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A P R E S E N T A Ç Ã O

No universo de atribuições conferidas ã Comis

são Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia federal su

bordinada à Presidência da República, inserem-se atividades

altamente especializadas. Estas atividades assumem cada vez

maior relevância em suas aplicações científicas, tecnológi -

cas, principalmente face às suas positivas implicações econô

micas e sociais.

Neste contexto situam-se as aplicações de té£

nicas nucleares na medicina, na agricultura, ^ Istria, e

na hidrogeologia, no desenvolvimento de recursos minerais,no

estudo de problemas climáticos e de degradação do meio ambi-

ente, e em tantos outros campos da sociedade moderna.

Associando-se às técnicas convencionais, even

tualmente substituindo-as ou mesmo prestando-se como solução

singular, as técnicas nucleares podem, efetivamente, ofer£

cer significativa contribuição para o equacionamento ou para

a solução de variados problemas.

A CNEN, através do presente Projeto, busca

disseminar os benefícios da energia nuclear, contribuindo pçi

ra o desenvolvimento da Região Nordeste.

A CNEN atuará, basicamente, junto às lideran-

ças regionais, órgãos federais, estaduais, municipais e ini

ciativa privada procurando eleger as prior idei

des da região e buscando integração para execução do Projeto.

Neste contexto, a CNEN transferirá aos agentes da produção e

conõmica e do desenvolvimento regional, em benefício de toda

a sociedade, as tecnologias do seu domínio, sob seu controle

ou sob sua influência, adequando-as, quando for o caso, às

específicas necessidades e desafios locais.

De início, a CNEN procurará desenvolver no

Nordeste atividades em seis campos: recursos minerais, agri^

cultura, conservação de alimentos, hidrologia,saúdeeenergia.



Nessa atuação a CNEN propõe também a criação

de um Centro Tecnológico para o Nordeste, com a participação

dos órgãos federais, estaduais, instituições de pesquisa e fo

mento regionais. Esse Centro, seria o núcleo de treinamento

e aperfeiçoamento de recursos humanos e fixação e desenvolvi

mento de tecnologias, nos seis campos acima, voltados para os

problemas específicos da região.

Assim procedendo, a CNEN estenderá ao Nordeste

brasileiro os benefícios resultantes dos progressos recentes

alcançados pelo país no campo nuclear, em seus centros cientí

ficos localizados na região Sudeste. Será uma efetiva contri

buiçao para reduzir-se as disparidades tecnológicas entre r£

giões, democratizando-se os benefícios dos avanços conquista-

dos pelo esforço, direto ou indireto, de toda a Nação.



1.1

1. PROJETO NORDESTE/CNEN

1.1 - Caracterização da Região Nordeste

. Caracterização Física

Abrangendo 18,2% do território nacional com

uma área de 1.548.672 km2, o Nordeste é composto pelos Est£

dos do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Território de Fernando

de Noronha.

A região, do ponto de vista físico, sob o con

dicionamento de suas características geomorfolõgicas e clima

ticas, subdivide-se em quatro zonas típicas: a zona litoral-

Mata, o Agreste, o Sertão e a Pré-Amazõnica, esta, já no E£

tado do Maranhão, transição entre as regiões Nordeste e Nor;

te.

As três primeiras zonas, no sentido Leste-Oejs

te, perdem em umidade do litoral para o Sertão. Na litoral-

Mata, a pluviosidade chega aos 2.000 mm por ano, enquanto no

Sertão desce aos 350 mm por ano. Para noroeste, domínio da

Pré-Amazônica, os índices pluviométricos voltam a elevar-se,

atingindo níveis semelhantes, aos da Litoral-Mata.

Este quadro geográfico condicionou histórica

mente a ocupação do território pelo homem e o desenvolvimen-

to de suas atividades econômicas. Na Litoral-Mata, com so

los mais profundos, domina a cana-de-açúcar e o cacau, no

agreste, menos úmido, com pluviosidade entre 800 e 1000 mm

por ano prevalece a policultura; no Sertão, domínio da caa -

tinga, cultiva-se o algodão e pratica-se uma pecuária exten

siva de reduzida produtividade.

. Caracterização Sõcio-Econômica

Com uma população de 40.638.000 habitantes, a

densidade demográfica da região é significativamente mais el£

vada na faixa litorânea, na qual situam-se as maiores cida-
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des e as capitais de todos os Estados, exceto a do Piauí.

Reflexo do difícil quadro sócio-econômico que

domina a região, no Nordeste verificam-se as mais altas ta

xas de mortalidade infantil do país, enquanto a expectativa

de vida ao nascer na Região em média, cerca de 30% infe -

rior ã dos nascidos na região Sudeste.

As atividades primárias no atual modelo eco

nõmico ocupam, ainda um espaço expressivo. Por exemplo, a

produção agrícola representa mais de 40% da renda da maio

ria dos Estados. A produtividade agrícola é baixa, devido,

principalmente, ã ação deficitária de mecanismos de conscieri

tização e educação e de uma infraestrutura de apoio que pu

desse fornecer ao pequeno agricultor os parâmetros necessá

rios â adaptação de sua cultura ou de novas culturas ãs con

dições locais.

A secular condição de pobreza é, também, re

sultado das inadequrdas relações de troca do subsistema eco

nõmico regional com os demais subsistemas do país e de ou

tros fatores estruturais. A Região produz significativos

excedentes de petróleo, de gás natural, de cobre, de gipsi-

ta, bentônita, e sheelita; 85% da produção nacional de sal

marinho, 95% do cacau, açúcar, fumo e diversos produtos da

química de base; polibutadieno, eteno, benzeno. A balança

comercial nordestina como ^ubsistema econômico é historica-

mente superavitária.

Impõe-se, pois, ao Estado brasileiro vencer o

desafio de reintroduzir o Nordeste e sua economia no unive£

so do desenvolvimento nacional em benefício do país, em seu

conjunto.

1.2 - Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo contribuir para

a redução das disparidades sócio-econômlcas inter-recjionais,

através de ações concretas de fomento ã utilização de
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técnicas avançadas equacionamento e solução de problemas

mais prementes e de grande repercussão econômica e social.

Desta forma a CNEN, participando de diversas atividades na

região, pretende estender ao Nordeste todos os benefícios de_

correntes do desenvolvimento da tecnologia nuclear, jã leva

do a efeito em outra região do País.

1.3 - Linhas de Ação

Em consonância com a atuação dos órgãos fed£

rais, estaduais e municipais e da iniciativa privada envolvi

das em cada área do projeto, a CNEN procurará fomentar aapl£

cação de tecnologias de seu especial campo de conhecimento o

rientado pelas seguintes linhas de ação:

. interagir com as lideranças regionais, órgãos federais,

estaduais,, municipais e com a-iniciativa privada, para

eleger prioridades visando a execução do Projeto;

. promover a maior integração entre os órgãos federais ,

estaduais, municipais e iniciativa privada gue atuam

na região objetivando uma convergência de esforços e a

otimização de resultados;

. desenvolver pesquisas considerando as tecnologias em

uso, visando aprimorar os diversos segmentos da ativi-

dade econômica;

. transferir aos interessados locais - instituições de

pesquisa, universidades, órgãos de desenvolvimento (re

gional, estadual e municipal) e iniciativa privada -as

técnicas nucleares de seus específicos interesses;

. contribuir para o desenvolvimento de condições sócio~e

conômicas capazes de fixar o homem ao campo contribuin

do, assim, para atenuar o exôdo rural;

. propiciar as condições mínimas indispensáveis ao bem es

tar individual e das comunidades locais, no que se re

fere ã saúde, â educação, a nutrição e â outras disci

plinas relevantes;
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. estender ao Nordeste os benefícios da utilização de ra_

diação ionizantes nos campos da medicina, indústria e

agricultura;

. incentivar a participação da iniciativa privada regio-

nal no desenvolvimento e produção de bens e de servi -

ços e promover a transferência de tecnologia já desen

volvidas pela CNEN;

. intensificar o intercâmbio com organismos internacio -

nais (AIEA, OMS, etc), buscando em seu campo, maior <i

poio técnico e financeiro para o desenvolvimento do

Nordeste;

. promover a criação de centros regionais, com a partici.

pação de órgãos federais, estaduais e municipais (uni-

versidades, Secretarias Estaduais, Centros de Pesqui -

sas, etc), visando programas de controle, de educação

e de apoio ao usuário de técnicas nucleares;

. promover o treinamento e aperfeiçoamento de recur -

sos humanos objetivando em sua área de atividades a for

mação e desenvolvimento da capacidade técnica regional

local.

1.4 - Organização do Projeto

Em função das características múltiplas das

aplicações de técnicas nucleares e dos setores interessados

e ainda em função das peculiaridades geológicas e climáticas

da Região, o Projeto Nordeste/CNEN, é apresentado em seis sub

projetos, conforme mostra a Figura 1.1:

. SUBPROJETO MINERAL

Quando dos períodos de escassez de chuvas, a

atividade mineira para alguns Estados nordestinos torna-se al̂

ternativa da maior importância pelo seu grande poder de

absorção de mão de obra não qualificada.
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FIGURA I.I - PROJETO NORDESTE / CNEN

SUBPROJETO

OBJETIVO:

MELHORIA DAS
CONDIÇÕES GO'CIO

ECONÔMICAS DO
NORDESTE

SUBPROJETO
AGRICULTURA



1 ..

1.5

As províncias pegmatíticas nordestinas consti

tuem áreas de particular interesse face à diversidade de mi

nerais que apresentam quartzo, feldspato, mica, berilo, tan

talita, columbita, etc. de interesse para uma grande varie

dade de aplicações industriais, inclusive na área nuclear.

A lavra racional e sistemática destes corpos

rochosos - pegmatitos - têm se constituído num desafio face

ao desconhecimento de diversos parâmetros de exploração.

Através deste projeto, a CNEN propõe-se par

ticipar de atividades que possibilitarão definir-se alguns

destes parâmetros. Espera desta forma, contribuir para ate

nuar as dificuldades econômico-sociais que caracterizam a

Região. '

. . SUBPROJETO AGRICULTURA

Mesmo participando com significativa parcela

percentual para formação do produto agrícola nacional, a de£

peito das dificuldades naturais - de clima, de solo, de topo

grafia - a agricultura nordestina apresenta, geralmente, uma

baixa produtividade. Através do projeto proposto, a CNEN

pretende participar do esforço regional para melhoria do de

sempenho da agricultura, utilizando técnicas nucleares.

De início, propõe-se a colaborar para obten -

ção de uma maior eficiência do binômio solo-planta no cul^i

vo da cana-de-açúcar e do controle de praga no cultivo do aJL

godão. Diversos outros problemas de várias outras culturas

poderão vir a serem abordados nos desdobramentos esperados

para o projeto.

. SUBPROJETO CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

Visa assegurar o aumento de produtividade da

região através de irradiação de produtos agro-pecuários que

permite inibir a brotaçao em vegetais, adiar o amadurecimen-

to de frutos, controlar os organismro patogênicos e parasi -



1.6

tas, desinfestar os alimentos e reduzir a carga microbiana

em condimentos e alimentos secos. Portanto, com esta técni-

ca é possível regular a questão safra e entressafra, viabili

zar a exportação de produtos com rápido processo de amadure-

cimento e brotamento, além de substancial redução de custos

com agrotóxicos para conservação e redução da incidência de

doenças e parasitas.

.SÜBPROJETO RECURSOS HÍDRICOS

Os recursos hídricos do Nordeste não têm sido

suficientes para atender em qualidade e quantidade as neces-

sidades resultantes do aumento' da população, industrializa -

ção progressiva e•uma irrigação mais intensiva do semi-árido.

Com a aplicação de técnicas nucleares ao pro

blema hidrológico do Nordeste a CNEN visa obter um melhor co

nheciroento das condições das águas subterrâneas. Esse conhe

cimento possibilitará um melhor planejamento da sua explora-

ção e gerenciamento do seu uso para consumo humano e irriga-

ção, contribuindo dessa forma para a fixação do homem ao cam

po, diminuição das tensões sociais nos grandes centros urba-

nos e melhoria das condições e qualidade de vida.

. SÜBPROJETO SAÚDE

Visa ampliar e complementar os serviços de as;

sistência médica, ambulatorial e hospitalar, através de apljL

cações de técnicas nucleares no diagnóstico e acompanhamento

de doenças infecto-parasitárias e de técnicas de radiodiagnós;

tico (raios-X) para as áreas menos favorecidas da região.

Objetiva também um apoio mais eficiente, por parte da CNEN,

através de criação de Centros Regionais de Apoio a Radiodiaçj

nóstico, Radioterapia e Medicina Nuclear.

. SÜBPROJETO ENERGIA

Propõe-se a instalaçõa de um reator nacional

de pequeno porte para:



! I

1.7

. atender ou complementar a demanda de energia em área

adequadamente selecionada, de forma a prover água pa

ra irrigação e saneamento bem como possibilitar, even

tualmente, dessalinização de água e o atendimento às

pequenas indústrias;

. possibilitar a produção de radioisótopos, tanto no in

teresse das atividades consideradas neste projeto

quanto no atendimento às necessidades nacionais;

. funcionar como polo num Centro de Pesquisas Nuclea -

res para o Nordeste, a ser utilizado particularmente

pelas Universidades da Região, propiciando a formação

e especialização de recursos humanos e o desenvolvi -

mento de tecnologias a serem aplicadas em benefício da

própria Região.

. 1.5 - Metodologia

Para a fase executiva do projeto, são estabe-

lecidos os seguintes procedimentos básicos metodológicos VJL

sando completa integração entre os subprojetos e maior efi.

ciência na execução do todo:

. definição do problema em causa, com seus fatores e va

riáveis envolvidas;

. identificação das instituições regionais interessadas

ou já engajadas no trato do problema;

. avaliação da situação concreta em que se encontra a

questão e da eficácia dos métodos em uso para solucio

ná-las;

. considerações quanto ã(s) instituição(oês) que estuda

rá(ão) o problema juntamente com a CNEN;

. inventário dos recursos materiais necessários, dos

existentes, dos disponíveis;

. inventário dos recursos humanos necessários, dos exis

tentes, dos disponíveis;

• programação para complementaçao dos recursos necessá-
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rios humanos e materiais;

. estimativa das necessidades de recursos financeiros;

. identificação dos setores da CNEN que deverão parti-

cipar de cada atividade especifica, ou subprojeto;

. identificação de outras instituições nacionais que

poderão colaborar; avaliação da necessidade, possibi.

1idade, conveniência da colaboração)

. proposta de sistema de acompanhamento e controle da

execução capaz de assegurar a obtenção dos resulta -

dos esperados.

Os subprojetos, pelas características espec_í

ficas de cada um, devem estabelecer detalhamento necessário,

em seus títulos sobre a metodologia.

1.6 - Comentários para Implementação do Projeto

Um projeto dessa envergadura, contemplando al_

cançar 'as necessidades mais ostensivas de uma região tão am

pia como o Nordeste, precisa para una implementação eficaz

da soma dos esforços e apoio dos vários segmentos da admi -

nistração pública federal, estadual, municipal e da inicia-

tiva privada da Região.

Conforme exposto o papel da CNEN é o de com

plementar e fortalecer as atividades executadas pelos ór-

gãos competentes dos vários ministérios. Cada subprojeto ,

pela sua atividade especifica, estará vinculado às institui,

ções públicas de administrações direta e indireta que tra -

tam do assunto. Assim, por exemplo através do Subprojeto A

gricultura buscará agir interagindo com as atividades da

EMBRAPA, PROINE, Secretarias Estaduais de Agricultura, Ins

titutos de Pesquisas, Empresas Estatais (Ex: IPA, EPEAL e

outras), Escolas de Agricultura, e demais organizações afins.

A implementação de rotina dos subprojetos se

ria portanto setorial. Entretanto, no conjunto eles têm,em
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comum, uma forte base tecnológica, razão pela qual será ne

cessaria uma fonte permanente de formação de recursos numa

nos especializados capaz ainda de proceder à adaptação das

tecnologias ãs condições específicas do nordeste.

Essa fonte constituiria um CENTRO TECNOLÓGICO

do Nordeste do qual vários órgãos regionais de governo pode

riam participar com seus pesquisadores que lã desenvolveriam

trabalhos pioneiros buscando soluções aos problemas de saúde,

agricultura, recursos hídricos, recursos minerais, meio am

biente, conservação de alimentos e outros.



SUBPROJETO MINERAL
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2 - SUBPROJETO MINERAL

2.1 - Introdução

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão

responsável pela fiscalização da pesquisa e lavra dos elementos

nucleares (urânio e tõrio) e dos elementos de interesse para

a energia nuclear (berílio, lltio, niôbio, zircônio), elaborou,

o presente estudo, visando um aproveitamento racional dos mine:

rios de interesse nuclear e outros minérios associados âs ro

chás chamadas de pegmatitos, em alguns Estados da Região Nordes

te.

No Nordeste, as.areas pegmatíticas conhecidas

estão localizadas nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte,

Paraíba e Bahia. Esses pegmatitos são do tipo granítico, cons_

tituídos essencialmente de microclina-muscovita-guartzo, tendo

como minerais acessórios mais importantes o berilo, tantalita-co

lumbita, lepidolita, espodumênio e ambligonita. As rochas re

gionais são gnaisses, xistos, quartzitos e granitos intrusivos.

Várias razões têm contribuído para a baixa atî

vidade extrativa desses pegraatitos, das quais citamos:

.falta de tradição mineira do habitante regional;

.condições climáticas muito duras;

.completo desconhecimento dos titulares da exploração quan

to ao mercado potencial existente (mercado nacional e in

ternacional);

.ausência de interesse do empresário local em estimular e

promover' esta atividade;

.baixo nível técnico do garimpeiro da região, levando a ex

tração de minérios de baixos teores e de alto custo;

.ausência de uma política de mineração que propicie a neces

sãria orientação técnica ao garimpeiro e que estabeleça pre

ços mínimos específicos para as substâncias lavradas, de

modo a garantir a continuidade das atividades em condições

mínimas indispensáveis ao garimpeiro.



2.2

Das características dos pegmatitos,analisadas sob

o ponto de vista extrativo, deve-se considerar:

.dificuldades para mecanização do processo extrativo por apre

sentar cada corpo pegroatítico características diversas de

um outro;

.atividade muito absorsora de mão de obra nao especializada;

.alto valor no mercado internacional para alguns dos mine

rais, principalmente guando beneficiados (p.ex: õxidos da

berllio, tantalita, columbita, etc);

.grande disponibilidade de mão de obra na região nordesti

na, principalmente guando em condições de estiagem prolon

gada;

.possibilidade de desenvolvimento do setor mineral em con

diçces satisfatórias e vantajosas ao país e de grande bene

fício ao habitante local.

Assim sendo, considera a CNEN as Províncias Pe£

matíticas do Nordeste brasileiro, embora em caráter preliminar,

de grande significado econômico-social e de vital importância

para o desenvolvimento regional.

2.2 - Generalidades

2.2.1 - Mineralogia

Os pegmatitos contém um número grande de minerais

que podem ser aproveitados economicamente, fonte que são de im

portantes elementos químicos, entre os quais podemos destacar:

berilo, fonte de berílio; ambligonita, lopodolita

è espoduminio, fonte de lítio; columbita-tantalita, fonte de

niôbio-tântalo; e, cassiterita, fonte de estanho. São ainda

aproveitáveis: feldspato, muscovita, quartzo, caulim e mine-

rai s-gemas.

2.2.2 - Usos de Minerais e Derivados

BERlLIO - 0 minério de berílio, o berilo, é em

pregado como concentrado e como mineral-gema. Destes,as varie
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dades mais conhecidas são a água-marinha e a esmeralda. O be-

rllio metálico, além de ser usado como fonte de neutrons e co

mo moderador nos reatores nucleares, possui também grande cam

po de aplicações em outras áreas que não a nuclear.

£ utilizado em tubos de raios-X, em veículos e£

paciais, aviões supersônicos, mísseis, molas espirais para gran_

de tensão, revestimentos de peças quando desejada alta resistên

cia, compostos luminescentes, como material resistente a altas

temperaturas, etc.

LlTIO - Os minérios de litio, a ambligonita, a

petalita, a lepidolita e o espodumênio são utilizados diretamen

te na industria cerâmica e de vidros. Da ambligonita e do ess

podumênio são obtidos o carbonato de lítio e o lítio metálico.0

lítio metálico é empregado em ligas nas industrias aeroespaci

ai e militar, na fabricação de borrachas sintéticas e plásticos

especiais, baterias elétricas, na fusão nuclear, em anti-hista

mínicos, etc.

TÂNTALO - 0 tântalo metálico é utilizado em pe

ças resistentes ao desgaste, ferramentas de corte, turbinas de

usinas nucleares, catalisadores, equipamentos resistentes a ãci

dos, recipientes para urânio nos reatores de imersão, fabrica

çào de vidros ópticos, matérias plásticas, equipamentos cirúr

gicos, etc.

ESTANHO - O estanho metálico é empregado na fa

bricação de folhas de flandres, em estanhagem, soIdas, ligas,

bronzes, na industria de plásticos, na cerâmica, na agricultu

ra, em desinfetantes, em fungicidas, em tintas, etc.

FELDSPATO - Como mineral«-geroa recebe os nanes de

pedra-da-lua e amazonita, sendo também utilizado como pedra or

naroental. £ empregado na industria do vidro, cerâmica, porce

lana, na esmaltação, em polimento, material para construção, etc.

CAULIM - é utilizado na indústria do papel, em

artefatos de borracha, em refratários, cerâmica, inseticidas, tin

tas, etc.

QUARTZO - £ empregado como mineral-gema quando
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transparente e colorido (ametista, citrino, ãgata), na constru

çãocivil,na forma de areia/como cristal de rocha em instrumentos

ópticos, utilizado em recipientes resistentes a ácidos e a altas

temperaturas, na indústria cerâmica, na indústria de vidro, etc.

MUSCOVITA - Empregada na industria de eletricida

de como isolante elétrico e térmico, como lubrificante mistura

da a õleo, como material não inflamâvel, etc.

2.3 - Localização das Províncias Pegmatiticas

2.3.1 - Estado do Ceara

0 Estado do Ceara possui 3 províncias pegmatít_i

cas conhecidas: província de Solonópole, província de Cristais

e província de Itapiúna (Figura 2.1).

PROVÍNCIA DE SOLONÕPOLE

A província esta localizada na região central do

Estado do Ceará, onde a principal cidade é Senador Pompeu; o

acesso a região pode ser feito, a partir de Fortaleza, pela BR-226

e por numerosas rodovias estaduais pavimentadas e não pavimen

tadas; as principais atividades da população são a agricultura

de subsistência, a pecuária e o garimpo. Face ao êxodo para

o sul do país, a mão de obra remanescente ê não qualificada ê

de baixa eficiência.

Esta província é constituída principalmente de

pegmatitos lltio-berílio-tantallferos, além de pegmatitos es-

taníferos, distribuídos nos municípios de Quixadã, Quixeramobim,

Solonópole e Jaguaribe.

Na província de Solonõpole são conhecidos aproxjL

damente 58 pegmatitos, destacando-se os de Belém, Be-

lo Horizonte n9 2, Bom Jesus, Logradouro, Olho O'água, Poços

dos Cavalhos, Soledade, Vãrzea Torta, Lapinha, Cristais, Gran

de (Mina Velha), Vertentes, Carlos e Dois.

Os principais minerais-minérios são: berilo, am

bligonita, lepidolita, espodumênio, tantalita-columbita, cassî
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FIGURA 2.1 - PLANTA DE SITUAÇÃO DAS FHDVlNCIAS PEO4ATITÍCAS DO ESTADO DO

CEARA
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terita, muscovita e minerais-geroa (turmalinas, ametistas e

esmeraldas).

PROVÍNCIA DE CRISTAIS

A província esta localizada na região nordeste

do Estado do Ceara, ao sul da cidade de Fortaleza; o acesso â

área pode ser feito, a partir de Fortaleza, pela BR-116. As prüv

cipais atividades econômicas da população são a agricultura,

pecuária, garimpo e artesanato.

Os pegmatitos da região de Cristais são pequenos

ou médios; suas .dimensões raramente atingem 150 m de

extensão por 40 m de largura, distribuídos nos distritos de

Cristais (Município de Araçoiaba) e Guarani(Município de Casca

vel).

Na província ocorrem cerca de 20 pegmatitos, des

tacando-se de Jotobá, Lagoa do Brito, Mulungu, Var-

zinha, Juçã, Caboquinho e Parelhas.

Os minerais-minério mais importantes são: berilo,

ambligonita, lepidolita, columbita-tantalita, turmalina, grana

da e ãgua-marinha.

PROVÍNCIA DE ITAPIÜNA

• A província de Itapiüna situa-se no nordeste do

Estado do Ceará, sendo suas principais cidades Itapiüna, Batu

ri té e Pacoti; o acesso â região pode ser feito, a partir de

Fortaleza, pela CE-021; a agricultura ê sua principal ativida_

de econômica, tendo ainda a indústria de aguardente e de óleos

vegetaise a pecuária;o garimpoé também uma atividade bastante

praticada.

Na província de Itapiüna são conhecidos 10 cor

pos pegmatlticos, destacando-se o da fazenda Jucá, no Distrito

e município de Jucá. Os minerais-minérios mais importantes são:

espodumênio, berilo, turmalina verde, tantalita e cassiterita.

2.3.2 - Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba

Nos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba
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ocorre uma única província pegroatítica, chamada da Borborema

(Figura 2.2).

PROVÍNCIA DA BORBOREMA

Esta província abrange parte dos Estados do Rio

Grande do Norte e da Paraíba, na borda ocidental do planalto da

Borborema,na região fisiogrâfica Jo Seridó; o acesso â região,

a partir de João Pessoa(PB), ê feito pela BR-230, em direção ao

município de Patos e â cidades de Junco do Seridó e Parelhas .

A economia da região baseia-se na agricultura de subsistência,

pecuária e mineração. De um modo geral, existe um excesso de

mão de obra, sendo porém uma força de trabalho não qualificada,

o que dificulta a implantação de empreendimentos mais sofisti

cados.

Os pegmatitos encontram-se distribuídos nos munji

clpios de Equador, Santana, Jardim do Seridó, Acari, Carnaúba

dos Dantas e Parelhas, no Estado do Rio Grande do Norte. Na Pa

raíba, os municípios na ãrea da província da Borborema são os

de Junco do Seridó, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí e Frei

Murtinha.

A província da Borborema contém, no mínimo, de

700 a 800 pegmatitos, destacando-se os de Seridozinho, Alto dos

Marimbondos, Fazenda Olho D'Água do Boi, Alto Patrimônio,Serra

Branca e Fazenda São Sebastião. A maioria deles são portadores

dos minerais-minérios tantalita-columbita e berilo. Em menor

escala, são explorados a cassiterita, espodumênio, micas,

feldspato, água-marinha e quartzo industrial. Ê a maior pro

víncia nordestina.

2.3.3 - Estado da Bahia

0 Estado da Bahia possui 2 províncias pegmatíti

cas: a província de Itambê , no sul do Estado, e a província

do Extremo-Sul da Bahia (Figuras 2.3 e 2.4).

PROVÍNCIA DE ITAMBÊ

Esta localizada na parte sul do Estado da Bahia,
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FIGURA 2 . 3 - PLfiOTA DE SnUftÇSD DA PROVÍNCIA PEGMATÍTICA DO ESTADO DA BAHIA
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sendo Itambê sua principal cidade, o acesso ã região pode ser
feito, a partir de Vitoria da Conquista, pela BR-116; as prin
cipais atividades econômicas são a agricultura,a pecuária e a
mineração como garimpo.

Os pegmatitos são constituídos basicamente por

quartzo, feldspato e mica, ocorrem 115 corpos da rocha na pro-

víncia em questão.

PROVÍNCIA DO EXTREMO-SUL

Está localizada no extremo sul da Bahia, ao sul
do rio Jequitinhonha; o acesso â ãrea ê feito pela BR-101 a
partir de Itabuna.

Os principais minerais-minérios são o berilo e
a ãgua-marinha. 0 conhecimento geológico de detalhe é muito
incipiente, podendo apresentar novos corpos pegmatíticos se for
realizada uma pesquisa geológica mais detalhada.

2.4 - Objetivos

Desenvolver a exploração econômica das provín-
cias pegmatitlcas do Ncrdeste brasileiro é o objetivo maior des
te subprojeto. A tecnologia existente na CNEN e no país propjL
cia as condições necessárias ao dito desenvolvimento. A uti
lização destes recursos minerais propiciará maior bem-estar ao
homem nordestino, contribuindo para fixá-lo â terra em condições
sÕcio-econômicas mais adequadas. Supondo-se obter uma boa in-
tegração entre os órgãos federais, estaduais, municipais e o
apoio da iniciativa privada na implementação deste subprojeto,
a CNEN propõem-se a:

.promover a lavra experimental de um ou mais pegmatitos dos
Estados do Ceará, Rio .Grande do Norte, Paraíba ou Bahia;

.estimular a absorção de mão de obra na acima mencionada
atividade mineira; nos períodos de seca, esta atividade e_
conómica alternativa poderia inclusive utilizar pessoal
destinado âs usuais "frentes de trabalho";

.estudar a possibilidade de implantação de usinas de bene
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FIGURA 2.4 <r OCORRÊNCIAS PBCMiTlTICAS DO EXTFQO-SUL DA BAHIA
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ficiamento próximas das regiões produtoras. Estimular a

criação de condições adequadas para que se verifique a

maior agregação de valor possível e para á comercializa-

ção, visando ainda a estabilidade do mercado;

.desenvolver um aparelho auxiliar na pesquisa do berilo: o

berilômetro;

.promover novos programas de pesquisa nas províncias pegma

tlticas com o objetivo de localizar novos corpos e melhor

definir os jã conhecidos.

2.5 - Justificativas

6 alto valor de mercado de alguns minerais, prin

cipalmente quando beneficiados, tais como o berílio, litio,tan

taiita e columbita/ bem como a produção de gemas, justificaria

a criação de um projeto que considerasse o aproveitamento eco

nômico dessas substâncias.

Atualmente, as regiões dos pegmatitos proporcio

nam atividade econômica a mais de quinze mil pessoas.

Na época da seca, esta mão-de-obra poderia ser

substancialmente aumentada desde que o Governo destinasse par

te dos recursos das "frentes de trabalho" para as regiões dos paçj

ma ti tos, ou destinasse recursos especialmente para este fim. Mais

empregos surgirão se forem instaladas usinas de beneficiamento

próximas Ss regiões produtoras, como, por exemplo, pe.ra a fabri

cação de oxido de berílio, de 6xido de tantaIo ou para a brita

gem do feldspato.

A infraestrutura existente referente ã minera*-

ção e o considerável acervo geológico existente nos Estados do

Ceara, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia permitirão estabe

lecer com mais segurança projetos de pesquisa mais detalhados

nas ãreas dos pegmatitos, utilizando-se mapeamento geológico de

detalhe e prospecção geoqulmica para a determinação de novos cor

pos pegmatíticos.

A produção de gemas nas províncias pegmatlticas

ê significativa, motivo pelo qual o desenvolvimento de projetos

para a aplicação de determinados métodos de desmonte e benef i.

ciamento propiciará um aumento da produção, fazendo com que
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os custos caiam e diminuam os riscos econômicos de um empreen

dixnento.

2.6 - Metodologia

2.6.1 - Pesquisa Geológica

A pesquisa geológica básica nas províncias peçj

matlticas é fundamental para a descoberta de novos corpos peg_

loatlticos.

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Mapas de situação, topográficos, geológicos re

gionais e outros trabalhos,relacionados com as áreas próximas

as regiões dos pegmatitos, deverão ser coletados.

MAPEAMENTO GEOLÓGICO PRELIMINAR

.fisiografia da região;

.coleta sistemática de amostras para estudos petrográfioos

e mineralógicos;

.plotagem dos dados estruturais em mapas;

.estudos das relações entre as unidades petrogrãficas;

.geoquímica para befllio e lltio.

MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE DETALHE

.investigação através de trincheiras, poços, galerias e son

dagens;

.utilização de guias mineralõgicos;

.utilização de berilômetros.

2.6.2 r* Lavra

A lavra experimental Í necessária, objetivando

estabelecer o método de lavra (se a cêu aberto, subterrânea ou

mista) qué melhor se adapte ao aproveitamento integral dos peg_

matitos selecionados em cada província. Uma técnica de desmon



2.14

te possível seria, numa fase inicial, a cata dos minerais-ge-

ma e de outros minerais de alto valor, e, na posterior, a se

paração seletiva dos outros minérios. Se for possível talapro

veitamento, os custos baixarão e os riscos econômicos serão me

nores.

Para que a lavra passe a ser mecanizada, o Go

verno poderia estabelecer, com os mineradores, contratos em

comodato, emprestando equipamentos para haver aumento de pxodu

ção. Os equipamentos seriam pagos pelo próprio minério extraí

do.

2.6.3. - Industrialização

A agregação de valor âs substâncias produzidas

pode ser realizada' através de usinas de beneficiamento insta

ladas próximas âs regiões produtoras, para produzir, por exem

pio, oxido de berllio, oxido de tântalo ou para britagem de

feldspato.

Uma das conseqüências da instalação das usinas

seria a estabilidade do mercado, que sofre os efeitos de es-

toques estratégicos nos grandes centros consumidores(p.ex. a

mica e o berilo), ou a influência de um numero reduzido de con

sumidores ( caso do feldspato). 0 estabelecimento de uma po

lítica de preços para as substâncias produzidas incentivaria ain-

da mais a produção.

Elas poderiam ser instaladas nos centros popu

lacionais com melhor infraestrutura, tendo em vista a melhor

qualificação da mão de obra.
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3 - SüBPROJETO AGRICULTURA

3.1 - Introdução * '

As atividades primarias no atual modelo econõ

mico nordestino ocupam, ainda, um espaço expressivo.Por exem

pio, a produção agrícola representa mais de quarenta por cen

to da renda da maioria dos Estados.

A distribuição do trabalho agrícola no espaço

regional foi fortemente condicionada por suas característi -

cas climáticas. Quatro grandes unidades geográficas podem

ser logo distinguidas: o Litoral-Mata, o Agreste, o Sertão e

a Pré-Amazõnia (esta, zona de transição entre o Nordeste e o

Norte). '

Na faixa Litoral-Mata, mais úmida, com pluvio

sidade entre 1.000 a 2.0.00 inm por ano, destacam—se pela im

portância econômica a lavoura da cana de açúcar e a do cacau.

A cultura do cacau fica restrita ao sul da Bahia. A da cana

de açúcar expande-se mais amplamente. Pernambuco e Alagoas

respondem por mais de 85% da produção regional da graminia,

que é também cultivada nas várzeas dos grandes rios do Rio

Grande do Norte, da Paraíba e, ainda, em várias áreas isola

das fora deste contexto litorâneo, como ê o caso do Cariri

cearense e do norte do Recôncavo baiano.

Afastando-se do litoral, segue-se o Agreste ,

seguramente, a mais vasta área de policultura da Região. Dest

tacando-se as lavouras alimentares como mandioca, milho, feî

jão, frutas, e as lavouras industriais: algodão, agave e fu

mo.

0 trecho mais característico do Agreste situa

-se em grande parte sobre o planalto da Borborema, nos Esta

dos de Pernambuco e Paraíba.

Mais para oeste, no interior nordestino, en

o Sertão, com suas condições de semi-aridez. Lá,
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predomina geralmente a cultura do algodão, cuja variedade

mais característica da área é o algodoeiro arbóreo ou perene

(em geral, mai? de 60%.da produção), cultivada em quase to

dos os Estados, o qual vem sendo substituído pelo herbáceo,

por ter melhor fibra, nas áreas onde ocorre aptidão agrícola

para seu cultivo.

Condições climáticas ainda mais adversas en

contram-se mais para oeste. A pluviometria desce para os

350 a 500 mm por ano. Somente melhorias técnicas de cultivo

permitem obter produção aceitável - cebola irrigada ás mar

gens do médio rio São Francisco; feijão com colheita mecani-

zada na parte setentrional da chapada Diamantina (ÔA).

No SertãoJseja na serra ou chapada, nos luga

res de maior umidade, modifica-se o quadro agrário. No Cari

ri (CE), há canaviais e arrozais irrigados, na serra de Batu

rité (CE), de Triunfo (PE) e da Ibiapapa (CE,PI), as cultu-

ras de cana de açúcar e de café convivem com as de mandioca,

de cereais e de frutas.

Finalmente na Pré-Amazõnia maranhense há o

predomínio da rizicultura.

Destacam-se, pois, no Nordeste, quer pela sua

importância econômica, quer pela extensão da superfície por

elas abrangidas, as culturas da cana de açúcar e a do algo

dão(Ver Figuras 3.1 e 3.2).

A produtividade da cultura da cana de açúcar

no Nordeste é reconhecidamente muito baixa, mesmo para os

padrões nacionais.

O algodão nordestino, pôr sua vez, nos últi.

mos anos (a partir de 1983), vem sendo severamente prejudica-

do por uma praga em franco processo de expansão territorial,

que lhe imprime perdas superiores a oitenta por centos o B^

cudo (A.grandis).

Sem desconsiderar outros problemas de outras
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Figura 3.1
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Figura 3 .2
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culturas, a CNEN, de inicio,pretende associar-se ãs ativida

des que visem contribuir para:

.melhorar a produtividade da cultura da cana de açúcar;

.controlar ou erradicar a praga do bicudo que afeta a

cotonicultura nordestina; considerar inclusive a hipó

tese de, por mutações, obtér-se variedades da planta

naturalmente resistente ao inseto;

«proporcionar melhores condições no combate biológico

às pragas.

3.2 - Cana de Açúcar

3.2.1 - Objetivo

A meta visada será uma melhoria na produtivi-

dade agrícola para a cultura da cana.

A tonelagem de cana e também a de sacarose

obtida no Nordeste por hectare de terra cultivada é reconhe-

cidamente muito baixa. Chega a ser inferior em até 30% â

produtividade da região Sudeste, ou seja:Nordeste-50t/ha e

Sudeste-71t/ha de cana.

Melhorar o desempenho do binômio solo-planta

é função de vários fatores. Ao lado da adequada variedade ,

precisa-se maximizar a eficiência no aproveitamento dos nu

trientes do solo e dos fertilizantes aplicados. Por essa via,

procurar-se-á reduzir os custos atuais da produção agrícola.

Empregando-se isótopos como traçadores e fer

tilizantes marcados com isótopos, buscar-se-á obter, em pes

quisas de laboratório e dè campo, maximizar o desempenho do

binômio solo-planta, de forma a otimizar a produtividade.Fi.

nalmente, procurar-se-á, ainda, participar de trabalhos que

visem levar â redução da praga cigarrinha por métodos bioló

gicos, por exemplo.

3.2.2 - Localização
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Pernambuco, Alagoase Rio Grande do Norte são

os principais Estados produtores de cana de açúcar na Região.

A cultura, em menor escala também é praticada em outros Esta

dos: Ceará e Bahia.

Os resultados das pesquisas poderão benefjL

ciar todos os agricultores da Região.

0 Dspartamento de Energia Nuclear (DEN) da

Universidade Federal de Pernambuco (UFPe), através de seu La

boratõrio de Aplicação de Radioisotopos na Indústria e Hidro

logia poderá ser o ponto de partida para desenvolvimento das

pesquisas de laboratório. Outras instituições poderão ser

solicitadas ã participação. Os trabalhos de campo serão de

senvolvidos, inicialmente, em qualquer área de cultivo, com

prioridade para as mais próximas, observadas a menor difereri

ça possível quanto aos demais fator.es - solo, clima - e a

sua importância sõcio-econômica, não esquecendo que 40% do

solo brasileiro, plantado com cana de açúcar, encontra-se na

região Norte-Nordeste.

3.2.3 - Metodologia

Observadas as linhas metodológicas gerais al.i

nhadas no título 1.5, serão realizados experimentos:

.de laboratório;

.de campo.

A transposição dos resultados obtidos nos ex

perimentos para a aplicação prática beneficiará as culturas

em todas as áreas onde os demais fatores permanecerem idênti^

cos. Nas áreas com solos-diferentes ou mudanças de outros

fatores, os ajustamentos necessários serão tentados.

Estes resultados deverão ser provenientes de

estudos nas áreas de: •

a) fixação biológica de nitrogênio;

b) melhoramento vegetal através de cultura de tecidos e
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irradiação;

c) estudos de difusão ou dispersão de pragas;

d) produção de fertilizantes marcados com N-15 e sua
aplicação, considerando as características das cultu
ras e do solo estudado.

3.3- Algodão

3.3.1 - objetivo

A cultura nordestina de algodão ou cotonicul-
tura vem sendo severamente prejudicada pelo bicudo, princi
palmente, e ainda por outras pragas e pela seca.

0 bicudo ataca os botões florais, prejudican-
do o desenvolvimento da flor e do fruto; as perdas em algu
mas áreas de cultivo montam a mais de 80%. 0 mal ameaça,se
riamente, inviabilizar o cultivo da malvácea no Nordeste...

0 controle ou a erradicação da praga é o obje

tivo.

A erradicação pode ser obtida pela eliminação
do inseto, ou pelo cultivo de novas variedades da planta r£
sistentes a praga, o que pode ser tentado a partir de muta_
ção genética obtida com a mesma.

3.3.2 - Localização

No espaço sertanejo do Nordeste, impera o a_l
godão. Ceará, Bahia, P.íc Grande do Norte, Paraíba e Pernambu
co são importantes produtores. Em menor escala, a cultura
também é praticada nos outros Estados. Apenas a Bahia,até o
presente,não foi atingida pela praga.

Pesquisas de laboratório e campo delineadas

no título seguinte deverão beneficiar amplamente a todos os

cultores da fibra.

As instituições regionais que trabalham com
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técnicas nucleares, com apoio da CNEN,poderiam desenvolver

as linhas de pesquisas necessárias, juntamente com.o Centro

Nacional de Pesquisa do Algodão, situado em Campina Grande ,

na Paraíba. As duas mais prováveis Instituições seriam: De

partamento de Energia Nuclear da UFPe e Departamento da FísjL

ca da UFCe.

3.3.3 - Metodologia

Observadas as diretrizes do título 1*5, serão

contatadas as instituições e os pesquisadores nacionais que

no momento dedicam-se ao problema do bicudo.

Avaliados os progressos das linhas convencio-

nais de pesquisa em atividade, serão analisadas as contriboi

çêos possíveis baseadas em técnicas nucleares.

Comprovadac em laboratório a viabilidade da

aplicação de técnicas nucleares, serão dimensionados os re

cursos - humanos, materiais e financeiros - para a transposjl

ção de escala, do laboratório para o campo, com vistas ao

efetivo controle ou extermínio da praga.

3.4 - Outras Culturas

Embora neste título tenham sido consideradas,

apenas as culturas regionais mais destacadas - cana de açu

car e algodão - as técnicas nucleares têm-se mostrado um me

todo eficiente, até mesmo indispensável,para solução de vá

rios problemas que afetam a produtividade agrícola.

Pode-se destacar algumas aplicações,tendo em

vista, por exemplo:

• produzir variedades de plantas resistentes a certas

doenças e a condições climáticas adversas;

. obter variedades vegetais com melhor produtividade e

teores protéiccs mais elevados;

• melhorar o conhecimento da dinâmica da população de
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insetos, possibilitando o desenvolvimento de métodos

mais adequados ao controle ou à eliminação de pragas;

.diminuir o uso de adubos nitrogenados através do au

mento da fixação biológica do nitrogênio;

.determinar a real eficiência dos adubos em geral.

No melhoramento de variedades de plantas /

por exemplo, a CNEN vem financiando várias instituições do

país, nas quais foram obtidos resultados bastante animadores por

especialistas brasileiros, dos quais citamos:

ARROZ - Em arroz de sequeirr, várias linhagens com boas

características de porte baixo, precocidade e teor de pro -

teínas foram selecionadas por técnicas nucleares e enviadas

para centros de melhoramento (Oentro Nacional âe Pesquisa

de Arroz e Feijão da EMBRAPA, Instituto Agronômico de Camp_i

nas e Instituto Agronômico do Paraná) para serem utiliza -

dos em programas de melhoramento desses institutos. Foram

ainda selecionadas algumas variedades com alta tolerância à

toxidez do alumínio, que ocorre em vasta área cultivada do

Brasil. Estes mutantes também foram enviados a vários ins

titutos que realizam programas de melhoramento.

FEIJÃO - A partir de diversas variedades cultivadas p£

los agricultores brasileiros e através de técnicas nuclea -

res, foram obtidas linhagens com produção de até 40% supe

rior às linhagens originais e outras resistentes a ferrugem,

doença que ocasiona elevadas perdas de produção. Resultado

também de muito interesse foi a obtenção de mudança da cor

do feijão preto,que, apesar de seu elevado teor de proteína,

não tem boa aceitação em várias regiões do país. A varied;*

de obtida, com coloração clara, melhor aceita no mercado ,

conserva as características de produtividade e resistência

a ferrugem. A partir do feijão carioca, obteve-se um mutan

te de hábito de crescimento mais favorável â colheita e mais

precoce que o original. 0 Instituto Agronômico do Paraná

incluiu este material em ensaios regionais em 8 localidades

do Paraná. Foi ainda obtido um material tolerante ao mosai
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co dourado, uma das doenças que maiores prejuízos tem causa

do ã cultura do feijão.- Algumas das linhagens deste mutante

estão sendo testadas em ensaios regionais de produção pelo

IAPAR, visando sua recomendação aos agricultores. Durante a

multiplicação de sementes de linhagens selecionadas, foram

desenvolvidas técnicas para controle de qualidade sanitária.

Foram então identificados novos agentes causais de mancha de

levedura das sementes, detectados os danos causados por esta

doença e determinadas as condições mais adequadas para a rea

lização de testes de sanidade de sementes.

MILHO - A irradiação de linhagens parentais do milho pos;

sibilitou um aumento da produtividade do milho híbrido duplo,

devido a um maior.número de espigas por planta.

PIMENTA DO REINO - Prestando colaboração ao Centro de

Pesquisas Agropecuário do Trópico úmido e ao Instituto Agro

pecuário Tropical da Amazônia, vem sendo realizadas pesqui -

sas visando a obtenção de mutantes resistentes a fusariose ,

doença limitante da cultura de pimenta do reino, de relevan-

te importância para a região norte do Brasil.

SOJA - Em colaboração com o Centro Nacional de Pesquisa

de Soja, da EMBRAPA, com a Seção de Virologia do Instituto A

gronômico de Campinas e com a Fazendo Holambra, está em d£

senvolvimento pesquisa visando a obtenção de mutantes repis-

tentes ã queima do broto e â ferrugem.

MAMÃO - SORGO -- VIDEIRA - FORRAGEIRAS - Os resultados

que vêm sendo obtidos com o uso da radiação gama despertou

o interesse de vários órgãos para as soluções de problemas das

diferentes culturas, as quais vêm sendo procuradas através

do programa de técnicas nucleares da CNEN.

Muitas culturas nordestinas poderiam, pois ,

serem beneficiadas, em vários aspectos, a exemplo dos acima

arrolados.

Em áreas geograficamente restritas, destacam
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se outros produtos vegetais de grande importância para a Re

gião, a exemplo do caju, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Nor

te e outros Estados (ver Figura 3.3), a mandioca, em todos

os Estados, ou o cacau, na Bahia.
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4. SUBPROJETO CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

4.1. Introdução

Estima-se uma perda de 20 a 30% da produção mun

dial de alimentos por falta de urra adequada conservação pós-co

lheita ou pôs-abate.

Nos países em desenvolvimento, ê de se esperar .

que esta perda seja cerca de 50% para determinados tipos de

produto, uma vez que normalmente estes países estão sujeitos ao

clima tropical, seus sistemas de estocagem e transporte são de

ficientes e o controle epidêmico na agricultura e pecuária é

deficitário.

Com o aumento crescente da população mundial, e

a conseqüente necessidade de aumento da produção de alimentos,

programas voltados a área de alimentação tornaram-se prioritá-

rios. Hoje sabemos que a maneira mais fácil e mais econômica

de aumentar a produção de alimentos está na redução das perdas

pós-colheita ou põs-abate, conseqüentemente aos processos dees

tocagem, processamento, distribuição, comercialização e consu

mo final. Foi dentro deste espírito que já em 1975, durante a

Sétima Seção Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas,

a seguinte meta foi traçada:

"A necessidade de se reduzir a perda de alimentos pós-co-

lheita em países em desenvolvimento deve ser encarada com

máxima prioridade com vistas a atingir 50% de redução nas

perdas".

Em março.de 1985, através da portaria SNVS/DINAL

n9 9, as Normas Gerais para Irradiação de Alimentos foram apro

v adas, passando o Brasil a ser potencialmente o 289 país a en

trar na área de irradiação de alimentos.

O QUE Ê IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS?

Irradiação de alimentos é uma maneira física de

tratar o alimento comparado ao tratamento por aquecimento ou

congelamento do produto.

O produto envolve a exposição do alimento,empa-
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cotado ou não,aos raios-y» raios-X ou elétrons em uma sala espe

ciai por um tempo especifico pri-determinado.

Raios- Y e raios-X são radiações eletromagnéticas

da mesma família da luz-visível, do infravermelho, da microondas

e das ondas de rádio usadas nas comunicações. A diferença está

na sua maior penetração, possibilitando inativar microorganis-

mos e células germinativas no interior do alimento.

PARA QUE IRRADIAR?

O processo de tratar o alimento pela radiação não

envolve nenhuma técnica milagrosa capaz de resolver todos os

problemas; ela resolve, apenas, problemas específicos relaciona

dos à perda de alimentos e completa outras tecnologias já im-

plantadas, tais como a refrigeração, pasteurização etc...

Ela é usada, principalmente, para:

.inibir a brotação em vegetais (batata, cebola, alho, cará,

inhame);

.adiar o amadurecimento de produtos frescos (manga, banana,

mamão, etc...);

.controle de organismos patogênicos e parasitas encontrados

no alimento (peixe, enzimas, frango, leite em pó, etc...);

.desinfestação de insetos no alimento (grãos armazenados, fa

rinha, farelos, ração, etc...);

.redução da carga microbiana em condimentos e alimentos se-

cos e etc...);

.outras.

VANTAGENS NA IRRADIAÇÃO

Embora o processo de tratar o alimento pela ra-

diação, como vimos anteriormente, não envolva nenhuma técnica mi

lagrosa os resultados da aplicação desta tecnologia no Brasil

certamente serão milagrosos. As conseqüências imediatas do uso

da radiação podem ser resumidas enfocando alguns aspectos prio-
ritários de nosso país:

.Aumento da produção agro-pecuária imediata (mínimo 20%) nos
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volumes já existentes, sem alterar o programa de exporta-

ção desses produtos;

.Expansão do mercado decorrente da inibição do brotamento e

do amadurecimento de alguns produtos. Esta propriedade per-

mite que os alimentos irradiados sejam conservados por mais

tempo, possibilitando a exportação desses produtos a países

anteriormente inacessíveis devido ao tempo relativamente

longo de transporte;

.Estabilização do mercado interno, uma vez que, ao se conse£

var a qualidade do alimento por longos períodos, consegue-

-se estabilizar o preço do produto, evitando os excessos

de preço na entressafra;

.Substancial redução de custos no uso de agrotõxicos usados

para preservação, de alimentos pelo próprio uso da radiação

como medida alternativa;

.Maior aceitação no mercado internacional de alguns produ-

tos, decorrentes da substituição de alguns agrotóxicos pelo

uso da irradiação, o qual (agrotóxico) é normalmente usado

e condenado pela comunidade internacional;

.Redução da incidência de doenças e parasitas. A radiação

permite não só formar o alimento mais saudável, como subs-

tituir o emprego de antibióticos usados normalmente para es»

te fim.

4.2. Localização

4.2.1. Vale do Rio São Francisco

PARAÍSO DAS FRUTAS E VEGETAIS

A Bahia se desponta como grande produtora de fru

tas e vegetais. 0 vale do São Francisco, hoje, pode ser chamado

de paraíso das frutas e vegetais; conta com solos férteis, água

abundante e elevados índices de insolação. É o único local no

mundo em que se colhe quase 3 safras de uvas por ano além do

papaya, alho, cebola, melão, limão, melancia, goiaba, abacaxi,

carambola e outros produtos, o ano inteiro.

Poderosos grupos econômicos (CONSTRUTORA NORBER-
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TO ODEBRECH, BANCO ECONÔMICO, VARTEPILAR, COPENE, etc..) estão

desenvolvendo espetacular trabalho no Vale do São Francisco, com

objetivo de implantar projetos para produção de frutas, vege-

tais, grãos em geral e, também, algodão.

Nos baixos do IRECE-Bahia, estão sendo prepara-

dos 100.000 hectares, que terão canais de irrigação, estradas,

energia elétrica, telecomunicações, aeroporto, porto fluvial e

todos os recursos necessários aos empreendimentos.

Para o plantio de frutos de todos os tipos já e£

tão programados 28.000 hectares e para os plantios de algodão e

grãos em geral 72.800 hectares.

O projeto será financiado, a longo prazo, pelo

BID-Banco Internacional de Desenvolvimento através do BNDES.

O grupo FRÜTINOR - FRUTICULTURA DO NORDESTE (Sai.

vador, Bahia), está implantando um programa para a produção de

6 variedades de frutas em uma área de 400 hectares, em Juazeiro.

Em março deste ano este mesmo grupo adquiriu uma gleba de 7.000

hectares em Santa Maria da Boa Vista (PE), no Vale do São Fran-

cisco para dar prosseguimento ao seu programa.

Como vemos, é de se esperar que em um curto espei

ço de tempo esta região se transforme em um celeiro de frutas

e vegetais para o Brasil.

UM ESPAÇO IDEAL PARA A IRRADIAÇÃO

Conforme descrito no parágrafo anterior, o Vale

do São Francisco é hoje alvo de investimentos e de expectativas.

Diversos produtos que lá serão ou estão sendo

produzidos requerem cuidados especiais de quarentena e de méto-

dos de tratamento que possibilitem uma maior durabilidade aos

mesmos durante a estocagem, distribuição e comercialização.

A radiação através de suas características de

inibir o brotamento, desinfestar e prolongar o tempo de prate-

leira de frutas e vegetais, sem dúvida nenhuma, será de grande

valia para realização dos sonhos e expectativas em relação ao

Vale do São Francisco.
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UM EXEMPLO TÍPICO

O Vale do São Francisco produz anualmente cerca

de 80.000 toneladas de cebola- Com o atraso do plantio da sa- .

fra deste ano, metade da produção só está sendo colhida agora,

colidindo com a safra das regiões paulistas de São José do Rio

Pardo e Monte Alto, resultando numa queda violenta do preço,

a ponto de inviabilizar a colheita: o quilo de cebola no ataca_

do está custando Cz$ 3,00, enquanto o custo da produção está

em torno de Cz$ 5,00.

A cebola produzida no Vale do São Francisco é

da variedade americana TEXAS GRANO, muito mais pericível que

as variedades nacionais, o que dificulta ainda mais a questão,

por ser praticamente impossível o armazenamento usando-se as

técnicas convencionais existentes.

Através do uso da irradiação, parte desta produ

cão poderia ser estocada aguardando (3 a 6 meses) uma melhor

oportunidade de comercialização.

A nível internacional a radiação tem sido utili.

zada com grande êxito no tratamento de produtos perecíveis e

sazonais,' permitindo através da estocagem um controle de pre-

ços no período de entressafra, além de uma significante redu-

ção das perdas.

FRUTAS - AS EXPORTAÇÕES ESTÃO BLOQUEADAS

Recentemente, com a proibição do uso do fumigan

te Debrometo-de-Etileno (EDB), a possibilidade de um amplo co-

mércio de exportação de frutas brasileiras para os E.U.A. e ou

tros países, ficou restringida pelo problema representado pela

"mosca das frutas", considerando que nossas principais frutas

de exportação são geralmente atacadas por Ceraties Capitata e/

ou Anastrepha spp. Desta forma, embora o setor de exportação

de frutas tenha se expandido muito ultimamente, (estudos da

EMBRAPA de dezembro de 1984 citam 1,5 a 2,0 bilhões de dólares

como potencial do setor) hoje o Brasil encontra-se em uma situa

cão onde existe uma enorme possibilidade de trabalho, porém,

tecnicamente, um campo atualmente desguarnecido em face das

exigências dos mercados importadores.
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Figura 4.1: EXPORTAÇÃO DE FRUTOS

SITUAÇÃO IDEAL

IMPORTADOR: DctiniçJo quanto ao» mtfiodoi <!e tratamento
dot fiutoi «ujcilota inlciU^io.

EXPORTADOR; Ter comliçúci técnico-cicntil-o pj>i utiihter
31 cxijíntu» de quarentena impoitai pelo» .
paííei imporudorei de Iruloi braiilciroi.

SITUAÇÃO ATUAL

IMPORTADOR EXPORTADOR

IMPORTADOR

EXPORTADOR:

Proibição doi métodoi tradicionais
de tratamento de fruloi iirjeitoi •
infesta çío.

Indefinição quanto ao método alter-
nativo de tratamento a ler adotado.
Devido a i restrições impostas aos mi-
todos convencionais e pela falia de
domínio tecnológico-cicntilicoaapli-
CJÇÍO de métodos alternativas

«=> CSTAO ílOOUtAOASASfXPOfllA-
COf $ PARA DS EUA E UMO.

Em função deste quadro, e em cumprimento a uma

das determinações programáticas da CNEN, que é o desenvolvimeri

to e a aplicação de técnicas nucleares, foram realizados estu-

dos, em conjunto com o Instituto Biológico de São Paulo e o Ins

tituto Tecnológico do alimento em Campinas, que indicaram uma

ampla possibilidade de emprego da radiação ionizonte para o trâ

tamento das frutas.

Uma vez levada a efeito a "radiação",além de es-

tarem resolvidas as exigências fitosanitárias internacionais,

tanto a manga como o papaya poderão ser exportados por via ma-

rítima, com redução substancial do custo do frete, pois enquan-

to o aéreo é de US$ 1,25 o quilo, o marítimo não vai além de

US$ 38 centes. A radiação é o único método de tratamento que,

além de desinfestar, prolonga o tempo de maturação dos frutos.

Recentemente, complementando os trabalhos desenvolvidos pela
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CNEN junto a Cooperativa de Cotia, foram irradiados 60 caixas

de papaya (Teixeira de Freitas) e enviadas para a Holanda no

sentido de confirmar na prática os resultados obtidos em labora^

tõrio (ITAL),onde foi constatado um aumento no tempo de comerei

alização do papaya de 10 dias.

Estamos aguardando o relatório de avaliação des-

te embarque pelas autoridades holandesas.

Como vemos a região já apresenta problemas em

que a Técnica de Irradiação, pelas suas características e efici

ência comprovada à nível Nacional e Internacional, desponta co-

mo um importante parceiro tecnológico na construção desta fan-

tástica região do Vale do São Francisco.

4.3. Irradiação de Frutas e Vegetais Frescos

4.3.1. Viabilidade Econômica

Para efeito econômico preliminar, os seguintes pâ

râmetros foram definidos.

TIPO DE IRRADIADOR

Irradiador de Co-60 tipo Tote-Box, automático da
AECL (abaixo), com capacidade de processar em torno de 60.000 t/ano de

lOWUf KMf ill IHJMItU
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frutas e vegetais frescos na faixa de dose de 0,3 KGy a0,5 KGy.

O irradiador com estas características é consi-

derado de porte médio sendo necessário processar 60.000 t/ano,

com 200.000 Ci de Co-60.

.VOLUME A SER PROCESSADO

O volume mínimo econômico, considerado na aná-

lise de custos, poderia ser obtido, por exemplo, com processa-

mentos dos columes representados na tabela abaixo.

TABELA 4,1

PRODUTO

CEBOLA

ALHO

PAPAYA

MANGA

CAQUI

GOIABA

GENGIBRE

TOTAL

JAN

i-i
• 

r-l
2

4

FEV

•

i-i

2

4

MAR

2

4

ABR

2

•

4

MAI

1

0,5

0,5

4

JUN

2

0,5

0,5

5

JUL

4

5

AGT

4

i-i

5

STB

4

5

J
OUT

4

5

.000 t)

NOV

1

r-l

2

5

DEZ

1

2

5

CEBOLA

ALHO — . INIBIR O BROTAMENTO

GENGIBRE

PAPAYA

MANGA . DESINFESTAR

CAQUI PROLONGAR 0 TEMPO DE MATURAÇÃO

GOIABA
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4.3.2. Dados Econômicos Preliminares

DADOS OPERACIONAIS

.Dose mínima estimada 0.3kGy

.Capacidade da máquina 12,5t/h

.Capacidade de Processamento Anual 12,5(t/h) x 16(h/dia) x 6

(dia/semana) x 48 (semana/

ano) = 57.600 toneladas/

ano

.Cobalto necessário 200.000CÍ

INVESTIMENTO NECESSÁRIO

.Irradiador automático tipo Tote-Box com

cerca de separação para os sistema de

entrada e saída US$ 500.000,00

.Blindagem Biológica US$ 300.000,00

.Custos do Co-60 incluindo taxas de impojs

tos brasileiros ÜS$ 400.000,00

Capital inicial brasileiro ÜS$ 1.200.000,00

DESPESAS ANUAIS DE OPERAÇÃO

1. Amortização de 10% do capital original US$ 120.000,00

2. Recarregamento do Co-60 (12,3% do Co-60
. . .. US$ 50.000,00

original) r '
3. Infraestrutura • US$ 10.000,00

4. Gerenciamento e pessoal de operação ÜS$ 50.000,00

Total de despesas anuais c/operação US$ 230.000,00
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CUSTOS DO PROCESSO

Para 57.000 toneladas/ano e ÜS$ 230.000,00/ano

Valor adicional US$ 4,00/tonelada

Valor estimado do produto (média entre

frutas e vegetais) US$ 400/tonelada

De acordo com os cálculos acima o custo para pr<D

cessar 57.000 toneladas/ano é cerca de 1% do valor estimado do

produto.

Considerados a economia decorrente da redução

nas perdas (20 a 30%) dos produtos e ainda as vantagens finan-

ceiras na comercialização resultantes da melhor distribuição

da oferta no tempo, conclui-se que o incremento de custo com a

irradiação será,na realidade, negativo, ou seja, ocorrerá uma

diminuição significativa de custos.
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5. SUBPROJETO RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - O Problema Hidrológico do Nordeste

Na última década tem aumentado a preocupação dos di

rigentes nacionais sobre a disponibilidade de água no Nordess

te em quantidades suficientes para atender ãs necessidades re_

sultantes do aumento da população, industrialização progres-

siva e uma irrigação mais intensiva do semi-árido.

Situado entre os paralelos de lQ-7Qs e longitude de

340-30' - 49OW, o Nordeste compreende nove Estados da Federa-

ção e cobre uma área de 1,6 milhões de Km2. Mais da metade

dessa área, onde vivem 41 milhões de brasileiros, é caracteri

zada por um clima semi-árido, com pluviometria irregular, de

ficientes recursos hidrológicos, alta taxa de evaporação e

evapotranspiraçao e solos com pouca capacidade de infiltração.

Além disso, os recursos hídricos conhecidos apreseri

tam-se distribuídos de forma heterogênea em relação a demanda,

com certas zonas de alta densidade de população com crôni-

cos problemas de suprimento de água para consumo e agricultu

ra de subsistência.

Se as regiões áridas e semi-áridas do Nordeste (F_i

gura 5.1),estimados em 65% do total, precisam ser desenvolvi-

das para melhorar as condições sócio-econômicas da população

local, o equacionaroento dos recursos hídricos deve ser resol-

vido prioritariamente. Neste contexto,deve ser lembrado que

vastas áreas, consideradas semi-áridas do ponto de vista climá-

tico, possuem solos extremamente férteis quando completadcs pe

Ia irrigação.

A água disponível, além de insuficiente para as ne-

cessidades de consumo populacional, normalmente mostra alto

teor de sais dissolvidos, o que restringe, em partes, seu uso

na irrigação. São, portanto, dois os problemas, a saber: su-

ficiência e qualidade da água.
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SO 0 SO 100 150 km

40*

FIGURA 5 . 1 MAPA PLUVIOMETRICO 00 NOROESTE MOSTRANOO AS
EXTENSAS ÁREAS COM PRECIPITAÇÃO MEDIA ANUAL
INFERIOR A 600 mm/ono.
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Para avaliação desses recursos hidrológicos e sua

exploração, várias técnicas convencionais têm sido usadas,bem

como algumas não convencionais, como as técnicas nucleares.

Essas últimas foram aplicadas em escala mais restrita, porém

produziram excelentes resultados. -

O uso de isótopos naturais, artificiais e de fontes

radioativas tem acelerado o conhecimento das condições hidro-

geológicas e hidrodinamicas das regiões onde essas técnicas

são aplicadas. Cada tipo de isõtopo e de técnica permite in

formação especifica. Quando vários deles são usados em con-

junto, pode-se obter informações sobre qualidade da água, lo-

calização de áreas de recarga, idade do aqüífero, fonte dos

sais em dissolução, extensão dos aqüíferos,sucessão de aqüífe

ros, confinamento" ou não da água subterrânea, deter

minação da umidade dos horizontes dos solos, poder de reten

ção de água pelos solos e outros.
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5.2. Técnicas Nucleares na Avaliação de Recursos Hídricos

5.2.1. Caracterização de Aqüíferos por Isõtopos Natu-

rais (D, H3, C 1 4 e O18)

Essa técnica consiste na separação isotõpica e

determinação de suas concentrações em amostras de água de super

ficie (rios, barragens), de subsuperficie (lençol freático) e

de chuva para avaliação dos caminhos críticos, tempo de resi-

dência, miscigenação e outros parâmetros necessários para cal-

cular o balanço hídrico de massa preparados para determinação

de isótopos leves, também conhecidos por isõtopos ambientais.

Essa determinação isotõpica é usada para:

.determinação da idade da água no aqiSifero;

.movimento horizontal (migração) da água subterrânea;

.identificação do aqüífero (confinado ou não);

.determinação do tempo de recarga.

5.2.2. Propriedades HidrodinSmicas do Solo

Essa técnica permite a determinação da umidade

e da retenção de água no solo. Trata-se de técnica rápida, ba

rata e com medidas feitas no próprio local, portanto, reduzin-

do erros. Outra vantagem é que ela permite medir solos tota_l

mente saturados. As medidas são feitas com a introdução de

uma sonda portadora de uma fonte de neutrons, cujo espalhamen-

to será proporcional à quantidade de átomos de hidrogênio (água)

existente no solo.

Nos estudos de retenção da água pelo solo, essa

técnica permite ao agrônomo decidir o momento de ligar o sis-

tema de irrigação e determinar a quantidade ótima de água a ser

aspergida ou gotejada, além da qual só haverá perdas. Para isso

basta, apenas conhecer o perfil hídrico do solo até a profun-

didade desejada.

5.2.3. Perfilagem de Poços

A técnica de perfilagem de poços consiste na me
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dida, de forma continua e no próprio local onde são feitas as

perfurações para captação de água, das propriedades físicas das

rochas, tais como, contatos estratigráficos, profundidade do

lençol freático e outras propriedades que não podem ser identi

ficadas na superfície.

As medidas são feitas através de aparelhos cha-

mados de perfiladores, que consistem de um guicho contendo um

cabo de aço longo (1.500m) na ponta do qual são colocados so-'

fisticados sistemas de irradiação e deteção da radioatividade

natural ou induzida. Os perfiladores modernos são todos digi-

tais e operados através de computador. A figura abaixo mostra

uma dessas unidades move is de perf ilagem com uma sonda dotada de

vários detetores.

As perfilagens recomendadas para pesquisa de

água subterrânea são: radioatividade gama natural; perfil ga-

ma-gama; perfilagem neutrônica, caliper, resistividade e poten

ciai espontâneo.
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5.2.4. Avaliação de Movimento de Águas

A técnica de traçadores radioativos consiste na

injeção de radioisõtopos no lençol d'água superficial ou aqflife

ro profundo e determinação da direção e velocidade da água sub-

terrânea. Trata-se de técnica muito útil em hidrologia e Geo-

tecnia.

A utilização de traçadores radioativos oferece

vantagens sobre os traçadores convencionais tipo anilinas (eosin,

rodaraina-B e outros) por não serem preferencialmente absorvi-

dos ou filtrados durante a percolação da água, bem como desapa-

recerem, por decaimento, após o término da experiência.

Os isõtopos utilizados são em geral artificiais

e apropriados para mistura com a água. Os mais usados são emis

sores de radiação gama de alta energia para facilitar a dete-

ção, tais como Br82, I131, Cr151, An198

5.3. Dessalinização de Água

5.3.1. Salinidade das Águas do Nordeste

Na Figura 5.2. estão representadas as regiões

correspondentes as bacias sedimentares, ou seja, rochas bastante

porosas e normalmente permeáveis onde podem ocorrer . potentes

aqüíferos. Igualmente,são mostradas as regiões do embasamento

cristalino correspondentes a rochas graniticas e metomórficas

onde o potencial hidrológico é menor. Esta última é dominante

no Nordeste. Nas duas áreas, águas subterrâneas (e muitas de

superfície) apresentam salinidade média elevada rãs vezes supe

rior a 4.000mg/l. Pontos isolados chegaram a atingir 25.000mg/l,

portanto quase equivalente â salinidade da água do mar. A Ei-

gura 5.3 mostra a concentração dos sais dissolvidos nas águas

subterrâneas do Nordeste, são as chamadas águas salobras. Mui

tas cidades são alimentadas com água salobra, e exemplos são dei

dos na Tabela 5.1.

As águas das regiões sedimentares apresentam me

nor salinidade que as das regiões cristalinas devido aos pro-

cessos da penetração e migração nos aqüíferos, processos seme-



5.7

41» 40*

4 * » 4 0 *

\J IACIM fC»IMftlT«IICt

9 (MMSAMtNTO CRKTAUNO

FIGURA 5 . 2 REGIÕES DE EMBASAMENTO CRISTALINO E BACIAS

SEDIMENTARES 00 NORDESTE. OS AQÜÍFEROS MAIS

IMPORTANTES ESTÃO NAS BACIAS SEDIMENTARES.
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JOÃO PESSOA

FIGURA 5 . 3 SALINIDAOE DAS A'GUAS SUBTERRÂNEAS DO NORDESTE
BRASILEIRO



TABELA 5.1 - CARACTERÍSTICAS DE USINAS DE DE S SAL IN IZ AÇÃO DE ÁGUAS FOR DIFERENTES PROCESSOS

CARACTERÍSTICAS

Capacidade (galões/dia)

Temperatura' Máxima (°F)

Consumo (Kw-h/1000 galões)

Vapor (BTU/1000 galões)

Salinidade da Água (ppm)

inicial/final

Eficiência Operacional (%)

Custo Operacional US$/1000 galões

Local

USINA 1

Evaporação com

múltiplos Estágios

1.000.000

250

8,11

0,85 x IO6

35.000/15

66

3 1,20

USINA 2

Eletrodiálise

250.000

50

6,4

0

1.700/400

87

1,65

USINA 3

Compressão de

Vapor

1.000.000

232

56

0

24.500/50

_

Freport (Texas) Webster (S. Dakota) Roswell (NN)
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lhantes à filtragem.

Essa concentração de sais, predominantemente cio

retos de sódio e magnésio, ê devido a conjunção de quatro fato

res a saber 1) condição climática, 2) modo de ocorrência da

água: aqüífero aberto ou confinado, 3) condições de circulação

da água subterrânea e 4) natureza geológica do aqüífero. A

condição climática favorece que muito sal seja transportado

por ventos desde o litoral e depositado pelas águas de chuvas1.

Estudos regionais de quantidade de sais contido nas águas de

chuvas indicaram concentrações de até 5 mg/1,correspondendo a

uma deposição de 0,8 toneladas de sal por Km2/ano.

Outro fator ligado a condição climática é o al-

to índice de evaporação. Um detalhado estudo feito no Açude

de Petencoste, a 90 Km de Fortaleza, indicou que de uma capaci

dade total de armazenamento de 118 milhões de m3 /ano são perdi

dos, por evaporação, 64 milhões m*/ano, ou seja*50% de perda. A

média de insolação do Nordeste é 2.600 h/ano, uma das mais al-

tas do mundo.

5.3.2. Processos de Dessalinizaçao Convencionais e Nu-

cleares

Dependendo do grau de salinidade e do seu uso

(consumo humano ou irrigação) as águas salobras precisam rece-

ber um maior ou menor tratamento,diminuindo ou eliminando os

sais em solução. São os chamados processos de dessalinizaçao.

São vários os processos de dessalinizaçao:

A) Processos que separam a água da solução.

1) Destilação ou evaporação:

•Destilação com vapor reaquecido;

.Destilação e condensação em multi-estágios (MSF)*;

.Evaporação pelo aproveitamento da energia térmica de

origem nuclear;

.Compressão de vapor;

.Umidificação (destilação solar)*.
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2) Cristalização ou congelamento:

.Congelamento direto ou indireto

.Cristalização de sais insolúveis (hidretor).

B) Processos que separam o sal da. solução.

.Eletrodiálise (hiperfiltração)*;

.Osmose reversa*

.Absorção;

.Troca iônica;

.Difusão controlada.

•Processos mais utilizados

Todos esses processos apresentam suas vantagens

e desvantagens,e podem ser utilizados de acordo com as condi-

ções específicas. Comum a todos os processos, entretanto, é a

necessidade de substancial quantidade de energia. O trabalho

mínimo de separação dos sais da água do mar (30g/l) a 25°C é

de 0/71 Kwh/m3. Esse consumo independe do processo de separa-

ção. Computando se todas as perdas no processo de separação

(fricção, perdas de pressão do vapor, perda de temperatura nos

traçadores de calor, etc), as usinas de dessalinização de dese

nho moderno exigem 50.000 kcal/m3.

A dessalinização de águas ditas salobras,ou mes_

mo da água do mar, é um recurso tecnológico empregado em mui-

tos países para superar problemas semelhantes aos do Nordeste.

Nesse sentido,pode ser lembrado que já em 1962 haviam 59 usi-

nas de dessalinização em operação nas regiões áridas do mundo,

com capacidade variando de poucos a até 10.000m3/dia. Ma Amé-

rica do Sul existem usinas de dessalinização nas Bermudas, Equa

dor, Peru e Antilhas.

No caso da água salobra, a energia necessária

será função da concentração e da composição dos sais em solu-

ção. Assim, considerando-se o cloreto de sódio, o consumo ener;

gético será:



5.X2

Salinidade (ppm) Energia (kwh/m3)

30.000

6.000

3.000

1.200

0,637

0,129

0,065

0,026

Como a maioria das águas salobras contém de 1.000

a 3.000 ppm de sais dissolvidos, as necessidades energéticas no

processo de dessalinizaçao são bem menores que no caso da água

do mar. A Tabela 5.1 fornece um quadro comparativo de caract£

rísticas de três usinas de dessalinizaçao por diferentes pro-

cessos.

513.3. Otimização da Irrigação

Em termos de agricultura,existe uma relação es-

pecifica entre irrigação e produção agrícola. Nos climas semi-

áridos essa relaçãc é ainda mais clara. Tanto a falta como o

excesso de água são prejudiciais às culturas e ao solo. Exce£

so de água tende a empobrecer o solo pela lixiviação dos nutrî

entes, inclusive dos fertilizantes. Assim, mesmo na agricultjj

ra, é preciso otimizar o uso da água. A experiência americana

indica, por exemplo, que para a cultura do algodão, no Arizo-

na, essa otimização é de I,52m3/m3, sendo que o custo de bombe

amento ao longo de 150m é de US$ 0,010/m3. Essas experiências

de otimização não são válidas para condições muito diferentes

dos locais dos testes. Elas são apenas indicativas, pois de-

vem ser consideradas as particularidades de cada solo, como sa

linidade natural, seu estado físico, rebaixamento do lençol fre

ático, qualidade da água, tipo de cultura e fertilizante.

Na maioria dos casos,existe um grande desperdí-

cio de água durante a irrigação pela distribuição de um volume

de água maior que o necessário. Aqui, também, técnicas nuclea

res que medem o potencial de retenção de água no solo e sua sa

turação são de grande ajuda no planejamento dos projetos de ir

rigação. Estudos da FAO indicam que a irrigação de regiões

com clima árido e semi-árido torna-se econômica quando a água

pode ser fornecida a um custo de US$ 0,05/m3.
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Da mesma maneira como o uso da ugua deve ser

otimizado, as culturas de irrigação devem também ser adequadas

para melhorar a razão custo/beneficio, a saber:

.deve haver um rodízio de culturas e do padrão de plantio

para a melhor conservação do solo;

.a região a ser irrigada deve permitir o cultivo durante to

do o ano;

.o tipo de cultura deve ser intenso e de produtos necessári

os á região;

•a aplicação de fertilizantes deve ser otimizada para evi-

tar perdas;

.canais de drenagem devem ser reduzidos e/ou evitados.

Todas essas condições são perfeitamente aplic£

veis ao Nordeste brasileiro.

5.3.4. Técnicas Nucleares de Dessalinizacao

Justamente pelo uso intensivo de energia, a te£

nica de dessalinizacao de águas com utilização de energia nu-

clear tem sido atrativa para as regiões semi-áridas, onde o po

tencial energético-hidráulico é reduzido ou inexistente. Essa

técnica de dessalinizacao não é mais nada que o processo de e-

vaporação e condensação da água em que a fonte de calor é de

origem nuclear.

Para tanto, pequenas usinas nucleares de dupla

finalidade(a saber:dessalinizacao da água e produção de energia)

podem ser usadas. São usinas de baixa potência,onde a energia

elétrica gerada é usada para consumo interno, em estações de

bombeamento de água dessalinizada e pequenas indústrias. A po-

tência térmica é usada no processo de dessalinizacao. Um exem

pio dessas usinas é o projeto Borg El-Arab,feito para a Repú-

blica Árabe Unida (20.000m3/dia de água e 150 MW(e). Já o pro-

jeto desenvolvido por Israel, em 1966, contemplava uma produ-

ção de águi de 100-150 milhões de mJ/ano e potência entre

175-200 Mfte)'., o custo estimado para a produção de água atra-
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vés da moderna tecnologia de dessalinizaçao e de centrais nu-

cleares eficientes é de US$ 0,023/m3. Nesse contexto pode ser

lembrado, por exemplo, que em Quixadá (Ceará), na época da se-

ca, a água potável é vendida a US$ 2,50/m3.

Deve ser lembrado também que um projeto de des-

salinizaçao e irrigação não se restringe a um benefício (agro.

cultura), mas tem um fator multiplicador de desenvolvimento so

ciai, industrial e econômico. Esse valor cumulativo de desen-

volvimento é muito mais importante do que os custos e benefíĉ i

os diretos do simples uso da água.

5.4. Proposta da CNEN

Em vista do exposto, a CNEN apresenta uma propo£

ta de colaboração com os órgãos dos Governos Federal e Estadju

ai, atuantes no Nordeste na avaliação e uso dos recursos hídrjL

cos. Essa proppsta visa fortalecer as atividades dessas insti.

tuições, tornando-as mais efetivas pelo emprego das técnicas

nucleares descritas.

A colaboração da CNEN seria em três áreas a sa-

ber: treinamento, apoio tecnológico e desenvolvimento de proje

tos específicos para o Nordeste.

5.4.1. Treinamento de Recursos Humanos

Preparar um programa de treinamento e capacita-

ção de recursos humanos,objetivando treinar profissionais de

nível superior e de nível médio nas técnicas nucleares aplicá-

veis à avaliação e gerenciamento de recursos hídricos destina-

dos â irrigação.

O treinamento seria nas áreas de interação so-

lo-água; avaliação de aqüíferos através de uso de isótopos na-

turais; técnicas nucleares de perfilagem de perfurações para

captação de água; operação de equipamentos de campo utilizando

fontes radioativas.

Esse treinamento será feito nos institutos de

pesquisa da CNEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclea

res-IPEN e Instituto de Radioproteção e Dosimetria-IRD); nos
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institutos de pesquisas com os quais a CNEN mantém convênios

de pesquisa (ex. Centro de Energia Nuclear da Agricultura - CE

NA); Universidades Federais e Estaduais onde a CNEN esteja in-,

centivando desenvolvimento tecnológico.

5.4.2. Apoio Técnico aos órgãos Governamentais

No que diz respeito às técnicas convencionais,

órgãos federais como SUDENE, DNOCS, DNOS e FSESP companhias de

ação regional como CONESP, CODEVASF, CPRM e órgãos estaduais co

mo CDM (Rio Grande do Norte), DEPA (Pernambuco) ÇBPM (Bahia),

CAGECE (Ceará), têm procurado aprimorar suas técni-

cas e procedimentos de avaliação e uso dos recursos hídricos

do Nordeste.

As técnicas nucleares, entretanto, quer pela e^

pecificidade de sua aplicação, pelos equipamentos empregados e

pessoal treinado no seu manuseio, não puderam ser fixadas no

Nordeste.

Assim a CNEN se dispõe a colaborar com esses ór_

gãos federais, estaduais e companhias do Governo atuando no

Nordeste dando todo apoio tecnológico para que as técnicas,

os radioisótopos e os equipamentos estejam a disposição das ad

ministrações para que possam, mais eficientemente, atingir Os

objetivos.

5.4.3. Desenvolvimento Tecnológico para Atender Neces;

sidades Específicas

Implementar um Centro Tecnológico Experimental

para desenvolver estudos sobre dessalinização de águas e tecno

logia de irrigação para o semi-árido nordestino. Esse Centro

teria por objetivo avaliar as técnicas de dessalinização, adap-

tando-as âs condições do Nordeste e operar um pólo agro-indus

trial baseado numa área irrigada de 200 hectares. Da opera-

ção desse polo agro-industrial sairiam os parâmetros básicos

de engenharia, necessários para execução de projetos de irrigâ

ção das várias condições do semi-árido.

0 Centro Tecnológico constaria de três centrais
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de dessalinização,utilizando as seguintes técnicas: energia so

lar, energia térmica convencional e energia nuclear.

As centrais elétricas convencional e nuclear se

riam pequenas (Tabela 5.2.) e com potência equivalente para esi

tudos comparativos de eficiência. Os produtos seriam um volu-

me de água dessalinizada de 3.000-4.000 m3/dia,mais a geração

de energia elétrica suficiente para o desenvolvimento das atjL

vidades do polo agroindustrial. Em torno dessas centrais esta_

ria a área irrigada e as pequenas indústrias. A própria pro-

dução agrícola (advinda da irrigação) e industrial (pequenas

indústrias artesanais e de transformação dos produtos e maté-

rias primas locais) forneceriam parte dos recursos financeiros

para operar o Centro Tecnológico..

A CNEN seria responsável pelo projeto, constru-

ção e operação do reator de pesquisa. Além disso, colaboraria

também na aplicação das técnicas nucleares em todas as atividia

des do Centro.
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TABELA 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PARÂMETROS ECONÔMICOS

DE UMA USINA DE DESSALINIZAÇÃO CONVENCIONAL EM

OPERAÇÃO CONTÍNUA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo - Evaporadores de Múltiplo Estágio 28 estágios

Capacidade Rotineira . 1.040 m /dia

Capacidade Máxima 1.130 m /dia

Relação Água do Mar: Ãgua Doce 15:1

Concentração de Sal na Ãgua Produzida 2 pp

Capacidade das Caldeiras 75.000 1b vapor/h
- - 2

Pressão de Operação das Caldeiras 600 lb/pol

Temperatura do Vapor para a Turbina 399°C

Temperatura de Extração 150°C

Razão de Eficiência Operacional 7,5:1

Consumo de Eletricidade 484 KW

Ponte de Energia - Gerador 3.000 KW

PARÂMETROS ECONÔMICOS US?

Custo das Obras Civis e Complementares 1.090.000

Custo dos Evaporadores e Acessórios 226.000

Custo das Caldeiras 236.000

Turbo Gerador 289.000

Projeto 145.000

Partida 50.000

TOTAL 2.036.000
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6 - SUBPROJETO SAÜDE

6.1 - Introdução

No Brasil, conforme as recentes estimativas do

IBGE, um terço da população ainda não tem acesso regular aos

serviços de saúde e a mortalidade infantil é, em média, alta:

noventa mortes por mil nascidos vivos, sendo que no Nordeste

este número atinge índices alarmantes de até duzentos mortos

por mil nascidos vivos.

Mesmo considerando somente as capitais, a re-

gião Nordeste apresenta um índice muito alto de mortalidade, de

17,8% em 1982, causada por doenças infecto-parasitárias tais

como a doença de chagas, a esquitossomose, as hepatites vi-

rais, a malária e a' filariose. A existência destas patologias,

verdadeiramente endêmicas nas regiões Norte e Nordeste, tem

uma relação direta com as condições insuficientes de saneamen-

to, de moradia, de alimentação e de educação.

Ao lado destas doenças infecto-parasitárias, a

região convive com enfermidades cardiovasculares e o câncer,

que tendem a expandir, tornando-as, desta forma, problema de

saúde pública tão grave quanto as doenças anteriormente cita-

das. São enfermidades que, se diagnosticadas nos seus está-

gios iniciais, têm alta probabilidade de sucesso terapêutico.

6.2 - Situação Atual

6.2.1 - No Nordeste

ANALISE DE ALGUNS INDICADORES

A tabela 6.1, mostra a situação nacional de

Tratamento e Exames usando as radiações ionizantes, indicando

um forte contraste entre as regiões mais populosas do territo

rio nacional.

A tabela 6.2.A, apresenta um quadro da incidên

cia de câncer no pais. Ê evidente a grande incidência de cân-

cer de pele e boca na população masculina do Nordeste em rela-

ção âs outras regiões.



TABELA 6 . 1 : TRATAMENTO E EXAMES - ESPECIALIZADOS DA CLIENTELA URBANA E RURAL REALIZADOS, ATRAVÊ DO INAMPS,
POR TIPO DE EXAME, SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 1984

BRASIL

RONDÔNIA
ACRE
AMAZONAS (1 )
PARA ( 2 )

HARANHSQ
PIAUÍ
CEARÁ
RIO GRANDE DO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA

MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
sto PAUTO
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL

MATO GROSSO DO SUL
MATO GROSSO
GOIÁS

DISTRITO FEDERAL

1984

POPULAÇÃO x lOOOhab

132.580

688
348

1773
4265

4525
2378
5785
2085
2971
6662
2199
1260

10504

14381
2239

12502
28820

7994
4011
8353

1562
1418
4347

1505

RADIOTERAPIA

2.892.441

13.307
24.743
24.923
43.848
98.14"
25.462

3.859
80.404
54.529
43.767
33.385

173.779
18.734

231.514
1.439.935

152.459
94.658

175.329
5.775

27.506
108.747

17.635

1984

(*}/ TOTAL

100%

0,46
0.86
0,86
1,52
3,39
0,88
0,13
2,78
1,89
1,51
1.15
6,01
0,65
8,00

49.78
5,27
3,27
6.06
0,20
0,95
3.76

0,61

TERAPIA POR
1000 hab

21,82

7,51
5.80
5,51

18,44
16,97
12,21
1,30

12,07
24,80
34,74

3.18
12,08
8,37

18,52
49.96
19,07
23,60
20.98
3,70

19,40
25-02
11,72

MEDICINA
NUCLEAR

553.439

1.995
2.845

4.297
503

7.925
475

1.469
5.686
7.236
1,215
7.421

31.456
3,658

136.994'
235.630
25.139
4.812

52.596
161
961

3.J6?
17.79$

1984

'%)/ TOTAL

100%

0,36
0.51
0,78
0,09
1,43
0,09
0,27
1,03
1,31
0,22
1.34

5,68
0,66 .

24,75
42.58
4,54
0,87
9.50
0,03
0,17
0.57

3,22

EXAME POR
lOOOhab

4,17

1,13
0.67
0,95
0,21
1,37
0,23
0,49
0,85
3,29
0,96
0.71

2,19
1,63

10,96
a.ia
3,14
1,20
6.29
.0,10
0,68
0.73

11,82

FONTE - Ministério da Previdência e Assistência Social, Instituto Nacional de Assistência Medica da Previdência Social, Departamento de Informá-
tica. m ,

(1) Inclusive o Território de Roraima. (2) Inclusive o Território do Amapá.
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Tabela 6.2.A - Distribuição regional percentual das quatro pri_

meiras localizações de câncer primário - 1976 a

1980 (Ministério da Saúde)*

POPULÇAO MASCULINA

REGIÃO

BRASIL

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

PELE

28.9

31.3

37.2

34.3

27.8

25.8

POPULAÇÃO FEMININA

REGIAO

BRASIL

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

COLO UTERINO

23.7

45.2

36.1

36.3

19.6

17.8

ESTÔMAGO

10.6

16.6

7.2

9.2

11.7

9.0

PELE

23.4

16.3

20.7

23.3

24.3

23.9

BOCA

8.5

7.1

9.7

5.5

8.4

8.8

MAMA

16.5

9.6

15.1

12.0

17.4

17.3

PRÕSTATA

6.0

4.7

5.6

8.4

5.9

6.2

INTESTINO GROSSO

4.3

3.0

2.5

2.7
4.8

5.0

* Câncer no Brasil (Dados Histo-Patológicos - 1976-1980)
Rodolfo Brumini, Ed.,1982, Rio de Janeiro/ Ministério da Saúde

Tabela 6.2.B - Distribuição regional de incidência de câncer, de

interesse da radioterapia em número de casos por

milhão de habitantes (1980)*

REGIÃO TODOS TIPOS** PELE COLO UTERINO MAMA LINFOMA HODGKIN

BRASIL 679 176 87 60

Norte
Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

310
407

567

913
702

69
110

158

249

175

84
90

121
94

63

18
38

40

83

61

3
3

7
10

8

* Câncer no Brasil, 1982, Ministério da Saúde

** Excluindo leucemias.
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Na tabela 6.2.B, o índice de câncer de colo

uterino no Nordeste se coloca acima da média nacional, e

induz a um melhor aparelhamento na área.

INSTALAÇÕES E MEIOS'DISPONÍVEIS

A tabela 6.3, mostra as instalações disponí-

veis na federação, segundo dados do IBGE (1984).

MEDICINA NUCLEAR

Dados do IBGE (1984) mostram que nas 25 unida

de?? da federação existem 170 Serviços de Medicina Nuclear, sen

do que nos 9 Estados do Nordeste existem somente 24 serviços.

Este quadro ê indicador de que a criação de unidades de Medi-

cina Nuclear deve ser incentivada na região, possibilitando

uma melhor assitência ã aquela população.

RADIOLOGIA

Dados do IBGE (1984) mostram que a probabili-

dade de um habitante da região Sudeste se submeter a um estu-

do radiológico é três vezes maior do que a de um habitante da

região Nordeste.

A tabela 6.4 mostra o número de instalações

radiolõgicas existentes na região segundo as unidades da fede

ração - 1984.

Tabela 6.4: Serviços Radiologicos no Nordeste - 1984

UNIDADES DA
FEDERAÇÃO

Maranhão

Piaui
Ceará
R.G.do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

NO SERVIÇOS

62

40

128

44

81

128

33

24

306

% TOTAL

1,2

0,8

3,0

0,9

2,0

3,0

0,7

0,4

6,2

SERV.POR MI
LHflO DE HABIT.

13,7

16,82

22,12

21,10

27,26

19,21

15,0

19,04

29,13



TABELA 6.3: SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DE SAÜDE EXISTENTES NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES,
SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 1984

UBDOSS A FBH9!0b

BK3L

/ O S
KKO9S

EAPÃ

* « *

PDüf
CE7RÂ.
RK) ORfME DD KS3E
ERKVfiBR
HRít«U3>
MAERS
S U G U E
B=HDV

MNSGERHS
thtÍKnUSNIO
KZDEEJWEnü '

ROD CFPME CO SCL

M £ D GCSSD DO S I .
M O O C H E D
GOtóS

DISIRIIO fnZBK.

HXOíÇft)

m
1000 h*>

rg.gP

68B
348

1773
1773
4265
4265

4525
2378
5785
2085
2971
6662
2199
1260

1C5C4

14383.
2239

22502
28820

7994
4011
8358

1552
14X3
4347

1505

ffiEQCBAtUCraR

NSCE

1 7 0

1
-
1
-
2
-

1
-
5
1
2
3
1
1

10

15
2

26
65

9
5

12

2
1
-

5

(*)/
icrac

0,5
-
0,5
-
1,1
-

0,5

3,0
0,5
1,1
1.8
0,5
0,5
6 .0

9.0
1,1

15,0
38.0

5,3
3,0
7.0

1,1
0,5

-

3,0

SaV-KR

1,23

1.45
-
0,56
-
0,46
-

0,22 '
-
0,86
0,47
0,67
0,45
0,45
0,79
0.95

1.04
0,89
2,07
2.25

1,12
1,24
1.43

1,28
0,70

-

3,32

I P CE

4905

38
-
44
-
97
5

62
40

123
44
ffl

128
33
24

306

571
91

589
1103

514
199
371

96
95

203

31

(*)/
TDJTí,

1002

0,7
0,1
0.9

•
2,0
0.1

1,2
0,8
3,0
0,9
2,0
3,0
0,7
0,4
6.2

11,6
1,8

12.0
22.0
10.0

4,0
7.0

2,0
2,0
4 .0

0,6

SEH/JOR
HLBBO — hefa.

36.99

55,23
20.U
24,81
24,81
23,91
23.91

13,7
16,82
22,12
21,10
27,26
19,21
15,0
19,04
29.13

39,70
40,64
47,11
38,27

64,29
49,71
44.38

a,45
66,99
«-3.97

20,60

NE CE
SEBS/IQDS

2S7

-
1
-
7
-

5
2
9
3
3
5
5
3

J2
23
1

31
78

21
10
30

1
5
6

1

100%

-
0,37

-
2,6

1,87 .
0,75
3,37
1,12
1,12
1,87
1,87
1,12
4.49

10,48
0,37

11,61
29 02
7,8
3,74

11.3
0,37
1,87
2.24
0,37

IP EB

2,61

_

-
0,56
-
1.64

1,10
0,84 ,
1,55
l / J
1,00
0,75
2,27
2,38
1.14

1,95
0,44
2,47
2.70

2,62
2,49
3.99

0,64
3,52
1.38

0,66

KME: IBGE
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RADIOTERAPIA

Analisando os dados na tabela 6.1, fica evi-

dente a grande deficiência de atendimento desta especialida-

de na região Nordeste. A região Nordeste, com uma população

de cerca de 41 milhões, teve submetidos a tratamento radioterá

pico 407 mil habitantes,enquanto na região Sudeste, com cerca

de 58 milhões de habitantes, o número de pacientes atendidos

foi de quase 2 milhões.

6.2.2 - Na Comissão Nacional de Energia Nuclear

A CNEN, através de um esforço integrado com

outras instituições federais, estaduais e municipais, levando

em conta seu potencial tecnológico gerencial e de infra-estru-

tura disponível, procura:

•reduzir a dependência externa com relação a equipamen-

tos, radioisótopos e outros materiais específicos;

6.3 - Ações Propostas

As propostas aqui apresentadas, dentro das di-

retrizes deste PROJETO NORDESTE/CNENrforam elaboradas levan-

do-se em conta:

.as competências técnica e gerencial existentes na CNEN;

•os programas de organismos internacionais como a OMS -

Organização Mundiai de Saúde e a AIEA - Agência Inter-

nacional de Energia Atômica;

.a capacitação das empresas fabricantes de equipamentos mé

dices;

.o contexto atual da região em termos de saúde, de insta-

lações básicas de apoio (rede hospitalar), de recursos

humanos e de capacidade de investimentos; e ,

.as políticas de saúde e de previdência e assistência so-

cial.

Para tornar operacional as ações recomendadas

utilizar-se-ão infra-estruturas já existentes na região, no

âmbito do Ministério da Saúde, da Previdência e Assistência So

ciai (INAMPS), da Educação, do Trabalho, bem como dos órgãos

Estaduais e Municipais.
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O Subprojeto Saúde/CNEN, baseia-se numa estru

tura organizacional conforme diagrama apresentado na figura

6.1. Nesta estrutura são" previstos 4 níveis: o nível I, envoi,

ve as decisões políticas, gerenciais, administrativas, de or-

dem financeira e de suporte tecnológico; o nível II, a coorde

nação da parte administrativa e executiva; o nível III, o con

trole administrativo e executivo, recebendo pacientes de sua

área de ação; e o nível IV, a execução levando localmente a

assistência adequada as populações menos favorecidas.

Quanto ã localização e a disponibilidade de

facilidades, são classificados:

No nível IV, as Unidades de Apoio Móvel: se-

riam veículos capazes de levar a aparelhagem de radiodiagnõs-

tico (raios-X) ou equipamento de laboratório de análises para

coleta de material dos pacientes e utilização de "Kits" para

diagnóstico. Estas unidades devem ser deslocadas (unidades

volantes) a todos os grupamentos populacionais carentes de

assistência médica local.

No nível III, os Centros de Apoio Fixo; se-

riam unidades médicas já criadas e a serem criadas ou com-

plementadas compreendendo ambulatório, aparelhagem de raios-X

para radiodiagnóstico não só torácico, mas também da estrutu-

ra óssea, laboratório de análises convencionais (sangue, uri-

na e fezes) e também equipado para testes com radioimunoen-

saios (RIE). Providas de serviço administrativo, capaz de

administrar suas próprias atividades, além das decorrentes das

Unidades de Apoio Móvel a ela vinculadas.

No nível II, os Centros Regionais: seriam uni

dades de saúde de grande porte, localizadas ou anexas a HospjL

tais Públicos, Hospitais Universitários e Centros de Saúde,

que possuam laboratórios radiológicos completos, Centros de

Radioterapia e de Medicina Nuclear além de Ambulatórios, Labo

ratório de Análises e Cirurgia. Adequado suporte administrate

vo, capaz de coordenar as próprias atividades, e também as

dos Centros de Apoio Fixo e as das Unidades de Apoio Móvel na

sua área de atuação. Contato direto com as instituições do
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Fig. 6.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SUB-PROJETO SAÚDE NORDESTE



6.9

nível I, que proporcionarão os meios para a execução do subpro

jeto.

A ÇNEN .colaborará com as Instituições Fede

rais, Estaduais e Municipais,dando suporte técnico no forneci-

mento de materiais nucleares para execução do subprojeto.

Assim, as seguintes ações são recomendadas de

modo a apoiar o desenvolvimento social e econômico da região,

a curto e médio prazos, sem investimentos de grande porte na

infraestrutura de saúde da região:

APOIO A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA

.Incentivar a implantação de serviços de radiologia dia-

gnostica, utilizando equipamentos nacionais mais adequa-

dos, nas áreas' menos favorecidas do Nordeste, nos moldes

do projeto SRE - Sistema Radiológico Essencial, proposto

pela Organização Mundial de Saúde.

• Garantir a segurança dos pacientes, dos profissionais en

volvidos, da população e. do meio ambiente.

.Promover o desenvolvimento de capacidade de profissionais

e desenvolver. os equipamentos de controle e monitoração.

APOIO AO COMBATE A DOENÇAS INFECTO-PARASITÂRIAS

.Promover as técnicas de radioimunoensaio visando o diagnós_

tico e prevenção de certas infecções e infestações mais

comuns na região, tais como a esquistossomose, doenças de

chagas, hepatites, malária e filarxese.

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

.Promover o desenvolvimento de capacidade de profissionais

local e regional (médicos, físicos e técnicos) através de

cursos de formação e aperfeiçoamento (Hospitais, Univers^i

dades, Secretarias Regionais de Saúde e Trabalho) e trei-

namento de técnicos.

.Incentivar a formação regional de equipes especializadas

em manutenção de equipamentos específicos.



6.10

MATERIAIS NUCLEARES USADOS EM RADIOLOGIA, RADIOTERAPIA E

MEDICINA NUCLEAR

.Estender os benefícios da utilização de radiação ionizan

te às camadas menos favorecidas da população.

•Apoiar os Centros de Medicina Nuclear e Radioterapia da

Região (Hospitais Públicos e Universitários), for-

necendo radioisótopòs, substâncias marcadas e fontes pa-

drão de referência para calibração.

.Garantir que sejam observadas as normas e os procedimen-

tos adequados na utilização de radiações ionizantes nas

unidades médicas do Nordeste.

.Promover o treinamento e aperfeiçoamento de técnicos e mé_

dicos nas áreas carentes.

.Estender os benefícios da utilização da radiação ionizan

te (medicina nuclear e raios-X) às camadas menos favore-

cidas da população nordestina.

Para isto conta com:

•competência profissional e tecnológica (recursos huma-

nos e instalações);

.profissionais qualificados capazes de orientar a forma-

ção, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

.instalações para produção e processamento químico e far-

macêutico de alguns radioisótopos (IEN, IPEN);

•instalações para produção (limitada) de substâncias mar-

cadas;

•alguns detetores e equipamentos para radioprcteção já

desenvolvidos; •

•laboratório apropriados para calibração de dosímetros

clínicos em raios-X, radiação beta e gama;

.instalações adequadas para preparação de fontes padrão e

respectivas calibrações (IRD, IPEN);

•laboratório para monitoração individual de até 1200 usuá

rios/mês (IRD, IPEN);
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.programa anual de fiscalização em Radioterapia e Medi-

cina Nuclear a nível nacional;

.alguns equipamentos desenvolvidos e outros em desenvol-

vimento usados em Radioterapia e Medicina Nuclear (con-

tador de poço, dosímetros clínicos, curiõmetros, deteto-

res de cintilação e gama-câmaras).
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7 - SUBPROJETO ENERGIA

7.1 - Objetivo

As necessidades básicas de um programa de irri

gação dependem de parâmetros condicionantes, tais como a exis-

tência de água em termos de volume e qualidade, solo, topogra-

fia e insumos adequados.

Como parâmetro condicionante, a água, sobre

os aspectos quantitativos e qualitativos, é o principal pro-

blema para a região Nordeste, especialmente na sua área Ser-

taneja. Mesmo em locais onde existe disponibilidade de recur-

sos hídricos, sejam de superfície ou subsuperfície, estas águas

se apresentam com alto grau de salinidade.

Além disso, a infra-estrutura supridora de energia, necessária

ao bombeamento e dessalinização desta água para a irrigação,

não é distribuída na região de maneira uniforme. A sua concen-

tração situa-se ao longo do litoral,'lugar geográfico dos gran

des centros urbanos, de mais intensa atividade econômica. Para

o interior, no meio rural, o consumo de energia elétrica, por

exemplo, representa apenas 2% do consumo total da região. Veri»

cam~se grandes vazios energéticos que estão associados a áreas

de reduzida atividade econômica e relativamente de baixa dens_i

dade demográfica.

Existem várias alternativas de programas já

em execução oú com perspectivas aplicáveis â região nordesti-

na, através dos empreendimentos governamentais e órgãos públi-

cos ou privados.

As fontes alternativas de energia : solar, eó-

lica, biomassa e nuclear, conjuntamente ou não, podem contri-

buir para solucionar o problema energético de pequenas comuni-

dades, podendo ainda proporcionar a formação de pequenos po-

los de desenvolvimento regional.

Atualmente, a Energia Nuclear, com a grande

multiplicidade de suas aplicações, vem sendo difundida em ter-

mos práticos em várias partes do.mundo, seja por iniciativa

própria dos diversos países, seja com a participação e colabo-

ração da Agência Internacional de Energia Atômica, particular-
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mente no desenvolvimento das áreas de energia, saúde, agrope-

cuária e indústria.

Conseqüentemente, e com base no atual está-

gio de desenvolvimento da Energia Nuclear no Brasil, o subpro

jeto objetiva possibilitar aplicações mais especificas em

termos de complementação regional ou local de energia, além

de gerar subprodutos e utilização paralela,,, com vistas ao de

senvolvimento e bem estar social. Para isso,,é prevista a ins-

talação de um reator nuclear de pequeno porte, de construção

inteiramente nacional, com as seguintes finalidades:

.atender ou complementar a demanda de energia em área

adequadamente selecionada, de forma a prover água para

irrigação e saneamento bem como possibilitar eventual-

mente dessalinização e o atendimento a pequenas indús-

trias;

.possibilitar a produção de radioisótopos, tanto no in-

teresse das atividades consideradas neste projeto quan

to no atendimento às necessidades nacionais;

. funcionar como polo de um Centro de Pesquisas Nucleares para o

Nordeste, a ser utilizado particularmente pelas Univer_

sidades da Região, propiciando a formação e especiali-

zação de recursos humanos e o desenvolvimento de tecno

logias a serem aplicadas em benefício da própria Re-

gião.

O atingimento desses objetivos possibilitará

levar á região nordestina as seguintes conseqüências natu-

rais:

,integrar, sócio-economicamenteà Região, áreas econômica

mente deprimidas, contribuindo para a redução das dispa

radas intra-regionais;

.possibilitar o aprimoramente õas práticas do processo

produtivo local;

•estender ã Região os benefícios decorrentes do desemrol

vimento tecnológico ocorrido em outras regiões do País;

.contribuir para a redução do êxodo rural;

•reduzir ou eliminar a evasão de divisas com importação

de radioisótopos.



7.3

7.2 - Localização

A localização exata do reator será definida

posteriormente pela CNEN com base na seleção dos sítios mais

carentes e que satisfaçam as condicionantes básicas acima de-

lineadas, além de outras condições técnicas e sociais julgadas

pertinentes pelos órgãos encarregados da seleção.

Em princípio, esses órgãos seriam integrados

pela SUDENE, Universidades, Institutos de Tecnologia e outros,

a critério dos respectivos governos estaduais da região.

7.3 - Metodologia

Com observância do que for aplicável na método

logia geral alinhavada no título 1.5, os trabalhos serão con-

duzidos levando em consideração os seguintes critérios:

.definição do problema;

•estudo e avaliação da situação regional do nordeste;

.seleção das zonas mais carentes;

.atribuição de prioridades;

•estudo detalhado da zona principal selecionada;

.estudo de viabilidade econômica com alocação de recur-

sos humanos e financeiros;

.elaboração de prcjeto geral do reator e do planejamento

detalhado de construção;

.estudo das condições operacionais do reator e de sua uti

lização. como ferramenta de pesquisas pelas Universidades

e comunidade científica.

7.4 - Recursos Humanos

As atividades envolvidas neste subprojeto se-

rão desenvolvidas por pessoal da CNEN e da própria região,

abrangendo políticos, setores governamentais diretamente en-

volvidos, Universidades e demais órgãos regionais, públicos

ou privados, a critério das autoridades engajadas.

As equipes serão integradas da seguinte for-

ma/ em consonância com a metodologia apresentada no título

7.3:
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.Fase 1 - CNEN e bancada parlamentar do NE;

.Fases 2 a 5 - técnicos da Região;

.Fase 6 - CNEN e técnicos da Região;

.Fase 7 - CNEN;

.Fase 8 - CNEN e técnicos da Região.

A expressão "técnicos da Região", ,omo aqui

colocada de forma abrangente, poderá ser deta7Àv:da e ter seus

participantes claramente definidos em cada ' * .* das fases espé

cíficas ou numa etapa intermediária entre í irase 1 e 2 como

um planejamento global dos recursos huT .* .os necessários.

7.5 - Recursos Materiais

Da mesma forma eomo no caso dos recursos huma-

nos, os recursos materiais poderão ser avaliados de maneira

estimativa numa das fases iniciais e/ou posteriormente deta-

lhados em cada uma das fases subseqüentes.

7.6 - Recursos Financeiros

Aplicam-se também aos recursos financeiros as

considerações do título 7.4 - Recursos Materiais, a cargo dos

órgãos envolvidos no subprojeto.

7.7 - Benefícios

Além dos benefícios mencionados, este subproje

to permite ainda, em ternos nacionais:

.adquirir experiência na organização e desenvolvimento

de projeto nacional «o qual participarão grupos inter-

disciplinares, que servirá de base para o aprimoramen-

to de capacidade autônoma de engenharia, construção e

montagem de instalações nucleares;

«desenvolver pesquisas con a colaboração da comunidade

científica, propiciando intercâmbio de experiências e

informações;

.integrar a indústria local e nacional na fabricação de

equipamentos, componentes e materiais específicos para

reatores nucleares.
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.implementar critérios de garant.'a de qualidade mais exi-

gentes e sofisticados, com transferência de tecnologia

para a indústria convencional;

.incluir, no projeto e construção, os critérios e caracte

risticas de operacionalidade e de segurança mais atuali-

zados .


