em indústrias é o Projeto Aquapolo, 
no estado de São Paulo. Resultado de parceria 
entre a Odebrecht Ambiental e a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), este sistema fornece, desde 2012, 650 
litros/segundo de esgoto tratado na Estação de 
Tratamento de Esgoto do ABC paulista para 
o Pólo Petroquímico da Região do ABC. Isso 
equivale ao abastecimento de uma cidade com 
500 mil habitantes. O Projeto Aquapolo está apto 
a produzir 1.000 litros/segundo de água de reúso 
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, 2016)

Reúso em Piscicultura
O cultivo de peixes e plantas aquáticas 

em tanques fertilizados com águas residuárias 
e excretas é uma prática antiga, sobretudo na 
Ásia, China, Índia, Indonésia e Vietnã. O esgoto 
doméstico tem sido mundialmente usado em 
diversas variedades de sistemas de aquicultura, 
na maioria dos casos na produção de peixes.

A partir de 1975 foram realizados vários 
estudos de aproveitamento de efluente tratado 
na criação de peixes, destacando-se o projeto 
desenvolvido pelo Centro Pan-americano de 
Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(Cepis), iniciado em 1983, no Complexo Bio-
ecológico de San Juan, ao sul de Lima, Peru, onde 
é feito o cultivo de, principalmente, tilápia do 
Nilo.

Uma população de 10.000 habitantes pode 
produzir “água de reúso” para o cultivo de peixes 
em 2 ha (Bastos et al., 2003).

A Universidade Federal do Ceará, 
juntamente com a Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará, realizou diversas pesquisas sobre criação 
de tilápia do Nilo, em tanques contendo efluentes 
da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de 
Aquiraz, composta de uma lagoa de estabilização 
anaeróbia, uma lagoa facultativa e duas lagoas 
de maturação. Os resultados demonstraram que 
a tilápia tem bom desenvolvimento em esgoto 
tratado, apresentando, para o efluente utilizado, 
condições sanitárias satisfatórias para consumo 
humano (Mota et al., 2009). Na Figura 2 mostram-

se tilápias do Nilo cultivadas em esgoto doméstico 
tratado na ETE de Aquiraz. 

Não se tem notícia de projetos de irrigação, 
utilizando esgotos tratados na piscicultura, 
no Brasil, implantados de forma planejada. 
Considerando que as pesquisas realizadas 
demonstram a viabilidade dessa modalidade de 
reúso, deve ser incentivado o aproveitamento 
de águas residuárias domésticas tratadas, para 
a criação de peixes, já que as mesmas contêm 
os nutrientes necessários aos animais e podem 
constituir uma oferta de água para a produção de 
alimentos para a população.

Peixes ornamentais também podem ser 
criados em esgoto doméstico tratado, como 
mostrado por Santos (2012), que cultivou peixes 
da Família Poeciliidae, mais precisamente do 
subgênero Mollienesia, popularmente conhecidos 
como molinésia, em tanques-rede com esgoto 
doméstico tratado, tendo obtido excelentes 
resultados. A criação de peixes ornamentais em 
esgoto tratado surge como uma boa alternativa, 
uma vez que se elimina a rejeição que poderá 
ocorrer aos peixes destinados à alimentação 
humana.

Reúso Urbano
Várias são formas de utilização de esgotos 

domésticos tratados em áreas urbanas:
- Irrigação de áreas verdes públicas;
- Limpeza de vias públicas;
- Combate a incêndios;
- Paisagismo;
- Controle de poeiras;
- Em edificações.

Em São Paulo, a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 
Sabesp tem vendido efluentes de suas estações de 
tratamento de esgoto para prefeituras, as quais 
utilizam o esgoto, principalmente, na irrigação 
de áreas verdes de canteiros centrais, parques e 
praças. A Sabesp também tem utilizado esgotos 
tratados para lavagens de vias públicas, no 
controle de poeiras resultantes de obras civis, e 

Figura 2 - Tilápias do Nilo cultivadas em esgoto 
doméstico tratado na ETE de Aquiraz, Ceará

Reúso de Água: uma Alternativa para Aumentar a Oferta...
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na desobstrução de tubulações. Na Figura 3 são 
mostradas duas formas de reúso urbano de água 
em São Paulo.

Em quatro Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETE) da Região Metropolitana de São 
Paulo há produção de água de reúso, sendo elas 
a ETE Barueri, ETE Jesus Neto, ETE Parque Novo 
Mundo e ETE ABC, com capacidade combinada de 
aproximadamente 830 L/s, para usos industriais e 
municipais (REVISTA PESQUISA FAPESP, 2015).

Em Campinas, São Paulo, a ETE Capivari 
II, da Sociedade de Abastecimento de Água e 
Saneamento S/A (Sanasa) tem capacidade de 
produção de 360 L/s (2ª etapa) de água de reúso 
não potável, utilizando tratamento de esgoto em 
biorreatores com membranas (MBR - Membrane 
Bio Reactor), que fornece 10% de sua produção 
para o aeroporto de Viracopos e despeja o restante 
no rio Capivari, a montante do ponto de captação 
de uma Estação de Tratamento de Água (Kubler 
et al., 2015).

Em Fortaleza, o Shopping Center Iguatemi, 
desde o início da década de 1980, vem utilizando o 
efluente de sua estação de tratamento na irrigação 
dos canteiros do estacionamento. Esse efluente, 
após passar por estação de polimento, passou a ser 
usado, também, a partir do ano 2000, nas torres de 
refrigeração do sistema de ar condicionado.

Em edificações, os esgotos provenientes 
das pias, chuveiros, banheiras, ralos, máquinas de 
lavar roupas e lavanderias, chamados de “águas 

cinza”, podem ser usados, após passarem por 
tratamento, em lavagem de pátios e escadarias, 
jardinagem e também no abastecimento das 
descargas dos vasos sanitários. Com isso, pode-
se conseguir uma economia em torno de 30% do 
consumo de água de uma edificação.

O uso de água cinza tem sido difundido no 
Brasil, já existindo diversos prédios que adotam 
essa prática, inclusive em Fortaleza. 

Alguns municípios, como Niteroi / 
RJ, já dispõem de legislação, obrigando o 
aproveitamento de águas cinza em construções 
novas que tenham consumo igual ou superior a 
20 m3 de água por dia (Lei nº 2856, de 25 de julho 
de 2011).

O prédio-sede da Universidade Petrobras, 
localizado na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, tem 
seu sistema de abastecimento de água projetado 
com rede dupla, uma de água potável, atendendo 
pias, chuveiros, tanques, máquina de lavar, e outra 
de água de reúso (água cinza tratada), atendendo 
os vasos sanitários.

Reúso Potável
Embora não esteja previsto na Resolução 

nº 54, de 28 de novembro de 2005, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o 
reúso potável tem sido discutido, ultimamente, 
no Brasil, em função da escassez de água para 
consumo humano em algumas regiões.

Segundo Hespanhol (2015), a prática de 
reúso potável direto para abastecimento público já 
está estabelecida em diversos estados americanos, 
na África do Sul, Austrália, Bélgica, Namíbia 
e Singapura, sem que tenham sido detectados 
problemas de saúde pública associados.

O reúso potável pode ser: direto, consistindo 
no tratamento avançado de esgotos domésticos 
e sua introdução em uma estação de tratamento 
de água; ou indireto, constando do tratamento 
avançado de efluentes e lançamento em um 
corpo receptor superficial ou subterrâneo, para 
posterior captação e destinação a uma estação de 
tratamento de água.

Observe-se que o reúso potável indireto 
tem sido feito, de forma não planejada, no 
Brasil, ocorrendo o lançamento de esgotos em 
corpos hídricos, de onde a água é coletada, 
tratada e distribuída em cidades. Quase sempre, 
os esgotos são lançados nos corpos receptores 
sem tratamento adequado. Essa é uma prática 
que traz, cada vez mais, riscos à saúde humana, 
pois novos poluentes têm sido incorporados 
ao esgoto (poluentes emergentes), os quais não 
são removidos nas estações convencionais de 
tratamento de água para abastecimento. Com o 
uso potável planejado, adotando-se tratamentos 
avançados para os esgotos, esses riscos podem ser 
evitados.

Figura 3 - Reúso urbano de água em São Paulo. 
Fonte: Sabesp

F. S. Mota
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CONCLUSÕES

Embora já amplamente praticado no 
mundo, o reúso de água planejado ainda tem 
pouca aplicação no Brasil. O setor que mais utiliza 
o aproveitamento de águas residuárias tratadas 
tem sido o industrial.

O reúso não planejado de água é uma 
prática comum no país. Recursos hídricos que 
recebem esgotos, tratados ou não, têm sido 
utilizados de forma não controlada na irrigação, 
piscicultura, abastecimento humano, entre outros 
usos, com riscos para a população.

Quando ocorrem situações graves de 
escassez de água, geralmente o reúso de água é 
discutido de forma intensa pelos governantes e 
pela imprensa. Quando a situação se normaliza, 

pouco se fala no assunto.
Torna-se necessário, que seja desenvolvida 

no Brasil uma política permanente de 
aproveitamento de esgotos tratados, utilizando-
se as experiências de outros países e os resultados 
das pesquisas já realizadas, a qual deve contar com 
dispositivos legais e institucionais, que garantam 
a prática segura do reúso de água.

Em áreas carentes de água como a região 
semiárida do Nordeste Brasileiro, o reúso surge 
como uma alternativa a ser adotada, visando 
suprir parte dos recursos hídricos necessários às 
diversas atividades, como irrigação, piscicultura, 
industriais, usos urbanos, entre outros. As 
avançadas tecnologias de tratamento de esgotos 
existentes permitem que se faça o reúso potável 
planejado da água de forma segura.
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RESUMO

Para além do padecimento das populações e das perdas econômicas, uma grande seca pode nos 
legar a possibilidade de uma inflexão, na forma de encarar a vida no Semiárido. Padecimento e perdas 
são flagrantes, embora mitigadas pelas ações desenvolvidas pelos governos, em todas as suas esferas ao 
longo dos anos. A mudança na forma de encarar a vida no Semiárido parece ter ficado evidenciada em 
recente evento promovido em Fortaleza, pela Fundação Cearense de Meteorologia, em conjunto com 
o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), organização social supervisionada pelo Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O evento, que contou com apoio do Banco Mundial, aponta 
para a necessidade de uma “política de seca”, com foco na ação permanente, propositiva.

Palavras-Chave: Semiárido. Ações Permanentes e Propositivas. Ações Governamentais

ABSTRACT
For a Drought Politics

For up to a population suffering and economic lost, a great drought can take us to a possibility 
of an inflexion, about the form to look the life in the Semiarid. Suffering and lost are very evident, 
although mitigated by the actions developed by the governments, in all its levels throughout the years. 
The changes in the way to see the life in the Semiarid, seems to be evidenced in a recent Event promoted 
by the Meteorological Foundation from the State of Ceará (Fundação Cearense de Meteorologia –
Funceme), in conjunction with the Center of Administration and Strategic Studies (Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos - CGEE), a social organization supervised by the Science, Technology and 
Innovation Minister (Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI). The Meeting, which had 
the World Bank support, indicated the necessity of a “drought politician”, with focus in permanent 
actions for positive proposals.

Additional Key Words: Semiarid. Permanent Actions. Governamental Actions. 

É preciso ter claro, que a atual quadra de 
escassez não se deve exclusivamente à baixa 
pluviosidade. À irregularidade das chuvas, com 
a consequente baixa na recarga dos reservatórios, 
deve-se somar ao aumento nos diversos usos da 
água. Dessa forma, a seca deve ser encarada com 
foco no balanço hídrico, entre oferta e demanda. 
Nos últimos anos, a economia cearense cresceu 
a patamares sempre superiores aos índices 
nacionais, mesmo quando a economia brasileira 
vivia seus melhores momentos. Também 
constatamos fortemente a crescente urbanização 
das nossas populações. Em ambos os casos, a 
demanda por água aumenta exponencialmente.

A soma desses fatores – baixas 
pluviosidades/recargas, e fortes aumentos 
de consumos – perturbou o equilíbrio oferta/
demanda, montado ao longo dos anos. As 

reservas, ao tempo em que não eram recarregadas, 
passaram a ter usos mais intensos. Graças à 
robusta infraestrutura de que dispomos – e isso 
remonta aos tempos áureos do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), 
e também aos esforços implementados pelos 
sucessivos governos estaduais, o estado vem 
mantendo o abastecimento não só para sua maior 
região metropolitana, bem como para a indústria 
e parte do agronegócio.

O corpo técnico que o Ceará agrega, bem 
como a boa relação institucional entre os órgãos 
mais diretamente ligados à questão hídrica, 
é outro ponto fundamental para o nível de 
respostas que temos conseguido na atual seca. 
Semanalmente reunidos sob a supervisão do 
Gabinete do Governador Camilo Santana, um 
grupo de técnicos de todas as instituições, que 
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tratam da água no Ceará, tem se superado técnica 
e operacionalmente, para garantir o abastecimento 
das nossas populações.

Desde a solução na forma de adutoras 
de montagem rápida, até a construção de 
poços profundos na área de sertão, no solo de 
embasamento cristalino, as medidas têm sido 
inúmeras e, por vezes, surpreendentes. Antigos 
poços amazonas – os populares cacimbões – têm 
sido redescobertos e reativados. Poços feitos com 
retroescavadeiras nos leitos secos de rios têm 
mantido o abastecimento de cidades inteiras. 
Para além do volume morto dos açudes, estamos 
usando o “volume ressuscitado”: a água do 
subsolo da bacia hidráulica.

O atual momento de crise hídrica deverá 
servir como ponto de inflexão no modo de viver 
no Semiárido. As grandes barragens, os médios 
barramentos, os grandes eixos de integração de 
bacias, o modelo de decisão compartilhada na 
gestão das águas, foram e continuarão sendo 
etapas importantes para o desenvolvimento 
de uma civilização na região Setentrional do 
Nordeste. Os pequenos sistemas de abastecimento 
humano, nos moldes do Sistema de Saneamento 
Rural (Sisar), os equipamentos do Projeto São 
José, ou mesmo as simples e eficientes cisternas 
contribuem para comprovar que, em Recursos 
Hídricos, as soluções são complementares, nunca 
excludentes.

Contudo, a atual quadra de agruras 
climáticas nos aponta para novos desafios. 
Especialistas prognosticam a ocorrência de 
fenômenos cada vez mais extremos e frequentes, 
diante do aquecimento global. O Ceará, assim 
como os demais estados semiáridos, deve se 
preparar para isso de forma ainda mais eficiente e 
perene. Uma preparação que não pode ser apenas 
debitada na conta dos governos, sejam eles quais 
forem. Às mudanças no clima devem corresponder 
a fortes mudanças no comportamento da nossa 
sociedade, no trato com a água, sob pena de nos 
inviabilizarmos enquanto sociedade.

As formas de lidar com a água, seja nos 
meios urbanos, seja nas zonas rurais difusas, 
precisa ganhar eficiência. Tão danoso quanto o 
desmatamento de glebas ou queimadas nas áreas 
agrícolas de sequeiro, é o tratamento inadequado 
que se dá aos resíduos sólidos nas cidades. 
Inconcebível o uso de água de forma perdulária, 
irresponsável. Não se pode continuar agindo 
como se água viesse (apenas) da torneira. Fosse 

gerada na torneira, num passe de mágica.
Uma das saídas que podemos vislumbrar - 

e isso já está sendo trabalhado em nível preliminar 
– é o adensamento da rede de adutoras no 
território cearense. Esses dutos levarão a água, 
sem perdas, dos reservatórios mais resilientes, 
até os centros urbanos, de forma que se separe 
a água de beber daquela destinada à produção. 
Além de eliminarmos as perdas no transporte da 
água no leito dos rios, estaremos criando um novo 
e poderoso mecanismo de gestão da água para 
momentos de escassez.

Também estamos avançando no caminho 
do reaproveitamento dos nossos esgotos. Não faz 
nenhum sentido, continuarmos deitando ao mar 
um, dois, três, ou quantos forem, metros cúbicos de 
água por segundo. Nesse sentido, já há tratativas 
do governo do Estado, por meio da Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), no sentido 
de reaproveitar a água de esgoto, que atualmente 
vai para o mar, via Emissário Submarino, para 
abastecer a indústria, sobretudo no Complexo 
Industrial de Portuário do Pecém (CIPP).

Também caminhamos na direção do 
aproveitamento da água do mar. A dessalinização 
para o abastecimento de Fortaleza constitui-se 
numa via inexorável para o aumento da garantia 
hídrica, na região mais adensada do estado. A 
Cagece deverá trazer novidades nesse sentido já 
nos primeiros dias do próximo ano. São medidas 
tão ousadas, quanto caras, que necessitam 
da participação da iniciativa privada para se 
tornarem viáveis. O Ceará está mais uma vez na 
vanguarda.

Os setores produtivos já dão mostras de 
que entenderam os sinais de novos tempos. É 
sintomático o crescimento da área plantada de 
palma forrageira, em substituição a outros tipos de 
forragem para o gado no Ceará. A palma consome 
muito menos água do que qualquer capineira. 
Produtores de frutas como banana e melão já 
começam a substituir suas áreas plantadas por 
outras culturas como macaxeira e batata doce, que 
também necessitam de quantidade infinitamente 
inferior para o seu desenvolvimento.

Alvíssaras! Ainda que timidamente, 
começamos a vislumbrar a convergência das 
duas pontas: governos e sociedade rumando para 
aquilo que os cientistas apontaram no encontro 
patrocinado pela Funceme e pelo Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE): uma política de 
seca. Perene e propositiva.

Por uma Política de Secas
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1- Elaboração/aprovação do Estatuto da ACE;
2- Elaboração/aprovação do Regimento Interno  

da ACE;
3- Concepção das Logomarcas da ACE;
4- Normatização dos documentos oficiais da ACE;
5- Criação dos Órgãos Diretivos da ACE:

Patrono da ACE
Presidente de Honra da ACE
Composição da Diretoria
Composição do Conselho Fiscal
Composição do Conselho Consultivo
Composição do Conselho Científico
Composição do Conselho Editorial
Aprovação dos Membros correspondentes
Aprovação dos Membros Beneméritos

6- Solenidade de criação da ACE;
7- Regularização jurídica da ACE;
8- Instalação da ACE, na sede do Crea-CE;
9- Aquisição do mobiliário para sede da ACE 

(apoio/doação dos acadêmicos: Otacílio 
Borges Filho; Joaquim Antônio Caracas 
Nogueira; Gerardo Santos Filho; e Antonio 
Salvador da Rocha);

10- Solenidade de nomeação da sede da ACE-Eng. 
Afrodísio Pamplona;

11- Onze reuniões da Diretoria Executiva;
12- Nove sessões Plenárias da ACE;
13- Estruturação da Secretaria da ACE (contratação 

da Sra. Diana Alice);
14- Doze Palestras Técnicas:

- Fortaleza para o ano 2040 (Palestrante: Eudoro 
Walter Santana-Instituto de Planejamento de 
Fortaleza);

- Importância do DNOCS para o semiárido 
(Palestrante: Prof. Paulo Lustosa da Costa);

- DNOCS QUO VADIS (palestrante: Engenheiro 
Civil e Administrador de Empresas Clésio 
Jean de Almeida Saraiva); 

- Energias alternativas-Solar (palestrante: 
engenheiro Lauro Fiuza Júnior); 

- Energias alternativas-Eólica (palestrante: 
Renato Walter Rolim Ribeiro); 

- Reuso de Águas (palestrante: Francisco 
Suetonio Bastos Mota);

- Situação Hídrica do Estado do Ceará 
(palestrante: Francisco José Coelho Teixeira); 

- Rede Ferroviária Federal-RFFSA (palestrante: 

Francisco Roberto de Sant’Ana);
- Sistema Ferroviário no Brasil (palestrante:  

Lyttelton Rebelo Fortes);
- Companhia de 22 Gás do Ceará – Cegás 

(palestrante: Antônio Elbano Cambraia);
- A Biotecnologia e a sua integração com a 

engenharia no Estado do Ceará (palestrante: 
Professor Doutor Luís Flávio Mendes Saraiva-
Uece);

15- Seminário relativo a recursos hídricos, em 
parceria com as academias Cearense de 
Ciências e Ciências Sociais;

16- Publicação: Estatuto/Regimento Interno da 
ACE;

17- Publicação: Revista da ACE-Edição No 1;
18- Publicação: Caderno da ACE- Edição No 1;
19- Criação da homepage da ACE;
20- Instalação da Biblioteca da ACE;
21- Organização das produções literárias dos 

acadêmicos da ACE (Responsável: César Aziz 
Ary);

22- Visita do Vice-Presidente Lauro José Vinhas 
Lopes à Córdoba-Argentina (Convite para que 
o conselho profissional de Córdoba indicasse 
um profisional para membro Associado 
Correspondente);

23- Parceria com a Academia Nacional de 
Engenharia;

24- Parceria com a Academia Cearense de 
Ciências-Aceci;

25- Parceria com a Academia Cearense de Letras-
ACL;

26- Parceria com a Sociedade Cearense de 
Geografia e História do Ceará;

27- Parceria com a Associação dos Professores de 
Ensino Superior do Ceará-APESC;

28- Redução do valor para pagamento de 
mensalidade;

29- Organização de delegação da ACE para 
participar de solenidade da Câmara Municipal 
de Sobral para a concessão do título de cidadão 
de Sobral ao Presidente de  Honra da ACE, 
Victor César da Frota Pinto;

30- Visita ao Projeto de Transposição do Rio São 
Francisco;

31- Criação de nove Grupos Temáticos
32- Jantar de Confraternização;

ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA

Relatório de atividades-Ano 2016
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Apresentação de Livros

Pequena Apresentação
Virologia Essencial & Viroses em Culturas Tropicais 

é primeiro livro completo da área de Virologia 
Vegetal publicado na língua portuguesa. O 
livro compreende 15 Capítulos divididos em 
duas partes. A primeira parte contempla, de 
forma detalhada, os princípios básicos de 
Virologia, características gerais dos vírus, formas 
de penetração nas células de plantas sadias, 
replicação no interior das células, infecção e 
distribuição no interior das plantas, disseminação 
de plantas infectadas para plantas sadias, métodos 
de diagnose de viroses e de caracterização de 
vírus e estratégias gerais de controle. 

A segunda parte refere-se à sintomatologia, 
etiologia, distribuição geográfica e estratégias 
de controle de viroses do mamoeiro, das 
cucurbitáceas, do feijoeiro caupi, do mara-
cujazeiro, da bananeira, dos citros e do tomateiro. 
Muitas das informações contidas neste livro foram 
frutos de atividades de pesquisa no Laboratório 
de Virologia Vegetal da UFC, coordenadas pelo 
Prof. Albersio, sobretudo aquelas desenvolvidas 
por estudantes de mestrado, doutorado e 
bolsistas de pós-doutorado. As informações 
técnicas e científicas apresentadas no livro 
foram organizadas para atender a estudantes 
de virologia vegetal, fitopatologia, agronomia e 

microbiologia, que não possuem conhecimentos 
básicos de virologia geral e de vírus de planta, 
em particular. Para estender o interesse pelo livro 
aos produtores do agronegócio brasileiro, foram 
incluídos na Parte II, detalhes sobre viroses de 
importância para culturas tropicais de relevância.

Short Presentation
Essential Virology & Virus Diseases in 

Tropical Crops is the first complete book in Plant 
Virology published in Portuguese. The book 
encloses 15 chapters divided into two parts. The 
first part describes in details, the basic Virology 
principles, general virus properties, methods 
of virus penetration in healthy plant cells, virus 
replication, virus infection and distribution 
inside the infected plants, virus dissemination 
from infected to healthy plants, methods of virus 
diseases diagnose and general strategies for virus 
disease control. 

The second part describes the symptoms, 
etiology, geographic distribution and general 
control strategies for virus diseases in papaya, 
cucurbits, cowpea, passion fruit, banana, citrus 
and tomatoes. Most of the book information’s 
and disease examples resulted from research 
activities in the Plant Virus Laboratory, at the 
Federal University of Ceará, Brazil, coordinated 
by Prof. Albersio Lima, mainly those developed 
by his graduate students and pos-doctors. All the 
technical and scientific information in the book 
were organized for graduate students in plant 
virology, plant pathology, microbiology and 
agronomy, whom do not have basic knowledge’s 
in general virology and plant viruses. The 
second part of the book involves details about 
important virus diseases from relevant tropical 
crops, to attend the growers from the Brazilian 
agribusiness.

Lima, J.A.A. Virologia Essencial & Viroses em 
Culturas Tropicais. Fortaleza. Edições UFC 
615p.

Colaboradores/Collaborators

Prof. Dr. José Albérsio de Araújo Lima
Dra. Aline Kelly Queiroz do Nascimento 
Dra. Graziela da Silva Barbosa
MS. Maria de Fátima Barros Gonçalves 
MS. Laianny Morais Maia
MS. Fabiana Rodrigues da Silva



A FACE OCULTA DA BARRAGEM DO CASTANHÃO
Cássio Borges

O engenheiro civil Cássio Borges, membro 
da Academia Cearense de Engenharia, lançará na 
primeira quinzena de fevereiro, a segunda edição 
do seu livro A Face Oculta da Barragem do 
Castanhão – Em Defesa da Engenharia Nacional, 
cuja primeira edição foi publicada no ano de 1999.

O prefácio da primeira edição foi escrito 
pelo saudoso engenheiro pernambucano Jorge 
Staico, especialista em recursos hídricos de 
projeção nacional, em extenso comentário no qual 
se destaca o seguinte trecho:

“A obra, que é fruto de talento, com 
dedicação idealística e incansável, impressionará 
por seu conteúdo e por sua originalidade, a todos 
que dela se inteirarem. E, certamente, convencerá 
a todos que a tiverem lido por completo e com 
isenção, da procedência do questionamento 
sustentado pelo autor durante tantos anos. 
Sem dúvida, uma OBRA DE REFERÊNCIA e 
instrumento de conscientização nacional para 
reformular o atual tratamento dispensado à água, 
não só no Ceará, como no Brasil”. 

A APRESENTAÇÃO da segunda edição 
desta obra foi feita pelo conceituado jornalista 
e advogado, ilustre Presidente da Academia 

Cearense de Literatura e Jornalismo Reginaldo 
Vasconcelos, a qual, referindo-se ao autor, fez as 
seguintes considerações:

“De minha parte – eu tive a possibilidade 
temporal de conhecer Rodolfo Teófilo, Clovis Beviláqua, 
Farias Brito, Reginaldo Hall, o Barão de Studart, entre 
outros grandes personagens da história cearense, me 
enleva privar com Cássio Borges, que vem se juntar 
na minha admiração a Raimundo Girão, Rachel 
de Queiroz e Chico Anísio, gênios da cearensidade 
contemporânea, que brilharam em seus respectivos 
misteres, e que  conheci pessoalmente, o que enriquece a 
minha biografia pessoal”. E finaliza:

“Ressaltando, apenas, que o autor, além das 
questões tecnológicas envolvidas, que é o objetivo 
principal do livro, também cuidou da narrativa dos 
enfoques históricos dos acontecimentos iniciais, 
culminantes da construção do Açude Castanhão, 
tornando mais inteligível, a compreensão dos aspectos 
estratégicos sociais e econômicos da obra. Por esta razão, 
o autor merece os nossos parabéns em documentar a 
polêmica discussão do Projeto Castanhão, reunindo no 
livro valiosa docu-mentação, desde o início de quando 
surgiu no cenário técnico cearense esse empreendimento 
no ano de 1985, até os dias atuais”. 

PRÓXIMO LANÇAMENTO

Mota, S. Introdução à Engenharia Ambiental. 6ª 
ed. Rio de Janeiro: Abes, 2016. 524p.

O livro, em sua 6ª edição, trata de uma 
introdução à engenharia ambiental, onde estão 
agrupados os conhecimentos básicos das ciências 
do ambiente, indispensáveis aos profissionais 
cujas atividades possam provocar alterações nos 
sistemas naturais e antrópicos.

Foram reunidos conceitos de ecologia, 
de saúde pública, de saneamento e de gestão 
ambiental, de modo a fornecer as informações 
necessárias aos alunos e profissionais de 
engenharia e de outras áreas, sempre com 
uma visão de conservação ambiental, na qual 
os recursos naturais devem ser utilizados 
racionalmente, respeitando-se a sua capacidade 
de recuperação e garantindo-se a sua 
disponibilidade para as gerações atual e futuras.

Além dos conceitos básicos, o livro trata 
dos problemas ambientais resultantes da ação 
humana e, principalmente, procura mostrar como 
se deve agir, de modo a garantir a qualidade de 
vida adequada para as pessoas e para as outras 
formas de vida. 


