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Des. PHELIPE GUERRA 

 

A SECA DE 1915 
CRÔNICA DOCUMENTADA 

 
Com um Capítulo sobre a Estrada 

de Ferro de Mossoró  

 
 

EXPLICAÇÃO 

 

Em 1915 residia em Mossoró, ocupando o cargo de Juiz 

de Direito da Comarca. Nesse ano a cidade esteve com sua po-

pulação talvez duplicada pelas vítimas da seca, que se declarou, 

e que dos sertões chegavam à procura de trabalhos, de recursos 

quaisquer, pois não seria possível morrer de inanição, sem luta, 

sem esperanças. 

Tomei parte, com muitos outros, nos esforços que fazía-

mos para minorar o sofrimento dos flagelados. O meu esforço, 

infelizmente desvalioso e pouco eficiente, colocou-me em conta-

to com os poderes públicos, dos quais esperávamos auxílios e 

amparo às vitimas calamidade. 

Mensagens, telegramas, apelos eram trocados não só com 

o mundo oficial, como também com particulares, corporações, 
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com todos aqueles de quem esperávamos solidariedade, confor-

to, socorro. 

Dos poderes públicos desejávamos mais do que isso; es-

perávamos o cumprimento de deveres humanitários e econômi-

cos impostos por leis, sã política social, por vitais interesses 

nacionais. 

Mais de vinte e cinco anos depois, residindo em Natal, 

procurei “fazer uma limpeza” de papéis velhos, que se achavam 

guardados em meu mais do que modesto arquivo. 

Encontrei telegramas, mensagens, documentos relativos 

àquela época. Senti remorsos em destruí-los. Nada se havia ain-

da publicado no Estado sobre a seca de 1915. Aqueles documen-

tos não me pertenciam. Pertenciam a uma triste página da dolo-

rosa história do Rio Grande do Norte. Era o estudo de uma épo-

ca e, em particular, de uma pequena cidade sertaneja. 

Resolvi então deixar os documentos registrados, escre-

vendo ligeiro histórico sobre a seca de 15, com alguns comentá-

rios e dados variados relativos a Mossoró. 

Quem escreve trabalhos mesmo desvalioso como este, sa-

be que não é empresa tão fácil quanto parece à primeira vista. 

Uma referencia, uma data a verificar, uma dúvida a es-

clarecer obrigam a conseiras, pesquisando jornais, revistas, 

mensagens, documentários. Quando se tem plena capacidade de 

trabalho quaisquer embaraços são superados. Para quem se vai 

abeirando dos oitenta anos a empresa é mais árdua. E não pode 

ser bem executada. 
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A preguiça mental, o cansaço do espírito reclama contra 

a tentativa. E por isso o presente trabalho foi demorado. 

Tiras eram escritas, ficando dias, semanas, até meses es-

quecidas. Jornais, revistas, alguma novidade de livraria, assí-

dua correspondente com os filhos, principalmente, havendo até 

troca sistemática de três cartas semanais, desviavam atenções. 

A guerra, a carestia da vida, grave e prolongada moléstia 

de velha e querida companheira de mais de meio século de exis-

tência e tantas outras apreensões aumentando o pesado jugo da 

velhice, agravando a caduquice da senilidade... 

No fim da vida todos se vão aproximando de Deus. 

Letras de formação espiritual e religiosa, outrora descu-

radas, passam ao primeiro plano. E as tiras permaneciam sem 

continuação. Depois, espaçadamente, eram retomadas, como 

distração para evitar momentos de tédio e desânimos. 

Se ainda me for possível publicar o trabalho, rogo seja 

julgado como deve. 

No Ceará é abundante a literatura das secas. Da grande 

seca de 1877 nada se publicou no Rio Grande do Norte. Algu-

mas referências em relatórios oficias, aliás, merecedoras de 

acatamento, raros artigos de jornais da época, rápidas referên-

cias em História do Estado. 

Entretanto, a grande seca foi impiedosa no sertão. Muito 

afetou a vida, o desenvolvimento da Província. 

Não é possível a estudar a História do Rio Grande do 

Norte sem conhecimento das secas que tanto influem na forma-

ção das características da população de vasta zona. 
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A seca de 15 não foi tão prolongada como a de 77. Nem 

tão inclemente. 

Já li, algures, que em 1915 não houve seca no Rio Grande 

do Norte. Infelizmente assim não foi. E aí ficam narrativas do-

cumentadas feitas por uma testemunha co-participante. 

 

A SECA DE 1915 

 

CRÔNICA DOCUMENTADA 
 

A seca de 1915 foi, no Nordeste, de desastrosa atuação. A 

população muito sofreu. A economia da região recebeu grandes 

prejuízos. Mais do que se podia prever, porquanto os três anos 

anteriores foram de invernos abundantes, excepcionalmente 

chuvosos. 

Em 1912, 1913, 1914 o pluviômetro indicou 1.007 mm, 

1.088 mm, 998 mm, respectivamente. Dados colhidos em Mos-

soró. Em cinqüenta anos de observações pluviométricas, na re-

gião seca, é esse período o único que apresenta tão elevado índi-

ce de chuvas, em três anos sucessivos. Seria assim de esperar o 

sertão se achasse abastecido e com reservas utilizáveis. 

Havia o exemplo de 1988 que, com seu ótimo e abundante 

inverno, muito concorreu com farta produção para atenuar os 

sofrimentos que acompanharam a seca de 1900, na qual nenhu-

ma produção houve, não se elevando a altura pluviométrica 

além de 146 mm. 
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O ano de 1898 fora muito seco – 140 mm. A população 

muito padeceu. Nenhuma produção. No ano seguinte, 1899, veio 

o ótimo e abundante inverno com 1.268 mm. Principiou cedo e 

prolongou-se até agosto, sem verões, sem lagartas, sem inunda-

ções, sem doenças nas plantações nem gados. Ao iniciar-se o 

inverno, a esforçada população rural, ainda faminta, sem recur-

sos, sem sementes, atirou-se a plantar, com ingentes sacrifícios, 

lembrada dos sofrimentos do ano anterior, e talvez saudosa dos 

seus belos “roçados”, recordação tantas vezes acariciada e sorri-

dente durante a crise, a curtir fome. E plantou e continuou a 

plantar enquanto choveu, e à proporção que ia recebendo alentos 

de seu próprio esforço. Nesse ano de 1899, excepcional na vida 

do Nordeste, houve para os mais esforçados duas e até três co-

lheitas de legumes e cereais. As sobras desse ano foram reservas 

que muito atenuaram os desastrosos efeitos da seca de 1900. 

Em 1915 o sertão achou-se abastecido. Era de esperar o 

contrário. No Ceará, Rodolfo Teófilo, em uma brochura, descre-

veu a seca. E é conhecido o palpitante “O Quinze” de Raquel de 

Queiroz. 

No Rio Grande do Norte, além do noticiário dos jornais da 

época, nada foi publicado a respeito. 

As presentes notas não pretendem completas informações 

sobre a seca de 1915. Representam registros de documentos, 

dando pálida idéia dos sofrimentos da população e dos esforços 

empregados em Mossoró, em luta contra a calamidade. Faremos 

ligeiros comentários, para melhor elucidação. 
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O ano de 1915 principiou com boas aparências de inver-

no. Chuvas esparsas em janeiro, mais generalizadas em feverei-

ro. Em começo de março ainda houve chuvas. Veio, porém, ri-

goroso verão, destruindo as plantações, já bem iniciadas, e assim 

se acentuou o receio de seca ou, pelo menos, de um ano sem 

produção agrícola. 

Ao principal abril caíram chuvas trazendo esperanças do 

afastamento da crise. Casas comerciais, em Mossoró, que havi-

am feito vultosos pedidos de legumes e cereais, mandaram can-

celar ou reduzir esses pedidos. 

Entretanto, o sertanejo que bem conhece sua caprichosa 

terra, sabe que prolongado verão em março, destruindo planta-

ções e ‘’babugens’’, indica que o ano é de seca ou, pelo menos, 

de nula produção agrícola, principalmente de legumes e cereais, 

e de pastagem insuficiente para a criação. 

E foi por isso que, filho da região seca, e então ocupando 

o cargo de Juiz de Direito de Mossoró, até então o “empório” de 

sertanejos acossado pelas secas endereça ao Governador do Es-

tado, Desembargador Ferreira Chaves, o telegrama: 

 

 “Mossoró, 17 maio 1915. Perdidas esperanças 

inverno. Chuvas caídas alguns lugares, adiando mor-

tandade gados, nada produzirão lavouras. Agora só pos-

sível esperar colheitas sertão maio 1916. Confiamos 

vossos esforços poderes competentes urgentes medidas 

mitigar crudelíssima crise, evitar pânico população, de-

sastrosa debandada Juiz Direito”. 
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O telegrama foi logo respondido, dando-se o Governo ci-

ente do aviso e informando havê-lo transmitido logo ao Governo 

da República, no Rio. O Presidente da Intendência Municipal, 

no mesmo sentido telegrafou ao Governo. 

O Governo, no Rio, respondeu, conforme se vê de publi-

cação no “Comércio de Mossoró”, em sua edição de 22 de maio 

 

“Respondendo o telegrama do Juiz de Direito, 

Dr. Felipe Guerra, o Exmo. Governador do Estado en-

viou-lhe o seguinte despacho em data de 20 do corren-

te”: 

 

“Presidente da República, em resposta ao meu 

telegrama, diz que a despeito das aperturas e dificulda-

des em que a União se depara, não será insensível às 

provações que sofrem os Estados do nordeste”. 

Acrescenta que dentro das verbas orçamentá-

rias, logo que o Tribunal de Contas registre a distribui-

ção de crédito já solicitado pelo Ministro da Viação, 

por intermédio de Inspetoria de Obras Contra As Secas, 

procurará auxiliar a ação dos poderes locais intervindo, 

se a situação agrava-se, pelo Ministério do Interior para 

atenuar, como permitirem os minguados recursos da 

União, os terríveis efeitos da casa. 
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Antes desse telegrama a imprensa local vinha chamando a 

atenção do Poder Público para a crise que se iniciava. A 1º de 

maio o “Comércio de Mossoró” publicava um artigo epigrafado 

“Seca”, no qual se lia: 

 

“A seca, mais grave ou menos grave aí está: 

tenhamos coragem, e procurem todos, poderes públicos 

e indivíduos particulares. Evitar, diminuir, atenuar as 

funestíssimas conseqüências da calamidade”.  

 

Na capital da República, desde março, o alarme fora dado, 

vindo principalmente do Ceará, onde mais cedo se pôde conhe-

cer a seca, uma vez que lá o inverno se manifesta mais cedo que 

no Rio Grande do Norte. Informa o Dr. Aarão Reis em um seu 

relatório. 

“Em 1915, exercia eu ainda, em efetividade, o 

referido cargo de Inspetor de Obras Contra as Secas 

quando cargo de Inspetor de Obras Contra as Secas 

quando – havendo já prenúncios alarmantes da temero-

sa seca que flagela periodicamente o nosso nordeste 

semi-árido – fui inquerido pela ilustre redação do Jornal 

do Comércio desta Capital... Desse inquérito deu aquele 

jornal extenso e minuciosa notícia aos 28 de março, nos 

seguintes termos: 

“... O Sr. Aarão Reis prestou-se gentilmente a 

responder às nossas perguntas. – A seca só poderá ser 

considerada definitivamente declarada se até o início de 
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abril não caírem chuvas regulares; seus efeitos, porém, 

que poderão ainda não prosseguir, já se tem feito sentir 

no alto sertão, determinando o natural pavor que se vai 

traduzindo nos telegramas alarmantes aqui recebidos”. 

 

Em Mossoró, como em todo o sertão, nenhuma produção 

agrícola houvera. E a população operaria do município achava-

se sem trabalho, faminta, miserável, flagelada. Do sertão chega-

vam retirantes. 

A caridade particular fez o que lhe foi possível, destruindo 

contos de réis, que iam mantendo os flagelados em precárias 

condições. Os poderes públicos locais, as associações, o comér-

cio, os particulares diariamente, por todos os modos, dirigiram 

apelos ao Governo Federal, na capital da República, ao Gover-

nador do Estado, à imprensa do Rio, a deputados e senadores, a 

particulares; ao comércio do Rio e de outros Estados, levando 

esclarecimentos e informações sobre a penúria e sofrimento do 

Nordeste e, particularmente, dos flagelados que dia a dia avulta-

vam em Mossoró. 

Os primeiros socorros chegados a Mossoró, foram envia-

dos pela Municipalidade de Porto Alegre e pela Capital Federal. 

A propósito desse auxílio informa, em relatório de 1917, o então 

Presidente da Intendência Francisco V. Cunha da Mota: 

 

“... A nossa cidade foi invadida por cerca de 

oito mil retirantes, famintos, andrajosos... Sustentamos 

uma campanha com os altos poderes do País, reclaman-
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do os socorros constitucionais; e não só poderes públi-

cos, mas aos Estados e aos Municípios do Sul fizemos 

chegar nossa reclamação. As Prefeituras do Rio de Ja-

neiro e de Porto Alegre remeteram diversos volumes de 

cereais, cerca de vinte contos que foram distribuídos 

pelas flagelados em paga de serviços feitos nesta cida-

de... O Governo Federal, atendendo aos nossos inces-

santes pedidos, enviou vinte contos que foram entre-

gues a uma comissão, nomeada pelo Governo do Esta-

do, da qual fez parte esta presidência... Ainda o Gover-

no Federal enviou depois quinze contos para repatria-

mento dos flagelados, e o Governo do Estado um conto 

para compra de sementes. Todas essas importâncias fo-

ram adquiridas, em grande parte, devido a nossas re-

clamações, e com ônus para o cofre do município, que 

pagou o frete e grande soma de telegramas”.  

 

Nesse relatório do Presidente da Intendência há um enga-

no. A quantia enviada para Mossoró, “para repatria mento de 

flagelados” não foi de quinze contos e, sim, de seis contos, co-

mo adiante veremos. A boa vontade do Governador do Estado, 

sempre pressuroso em secundar os apelos ao Governo Federal, 

nada podia fazer, em crise também o Estado. 

Já existia há esse tempo a Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas, com numeroso pessoal e numerosos regula-

mentos. Julgou-se, porém, necessária à criação de uma outra 

repartição autônoma para os serviços a executar durante a seca 
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de 1915. E assim veio a repartição de “Obras Novas Contra as 

Secas”. Sua direção foi confiada ao Dr. Aarão Reis, nome acata-

do e conhecido na engenharia nacional. 

Em relatório que depois apresentou de diz “Inspetor extin-

to de obras contra as secas, incumbido, em comissão, de instalar 

e dirigir essas obras, fora da alçada daquela inspetoria”. Esse 

relatório, de julho de 1919, foi publicado no ano seguinte. Não 

sabemos porque essa desautoração à Inspetoria. É exato que já 

em 1914 a Inspetoria não estava produzindo resultados eficien-

tes, mas não por culpa da Repartição, conforme informa o mes-

mo Dr. Aarão Reis, então inspetor, em relatório de 1914: 

 

“... De modo que têm sido da mais deplorável 

deficiência os resultados, este ano, dos esforços desta 

Inspetoria, no sentido de ar regular desempenho a sua 

árdua missão nos Estados sujeitos às secas periódicas, 

sendo que nem ao menos tem sido possível manter em 

profícua atividade as perfuratrizes de poços tubula-

res...” 

 

Mossoró, até então, pode-se dizer, nenhum serviço rece-

bera da Inspetoria Federal. Pequenas barragens, antes construí-

das no rio, nenhum proveito trouxeram, porquanto foram deteri-

oradas por uma enxurrada. Conta-se que um comboieiro curio-

samente foi olhar uma delas em construção próxima à estrada 

dos comboios. E com a rude fraqueza de sertanejo, sentenciou: – 
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“Pedra e cal em cima de areia!... Arromba com a primeira en-

xurrada. Não há engenheiro que dê jeito...” 

O construtor não era engenheiros. Simples curioso. Ex-

probrou a ignorância do matuto e proibiu visitas de comboieiros. 

Sobre essas barragens, diz o Dr. Aarão Reis em seu relató-

rio de 1914: 

 

“A tentativa de barragens submersas, de 1912 

a 1913, em quatro pontos do rio Mossoró, só serviu pa-

ra patentear que trabalhos tais não podem ser confiados 

a principiantes, sem a competência que só a experiência 

porciona...” 

 

O decreto de 15 de julho de 1915, publicado no “Diário 

Oficial” de 21 do mesmo mês, autorizou o Poder Executivo, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, a abrir créditos ex-

traordinários, até a importância de cinco mil contos de réis, “pa-

ra aplicar em obras de reconhecida utilidade na zona do Nordes-

te assolada pela seca, preferindo as que derem ocupação ao mai-

or número de trabalhadores e conservarem nos seus domicílios 

as populações flageladas e possam ser concluídas dentro do 

tempo de duração da crise”. 

Essa última condição imposta é interessante. Declarada 

uma seca, com possível saber o tempo de duração da crise? Só 

aos próprios sertanejos poderia o Governo dirigir uma consulta a 

respeito. Esses mesmos são tão falhos em suas profecias... 
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Na mesma data veio o decreto em socorro os Nordestinos 

que morriam de fome e miséria. E assim só quase dois messes 

depois, a 10 de setembro de 1915, foi publicada uma portaria, de 

3 do mesmo mês, assinada pelo Ministro da Viação, resolvendo 

de conformidade com o decreto legislativo n.º 2.974, de 15 de 

julho próximo anterior, “aprovar as instruções que com este bai-

xou, para a execução de obras contras as secas na zona flagelada 

do Nordeste do Brasil”. 

Essas instruções parecem que visaram unicamente à orga-

nização burocrática dos serviços, gratificações, etc. Disposições 

relativas aos flagelados vê-se a V – proibindo fornecimentos 

diretos de mercadorias, e a XVIII que determina: “Para a assis-

tência médica e farmacêutica do pessoal deverá o profissional 

encarregado da obra recorrer ao Governo do Estado”. 

Há esse tempo, no Rio Grande do Norte, havia apenas, na 

Capital, um pequeno hospital ainda não bem organizado. O Dr. 

Ferreira Chaves, então Governador, empregou toda atenção                                                          

e desvelos para melhorar e organizar esse hospital “Juvino Bar-

reto”. E depois, até hoje, todos os Governadores se têm empe-

nhado em ampliá-lo, introduzindo melhoramentos, aperfeiçoan-

do seus serviços hospitalares. Hoje é o hospital “Miguel Couto” 

um estabelecimento que honra o Estado, tendo injustificadamen-

te perdido o seu nome primitivo, que lembrava o de um de seus 

mais beneméritos fundadores. 

A repartição de “Obras Novas Contra as Secas” foi uma 

comissão de emergência para acudir, com trabalho. Os flagela-

dos na seca de 1915. Nessas condições, não se explica aquela 
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desumana exclusão de assistência aos flagelados que adoeces-

sem em serviços. Há esse tempo só em duas ou três cidades ser-

tanejas existiam clínicos. Pelos poucos serviços atacados pelo 

sertão, nenhum dos chefes se lembrou de, em casa de doença de 

algum operário, “recorrer ao Governo do Estado”. Não lhe seria 

possível. Em caso de doença ou acidente só havia uma medida a 

tomar: exclusão do serviço. O regulamento não permitia assis-

tência. E, nas secas, o operário flagelado, sem nenhuma resis-

tência orgânica, tem a saúde precária sempre sujeito a acidentes 

e doenças. 

Em fins de 1915, quando iniciados os serviços, o operário 

desde meses sob o regime de fome e da desnutrição era um do-

ente. Apenas, em Mossoró, os elevados e humanitários senti-

mentos do engenheiro. Encarregado do serviço do açude do Sa-

co, procurou atenuar a draconiana disposição regulamentar. A 

alguns flagelados, com numerosas criações, sem abrigo, expos-

tas a escaldantes ardores do sol, forneceu insignificante quantia 

– 5$000 – para construção de latada, capaz, de escassa e duvido-

sa sombra. A crianças famintas, os pequenos esqueletos que nas 

secas tanto movem à compaixão, auxiliavam com alguma ali-

mentação. 

Podemos citar um caso concreto, entre muitos. Um operá-

rio, retirante, adoeceu em serviço. Durante uma semana, o nobre 

engenheiro mandou que o nome do operário fosse “apontado” 

em folha de pagamento, para receber seu minguado salário. Não 

seria possível deixar ao abandono esse flagelado, que vivia em 

seu rancho, com sua mulher e seus filhos, crianças. Citamos 
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apenas esse caso porque tivemos de averiguá-lo, para responder 

a um pedido de informação que nos fará feito, em relação a uma 

denúncia dada contra o mesmo engenheiro, figurando entre os 

documentos que instruíram a denúncia, aquele caso de haver 

inclusão em folha de pagamento de operário que não compare-

cera ao trabalho! O engenheiro foi dispensado da comissão. É 

para retirar-se com a família teve necessidade de vender jóias. 

Algumas vezes, infelizmente, a injustiça é galardão dos bons. 

Ao retirar-se da comissão, esse engenheiro deixou inicia-

da uma estrada de rodagem de Mossoró para o sertão e concluí-

dos os serviços do açude do Saco, próximo à cidade e à margem 

do rio. Pouco depois de concluído esse pequeno açude, veio a 

grande inundação de 1917. Cheio, o açude principiou a sangrar. 

A grande cheia do rio, inundando a várzea, a jusante, fez, desse 

lago, subir a água, ficando a barragem entre duas águas. E viu-se 

mais um dos paradoxos do regime das águas no Nordeste seco: o 

açude recebendo em seu bojo a água que entrava pelo sangra-

douro. E, com sua parede de terra, resistiu ele a toda essa inun-

dação, dando a prova mais pujante da solidez de sua construção. 

Desde maio, o número de flagelados de Mossoró, era au-

mentado por levas de retirantes, vindo do sertão, procurando 

trabalho nas salinas, onde muitos passam a seca, e trabalhos na 

cidade, que não eram encontrados. Todos aqueles que represen-

tavam qualquer parcela do Poder Público, o alto comércio, o 

pequeno comércio, proprietários, o clero, representantes de to-

das as classes, empenharam-se em minorar os sofrimentos dos 

flagelados. Telegramas angustiosos, verdadeiros S.O.S, eram 
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constantemente dirigidos ao Governador do Estado, que sempre 

com muita solicitude ao Ministro da Viação, encarecendo a ur-

gência de socorros e trabalhos, uma vez que o Estado, também 

atingido pela crise, quase nada podia fazer. Telegramas eram 

expedidos a Câmara, ao Senado, a deputados e senadores, à im-

prensa do Rio e dos Estados, a todos aqueles que se poderiam 

interessar pela sorte dos infelizes nordestinos. 

Fundou-se, em Mossoró, uma sociedade intitulada “Defe-

sa do Nordeste”, com o seu estatuto de 11 de julho de 1915. Em 

capítulo separado já, sobre ela, escrevemos. 

Por ato do Ministro da Viação e Obras Públicas, de 9 de 

setembro de 1915, foram aprovadas as designações dos encarre-

gados dos serviços das “Obras Novas” nos Estados vitimados 

pela calamidade. Para o Rio Grande do Norte foram designados 

dirigentes para os açudes arapuá, Pessoa, e para reconstrução do 

açude 23 de Março e melhoramento da estrada de rodagem de 

Macau a Açu. Essa comissão chegou a Mossoró em trânsito, a 

23 de outubro. Um periódico da imprensa local, “Comércio de 

Mossoró”, de 25 de outubro, comentando essa morosidade em 

auxiliar as vítimas da seca, assim se exprime em ligeiro artigo: 

 

“... Se em março ao mesmo em abril, quando 

nos desenganamos do inverno e antevimos o quadro da 

seca em todo o seu horror, nos dissessem que ainda em 

outubro não teríamos assistência de serviço aos flagela-

dos, não o acreditaríamos. Entretanto é uma triste ver-

dade que estamos vendo, testemunhas de cenas atesta-
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doras do abandono em que ficou filha de uma pátria tão 

formosa quanto desventurada!... Os flagelados da seca 

em Açu e Pau dos ferros vão ter, em novembro, algum 

trabalho; os daqui e outros lugares continuam abando-

nados à sua própria miséria! Parece incrível, mas é ver-

dade”. 

 

Mossoró, para onde convergiam retirantes do sertão, foi 

esquecido, apesar de seus constantes apelos. 

O açude “25 de Março”, Pau dos Ferros, concluído em 

1898, foi mandado reparar ou reconstruir em 1915, pelas “obras 

Novas”, como serviço destinado à proteção aos flagelados desse 

ano. Tratava-se de um açude, relativamente pequeno, de cerca 

de quatro milhões de metros cúbicos. Os trabalhos de escavação 

para o dente de fundação, a jusante, foram os primeiros ataca-

dos, a 26 de dezembro de 1915. 

Os trabalhos foram iniciados de uma forma martirizante 

para os depauperados flagelados que foram empregados como 

animais de carga. Em relatório, informa o engenheiro encarre-

gado dos serviços: 

 

“... Procedi aos levantamentos e organizei no-

vos desenhos completos, e novas cubações, enquanto 

eram transportadas, para Pau dos Ferros, as ferramentas 

e materiais retirados do açude Corredor, em cabeça e a 

braço, numa extensão de 6 léguas de maus caminhos. 

Foram assim transportados wagonetes e trilhos Decau-
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ville, carrinhos de mão, bombas, pás, picaretas, etc. A 

turma de transporte compunha-se de cerca de 150 ho-

mens, e fez 7 viagens. O estado de miséria e fraqueza 

desses homens exigia que, para cada viagem, se fizesse 

um adiantamento, a cada um, correspondente à sua ali-

mentação durante a ida e a volta”. 

 

E no início dos serviços do açude, o infeliz e faminto fla-

gelado recebia seu miserável pagamento, no dia em que traba-

lhava, para ir comprar e preparar cada refeição. É o que informa 

o engenheiro encarregado do serviço, em seu relatório: 

 

“No começo dos trabalhos do açude era neces-

sário fazer o pagamento duas vezes por dia, uma antes 

do almoço e outra antes do jantar”. 

 

Tudo isso é revoltante e dispensa comentários. Interessan-

te é que esse trabalho mandado atacar para dar trabalho aos fla-

gelados da seca de 1915, foi iniciado já no fim do ano, arrastan-

do-se penosamente durante dos anos”. É o que informa o citado 

relatório do Dr. Aarão Reis. 

 

“Iniciados os serviços propriamente de recons-

trução do açude 25 de Março a 26 de novembro de 

1915, pela abertura do alicerce, com cerca de 150 ope-

rários, ficaram os mesmos concluídos a 30 de dezembro 

de 1917”. 
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O primitivo orçamento da obra foi 80:679$417, sendo afi-

nal despedidos 147:308$860. E o Dr. Pires do Rio, em fiscaliza-

ção do serviço, escreveu em seu relatório: 

 

“Não creio que o remédio adotado seja de ab-

soluta segurança: isso de concerta-se uma barragem de 

terra nas condições da que observei em Pau dos Ferros, 

é tarefa que nos poderá guardar uma porção de surpre-

sas, entre as quais a de ficar realmente concertada. O 

engenheiro Flávio Ribeiro veio consolidar e tornar im-

permeável uma barragem de terra pessimamente cons-

truída, e que ameaçava ruína, depois de estar revendo 

desde sua construção, há cerca de 20 anos. Acho que a 

obra ficará consolidada; quanto a ficar” impermeável, 

veremos mais tarde por experiência.” 

 

Uma outra obra, contemplada na ordem ministerial de 9 

de setembro, já referida, foi o açude “Pessoa”, no município de 

S. Miguel. Reconstrução, quase construção de velho e insignifi-

cante açude, com a capacidade de duzentas e cinqüenta mil me-

tros cúbicos, orçado o trabalho em vinte contos. Esse serviço das 

“Obras Novas” também destinado a dar trabalho às vítimas da 

seca de 1915, só foi iniciado no fim desse ano, a 7 de dezembro, 

sendo concluído a 7 de abril do ano seguinte, com a despesa de 

trinta e contos, isto é, 75% sobre o orçamento. 
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Esse desvalioso serviço foi também martirizante para os 

depauperados e desprotegidos sertanejos. É ainda o engenheiro 

encarregado, o mesmo do açude 25 de Março, que informa em 

seu relatório: 

 

“A demora foi motivada pela travessia do inte-

rior do Estado, de Mossoró a S. Miguel, em época de 

tremenda seca, dos materiais e ferramentas, muitos dos 

quais retirados de outros açudes já concluídos, onde es-

tavam depositados, foram transportados em cabeça e a 

braço, por mais de 19 léguas de péssimos caminhos e 

íngremes ladeiras, como os que foram trazidos de Itaú”. 

 

O insignificante açude não se presta a plantações, nem pa-

ra suprimento d’água. É o que informa o relatório do engenheiro 

do serviço: 

 

“O açude está, por assim dizer, dentro da vila 

de S. Miguel: os fundos de talvez mais da metade das 

casas desta vila dão diretamente para dentro de sua ba-

cia hidráulica, sendo que água, no seu nível máximo, 

banham os quintais dessas casas. A capacidade do açu-

de, por outro lado, é das mais reduzidas, e o sistema de 

esgoto exclusivamente usado é o mais primitivo: o de 

fossas superficiais sem cuidados regulares de limpeza. 

Finalmente, a região é muito seca, pelo que é quase cer-

to que a população da vila virá abastecer-se diretamente 
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da água do açude. Segue-se, portanto, que há um con-

junto de circunstâncias muito desfavoráveis sob o ponto 

de vista higiênico; não será de estranhar que de futuro 

apareçam caos freqüentes de febre tifóide, quiçá alguma 

epidemia”. 

 

Concluindo a açude, apareceu, na parede, um “olheiro” 

d’água, que o engenheiro atribuiu a formigueiro antigo, afir-

mando, porém, que em nada influía sobre a solidez da obra. In-

forma o relatório Aarão Reis: 

 

“O engenheiro civil Dr. José Pires do Rio, 

quando em inspeção geral das “Obras Novas”, esteve 

em setembro de 1915, em Pau dos Ferros, com o enge-

nheiro civil Dr. Ribeiro de Castro, achou desnecessário 

fazer longa travessia de 10 léguas para examinar obra 

de tão pequeno vulto, executada sob tão competente di-

reção”. 

 

O segundo crédito aberto para as “Obras Novas” foi a 22 

de dezembro. É isso para acudir, com trabalhos, às vítimas da 

seca, desde março manifesta. Informa o Dr. Aarão Reis, em seu 

relatório: 

 

“E como pelo Dec. n.º 11.834, de 22 de de-

zembro, ainda de 1915, segundo crédito extraordinário 

de 2.000.000$000 foi aberto com o mesmo destino, por 
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ter o Congresso Nacional elevado até 50.00.00$000 a 

cifra máxima da respectiva dotação, deliberou o Gover-

no a iniciar mais as seguintes obras no Estado do Rio 

Grande do Norte: o açude do Saco e a estrada de roda-

gem de Mossoró a Alexandria”. 

 

Esse crédito de dois mil contos, tão tardiamente aberto em 

auxílio a uma população que morria de miséria, foi destinado ao 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. O 

Rio Grande do Norte foi contemplado apenas com a reconstru-

ção do açude do Saco, ao qual já nos referimos, e com a estada 

de rodagem de Mossoró a Alexandria, sendo que este último 

serviço foi suspenso, pouco depois de iniciado, e nunca mais 

dele se tratou. 

Não havia pressa em socorrer as vítimas das secas. Qual-

quer pretexto servia para protelar. Para evitar pequeno trabalho à 

burocracia da Capital Federal, deixa-se mais uns dias à curtir 

fome, aqueles poucos que poderiam ser socorridos com insigni-

ficantes trabalhos. É o que se depreende os seguintes telegramas 

enviados à aplicação do segundo credito de dois mil contos. 

 

 

“Natal – 23 – dezembro – 1915. Juiz Direito – 

Mossoró. Ciente despacho. Ministro não deseja abrir 

crédito agora por ser fim exercício, o que dificulta exe-

cução ordens movimento Tesouro. Tribunal de Contas 

abrirá, porém, começo janeiro que está bastante próxi-
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mo. Talvez antes novos créditos sejam atacados servi-

ços barragens submersas aí, conforme ainda hoje solici-

tei. Chaves, Governador”. 

 

O Governador, sempre solicito em tender os reclamos que 

lhes eram enviados, telegrafou a 7 de janeiro de 1916: 

 

“Juiz Direito. Mossoró. Telegrafei ontem ex-

tensamente Ministro Viação expondo condições, aí, 

acentuando urgência decretar serviços ocupem flagela-

dos. Engenheiros encarregado barragens, aqui, seguirá 

primeiro vapor, esperado 10. Ferreira Chaves”. 

 

A 9 nos foi enviado outro despacho telegráfico: 

 

“Juiz Direito. Mossoró Recebi antes este des-

pacho”: 

 

 “Já foi aberto novo crédito dois mil contos 

obras secas. Aguardo registro Tribunal para expedir au-

torização início outros trabalhos. Abraços. Tavares Li-

ra”. Peço transmitir Presidente Intendência. Ferreira 

Chaves”. 

 

A 13 de janeiro recebemos: 
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“Natal 13 – Dr. Felipe Guerra. Mossoró. Mi-

nistro Viação comunica solicitará Ministro Fazenda dis-

tribuição Delegacia duzentos contos para instauração 

barragem, açude Saco, estada rodagem Mossoró Ale-

xandria. Para bons. Ferreira Chaves”. 

 

Nesse mesmo dia era recebido em Mossoró um despacho 

da véspera: 

“Rio, 12 janeiro 1916. Of. Cel. Bento Praxe-

des. Por aviso de ontem solicitei Ministério Fazenda 

distribuição crédito estrada de rodagem até Alexandria, 

açude Saco e açude Serra Vermelha, além vários outros 

serviços em diversos pontos Estado. Peço transmitir. 

Dr. Guerra, Mata, outro sinatário últimos telegramas fo-

ram dirigidos. Afetuosas saudações. Tavares de Lira. 

M. viação”. 

 

O Dr. Aarão Reis no relatório que apresentou ao deixar a 

comissão de Obras Novas, em meados de 1918 informa, em 

relação ao Rio Grande do Norte: 

 

“Nesse Estado foram iniciadas e concluídas as 

obras dos açudes Pessoa, no município de S. Miguel e 

24 de março, no município de Pau dos Ferros, e Saco, 

no município de Mossoró, iniciadas, mas não concluí-

das, as do açude Arapuá, no município de Luis Gomes, 

e as da estrada de rodagem de Mossoró a Alexandria e 
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as do açude Serra Vermelha. Entrementes, executou a 

própria Inspetoria de Obras Contra as Secas, outras 

obras, entre as quais as das barragens submersíveis do 

Mossoró”. 

 

Do açude Serra Vermelha, no município de Areia Branca, 

pouco se sabe. Nunca mais se ouviu falar nessa obra, então ape-

nas iniciada. Quando às barragens submersas, do Mossoró, tra-

va-se de reparar ou reconstruir barragens de poucos anos cons-

truídas e logo arruinadas, conforme referencias que já fizemos. 

E foram esses insignificantes, incompletos serviços que 

Mossoró teve para dar socorro às vitimas da seca de 1915, e que 

foram iniciados em 1916. 

Em novembro de 1916 publicávamos no “Comércio de 

Mossoró”, órgão da imprensa local: 

 

“Continuam em andamento, neste município, 

os trabalhos da barragem das Barrocas e da estrada de 

rodagem no trecho de Mossoró a Caraúbas. Não se po-

derá dizer que essas obras contra as secas, no municí-

pio, no Estado, correspondam à ânsia que todos do 

Nordeste possuímos no desejo de armar a região das se-

cas de eficazes meios de luta contra a calamidade, cuja 

ingrata visita sempre nos ameaça. Atribuímos as causas 

das falhas notadas, nesses serviços, à direção geral das 

repartições, quer das “Obras Contra as Secas”, quer das 

“Obras Novas”. Só essa criação de uma segunda repar-
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tição, ambas com o mesmo objetivo, ambas com sua 

ação destinada a uma mesmo fim, em uma mesma regi-

ão, mostra a má orientação com que os poderes superio-

res da Nação abordam o problema da execução de obras 

contra as secas. Para que duas repartições, uma perma-

nente e outra caráter transitório? Se há acréscimo de 

serviço não seria mais razoável o aumento do pessoal 

necessário do que criar duas repartições independen-

tes?... É de ontem: em abril de 1915, o Exmo. Governa-

dor do Estado deu para o poder central o alarmar da se-

ca, pedindo providências. Escoou-se a calamidade sob 

os maiores sofrimentos da população. Próximo ao espe-

rado, e futuro inverno foram iniciados serviços de bar-

ragens, quando se aproximava o tempo das cheias do 

rio... O telegrama do Exmo. Ministro da Viação, que 

aqui chegou com a noticia de acha-se de viagem à co-

missão encarregada dos serviços da estrada de roda-

gem, dos açudes do Saco e Serra Vermelha, tem a data 

de 25 de janeiro do corrente ano (1916)!... Não fosse o 

inverno curto e moderado em excesso, que tivemos no 

presente ano (em Mossoró 422 mm) o ilustre engenhei-

ro chefe das barragens teria tido o dissabor de ver al-

gumas delas deterioradas, pois, faltou o necessário tem-

po para garanti-las com obras de proteção... Chegando 

aqui em princípios de fevereiro (Dr. Brito Amorim) 

com seus dignos e honestos auxiliares. Drs. Feliciano 

Mata e Gaston Saraíba, encontrou enorme população de 
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famintos vindos de outros municípios e de outros Esta-

dos, homens que precisavam de urgentes socorros, in-

capazes de trabalho, corpos esqueléticos que perambu-

lavam pela cidade, e que estamos habituados, a ver em 

leves serviços de socorros, incapazes do menor esforço, 

caindo exaustos, inanidos de fome, quando ao fim do 

dia, procuravam receber o magro salário de oito tostões 

para sustento seu e da família, que lhes era facultado 

pelos minguados recursos às comissões de assistência. 

Foi esse o pessoal que o Dr. Brito Amorim encontrou 

para os trabalhos da sua Comissão”. 

 

Informa o Dr. Aarão Reis, em seu relatório: 

 

“Os Sucessivos créditos (7) abertos ex-vi dessa 

ampla autorização legislativa, que permitia atingir a 

cinqüenta e cinco mil contos elevam-se apenas no de-

curso de três anos decorridos de 1915 a 1918, à cifra to-

tal de 12.350:000$... Parte, porém, dessa importância 

total foi aplicada pelo Governo, à construção de linhas 

telegráficas, em extensão excedente de dois mil quilô-

metros, pela Repartição Geral dos Telégrafos, e vários 

outros serviços e trabalhos cuja execução fuçou confia-

da à própria Inspetoria de Obras Contra as Secas... E, 

assim para execução dos variados trabalhos sob minha 

direção geral e superintendência, foram distribuídos, 

apenas, por diversas vezes, às Delegacias Físicas do 
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Tesouro Nacional nos Estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, e no 

próprio Tesouro Nacional, créditos cuja importância to-

tal não excedeu de 8.570:000$000”. 

 

Entretanto, esse Governo assim tão mesquinho em auxí-

lios para a população do Nordeste, despendeu com a Imprensa, 

em sua propaganda, a importância de cinqüenta e cinco mil con-

tos de réis, segundo informa Barbosa Lima Sobrinho, à página 

150 de sua publicação “O Problema da Imprensa” conforme 

adiante analisaremos.  

Informa José Américo em seu livro “A Paraíba e Seus 

Problemas”, que a IFOCS teve, em 1915, a dotação orçamentá-

ria de dois mil e duzentos contos, sendo quase oitocentos para o 

pessoal titulado. Nestes anos seguintes não alcançou 2 mil con-

tos, para cada exercício. 

 

 

SOCORROS OFICIAIS 
 

Desde que se manifestou a seca clamávamos, em Mosso-

ró, por trabalhos para flagelados e retirantes. Todos aqueles que 

exerciam parcelas dos Poderes Públicos, o comércio, particula-

res, associações, empenhavam-se na luta. 

Essa campanha era secundada pelo Governador do Esta-

do, que também transmitia para o Governo, no Rio, todos os 

apelos que partiam de Mossoró. E o ano se escoou sob grandes 
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sofrimentos dos flagelados, sem auxílios dos poderes públicos 

além daqueles insignificantes e tardios serviços, dos quais já 

fizemos menção. 

Em 20 de novembro publicávamos no “Comércio de Mos-

soró”. 

 

“Mesquinhos socorros tardiamente enviados só 

morosamente chegam. Este município de Mossoró que 

conta a cidade mais populosa, depois da Capital, e para 

onde convergem as populações exaustas do interior, até 

agora ainda não foi contemplado (salvo em telegramas) 

com o mais tênue auxílio para essa população forasteira 

que enche os subúrbios e que diariamente invade a ci-

dade, esmolando, andrajosa, faminta. Apenas a “Defesa 

do Nordeste” recebeu cerca de oitocentos mil réis anga-

riados por dois distintos patrícios, em S. Paulo, sendo 

também trezentos mil réis remetidos de Natal pela dig-

na Sociedade dos Empregados do Comércio. De socor-

ros oficiais, nada”. 

 

O Ceará queixava-se do mesmo abandono. Já tendo rece-

bido mesquinhos socorros, o seu Presidente expedia para o Rio o 

seguinte despacho, veemente e irônico: 

 

 “Dr. Wenceslau Braz. Presidente da Repúbli-

ca. Fortaleza – 27-10-15. A situação do País é muito 

precária, e tanto que V. Exa. seguramente por força 
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maior nada tem podido fazer diante dos justos reclamos 

deste povo que morre de fome. Até hoje talvez, V. Exa. 

Ignore os socorros que o Governo Federal forneceu ao 

povo cearense, constituindo de um milhão e duzentos 

mil habitantes, foram: 1º cem contos que me foram en-

viados diretamente por V. Exa. para assistência aos fla-

gelados, e que já foram gastos com os retirantes que 

nesta capital aguardam embarque, 2º acham-se empre-

gados mil setecentos e quarenta homens nos poucos 

açudes mandados construir, com salário de mil réis diá-

rio, quando o litro de feijão custa seiscentos réis e fari-

nha trezentos, e a família normal é de sete pessoas. Já 

não tenho expressões bastante felizes para abrirem a pi-

edade de V. Exa. em favor deste povo, repito, que está 

morrendo de fome. Indiquei o mínimo de trabalho para 

mau agasalho na travessia desta horrorosa crise aten-

dendo à situação difícil da Nação, porque também 

amamos o Brasil. Infelizmente não tenho sabido fazer-

me interpretar. Em vista disso vejo-me na dura contin-

gência de aborrecer novamente. V exa. pedindo para o 

povo serviços nas estradas de ferro e rodagem porque 

os açudes nada mais comportarão, ou então navios que 

os conduzem para outros Estados, visto viagens nor-

mais Loide não darem vencimento. Eu vejo cenário de 

perto, e V. Exa. de longe, Nada tenho exagerado. Só pa-

rece que o Governo não acredita nas informações que 

daqui vão. Ousaria pedir a V. Exa. mandar secretamen-
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te emissário sua interia confiança para observar e sentir 

a miséria deste povo infeliz, e as dificuldades sem par 

em que me coloca o Governo Federal surdo aos nossos 

clamares, oriundos de uma calamidade horrenda. Sou 

forçado falar com tanta insistência e franqueza a V. 

Exa. porque julgo do meu dever de homem, brasileiro e 

Presidente do Estado. Convicto dos esforços que tenho 

empregado junto V. Exa. e representantes deste Estado 

com intuito atenuar efeitos da seca, tenho consciência de 

que me sinto exonerado da responsabilidade que os desati-

nos da fome passam gerar. Cordiais saudações Benjamin 

Barroso”. 

 

Nesse mesmo número do “Comércio de Mossoró”, foi publi-

cada uma correspondência de Vitória – 8 – de novembro: 

 

“Fome, nudez e magreza é o quadro horrível e 

tristíssimo que vemos hoje nestes sertões ... A população 

flagelada com as noticias transmitidas que o Governo man-

dava trabalhos para socorrê-la, deixou de retirar-se, na es-

perança de que em seus domicílios mesmos fossem salvos; 

e agora, nem pode retirar-se, nem tem o auxílio prometido. 

Uns engenheiros vindos para Pau dos Ferros. S. Miguel e 

Luis Gomes já se acham nos pontos designados, mas, até 

agora, não foram iniciados os serviços. E não sabem ainda 

quando começarão. Desgraçado Brasil que deixa morrer a 

fome os seus filhos. Infeliz povo!” 
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Em agosto escrevia de Apodi um correspondente, ao diretor 

do “Comércio de Mossoró” e esse publicava: 

 

“Calculo que estamos com uma população adven-

tícia de cerca de quatrocentos familiares ao “Deus dará”. E 

os naturais em números talvez superior a dez mil almas... 

Além da fome começam a grassar febres e as inchações, e 

para tudo isso não temos recursos... É portadora desta carta 

uma família importante que, palmilhando léguas e léguas 

sob as agruras de um sol segue à procura da generosidade 

do povo mossoroense, a cujas asas estão milhares abriga-

dos. Pertence às famílias Rolim e Coelho, de Cajazeiras, 

e são parentes muito chegados de D. Moisés Coelho, 

bispo de Cajazeiras. Se V. puder obter aí com os ami-

gos algum trabalho prestará mais um serviço à humani-

dade sofredora”. 

 

E no mesmo número o periódico publicava: 

 

“É o maior sacrifício viajar atualmente no sertão. 

As estradas estão impregnadas de cheiro desagradável, 

emanações de carniças que de espaço a espaço maltratam o 

olfato do viajante. Aqui, acolá, se encontram animais can-

sados, enfraquecidos, que não puderam mais com as car-

gas, e aos quais os donos abandonaram à morte lenta e cer-

ta. E os gêneros conduzidos com tanto sacrifício ficam nas 
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feiras do sertão sem compradores, porque não há dinheiro, 

não há, absolutamente, dinheiro”. 

 

Em Mossoró continuaram todos em esforço para atenuar os 

sofrimentos dos flagelados. Infelizmente não nos ficou cópia de mui-

tos telegramas então expedidos, outros foram perdidos e os poucos 

recebidos não foram encontrados. Convergiram muitos os esforços 

de todos nós para prolongamento da Estrada de Ferro de Mossoró, 

não só por se essa estrada essencial a uma grande região dos sertões 

secos, com também porque era um serviço então capaz de dar socor-

ro pelo trabalho a grande número de flagelados, conforme as secções 

que se fossem organizando para ataque. Adiante, em capitulo es-

pecial, trataremos do assunto. 

 

 

SOCORROS MESQUINHOS E TARDIOS 

 

 Ainda no fim do ano, a população continuava em absolu-

to abandono. Foi-nos transmitido o telegrama: 

 

“Rio – 23 – novembro 1915. Senhor Presidente 

da República vai providenciar remessa auxílio. Em no-

va mensagem enviada ontem Congresso solicitou novas 

autorizações socorrer Estados flagelados. Saudações. 

Tavares de Lira. Ministro Viação”. 

 

A 24 do mesmo mês recebemos telegrama de Natal: 
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“Juiz Direito. Mossoró. Por ato hoje fostes 

nomeado membro comissão encarregada receber vinte 

contos destinados pelo Presidente República assistência 

flagelados nessa cidade. Espero aceitardes penosa mis-

são. Atenciosas saudações. Ferreira Chaves. Governa-

dor”. 

 

A 26: 

   “Juiz Direito. Mossoró. Administrador Areia 

Branca tem ordem entregar-vos vinte contos para apli-

car trabalhos flagelados. Providenciarei vacina. Sauda-

ções. Chaves, Governador”. 

 

Essa vacina havia sido pedida com o fim de evitar qual-

quer surto de varíola, muito comum em aglomerações de flage-

lados. Veio, com alguma demora, a vacina, em reduzida porção. 

Felizmente não houve varíola. A 27 de novembro tivemos tele-

grama: 

 

“Felipe guerra. Mossoró. Hoje, mesmo antes 

receber vosso despacho, telegrafei Ministro Viação 

ponderando demora execução serviços decretados e ou-

tros têm produzido desagradável impressão ante dolo-

rosa situação nossos patrícios. Chaves. Governador”. 
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Recebida àquela pequena quantidade enviada para socorro 

a uma população flagelada de um dos mais populosos municí-

pios do Estado, acrescida então com retirantes de outros Estados 

e de outros municípios, a comissão de três membros, Presidente 

da Intendência, Juiz de Direito e Dr. Almeida Castro, sentia em-

baraço em escolher o melhor meio de agir. Impossível seria a 

construção de barragem no rio. Insignificante a verba, que seria 

então consumida em compra de material, e falta de técnico para 

dirigir a obra. O simples calçamento de alguma rua da cidade 

não poderia ser tentado, porquanto o único transporte possível 

seria o carro de boi. Esse transporte era então caro, em pequenas 

carradas arrastadas por bois esqueléticos, que há meses eram 

alimentados artificialmente, exclusivamente com minguados 

rações de macambira e de caroço de algodão. Esse transporte 

esgotaria a verba destinada à população faminta. Nada aconse-

lhável a simples destruição de esmolas. Nessas condições à co-

missão resolveu organizar turmas de trabalhadores entre o pes-

soal ainda com alguma relativa validez para trabalhar leves, e 

fazendo distribuição de esmolas aos incapazes, velhos, crianças, 

mulheres. Seria um meio de manter uma certa disciplina e orga-

nização, com insignificantes salários, o que em última análise 

não era mais do que uma disfarçada distribuição de esmolas. Foi 

o que se fez. Recomendou-se aos chefes de turmas não serem 

exigentes nos serviços dos operários. Alguns desses pediam para 

levar meninos, filhos, para ajudá-los nos trabalhos, evitando que 

ficassem “soltos’ vagando pelas ruas. As mulheres eram distri-

buídas pequenas esmolas. Essa população toda passou dias de 
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completa subalimentação, diga-se mesmo de fome com salários 

que não eram superiores àquele referido pelo Governador do 

Ceará, e do qual já fizemos menção, isto é, mil réis. Em alguns 

dias oitocentos réis. E isso em época de gêneros caríssimos. 

Muitos desses “operários” faziam seu almoço no lugar do traba-

lho, pondo a ferver água em uma lata qualquer, na qual era adi-

cionado um pouco de banha, e com pouco de farinha prepara-

vam um pirão, que era engolido com pequeno pedaço de rapadu-

ra ou alguns gramas de açúcar bruto! 

O socorro enviado não dava para mais, e era necessário 

fazê-lo render. E isso no fim de um ano de calamitosa seca. 

E assim foi possível manter a distribuição, de dezembro 

de 1915 a 8 de janeiro de 1916, quando se esgotaram os vinte con-

tos.  

Para dar uma idéia dessa distribuição, damos o movimento de 

dois, conforme relatório que então apresentamos, pois, do Rio vi-

nham pedidos de informação sobre os serviços.  

 

Dia 23 de dezembro 

822 homens de trabalhos a $800 ................................... 657$600 

148 meninos de trabalho a $400 ..................................... 59$200 

12 homens a 1$00 ............................................................. 15$200 

36 chefes de turmas a 1$400 ........................................... 50$400 

2 encarregados de serviços a 2$00 .................................... 4$000 

3 pedreiros a 3$000 ............................................................ 9$000 

5 meninos a $300 ................................................................ 1$500 

Total 1.031 operários ....................................................... 796470 
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Dia 24 – (Véspera de Natal!) 

822 homens de trabalho a $800 .................................... 657$600 

18 homens a 1$00 ............................................................. 18$000 

114 meninos a 400 ............................................................ 56$600 

27 chefes de turmas a 1$ 500 .......................................... 51$800 

2 pedreiros a 3$500 ............................................................ 6$000 

1 pedreiro a ........................................................................ 4$000 

2 auxiliares da assistência a 2$00 (5 d.) ......................... 20$000 

1 encarregado serviço nas “Barrocas” 5 d .................... 10$000 

2 chefes turmas mesmo serviço a 2$000 .......................... 4$000 

Total 1.053 pessoas ........................................................ 847$200 

 

      

Quanto à distribuição de esmolas, vê-se: 

Dia 23 de dezembro 

Esmolas no Colégio a 1.170 mulheres e 73 homens ........... 441$200 

Esmolas avulsas ............................................................................ 4$900 

Dietas ............................................................................................... 7$500 

Total ............................................................................................ 453$600 

Dia 24 

Esmolas no Colégio a 1. 092 mulheres e 85 homens .......... 403$000 

Esmolas avulsas ............................................................................ 6$700 

Dietas ............................................................................................... 8$100 

Total ............................................................................................ 417$800 
 

Além desses serviços e distribuições foram dados pequenos 

auxílios a alguns que diziam se retirar para o sertão ou à procura de 
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trabalho no agreste, nas salinas de Mossoró, Areia Branca, Macal, 

etc. Não tínhamos dúvidas de que muitos desses que pretextavam 

retiradas, ficavam em Mossoró ou para aí logo voltavam. Eram... 

“retiradas estratégicas”. Mas, admitimos que a esses infelizes flage-

lados assistia o direito de procurar, por qualquer modo, escaparem 

à calamidade. 

 

Os vinte contos foram assim distribuídos 

Pagamento ao pessoal dos trabalhos .............................. 12.239$300 

Auxilio para viagens de retorno, retiradas ...................... 2:309$100 

Esmolas ................................................................................... 4:316$500 

Medicamentos ........................................................................... 369$600 

Dietas a doentes ......................................................................... 345$300 

Material, ferramentas, objetos comprados ......................... 293$700 

Telegramas ................................................................................. 126$500 
Os serviços realizados, nesse período dos vinte contos, fo-

ram, segundo o relatório: Aterros de areia nas praças e ruas da 

cidade, a fim de evitar águas estagnadas e pântanos, na estação 

das chuvas. Limpeza geral da cidade. Consertos e pequenos ser-

viços de pedra, cal e cimento, em três becos da “Praça da Re-

denção”, e em uma sarjeta da “Travessa dos Cavalcantes”, a fim 

de facilitar o escoamento das águas, na estação chuvosa. Cava-

ção de alicerces e carreto de areia para um edifício da Intendên-

cia Municipal. Carreto de tijolos e areia para uma obra da Soci-

edade de S. Vicente de Paula. Pequeno trabalho para aguarda na 

Serra Mossoró. Pequeno serviço de terra à margem do rio, a fim 

de evitar escavações. Calçamento da passagem do “Riacho do 
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Saco”, feito de pedra e cal, para evitar grande lamaçal na estra-

da, perigosa à passagem de comboios na estação Chuvosa. Car-

reto de pedras para serviço igual em um outro ponto da estrada, 

não concluído. Carreto de pedra, necessário para a construção da 

barragem das “Barrocas”, serviço que continuou, alguns dias, 

como preparo dos alicerces, à cargo do Major Jerônimo Rosado, 

além do dia 8. Trabalho de roçagens, destocamento, remoção de 

pedras, pequenos aterros feitos em onze quilômetros da estrada 

do Panema, uma das que ligam Mossoró ao Sertão. Serviços na 

arborização da cidade. 

Pelo citado relatório vê-se: a distribuição de esmolas teve 

lugar entre 14 e 24 de dezembro, suspenso depois desse dia. Era 

feita pela manhã, no pátio do “Colégio Santa Luzia” para tal 

fim, cedido por seu direito. Continuaram esmolas para casos 

urgentes, para enterros, mortalhas, etc. 

As dietas eram entregues em dinheiro, segundo indicação 

dos clínicos. Os médicos, Drs. Almeida Castro, Soares Júnior, 

Rafael Fernandes, desinteressadamente, sempre estiveram pron-

tos a acudir os flagelados. 

O pagamento do pessoal do trabalho era feito diariamente, 

entre as 16 e 18 horas, no Colégio. O pessoal trabalhava dividi-

do em turmas de 20 a 30 homens, cada turma dirigida por um 

chefe. Na hora do pagamento cada chefe fazia a chamada da sua 

turma, que era então para por indivíduo. 

E assim foram distribuídos os minguados vinte contos. 

Na distribuição de esmolas e pagamentos estava sempre 

presente um dos membros da comissão, auxiliado pelo Promotor 
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Público, que espontaneamente trabalhava, e pelo Delegado de 

Policia. Todos, Dr, Silvério Soares, Capitão Lustosa de Vascon-

celos, Jerônimo Rosado e Romão Figueira foram constantes e 

desinteressados auxiliares em todos os trabalhos. 

Apesar dessa angustiosa situação de Mossoró e de sua fla-

gelada população adventícia, nenhum serviço, mesmo insignifi-

cante foi iniciado, quer pela Inspetoria das Secas, que pelas 

“Obras Novas”, durante esse calamitoso ano de 1915. 

Abaixo exaramos telegramas relativos a esse fim de ano. 

Faltam telegramas e cópias, não encontrados no “arqui-

vo”. 

Em dezembro enviamos ao Governo o despacho telegráfi-

co: 

 

“Mossoró agasalha 650 retirante Catolé, Brejo 

do Cruz, 264 Souza, 293 Rio do Peixe, 126 Cajazeiras, 

26 Pombal, 231 outros municípios Paraíba, em traba-

lhos, assistência flagelados, além grande número traba-

lhando salinas, outros serviços particulares. 

Abriga, ainda, milhares retirantes outros muni-

cípios rio-grandenses, além flagelados Mossoró, e 200 

retirantes cearenses, elevando total cerca 6.000 flagela-

dos.  

Nem a capital, nem qualquer outra cidade 

Nordeste, exceção Fortaleza, abrigam igual número. Ju-

iz Direito Mossoró”. 
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Depois procurarmos a intervenção de Epitácio Pessoa, 

com o telegrama de 23 de dezembro: 

 

“Exmo. Senador Epitácio Pessoa. Rio. Além 

população adventícia municípios rio-grandenses 

acham-se famintos abrigados Mossoró mais de dois mil 

paraibanos. Imploramos vosso valimento socorrer tris-

tíssimas condições flagelados, enviar auxílios ou passa-

gens vapores. Felipe guerra, Presidente Defesa Nordes-

te”. 

 

Esse telegrama teve resposta, embora demorada: 

 

“Felipe Guerra. Prefeito Mossoró. Petrópolis – 

14 Janeiro. Calógeras deu ordem especial Loide passa-

gens. Espitácio”. 

 

Tais passagens, porém vieram. 

Cumprir notar que as estatísticas tentadas para conhecer o 

número de retirantes e flagelados em Mossoró há esse tempo, 

não exprimiam números exatos. Difícil era apanhar todos, espa-

lhados pelos casebres e recantos da cidade e arrabaldes, abarra-

cados nos arredores, à sombra (?) de árvores sem folhas e sem 

sombras. Muitos se ocultavam julgado que se queria “tirar uma 

lista para embarque”. 

As mulheres, principalmente, não apareciam, por sua qua-

se nudez. 
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Um viajante pára o animal em frente a um casebre, na es-

trada, e pediu um capo d’ água. O homem da casa não estava. 

“Entre, foi à resposta, na sala tem um pote. Não podemos apare-

cer. Não temos roupa”. 

Fatos como esse não eram isolados nas secas, e parece que 

ignorados apenas por aqueles que negavam socorros à tão infeliz 

e abandonada população, merecedora de todo amparo e prote-

ção. 

Continuamos o registro de telegramas de dezembro. 

 

“Exmo. Presidente Estado (Paraíba). Redação 

União. Imprensa. Paraíba. Acham-se Mossoró 603 reti-

rantes Catolé, Brejo do Cruz, 264 Souza, 293 Rio Pei-

xe, 126 Cajazeiras, 26 Pombal, 47 Jericó, 231 outros 

municípios Paraíba, não contando numerosos traba-

lhando salinas. 

Entrada cresce diariamente. Rogamos auxiliar 

esforços junto Governo Federal amparar esses infelizes, 

que têm sido socorridos aqui, escassos recursos envia-

dos Mossoró, sem distinção procedência, entre ainda 

maior número flagelados rio-grandenses. Felipe Guerra, 

Presidente Defesa Nordeste”. 

 

Não teve resposta esse despacho. Outro telegrama: 

 

“Exmo. Presidente República. Exmo. Ministro 

Viação. Rio. Com pesar comunico V. Exa. continua 
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chegada retirantes, regressando outros. Foi recolhida 

caminho Mossoró criança abandonada, havendo casos 

morte fome. Tem seguindo de Mossoró para Catolé, 

sertão paraibano, sacos farinha cinqüenta quilos condu-

zidos dorso humano, preço frete seis mil. Imploro so-

corro aflitiva, desesperadora situação. Felipe Guerra. 

Juiz direito Mossoró. 

 

De Mossoró a Catolé são mais de 160 quilômetros. 

 

“Exmo. Governador. Natal. Com auxílios en-

viados Prefeituras Distrito Federal e porto Alegre foi 

concluída e solidificada barragem cidade. Além de ou-

tros serviços foi iniciado preparo material barragem 

Barrocas, feito distribuição necessitados. Com os vinte 

contos enviados serão continuados alguns desses servi-

ços, fazendo-se ao mesmo tempo distribuição assistên-

cia necessitados, que morrem à mingua recursos, e cujo 

número já alcança talvez seis mil e avoluma-se diaria-

mente, conforme estatística enviaremos. Torna-se tris-

temente séria e precária situação Mossoró. 

“Juiz direito. Mossoró. Natal 4 dezembro. Fim 

habilitam-me informar Governo Federal peço dizer 

quais serviços atacados aí. Chaves. Governador” 

“Exmo. Governador Estado. Natal. Comissão 

resolveu iniciar serviços aterros cidade, chegar pedra 

barragem, outros pequenos serviços pela necessidade 
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imperiosa evitar desvio dinheiro compra cimento, ou-

tros materiais, que viria desfalcar verba enviada socorro 

famintos cujo número cresce desmedidamente entrada 

retirantes mais tristes precárias condições. Serviços ini-

ciados seiscentos homens válidos quase todos retiran-

tes. Há alguma inquietação sobre garantias segurança 

cidade. Números socorridos mera assistência sobe mi-

lhar. Juiz Direito Mossoró” 

“Mossoró – 10 – Dezembro. Exmo. Dr. Go-

vernador. Comissão resolveu iniciar serviços aterros ci-

dade na impossibilidade atacar barragem pela necessi-

dade imperiosa evitar desvio dinheiro comprar materi-

ais, cimento, que viria desfalcar verba enviada socorros 

famintos cujo número cresce desmesuradamente entra-

da retirantes nas mais tristes precárias condições. Ainda 

ontem entraram 23 famílias, maiores procedência Para-

íba. Juiz Direito Mossoró”. 

“Mossoró – 21 – Dezembro. Exmo. Governa-

dor Natal”. 

Conforme era de esperar houve suspensão 

chuvas, relâmpagos. Retirantes receiosos voltar sertão. 

Entretanto continuamos auxiliar aqueles que querem 

voltar. Gastos comissão trabalhos socorros média diária 

conto duzentos, 731 homens, muitos numerosa família, 

além, 1.148 assistidos. Perigosa imediata suspensão, se-

ria muito oportuno iniciar logo proveitoso serviço bar-

ragens Inspetoria. Conviria igualmente conseguir Inspe-
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toria Agrícola enviar abundância sementes algodão, 

pois, havendo regular inverno e algodão conservando 

preço alto, um só ano, com insignificante auxílio popu-

lação exausta, será suficiente refazer prejuízos sertão. 

Juiz Direito Mossoró”. 

 

“Juiz Direito Mossoró. Natal – 22 – dezembro. Acabo re-

ceber seguinte despacho”: 

 

“Em começo janeiro quando será aberto novo 

crédito seca autorizarei outros obras Mossoró, areia 

branca, outros municípios. Abraços. Tavares de Lira. 

Ferreira Chaves. Governador”. 

 

Convém lembrar que até essa data nenhum serviço fora 

iniciado em Mossoró, quer pela Inspetoria, quer pelas Obras 

Novas. 

 

“Exmo. Dr. Governador. Natal. Mossoró – 22-

12. 

Pessoal trabalhos dia 21 atingiu 918 homens. 

Despesa trabalhos e assistência 1:238$800. Ainda hoje  

Chegaram famílias retirantes. Juiz Direito”. 

“Juiz Direito Mossoró. Natal – 23-12. 

Ciente despacho. Ministro não deseja abrir 

crédito agora por ser fim exercício o que dificulta exe-

cução ordens movimentos Tesouro, Tribunal Contas; 
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abrirá, porém, começo janeiro, que está bastante próxi-

mo. Talvez antes novos créditos sejam atacados servi-

ços barragens submersíveis aí, conforme ainda hoje so-

licitei. 

Atenta por ora escassez recursos pareceria 

prudente revezar turmas trabalhadores nos serviços em 

execução, como se está fazendo em Caicó e outros mu-

nicípios. Assim haveria tempo aguardar novos recursos 

prometidos. Faltam poucos dias janeiro. Chuvas. Go-

vernador”. 

 “Mossoró, 24-12. Exmo. Dr. Governador. Na-

tal. Ciente vosso telegrama. Difícil revezar turmas tra-

balhadores salários oitocentos réis, farinha trezentos, 

feijão quatrocentos. Temos feito possível economia. 

Promotor Público, Delegado, eu, diariamente fazemos 

distribuição e pagamentos. Dois primeiros prestam re-

levantes serviços, além bom policiamento Delegado. 

Restringindo distribuição assistência talvez possamos 

chegar dia 5 janeiro. Maior diária 5 auxiliares 2$000. 

Ontem, 1.031 homens trabalho 1.243 assistidos. Ainda 

entram retirantes. Ontem distribuição assistência retira-

da braços flagelada deu à luz hoje retirada flagelada 

atacada dores parto. Estado sanitário bom. Juiz Direito 

Mossoró”. 

“Mossoró 23-12 Exmo. Governador. Natal”. 

Ciente comunicação Dr. Lira. Peço permissão 

afirmar V. Exa. que hipótese inverno, nenhum proveito 
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ficará socorro famintos atual calamidade, impossibilita-

dos então serviços barragens, açudes. Continuando se-

ca, porém, aquelas promessas créditos encontrarão cen-

tenas flagelados mortos, milhares famintos socorrer, em 

vez de homens capazes trabalho proveitoso. Ontem 974 

homens trabalho, muito representado numerosas famí-

lias, além número superior mil assistidos Mossoró seri-

amente difíceis embaraçosos condições, com cerca seis 

mil flagelados, maioria população adventícia. Juiz Di-

reito Mossoró”. 

“Mossoró – 27 – 12. Exmo Dr. Governador. 

Natal.  

Está havendo fluxo retirantes. Temos sido 

obrigados aconselhar volta retirantes, o que com os pe-

quenos auxílios que podemos fornecer trará grandes so-

frimentos infelizes que palmilharão longos estradas re-

gião devastada, sofrimentos que irão à morte pela fome, 

na pavorosa hipótese continuar a seca 

Entretanto, diante escassez tardios recursos 

auxílios, diante infeliz, bárbara negação trabalho produ-

tivo capaz socorrer flagelados, somos obrigados arriscar 

sorte infelizes, que não podemos socorrer, medonha 

responsabilidade que, com certeza, não poderá atingir 

V. Exa. nem a nós, que desde abril imploramos, na cer-

teza de que iria suceder o que está sucedendo. Dia 24 

serviços 1.040 homens, além 1.177 socorridos. Hoje 

tomamos medidas apertadas economias. Trabalhos diri-
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gidos gratuita atividade Major Romão Filgueira. Julgo 

socorros irão até dia 3. Felipe Guerra. Juiz Direito Mos-

soró”. 

“Juiz Direito Mossoró. Natal. 29 – 12. 

Transmiti Ministro Viação notícias vossos úl-

timos despachos. Aguardo providências, cuja urgência 

tenho encarecido. Chaves. Governador”. 

“Mossoró 28 – 12. Exmo. Dr. Governador. Na-

tal.  

Mulheres hoje aglomeradas tentaram atacar 

carro estação estrada de ferro, romperam sacos farinha. 

Comparecendo Delegado Polícia ordem imediatamente 

restabelecida. Confirmo dois despachos anteriores. Juiz 

Direito Mossoró”. 

“Mossoró 1º/01 – (1916). Exmo. Governador. 

Natal. 

Serviços terminaram ontem com 532 homens, 

continuando oitenta restos trabalhos poucos dias. Cida-

de oferece triste espetáculo homens, mulheres famintos, 

andrajosos. Voltam alguns tristíssimas condições para o 

sertão, o que será um suicídio, hipótese continuar seca. 

Tempo completamente desanimador. Julgamos dispen-

sado acrescentar palavras. Bem compreendeis situação. 

Juiz Direito Mossoró”. 

“Juiz Direito. Mossoró. Natal – 6 – 1º. 

Telegrafei Ministro Viação encarecendo ur-

gente necessidade novos serviços. (?) Engenheiro Re-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

51 

 

zende telegrafará Franklin sobre barragens Ferreira 

Chaves”. 

 

Convém notar que “novos serviços” – foi um modo de di-

zer, porquanto nenhum serviço havia ainda em Mossoró, a não 

ser aqueles em que foram distribuídos os vinte contos.  

O “Comércio de Mossoró”, em sua edição de 22 de janei-

ro de 1916, noticiou: 

 

“Acha-se entre nós o ilustre engenheiro Dr. 

Guilherme Browne, em comissão do Governo para di-

reção do serviço de barragens. Já foram encetados os 

trabalhos de reparo às barragens submersas do rio Mos-

soró, que, construída sob a direção de Guilherme Bor-

ges, não resistiram aos primeiro ano de inverno”. 

  

Esse pequeno serviço de reparos de barragens, atacada ca-

da barragem uma a uma, dando trabalho apenas a trinta ou qua-

renta operários, nenhum influência teve no estado de penúria 

dos flagelados. 

Os serviços do pequeno açude do Saco tiveram início já 

em 1916. 

E de 26 de janeiro desse ano o telegrama do ministro da 

Viação noticiando acha-se de viagem a Comissão encarregada 

de serviços da estrada de rodagem, dos açudes do Saco e serra 

Vermelha. 
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O governo Ferreira Chaves era grande partidário de estra-

das de rodagem. Mais tarde, construindo, pelo Estado, em seu 

Governo a estrada de Natal a Santa Cruz. Foi o primeiro a se 

interessar seriamente pelo problema. 

Por lei de julho de 1016 o governo municipal de Mossoró 

estabeleceu prêmio a estrada de rodagem que fosse construída 

entre Mossoró e Limoeiro, no Ceará. No ano seguinte foi essa 

estrada inaugurada. 

Em 1915 não recebemos com entusiasmo a notícia da 

construção da estrada de rodagem de Mossoró para o sertão, que 

chegamos a desconfiar ser “presente de grego”. Pareceu-nos 

então mais uma tentativa para criar embaraços à estrada de ferro 

de Mossoró. “Gato escaldado”... E, depois o automóvel, o cami-

nhão era ainda desconhecido no sertão, talvez mesmo no Estado. 

Parecia-nos que esse meio de transporte não seria suficiente para 

uma grande safra de algodão, como ainda não é para transporte 

econômico do sal, a grandes distâncias. Pouco depois levados a 

reconhecer nosso grande engano. Estávamos errados. 

Em dezembro de 1915 recebemos telegrama: 

 

“Juiz Direito Mossoró. Rio – 6 – dezembro. 

Continuamos trabalhando benefício flagelados, sempre 

prestigiados boa vontade esforços Ministro Lima. Pe-

dimos também estrada rodagem Mossoró São Miguel, 

prevenir hipótese possíveis embaraços realização por 

conta União estrada ferro.  

Juvenal Lamartine. Secretario Câmara”. 
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Esses embaraços que o despacho julgava “possíveis” já 

atuavam fortemente no Rio. 

Aquela estrada de rodagem foi iniciada. Pouco depois 

suspensos os serviços, conforme referência que anteriormente já 

fizemos. Um órgão da imprensa local noticiava em sua edição 

de 25 de dezembro: 

“Anteontem por ocasião de se distribuir o auxílio pelos 

flagelados caiu um rapaz com ataque... de fome”. 

Eram essas as condições dos retirantes, em Mossoró, e dos 

flagelados do município. Essa anormalidade prolongou-se pelos 

primeiros meses de 1916. 

Desde dezembro de 1915 apareciam os primeiros pressá-

gios de inverno muito conhecidos pelos sertanejos: relâmpagos 

“para cima”, chuvas pelo Piauí, pelo Crato, chuvas esparsas em 

alguns pontos do sertão, etc. E por isso alguns retirantes se ani-

mavam a regressar a seus sertões. As comissões em Mossoró 

animavam esse movimento, forneciam meios para tal, como 

adiante veremos. Entretanto, com a notícia de que em Mossoró 

havia socorro e “serviço do governo”, chegavam sempre retiran-

tes. 

Esse fluxo e refluxo de retirantes é um fato característico, 

sempre observados nas secas. Os infelizes sertanejos perdem o 

controle próprio, fustigados pela miséria. Andam às tontas, “pa-

ra cima e para baixo”, acompanhados sempre pelos sofrimentos. 

Podemos adiantar que o ano de 1916 foi de fraco inverno 

422 mm segundo a precipitação pluviométrica de Mossoró. 
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Houve fracas colheitas e safras pelo sertão. Como sempre 

acontece nos pequenos invernos, em lugares mais, em lugares 

menos. 

Não estivesse o sertão com sua vida econômica desorga-

nizada, tivesse a população recebido pequeno auxílio para ence-

tar trabalhos, melhores resultados teriam aparecido. Segundo 

dados oficiais a exportação de algodão foi em 1916 de 

4.350.489 quilos, contra 5.460.624 em 1915 e 8.674.848 em 

1917. Há esse tempo a cultura algodoeira estava pouco desen-

volvida pelo sertão, no agreste ainda não era ele plantado e mui-

to pouco cultivado nas caatingas. 

Em 1915 a altura pluviométrica foi 204 mm, e em 1917 

chegou a 1.220. No período de vinte anos, 1907-1926, a maior 

safra de algodão exportado foi a de 1911, com 14.197.682 qui-

los, apesar da fraca pluviosidade do ano, que foi 359 mm. 

Quanto à produção, a maior safra de algodão verificada no 

Estado, desde os primórdios de sua cultura algodoeira até o pre-

sente foi no ano de 1935 com 30.576.000 quilos. Altura pluvio-

métrica 761,8 mm. Nesse ano só o município de Baixa Verde 

produziu oito milhões de quilos, número nem antes, nem depois 

atingido. O município de Mossoró produziu, também, nesse ano, 

2.600.000 quilos. Já no ano anterior, 1934, o primeiro município 

havia produzido 7.200.000 quilos, sendo a altura pluviométrica 

de 706 milímetros. 

Esses dados da produção algodoeira de Baixa Verde e 

Mossoró foram colhidos do relatório, página 99, que em 1940 

fez publicar o Interventor Rafael Fernandes, e também do órgão 
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da imprensa oficial, em sua edição comemorativa do quinto ano 

de governo do mesmo interventor. 

É de justiça lembrar que aqueles dois anos de grande pro-

dução, não alcançada até então, nem depois, foram nos anos de 

governo do Interventor Mário Câmara. 

Os dados pluviométricos de 1930 para trás foram colhidos 

em Mossoró. Os demais são da Estação experimental de Cruze-

ta, cada um relativo a doze meses de cada ano. É natural haver 

divergência de altura pluviométrica entre localidades. Para tal é 

bastante que uma “Boa chuva” registrada em um pluviômetro 

não alcance o outro. 

Em regra não são muito sensíveis essas diferenças. As ob-

servações pluviométricas de Mossoró e de Cruzeta são bem ín-

dices gerais das duas regiões do sertão seco do Estado. 

Feita essa ligeira digressão sobre produção algodoeira, 

voltamos ao assunto principal. 

O inverno de 1916 manifestou-se duvidosamente, inspi-

rando pouca confiança. Foi expedido o telegrama seguinte, a 15 

de janeiro: 

 

“Exmo. Dr. Governador. Natal. 

Continua prolongada suspensão chuvas. Tem-

po desanimador, chegando novas levas retirantes. Cida-

de calma. Juiz Direito”. 

 

Algumas que não conhecem o andamento das secas, e 

pouco refletem sobre a calamidade, entendem, parece, que cain-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

56 

 

do chuvas esta terminada a crise. É uma ilusão. No início da 

estação chuvosa, ao findar uma seca, a crise torna-se mais aper-

tada e aflitiva. Cessam, então, ou são interrompidos os serviços 

em que se vinham empregando as atividades. Os retirantes 

acham-se fora de sues habituais lugares onde trabalhavam. Os 

patrões rurais com parcos recursos, esgotados, esperam que o 

inverno se acentue, cautelosos e medrosos. O pequeno lavrador 

nem sempre encontra semente para suas lavouras, todas consu-

midas na seca. O transporte no dorso de animais fica paralisado, 

porquanto as cavalgaduras exangues pelo trabalho, no verão, 

alimentadas com pequeno e impróprio racionamento não resis-

tem a chuvas e atoleiros, mesmo insignificantes. Rejeitam as 

rações, sentem o “Cheiro de inverno” e o campo ainda não lhes 

oferece pastagem suficiente. E por isso os donos os deixam nos 

campos, para que vagarosamente se refaçam. Era assim ao tem-

po dos comboios. 

Com as primeiras chuvas, após a seca, a salubridade pú-

blica torna-se má. Em Mossoró, na seca de 1915, apesar de to-

das as desgraças, foi possível conservar de maior a dezembro em 

boas condições o estado sanitário, quando a epidemia, com rigo-

rosa limpeza, embora precária em uma cidade sem água, sem 

serviços sanitários. 

O elevado obituário não foi devido a epidemias. Foi oca-

sionado pela fome, pela miséria, falta de alimentação. A morta-

lidade infantil foi assustadora. No princípio do inverno aparece-

ram doenças a “falta dos retirantes”, e a mortalidade infantil 

elevou-se de uma forma dolorosa e cruel. 
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Por todas essas e outras circunstancias, aliás conhecidas, 

inseparáveis do início do inverno, após uma seca, máxime quan-

do, como aconteceu em 1915, a população flagelada foi entregue 

a cruel e bárbaro abandono, aqueles que em Mossoró se haviam 

interessado na campanha “pró-flagelados” continuaram a se ba-

ter pelo amparo a infelizes nordestinos 

Tanto mais que se havia propagado a noticia de que em 

Mossoró havia “Trabalho do Governo” e por isso mesmo, inici-

adas as chuvas, não cessou logo a entrada de retirantes. Já em 

março, 1º de março, foi expedido despacho: 

 

“Exmo. Dr. Governador. Natal. 

Continua crise. Situação agravada constante 

chegada retirantes. Gêneros subiram quarenta por cento 

devido escassez vapores. Rogamos vossa intervenção 

sentido alcançar viagens vapores Mossoró, pois falta 

vapores ocasionará insustentável posição comércio e 

população região sertaneja. Comissão engenheiros, for-

çando mesmo necessidades serviços, impossibilitada 

colocação flagelados. Faltando inverno, ausência am-

plas medidas socorro, sentimentos humanidade obrigam 

implorar esmola despovoar sertão, embarque retirantes, 

evitando assim despovoação região motivada então 

mortalidade seus habitantes. Juiz Direito Mossoró”. 

 

O Governador, sempre solícito, respondeu logo: 
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“Juiz Direito. Mossoró. Natal – 2. (março). Tele-

grafei Ministro Fazenda, Viação transmitindo juntos recla-

mos vosso despacho. Aliás, tenho freqüentemente insistido 

essa providência. Ontem mesmo telegrafei Presidente Re-

pública respeito transporte sal, como publicará hoje edição 

República. Não cessarei expressar Governo União dolorosa 

emergência oprime população exposta inumeráveis sofri-

mentos. Abraços. Ferreira Chaves. Governador”. 

 

Cumpre ainda lembrar circunstância que muito piora a situa-

ção do sertão no início do inverno, após a seca. O comércio importa-

dor retrai-se logo. Suspende pedido de gêneros alimentícios, com o 

fim de esgotar estoques antes do aparecimento de recursos pelo ser-

tão. 

O comércio se vinha abastecendo, em falta de produção local, 

com gêneros importados: farinha, feijão, milho, arroz, açúcar, etc. 

Isso se reúne a outras circunstâncias já analisadas, para excessivo 

encarecimento de mercadorias. E a população acha-se depauperada. 

Até mesmo os abastados são ricos... sem dinheiro. 

Bento Praxedes, que era um dos esforçados em benefício dos 

flagelados por sua atuação individual e como redator chefe do “Co-

mércio de Mossoró’, era também o chefe governista local, e aquele 

que se entendia diretamente com o Ministro Tavares de Lima. Em 

data de 7 de março expediu o despacho”: 

 

“Dr. Tavares Lima. Rio. 
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Fome continua povo, despeito inverno, falta 

absoluta meios adquirir sementes. Se fosse possível au-

torizar juntos compostos juízes, vigários cada localida-

de distribuição urgente dinheiro compra sementes não 

perder época plantação, seria obra benemérita muitas 

benções atrairia governo. Esperar remessas demoradas 

sementes, chegarão tarde, inoportuno plantio. Situação 

é tal que apesar inverno sertão, povo continua descer 

esta cidade, onde trabalham mil homens açude, roda-

gem, estando nove mil pessoas sem ocupação, vagando 

ruas, continuando entradas diárias quarenta, cinqüenta 

retirantes. Comerciantes, famílias locais já não podem 

mais peso esmolas, pediram solicitar V. Exa. passagens 

famintos, autorização engenheiros auxiliar regressos 

que quiseram. Só serviço cada localidade evitaria des-

locamento população, aglomeração perigosa, fatal uma 

só cidade, já estando desenvolvendo câmaras de san-

gue, febres, outras doenças. 

Estatística flagelados acusa um terço sertões 

paraibanos. Catolé, Souza, Jericó, Rio Peixe; grande 

parte localidades, próximas Ceará – Pereiro, União, 

Russas, Limoeiro, Sabedoria, Patriotismo altos poderes 

República espera povo infeliz medidas suavizem tanta 

lástima, sofrimentos, misérias indescritíveis. Sauda-

ções,. Bento Praxedes”. 

 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

60 

 

Em 10 de janeiro fora transmitido por doze senhoras de 

Mossoró o seguinte telegrama: 

 

“Exmas. Madame Wenceslau Braz, Urbano 

Santos, Rui Barbosa, José Bezerra, Alberto Maranhão, 

Soares Santos, Vicente Piragibe, Macedo Soares, Coe-

lho Neto, Tavares Lima. Rio. 

Possuídas intensa dor, presenciando horríveis 

quadros, excedem forças nossos corações, diante nossos 

olhos levas patrícios famintos esqueléticos, esfarrapa-

dos estacionam ruas e subúrbios esta cidade, sem abri-

go, sem pão, sem esperanças, em plena miséria, em 

prantos, implorando caridade particular, já exausta, ape-

lamos vossos sentimentos humanitários angariardes do-

nativos, enviando máxima urgência esta cidade. 

Habitantes desde município geralmente pobres 

impossibilitados continuar fornecer exíguos recursos, 

serão forçados presenciar morrer fome milhares patrí-

cios caindo suas portas, trazendo aos braços filhinhos 

exangues, arquejantes. Poderes públicos esta localida-

de, comércio, outras associações têm improficuamente 

recorrido aos poderes superiores sem quase nada obter. 

Nossa situação é fremente, pedimos, pelo amor 

de Deus, não desampareis nossos pedido. Pondo vossos 

prestimosos serviços causa miseráveis nortistas, traba-

lhando incessantemente, carinhosamente perante vossos 

esposos, a fim de obter poderes centrais serviço perma-
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nente este, outros municípios centro evitar completo 

êxodo, ruínas, aniquilamento total zona seca, Nordeste 

Brasileiro. 

Contamos vossa dedicação favor causa infeli-

zes irmãos”. 

 

O “Mossoroense”, órgão da imprensa local, em sua edição 

de 8 de abril de 1916, publica o telegrama e mais informações 

relativas. Vê-se nessa publicação que três senhores, respondendo 

a Madame Izaura Rosado, primeira signatária do telegrama, en-

viaram: Senhora Wenceslau Braz, 20 de janeiro, cinco contos de 

réis. Madame Tavares de Lima, em igual data, duzentos mil réis. 

Senhora Gaby Neto, 7 fevereiro, enviou novecentos e oitenta e 

sete mil e quinhentos réis. Essa importância total, 6:187$500, foi 

distribuída, pelos flagelados em pequenos serviços na cidade e 

reparos em estradas de comboios, em esmolas e assistência a 

doentes, e até 10 de março, em auxílios para viagem de retorno a 

450 famílias de retirantes, com 1.280 pessoas, sendo 725 da Pa-

raíba, 528 do Rio Grande do Norte e 27 do Ceará. 

A mesma edição do citado jornal publica um telegrama de 

Childerico Fernandes e João Correia Fernandes, da firma Fer-

nandes & Cia., de Belém do Pará, enviando a quantia de três 

contos para os flagelados de Mossoró e quinhentos mil reis para 

Pau dos Ferros, pela mesma firma angariados. 

A 3 de março foi expedido o telegrama: 

 

“Exmo. Dr. Governador. Natal. 
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Ótimas notícias chuvas sertão. Há completa 

falta sementes algodão. Neste primeiro mês de chuva 

padecimentos sertanejos, principalmente dos refugiados 

cidades, assumirão pungente intensidade. Juiz Direito”. 

Esse telegrama foi logo respondido a 5: 

“Juiz Direito. Mossoró. 

Parabéns manifestação chuvas. Aqui também 

completa sementes algodão. Requisitei novamente Mi-

nistro Agricultura. Recebendo remeterei urgente. Te-

souro dispendendo Natal cem mil réis diários assistên-

cia flagelados destino Norte, Sul. 

Tenho insistente exposto Governo União situa-

ção geral Estado. Ferreira Chaves. Governador”. 

 

Logo a 6 do mesmo mês de março foi expedido o seguinte 

telegrama: 

“Exmo. Dr. Governador. Natal. 

Tempo duvidoso ainda, urgindo assim larga 

distribuição sementes algodão, feijão, lavouras capazes 

resultados, mesmo invernos irregular. Receiamos se-

mentes americanas. Preferimos nacionais. Aqui miséria 

pungente, produzindo desilusões, indignação, cruel 

abandono infelizes brasileiros, a quem se nega mais 

mesquinha assistência. Se ria máxima conveniência al-

cançar autorização ministro para com isso engenheiros, 

aqui, destinar pequena parcela verba serviços, em auxí-

lios internar retirantes seus lares Juiz Direito”. 
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Em março foram enviados seis contos de réis, pelo Go-

verno Federal, para auxílio aos retirantes que quisessem regres-

sar a seus lares. Foi nomeada para essa distribuição uma comis-

são composta do Juiz de Direito, Presidente da Intendência e 

Farmacêutico Jerônimo Rosado. 

O “Comércio de Mossoró”, em sua edição de 25 de março 

noticiou: 

 

“A comissão que o Exmo. Governador do Es-

tado nomeou para dar as retiradas aos flagelados que 

quiserem voltar para seus lares tem cumprido esses de-

ver escrupulosa e honradamente”.  

 

O socorro era dado em gêneros alimentícios para a viagem 

em dinheiro, e em sementes para plantio, que alguns pediam.  

O governo do Estado mandou, por sua vez, distribuir pe-

los municípios a quantia de vinte contos de réis para comprar de 

sementes. A Mossoró coube um conto de réis. Um ato de previ-

dente e modesta assistência administrativa, aliás, até então pou-

co usada, como se de luz de um artigo publicado no jornal ofici-

al de março, pelo Dr. Alberto Maranhão, que o incluiu no volu-

me da brochura que publicou depois, sob o título de “Na Câmara 

e na Imprensa” Nesse artigo, obra citada. Página 162, lê-se: 

 

“Entre as medidas com que vai o Governo do 

Estado correspondendo à confiança do povo, destaca-se 
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agora a mais recente, com a emissão especial de vinte 

contos de réis, em apólices, nobre e patrioticamente 

tomadas pelo comércio Exportador de Natal, para com-

pra e distribuição de sementes de algodão, destinadas 

ao plantio de inúmeros roçados que esperam a semea-

dura neste promissor começo de inverno... A corajosa e 

decisiva providência da emissão para sementes com o 

Governador vem de garantir, com o auxilio louvável do 

comércio de Natal, o plantio do algodão, em vasta zona 

de nossa terra, é um ato que merece a mais grata con-

signação e aplausos, nas crônicas da época, porque 

marcará na história do Brasil um exemplo a seguir, e 

uma demonstração evidente de capacidade prática dos 

governos em nossa Pátria”. 

 

Na publicação de “Relatórios, Leis e Resoluções” da In-

tendência de Mossoró, vê-se a lei n.º 21 de 26 de março de 1909, 

assinada pelo seu então Presidente, Antonio Soares do Couto, 

que dispõe: 

 

“A Intendência de Mossoró, atendendo às 

grandes necessidades da população pobre do município, 

que atualmente não pode adquirir sementes para o plan-

tio, resolve autorizar ao Presidente para adquiri-las e 

fornecê-las aos plantadores do Município até a quantia 

de 800$, cuja importância correrá por conta da verba – 

Obras contra os efeitos das Secas”. 
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As sementes foram distribuídas. E parece que no ano se-

guinte houve outra distribuição, conforme se vê na citada publi-

cação: 

 

“Resolução n.º 29 Art. 1º: Fica aprovado o 

crédito de Rs. 779$380 dispendido com as sementes 

distribuídas aos agricultores do Município, de ordem do 

Presidente da Intendência, cuja importância correra por 

conta da verba contra Secas, criada pelo orçamento vi-

gente”. 

 

Essa resolução, assinada pelo Vice-Presidente em exercí-

cio, tem a data de 1º de março de 1910. 

Não era, portanto, para Mossoró, fato desconhecido a dis-

tribuição de sementes pelos necessitados, em anos de crise”. 

O Ceará e o Rio Grande do Norte sofreram cruelmente 

nesse 1915. 

A Paraíba foi mais feliz, segundo informa a obra de José 

Américo, “Paraíba e seus problemas”, à página 179: 

 

“... Mas os efeitos do cataclisma foram, dessa 

vez, aliviados por uma série de circunstâncias provi-

dencias. Interveio o prestígio nacional do Dr. Epitácio 

Pessoa que volvera a militar na política do Estado. À 

ação dos poderes locais veio, para logo, juntar-se à as-

sistência federal. Foram iniciadas obras de açude e es-
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tradas. Esse auxílio indireto evitou maior convergência 

da população para os Brejos e litoral, e atalhou outros 

prejuízos”. 

 

É ainda José Américo de Almeida que informa, à página 

273 da citada obra: 

 

“O próprio presidente Wenceslau Braz chegou, 

na sua mensagem de 1918, a enumerar, entre os servi-

ços de seu governo”: 

“A debelação, ou pelo menos minoração dos 

efeitos das secas no norte pelo emprego de providências 

que, se não evitam a reprodução do flagelo, ao menos 

impedem que ele apareça com a mesma intensidade e 

efeitos de até bem pouco tempo!!!” 

 

Essa última acentuação é nossa para evitar comentários 

que poderíamos fazer a essas palavras do corajoso Presidente. 

Logo em 1919 veio uma seca, com suas desastrosas con-

seqüências. Nas 27 instalações pluviométricas então espalhadas 

pelo sertão do Estado à média da precipitação chuvosa não ex-

cedeu a 128 mm. 

Em 1915 uma das maiores preocupações das classes re-

presentativas de Mossoró foi alcançar do Governo da União o 

ataque e prosseguimento dos trabalhos da Estrada de Ferro em 

procura do sertão. 
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Seria o amparo a milhões de vítimas da seca, um dos mai-

ores benefícios a regiões sempre ameaçadas pela calamidade, e 

um grande serviço ao progresso do País. 

Disse passaremos a tratar mais desenvolvidamente em ca-

pítulo especial. 

 

Estrada de ferro de Mossoró 
 

Durante a seca de 1915 houve em Mossoró forte campa-

nha perante o Governo Federal para que fossem prosseguidos os 

trabalhos da Estrada de Ferro. Seria naquele momento o meio 

mais condizente e de resultado proveitoso para dar trabalho a 

uma população que morria de miséria à falta de ocupação. Nada 

foi possível alcançar. 

Já temos dito que o presente trabalho não é propriamente 

um histórico da seca de 1915. É, antes, um registro de documen-

tos relativos ao que então se fez e ocorreu em Mossoró. Entre-

tanto diremos alguma coisa sobre a Estrada de ferro de Mossoró. 

Sua propaganda foi duradoura e tenaz. A cada crise clima-

térica recrudescia a luta. Todos aqueles que dela se ocupavam, 

entre os mais competentes, indicavam o valor e o alcance da 

Estrada. 

Apenas a estreita politicagem, talvez curta visão de al-

guns, criava embaraços. Não flato mesmo quem chegasse a 

afirmar que a Estrada de Ferro de Mossoró... “era um mito”! 

Interesse materiais, e falando mais claro, dinheiro de ar-

gentários chegou, no Rio, a interessar órgão da imprensa, con-
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trariando o grande empreendimento. Com palavras de outros, de 

indiscutível competência, seguiremos em ligeiros traços, fases 

diversas da velha aspiração, nascida e sustentada em Mossoró, 

da construção da Estrada. 

A “Revista do Clube de Engenharia”, do Rio, em seu nú-

mero 22 de 1910, publicou o “Parecer sobre a estrada de ferro de 

Mossoró ao S. Francisco, lido em sessão do Conselho Diretor de 

23 de Julho de 1910, pelo relator Engenheiro Chorckatt de Sá”. 

E assim principia o parecer: 

“O Intendente Municipal de Mossoró telegrafou ao Clube 

de Engenharia nos seguintes termos: 

 

“Pedimos intervir perante o Governo mandar 

fazer estudo Estrada de Ferro de Mossoró ao S. Fran-

cisco autorizado orçamento feral da República. Distân-

cia Mossoró Petrolina 660 quilômetros. Salinas Mosso-

ró produzem anualmente aproximadamente novecentos 

milhões quilogramas sal, podendo ser transportado 

grande parte abastecer centro. Rio G. do Norte, Paraíba, 

Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerias, até onde 

chegarem o São Francisco e seus afluentes navegáveis, 

todos mencionados permutarão mercadorias Mossoró, 

que é o atual ponto convergente comercial dos quatro 

primeiros. Saudamos emertíssima corporação. Jerônimo 

Rosado, Intendente Municipal.” 

“Pelo Exmo. Sr. Dr. Paulo de Frontin, continua 

a ilustre Engenheiro, fui designado para estudar a ques-
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tão... Gostosamente aceitei a honrosa incumbência e 

por trata-se de um assunto que venho estudando desde 

1888, como prova a conferência por min feita no salão 

deste, Clube...” 

 

E passa a informar o notável parecer: 

 

“A estrada que o povo do sertão dos três Esta-

dos do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernam-

buco reclama é a que de Mossoró se dirige ao rio São 

Francisco, atravessando o coração dos três Estados. Da-

ta e 1875 o primeiro “anhelo”. O industrial João Ulrich 

Graf celebrou em 28 de agosto de 1978, de acordo com 

a concessão legislativa provincial de 26 do mesmo mês 

e ano, contrato para a construção da Estrada de Ferro de 

Mossoró aos limites da Província do Rio Grande do 

Norte, passando pelos municípios de Apodi e Pau dos 

Ferros. Por decreto n.º 6.139 de 4 de março de 1876, o 

Governo Geral concedeu os favores do art. 9.º do Regu-

lamento a que se refere o decreto n. 5.561, de 28 feve-

reiro de 1874. Não concedeu garantia de juro, porque 

não foi ela solicitada, por estar convencido o concessi-

onário de que era desnecessária. Não conseguiu organi-

zar a companhia e a concessão foi declarada caduca por 

decreto n.º 8.598, de 17 de junho de 1882. Se bem que 

o industrial Urich Graf cogitasse do grande futuro da 

estrada, de seu prolongamento ao S. Francisco a linha 
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concedida era meramente provincial. Não estava paten-

te sua alta importância. Talvez tivesse conseguido rea-

lizar o seu sonho se tivesse dado logo o caráter geral 

que deveria ter, obtendo do Governo Geral concessão 

de toda a linha. 

“Este insucesso sacrificou os interesses do ser-

tão, protelando a construção da estrada, até... quem sabe 

quando? Só em 1888 foi renovada a tentativa. O porto 

escolhido era Macau, onde, assim como Mossoró, se 

encontraram importantes salinas. 

Estudos posteriores demonstraram a maior 

conveniência em aceitar Mossoró como ponto inicial... 

O ilustre deputado pelo Ceará Dr, Frederico 

Borges, em novembro de 1903, apresentou ao Congres-

so um Projeto de lei autorizando a construção da estra-

da ligando o litoral do Ceará ao S. Francisco, aceitando 

o mesmo traçado – Mossoró a Boa Vista. 

Mas, coube à ilustre Comissão de Obras Públi-

cas do Senado dar o traçado desta estrada, cuja constru-

ção se impõe, de forma definitiva. 

Tendo os Senadores Meira e Sá, Ferreira Cha-

ves, Antônio de Souza, Valfredo Leal, Castro Pinto, 

Tomaz Acioli, Ribeiro Gonçalves, Pedro Borges, Seve-

rino Vieira e Gonçalves Ferreira apresentado o projeto 

de lei autorizando o Governo a construir a Estrada de 

Ferro de Mossoró, ao S. Francisco a Comissão de Obras 

Públicas, composta dos Senadores Hercílio Luiz, Jona-
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tas Pedrosa e Severino Vieira, apresentou um luminoso 

parecer, em que foi posta em evidência a urgência da 

construção da estrada projetada, e determinando, com 

muito critério, o ponto terminal da linha, que seria Pe-

trolina, ficando assim estabelecida a ligação com a rede 

da viação baiana”. 

 

Até aqui o parecer do Dr. Chockatt de Sá, que passa a 

transcrever o citado parecer da Comissão de Obras Públicas do 

Senado. E transcreve também o projeto, que foi o seguinte: 

 

 “O Congresso resolve: Art. 1º – O Gover-

no da União mandará construir uma estrada de ferro 

que, partindo do porto de Mossoró, na vila de Areia 

Branca, atravesse, em linha mais ou menos reta, o Esta-

do do Rio Grande do Norte, nos municípios de Mosso-

ró, Caraúbas, Apodi, Portalegre, Patu, Pau dos Ferros e 

Luis Gomes, penetrando no Estado da Paraíba pelos 

sertões do Rio do Peixe, próximo do Estado do Ceará, e 

termina no sertão de Pernambuco, à margem do rio S. 

Francisco. Único – Para a dita construção abrirá o Go-

verno os créditos necessários. Sala das sessões, 27 de 

outubro de 1909”. 

 

São do citado parecer do ilustre engenheiro às palavras: 
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“Se há uma estrada de ferro projetada em nos-

so país da qual se possa dizer que já encontra prepara-

dos poderosos elementos de tráfego, essa estrada é a de 

Mossoró ao S. Francisco”. 

 

E ainda:  

 

“Ligando-se por Juazeiro à viação baiana, e 

por Pirapora à Central do Brasil, e por esta à Paulista e 

às estradas de S. Paulo, Rio Grande e Auxiliaire, ela 

permitirá o abastecimento de quase todo o país por via 

terrestre. E por essa formidável rede, que já não é mais 

um sonho, mas uma realidade, passará correndo ao 

primeiro apelo da pátria. Terá, pois, a estrada de Mos-

soró a S. Francisco, além do Caráter social, do caráter 

econômico, mais o estratégico”. 

 

Sob esse último aspecto já em 1904 publicávamos: 

 

“... E pondo em direta comunicação os Estados 

de Leste com a importantíssima artéria, fluvial do São 

Francisco, em futuro próximo à rede de viação férrea 

representada pela Estrada de Ferro Central do Brasil, a 

mais importante da América do Sul, representaria tam-

bém um grande passo para rede de estradas de ferro es-

tratégicas do Brasil, de tão palpitante e urgente necessi-

dade para a defesa e integridade da Pátria, que possui 
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extensíssimo litoral aberto, sem fortificações e sem Ma-

rinha capaz de o proteger, exposta à absorvente cobiça 

do moderno imperialismo”. 

 

Podemos logo adiantar qual o destino que teve aquele pro-

jeto de lei, que ficou conhecido com o nome de “Projeto Meira e 

Sá.” Ver-se-á como agiam a má vontade e os interesses contrá-

rios à Estrada de Ferro de Mossoró. O projeto permaneceu aba-

fado durante anos, e depois, misteriosamente, desapareceu. É 

incrível, mas é verdade. 

Em 1915, mais uma vez erguida tenazmente, em Mossoró, 

a campanha pelo prosseguimento da Estrada, deputados do Es-

tado procuraram, no Rio, o projeto. Não foi encontrado. É o que 

informa o Dr. Alberto Maranhão à página 66 de sua publicação 

“Na Câmara e na Impresa”. 

 

“... há alguns anos, no Senado da República, o 

eminente representante que foi de minha terra, Dr. Mei-

ra e Sá, que hoje é Juiz provecto na secção Federal do 

Rio Grande do Norte, apresentou, instruído por um dis-

curso que é um luminoso documento de sua alta capa-

cidade e extremado patriotismo, um projeto que, con-

forme há bem poucos dias, declarou o Sr. Juvenal La-

martine, jaz sepulto ou perdido”. 
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Não foi propriamente isso a declaração do deputado La-

martine. Esse informou clara e francamente, em discurso publi-

cado na “A República” de 10 de janeiro de 1915: 

 

“Terminando, Sr. Presidente, peço a V. Exa. os 

bons ofícios da Mesa junto à Comissão de Finanças, pa-

ra que esta dê seu parecer sobre o projeto do Senado, 

que autoriza o Governo a construir a estrada de ferro de 

Mossoró, no Rio Grande do Norte, ao centro da Paraí-

ba. Posso informar à Câmara que esse projeto teve pa-

recer favorável da Comissão de Obras Públicas desta 

casa, depois disso desapareceu, sendo infrutíferas todas 

as buscas feitas no arquivo da nossa Secretaria com o 

fim de encontrá-lo”. 

“Será possível, continua o ilustre deputado, 

explicar fatos dessa ordem que vão até o desapareci-

mento de pareceres por causas diversas de feitiços, uru-

cubacas, caveira de burro ou poderes outros de ato de 

ocultismo, de mágicas e poderosas forças ocultas!”. 

Esse último grifo é nosso. 

 

É de justiça abrir um parêntese para dizer algo sobre J. Ul-

rich Graf, que lançou a semente da Estrada de Ferro de Mossoró 

ao S. Francisco. Para tal é bastante à “Acta Diurna” do conheci-

do historiógrafo Câmara Cascudo, publicada na “A República” 

de Natal, de 27 de junho de 1940, e que por sua vez é baseada 
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em dados fornecidos pelo Major Romão Figueira, respeitoso 

mossoroense, muito conhecedor de sua terra. 

O inglês João Ulrich Graf chegou a Mossoró em 1966. De 

passagem por Natal examinou o ambiente comercial, vacilou em 

estabelecer-se nessa cidade ou em Macaíba, cidade próxima, e 

que era então o empório comercial da região, muito superior à 

capital. Estabeleceu em Mossoró casa compradora e exportadora 

de produtos da zona, e ao mesmo tempo importando diretamente 

fazendas e outras mercadorias estrangeiras. Teve logo grande 

prosperidade, a casa, que supria vasta região sertaneja do Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Ceará. 

“... Iniciadora de grande comércio de importação e expor-

tação e que tanto influxo deu ao lugar, sendo devido aos esfor-

ços do primeiro Vigário... (Nestor Lima)”. 

Viajou, com engenheiros, pelo sertão do Nordeste, che-

gando à margem do S. Francisco, em Petrolina. 

 Voltando a Natal, em agosto de 1875, com o então Presi-

dente da Província José Bernardo Galvão Alcoforado, contratou 

a construção de uma estrada de ferro, a partir de Mossoró aos 

limites da Província, em direção ao Rio S. Francisco, o que foi 

homologado por decreto imperial de março de 1876. 

A “Homologação” da concessão Provincial constitui no 

decreto imperial de 4 de março de 1876, referendado por Tomaz 

José Coelho de Almeida, Ministro da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas: 
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“Atendendo ao que me requereu João Ulrich 

Graf, concessionário da estrada de ferro da cidade de 

Mossoró, na Província do Rio Grande do Norte, hei por 

bem conceder-lhe, ou à Companhia que organizar, para 

a construção da mesma estrada, os favores declarados 

nos parágrafos 2º ao 7º do art. 9º do Regulamento a que 

se refere o Decreto n.º 5.561 de 28 de fevereiro de 

1874.” 

 

Voltando a Mossoró, Graf procurou organizar a empresa, 

fez propaganda, distribuindo impressos, prospectos, etc. Viajou 

ao Pará, onde faleceu. 

Veio logo a seca de 1877, desorganizando, anarquizando a 

vida dos sertões. Dois ingleses que haviam chegado a Mossoró, 

em companhia de Graf, retiraram-se então. 

Um outro seu companheiro, Conrado Meyer, suíço, ficou 

à frente da casa comercial, que muito prosperou, e durante anos 

foi o principal estabelecimento comercial da praça. 

As notas a que nos temos referido, de Romão Figueira, 

não elucidam um ponto: porque razão Graf preferiu Mossoró 

para fundar sua casa comercial? Mossoró era então desconheci-

da e insignificante cidade. 

Sabe-se, porém, com segurança, o motivo da preferência, 

devido a publicações do Coronel Francisco Fausto, conhecido e 

muito consciencioso pesquisador de dados históricos de Mosso-

ró. 
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O padre Antônio Joaquim Rodrigues foi vigário de Mos-

soró de 1844 a 1894. Durante esse longo período exerceu com 

hombridade. Elevação e seguro critério salutar, eficiente e ho-

nesta influência nos destinos de sua freguesia. 

Vingt-Un Rosado, em sua publicação “Mossoró”, diz : 

 

“O vigário Rodrigues foi um dos precursores 

da Estrada de Ferro de Mossoró, aquele grande e nobre 

ideal que empolgou todo o nosso povo, e que só come-

çaria a ser realizado depois de sua morte. A ele se deve 

à vinda para Mossoró de Ulrich Graf.” 

 

Já antes o Coronel Francisco Fausto, em sua publicação 

“Breve notícia sobre a vida do Vigário Joaquim Rodrigues e 

apontamentos históricos da Freguesia de Mossoró”, havia dei-

xado inconteste esse fato. 

Foi o vigário Deputado Provincial, nos biênios de 1854 a 

1857, e depois ainda nos quatro biênios de 1866 a 1873. 

Freqüentava a Capital, durante os trabalhos legislativos, 

mesmo antes de ser Deputado, tratando de interesse de seu mu-

nicípio. Muito amigo do Presidente Dr. Olinto Meira, que go-

vernou a Província de 30 de julho de 1863 a 21 de agosto de 

1866. 

Em Natal o vigário Rodrigues encontrou-se com Graf, que 

procurava onde melhor se poderia estabelecer. Com ele conver-

sou, mostrou-lhe as vantagens de Mossoró, prometeu facilitar a 

empresa, auxílios. E assim foi Graf para Mossoró, onde desen-
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volveu o então acanhado comércio da praça, valorizou as peles 

de caprinos, etc. 

Outras casas de vulto vieram logo a Mossoró, entre as 

quais uma do Barão de Ibiapaba, do Ceará, tendo como gerente 

o ilustre e conhecido cearense João Cordeiro. 

Uma lei, da Província, de dezembro de 1867, isentou, por 

três anos, do imposto de 5% sobre exportação para o estrangei-

ro, os negociantes que se estabelecessem em Mossoró, no prazo 

de dois anos. 

Há interessante episódio na vida do vigário Rodrigues e 

que merece registro. 

Já entrado em anos andou o vigário em trabalhos de seu 

ministério, fora da sede paroquial. Anoiteceu. Perdeu-se no ma-

to. Espalhou-se a notícia. Pode-se dizer que Mossoró todo se 

abalou para a caatinga. Foi encontrado o vigário, ferido, arra-

nhado pelos espinhos. 

Sua ação benfazeja levou-o até a fazer-se homeopata. Os 

pobres, principalmente, cheios de confiança, acorriam sempre às 

doses, gratuitamente fornecidas. Defendendo interesses da Pro-

víncia mais de uma vez teve que chamar à ordem colega que, da 

Província vizinha, tentava alargar jurisdição eclesiástica, inva-

dindo pelo Tibau, uma Paróquia do Rio Grande do Norte. 

Muito simples e humilde entre seus paroquianos, nunca 

teve vaidade ou pruridos de grandeza. Em tempos de enfadonhas 

e difíceis viagens, chegou a hospedar, em sua casa, cinco Presi-

dentes de Província, que em diferentes épocas, a convite seu, 

visitaram Mossoró. 
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Viveu pobre e muito pobremente morreu perto dos 75 

anos de idade, embora se considerasse tuberculoso desde a mo-

cidade. 

É, ainda do “Mossoró”, publicação a que já nos referimos 

à informação: 

 

“O vigário Antônio Joaquim Rodrigues, embo-

ra muito doente, dá o seu integral apoio ao movimento 

(abolição) de que fora um dos precursores, em Mosso-

ró.” 

 

Muito poderíamos ainda escrever sobre a vida do Padre 

Antônio Joaquim, talvez o maior benfeitor que Mossoró tem 

tido. Não seria justo falar de fatos ligados ao desenvolvimento 

de Mossoró sem algumas palavras sobre o humilde vigário que, 

durante meio século, beneficiou e eficazmente agiu, sempre em 

linha reta. 

Antes de concessão Graf, houve uma lei provincial de 14 

de dezembro de 1870, autorizando o Governo a “contratar com 

os engenheiros Luiz José e João Carlos Greenhalgh, ou quem 

mais vantagens oferecer, a construção de uma estrada de ferro 

que ligue a cidade de Mossoró ao porto ou ponto de descarga 

dos nativos que entrarem no rio “Cinco anos depois veio a con-

cessão a Ulrich Graf de que já falamos. 

Na página 227 da “Revista do Instituto Histórico e Geo-

gráfico do Rio Grande do Norte, vol. III de julho de 1905, lê-se: 
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“Em relatório do Dr. Olinto Meira que foi presi-

dente do Rio Grande do Norte lêem-se palavras: 

Estrada de ferro de Mossoró – como um com-

plemento da obra de navegação do rio Mossoró, julguei 

sempre conveniente melhorar as vias de comunicação 

dali até confins da Província. O terreno é quase todo 

plano, e sorte que já se transita sem grande incômodo, 

presta-se facilmente e com pequena despesa a esse de-

siderato. Tendo incumbido o engenheiro Dodt de levan-

tar a planta, organizar o orçamento e apresentar-me um 

relatório circunstanciado sobre a direção da estrada que 

projetava, deu-me ele conta dessa comissão no oficio de 

9 de maio último a que se acha anexa a mesma planta”. 

 

Essa planta foi guardada no arquivo da Secretaria do Go-

verno, de onde desapareceu, com outros documentos, do arqui-

vo, ao tempo do litígio entre o Estado e o Ceará. 

O advogado desse último apresenta como documento um 

fac-símile da mesma planta. O Conselheiro Rui Barbosa, advo-

gado do Rio Grande do Norte, em suas razoes publicadas, mos-

tra a evidência ser apócrifo e alterado esse fac-símile, reduzin-

do-o a seu nenhum valor e préstimo. Nenhuma autenticidade. 

Nem mesmo reproduzida a assinatura do engenheiro. 

O Governo Provisório da República por decreto de 22 de 

setembro de 1890 concedeu a João Pereira da Silva Monteiro, 

Francisco Lopes Ferraz Sobrinho, Joaquim José Valetim de Al-

meida e Augusto Severo de Albuquerque Maranhão privilégio 
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para a construção, uso e gozo de uma estrada de ferro, com um 

metro de bitola, partindo de Areia Banca rumo a Serra de Luis 

Gomes, passando por Mossoró, Caraúbas, Apodi, Portalegre, 

Martins, Pau dos Ferros e Luis Gomes. 

Nenhum andamento tivera essas diversas concessões. A 

propaganda, sempre levantada em Mossoró, continuou ativa e 

vivaz, principalmente durante períodos de seca, quando urgente, 

clamar por socorros e serviços para a população faminta e sem 

trabalho. 

Jerônimo Rosado era o grande animador da luta. Em um 

desses períodos teve como auxiliar esforçado o conhecido advo-

gado paraibano Antônio Gomes de Arruda Barreto. 

Veio, ainda, depois, a lei 297 de 2 de dezembro de 1910, 

dispondo em seu art. 1.º: 

 

“Ficam aprovados os contratos celebrados em 

25 de agosto último entre o Governador do Estado e a 

firma J. Bastos & Cia. Para a construção de duas estra-

das de ferro de penetração, estabelecimento de navega-

ção de cabotagem nas costas do Estado, armazéns de 

recolhimento e pontes de desembarque, fundação de co-

lônias agrícolas, pastoris e extrativas, em terras devolu-

tas de propriedade estadual, bem como o aditamento 

feito aos mesmos contratos em 1º de outubro, também 

último”. 
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Houve mais uma lei de 1912 prorrogando por 12 meses o 

prazo estipulado para apresentação dos estudos definitivos da 

estrada de ferro de Canguaretama a Acari. 

Essa firma de tão amplas concessões era constituída por 

Francisco Solon, Joaquim Olinto Bastos, Francisco Cascudo e 

Joaquim Etelvino. O organizador e sempre esforçado foi Fran-

cisco Solon. 

Ardoroso propagandista e mais ainda homem de ação, es-

se nome merece destaque. Não tem sido lembrado. Isso, porém, 

é um tributo pago por sua excessiva modéstia. Empreendedor, 

corajoso, lutador, quase sempre abria cominhos que a outros 

entregavam antes de auferir proventos. E assim, até morrer sep-

tuagenário, viveu lutando e trabalhando, ora milionário, ora po-

bretão, modesto, sofrendo injustiças, cauteloso em ocultar servi-

ços e valimento. 

Filho de Caicó, em sua primeira mocidade esteve em 

Mossoró, então grande centro de comércio, como empregado de 

uma cada comercial. No desempenho dessas funções, viajava 

constantemente para o sertão. Por várias vezes esteve em Souza, 

da Paraíba, representando casas de Mossoró, em liquidações de 

negócios. Isso no período de 1889. Conheceu bem o valor que 

representaria uma estrada de ferro de Mossoró a Souza. Tornou-

se fervoroso adepto dessa estrada, cuja propaganda desde anos 

se vinha desenvolvendo. 

O Cel. Solon era antes um homem de ação do que de pro-

paganda. Sua atividade era muitas vezes dispersiva e pouco me-

tódica, descurando de seus interesses, valiosos ou não. Pouco 
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atento a minúcias, qualidade negativa ao bom êxito de qualquer 

empreendimento. 

Contam duas anedotas que caracterizam com seu agir. 

Viajando em um barco, passa próximo de um pitoresco sí-

tio de coqueiros. Ficou encantado. Seria uma bela estação de 

repouso. Procurou comprá-la. Informaram-lhe que o pequeno 

sítio pertencera a um senhor que havia dado em pagamento a um 

“Coronel Francisco Solon de Natal”. 

Em uma praia vê um barco ao abandono, capaz de ser res-

taurado, mediante fácies reparos. Admira que o proprietário o 

não aproveite. Procura comprá-lo. Indaga . verifica que o barco 

lhe pertence.  

Em 1891, retirou-se para o Rio, onde trabalhou pela estra-

da de Mossoró. Regressou a Mossoró em 1898, como procura-

dor de Francisco Lopes Ferraz, construindo a salina “Marisco”, 

até terrenos comprados pelo mesmo Ferraz, na “Ilha das Ofici-

nas”, ao Barão de Ibiapaba, onde é hoje porto franco, ponto ini-

cial da Estrada de Ferro. Tornou-se agente da “Empresa Sal e 

Navegação” sendo depois dirigente. Viajava constantemente ao 

Rio. A fim de facilitar a ação do Governo e aprovação de um 

projeto apresentado e defendido na Câmara de Deputados por 

Tomaz Cavalcante, obteve Solon um termo de desistência de 

qualquer preferência que tivessem Crockatt de Sá e Nogueira 

Brandão para a construção da Estrada. 

Designado por centros nordestinos, no Rio, em companhia 

de Luciano Veras, Getúlio Nóbrega e Jader de Andrade, acadê-

micos, foi portador de uma mensagem solicitando a construção 
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da Estada. Por volta de 1905, constituía a “Companhia Comér-

cio e Navegação”, da qual era um dos direitos encarregado de 

seus negócios no Nordeste, obteve promessa do Dr. Alberto Ma-

ranhão de uma concessão que pretendia sobre a estrada. Consti-

tui depois a referida firma J. Bastos & Cia. 

O presidente do Congresso era então Fabrício Maranhão, 

irmão do Governador, de voto decisivo e preponderante na ad-

ministração do Estado. Foi imposta a obrigação de incluir, na 

concessão a requerer, mais a construção de uma estrada de Can-

guaretama a Acari. Fabrício Maranhão era residente e grande 

industrial em Canguaretama. 

Por intermédio do Dr. Luis Simões, residente em Paris, 

foram entaboladas negociações com Eugene Vasseur, Banque 

Syndicale Française e outros, para obtenção de um empréstimo 

hipotecário de dez milhões de francos, a 5%, ouro, mortizáveis 

em 60 anos, ficando a empresa denominada “Companhia das 

Estradas de Ferro do Estado do Rio Grande do Norte – Brasil”. 

Embarcando para Paris, em março de 1911, a fim de assi-

nar o contrato com os banqueiros, exigiram esses amplas garan-

tias, que submetidas à aprovação do Governo do Estado, foram 

julgadas inaceitáveis. Fracassou o empréstimo. 

Parece que não conseguindo levantar capitais no estran-

geiro procurou o Coronel Solon entendimentos com capitalistas 

nacionais. Foi transferida a concessão a conhecidos capitalistas 

cearenses que organizaram uma firma – Albuquerque & Cia. 

E, felizmente, para Mossoró, pois tratava-se de uma firma 

de cearenses de nome e prestígio firmados, não faltando a seus 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

85 

 

componentes capacidade, honestidade, capitais, atividade, com-

petência. 

Não temos informações detalhadas sobre essa fase das ne-

gociações. 

Em sua publicação “municípios do Rio Grande do Norte”, 

na Revista do Instituto Histórico e Geográfico, valioso repositó-

rio sobre a vida dos municípios, informa Nestor Lima: 

 

“Foi ela construída pela firma Albuquerque & 

Cia., concessionária do privilégio concedido a J. Bastos 

& Cia. Mediante contrato de 25 de agosto de 1910, 

aprovado pela lei estadual de 2 de dezembro do mesmo 

ano.” 

 

Em recente artigo publicado na “A República” de Natal, 

de 12 de março de 1942, diz o Dr. Alberto Maranhão ter sido ele 

“o Governador que empreendeu a construção do trecho compre-

endido no território norte-rio-grandense, concedendo a uma fir-

ma idônea a construção e exploração da linha tronco”. 

A firma que obteve a concessão em 1910 nada fez. Os 

serviços foram iniciados em Mossoró, pela firma Albuquerque 

& Cia. a 31 de agosto de 1912. Festas e muito regozijo da popu-

lação. 

Coube-nos a insigne honra de iniciar os trabalhos, dando a 

primeira “picaretada”. Proferimos então ligeiras palavras, publi-

cadas depois na imprensa local – “comércio de Mossoró” – de 

15 de setembro do mesmo ano, e que assim terminaram: 
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“Honrado pelo convite do Senhor João Mari-

nho, o digno moço, o inteligente e operoso iniciador 

desta futurosa via férrea, para inaugurar o serviço de 

terras, dirijo-vos estas palavras em obediência às ordens 

do quartel general da propaganda que se irradia deste 

município, para dizer-vos que estão inaugurados os tra-

balhos da Estrada de Ferro de Mossoró a Barriguda”. 

 

Barriguda, ponto terminal da concessão, era então um po-

voado na fronteira com o vizinho estado do Sul Hoje é cidade e 

município, com a denominação de Alexandria. 

Ainda na campanha de 1910, pouco depois do parecer lido 

pelo Engenheiro Chockatt de Sá. Como vimos, a 23 de julho 

desse ano, o conhecido diário do Rio “O País” publicou um arti-

go sobre a Estrada de Ferro de Mossoró ao S. Francisco, no qual 

se lê: 

“Escreve-nos o Capitão de Fragata Colatino 

Marquês de Souza”: 

“Teve lugar na última sessão do Clube de En-

genharia, convocada expressamente para que o Exmo. 

Sr. Engenheiro Dr. Chrockatt de Sá lesse o seu relatório 

sobre os estudos feitos para o traçado da estrada acima 

dita, a plena confirmação do plano que há cerca de dois 

anos organizamos, a fim de facilitar as comunicações, 

não só de todo o Brasil como de toda a América do Sul 
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com a Europa, cuja travessia se faria então em cinco di-

as entre os portos de Natal, e Lisboa”. 

 

Depois de várias considerações sobre a ligação de remotos 

sertões ao litoral, ao S. Francisco e sobre o porto de Natal, diz a 

referida carta que se entendeu com seu amigo Almirante Teotô-

nio, filho do Rio Grande do Norte, apresentando-lhe o seu proje-

to. O Dr. Melo Matos foi procurado então. E atarefado e preo-

cupado esse parlamentar com as lutas de sua candidatura ao Se-

nado não pôde tratar do assunto, como prometera, e por sua vez 

“entregou os papéis que lhe apresentamos com os mapas que os 

acompanhavam ao Deputado pelo Rio Grande do Norte Dr. Eloi 

de Souza para estudá-lo e fazê-lo vingar”. 

“... Mas, agora, parece que o projeto se realiza; não por 

nós, mas por intermédio de outro engenheiro mais capaz... ” 

Há esse tempo foi expedido de Mossoró o seguinte tele-

grama: 

 

“Mossoró, 23 de outubro de 1910. 

Exmo. Presidente República. Exmo. Ministro 

Viação, Manoel Acrísio. Tm3. População Mossoró nós 

representada apelando sentimentos patrióticos, compro-

vados intuitos grandes melhoramentos, iniciativa hu-

manitária adoção medidas salvadores Estados flagela-

dos seca, que preocupam louvável solicitude vosso go-

verno, pede vosso eficaz patrocínio sentido concessão 

requerida Engenheiro Chockott de Sá, relativa Estrada 
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de Ferro Mossoró S. Francisco. Antônio Couto, Presi-

dente Intendência; Felipe Guerra, Juiz Direito; Bento 

Praxedes, Promotor Público; M. F. Monte & Cia., re-

presentantes Comércio; Tertuliano Fernandes & cia., 

representantes industriais salineiros; Redação “Comér-

cio” “Mossoroense”; Dr. Francisco Pinheiro de Almei-

da Castro; Farmacêutico Jerônimo Rosado’. 

 

Na mesma data foi expedido outro, que idêntico a Pinhei-

ro Machado. E ainda outro: 

 

“Manoel Acrísio, Antônio Oliveira. Casa For-

te. Rio. 

Convém mostrar Chrockatt duas cópias tele-

gramas endereçadas Casa Forte. Brevemente lhes reme-

terá mensagens Hermes, Sodré. Rosado”. 

 

Nessa época a colônia Norte-Rio-Grandense, no Rio, 

principalmente os estudos eram propugnadores esforçados da 

estrada de Ferro, e representantes do trabalho que partia de Mos-

soró. Por isso, alguns telegramas e mensagens a autoridade, im-

prensa etc. eram endereçadas para Casa Forte, onde recebidos 

pelo conhecido velho Sant’Ana que aí funcionava, eram entre-

gues aos estudantes, que em comissão levavam pessoalmente ao 

destino. 

Em sua edição de 25 de agosto de 1912 o “Comércio de 

Mossoró” publicou o telegrama transmitindo do Rio a Bento 
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Praxedes pelo Coronel Miguel Faustino do Monte, em data de 

24: 

 

“A nossa bancada convidou a colônia Norte-

Rio-Grandense para uma grande reunião em que temos 

de agir sobre a via férrea de Mossoró S. Francisco”. 

 

E logo a 26 veio outro telegrama noticiando resultado da 

reunião: 

“Reunião resultou apresentar emenda orça-

mento Viação autorizando Governo entrar acordo con-

cessionários estrada estadual sentido prolongar o Mos-

soró – Barriguda até entroncar rede cearense. Isto se fa-

rá favor de Deus. Pode garantir amigos sertanejos. Mi-

guel Monte.” 

 

Esse último despacho veio na edição de 8 de setembro. E 

nessa mesma edição foi publicado o seguinte telegrama enviado 

do Rio ao Governador Alberto Maranhão: 

 

“Rio 20. Aceite cordiais parabéns realização 

seu ideal, construção estrada Mossoró, cuja comissão 

construtora seguiu dez corrente iniciar trabalhos dentro 

prazo contrato. Sigo amanhã “ Astúrias”, devendo che-

gar aí 27, confiando seu valioso apoio grande melhora-

mento de que V. Exa. foi alma. Afetuosos abraços. Vi-

cente Sabóia”. 
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Volvamos aos trabalhos da estrada firma Albuquerque & 

Cia, cujos serviços de terra foram iniciados em 31 de agosto de 

1912, como acima dissemos. 

Salvo, engano, foi o conhecido e conceituado profissional 

Dr. Henrique Novais o primeiro engenheiro à testa dos traba-

lhos. Retirando-se, por doença, foi substituído por Dr. Rufino 

Franklin. 

O primeiro trem, em experiência, chegou a Mossoró a 7 

de fevereiro de 1915. Recebido com muita festa pela população, 

música, discursos, etc. À frente, na máquina, vinha um velho, 

humilde, muito conhecido e respeitado por todos, e que com os 

seus noventa e cinco anos de idade, simbolizava a ancianidade 

da aspiração que se realiza. Ereto e sorridente empunhava uma 

bandeira nacional. 

A inauguração oficial desse primeiro trecho da Estrada de 

Porto Franco, do município de Areia Branca a Mossoró, com 38 

quilômetros, teve lugar a 19 de março desse ano de 1915. Foi 

um dia de festas e regozijo para Mossoró. Bandeira, arcos, fes-

tões engalanavam a cidade. Os quatro carros, que formavam a 

composição do trem, repletos de famílias do vizinho município, 

foram recebidos pelo mundo oficial e pela população da cidade, 

reunidos na estação. 

O Governador do Estado fez-se representar. Bento Praxe-

des iniciado fez a declaração de inauguração. Não faltaram dis-

cursos, orando Raul Caldas, representando a mocidade escolar; 

Raimundo Rubira, em nome do município de Areia Branca; Jo-
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ão Leite, pela “União Caixeiral” representado a mocidade do 

comércio; Tércio Rosado Maia, representando o comércio e a 

indústria. Discursou agradecendo as manifestações em nome da 

firma construtora Albuquerque & Cia. o ilustre cearense, enge-

nheiro Dr. João Tomé. 

Houve missa campal. Distribuída uma poliantéia. Da 

inauguração lavou-se ata, assinada por numerosos dos que a ela 

compareceram. Á noite realizou-se o banquete, oferecido pela 

Intendência Municipal à firma Albuquerque & Cia, e ao enge-

nheiro e auxiliares as construções, sendo o oferecimento feito 

pelo Tenente-Coronel Cunha da Mota, presidente. O Dr. João 

Tomé, discursando, agradeceu. 

Bento Praxedes levantou o brinde de honra ao Governador 

Ferreira Chaves e ao Ministro da Viação Tavares de Lira. Ainda 

falaram Eliseu Viana, por delegação dos dois órgãos da impren-

sa local e o Dr. Sales Martins. À noite, baile oferecido pela fir-

ma construtora à Sociedade mossoroense. No dia seguinte se-

guiu para o Rio o Dr. João Tomé, que veria para assistir a inau-

guração. 

Logo nesse primeiro ano, a Estrada prestou relevantes 

serviços, transportando gêneros que, de Mossoró, eram pelo 

comércio, distribuídos para os sertões desde Estado e dos vizi-

nhos. Basta lembrar que no segundo semestre do ano desembar-

caram em Areia Branca, cento e três mil sacos de farinha de 

mandioca. 

Cheia de flagelados a cidade de Mossoró, onde, como vi-

mos na primeira parte desta publicação, os primeiros insignifi-
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cantes e ridículos trabalhos oficiais chegaram já em 1916. so-

frendo fome e miséria o sertanejo, vitimado pela seca. 

O Governo da União é autorizado por verbas orçamentá-

rias a dar serviços às vitimas da calamidade, entre os quais no-

meadamente a construção de estradas de ferro que, como nin-

guém ignora, é o empreendimento capaz de fornecer trabalho e 

ocupação ao maior número de operários, e um dos mais provei-

tosos e de ação permanente quer na luta contra as secas, quer 

para o progresso da região. 

O Governo da União, como temos examinado na primeira 

parte deste histórico, na seca de 1915, nada fez em favor dos 

flagelados do Rio Grande do Norte. Apesar disso, nesse ano foi 

ativada a campanha pela Estrada de Ferro de Mossoró. E todos, 

muito confiantes no bom êxito, não só pela justíssima aspiração 

de salvar uma população faminta, como pelo comprovado valor 

e alcance econômico da estrada, para todo o Nordeste das secas, 

como também para o Rio Grande do Norte, por se achar ocu-

pando o Ministério da viação, com muito prestígio no Governo, 

o Dr. Tavares de Lira, ilustre e acatado filho do Estado. 

Não era, porém, esse o mais apto para quebrar lanças pelo 

progresso do pequeno Estado, educado na política de seu ilustre 

sogro. O senador Pedro Velho, na fase republicana, o político de 

maior prestígio, no Estado, enquanto viveu, foi o organizador de 

sua vida política. 

Não era, porém, muito preocupado com o progresso do 

Estado. Há, mesmo, uma frase sua que denota bem a orientação 

do administrador. Discursando em manifestação pública, doutri-
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nou a seus correligionários: “Façam o progresso, que eu mante-

rei a ordem”. 

Essa frase foi considerada uma sentença merecedora de 

artigos admirativos de seus partidários. E assim, confessadamen-

te desinteressada, a ação governamental pouco fazia pelo pro-

gresso geral, entregando a sertanejos, em regra honestos, baldos 

de recursos, vítimas de secas, e, absolutamente, destruídos de 

uma visão de conjunto. 

A presente publicação não visa, porém, a analisar essa po-

lítica do Estado, e sim tratar da campanha a favor da Estrada de 

Ferro em 1915. O chefe Pedro Velho já era então morto, o con-

tinuador de sua política era seu genro, Dr. Tavares de lira, pois o 

Governador Ferreira Chaves era o “chefe interno”. 

O chefe Tavares de Lira, então prestigiado Ministro de 

Wenceslau Braz, podia ter prestado relevantes serviços ao Esta-

do, que se debatia em crise penosa de seca. Não prestou os espe-

rados serviços. Por mais uma vez, em estudos sobre seu sogro, 

admirativamente lembra aquela frase. 

Na primeira parte desta publicação já analisamos quanto 

foi vergonhosamente mesquinha a ação do Governo Federal 

para com o Rio Grande do Norte, ou melhor, para com os três 

Estados do Nordeste, então vitimados por mais uma seca. 

Quis-se disfarçar essa desumanidade alegrando despesas e 

aperturas trazidas, então, pela “Grande Guerra’. Entretanto, in-

forma Barbosa lima Sobrinho, em sua publicação “O problema 

da imprensa”, à página 150: 
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“Através de informação, que merece confiança 

soube que o governo do senhor Wenceslau Braz des-

pendeu cincoenta e cinco mil contos com a imprensa.” 

 

Na “República Velha” nenhum Governo chegou perto 

dessa vultuosa quantia. Campos Sales querendo evitar campanha 

contra sua política econômica, então necessária, mas capaz de 

levantar celeuma oposicionista, foi muito acusado de subvenci-

onar a imprensa para amaciá-la. Ele mesmo isso confessa e ex-

plica. Apenas “Protesta quanto ao total das despesas que não 

subiu a seis oi oito mil contos, como apregoaram, mas apenas a 

mil contos.” Talvez nessa última cifra se exagere a diminuição, 

segundo informa o citado Barbosa Lima Sobrinho. 

Volvamos, porém, à Estrada de Ferro de Mossoró, que 

como vimos, principiou a trafegar nesse ano de 1915, entre Por-

to Franco, no município de Areia Branca, e Mossoró. Era o seu 

prolongamento a medida pleiteada, então, como acima já foi 

dito, para dar trabalho às vitimas da seca. 

Nesse ano de 1915 houve chuvas muito irregulares em to-

do o sertão seco; a altura pluviométrica em Mossoró não foi 

além de 204 mm: São Sebastião, 97; Martins, 93; Serra Negra, 

53; etc. Dados oficias. 

O Governo foi armado com um crédito de cinqüenta mil 

contos de réis para serviços e socorros ao Nordeste, vitimado 

então por devastadores seca. Entre esses serviços a lei incluía 

expressamente serviços e prolongamento de estradas de ferro, 

federais e estaduais, conforme vimos em capitulo anterior, de 
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acordo com informações colhidas no relatório do Dr. Aarão 

Reis. 

A Estrada de Ferro de Mossoró, de concessão estadual, 

trafegava prosperamente, em pequeno percurso de 38 quilôme-

tros. Nenhuma obra d’arte. Modesto material rodante. Facílimo 

seria uma desapropriação, uma compra, uma encampação sob 

auspício do Estado, tanto mais de oitenta deputados, a interpre-

tar a lei, no sentido de autorizar o Governo a agir no caso. Tudo 

foi debalde. 

Levantou-se intransponível barreira, invencível empeci-

lho, verdadeiro tabu, contra a inclusão da Estrada em obras para 

dar trabalho aos que morriam a mingua; havia uma concessão 

estadual... Nada seria possível fazer... 

Esse mesmo Governo que sem autorização de lei dispen-

deu cinqüenta e cinco mil conto de réis em propaganda sua pela 

Imprensa, quedou-se em sua teimosia pingando mesquinhas 

verbas para trabalhos no Nordeste. Os concessionários da Estra-

da de Ferro chegaram até a propor gratuita cessão do seu privi-

légio. É o que se depreende do seguinte telegrama:  

 

“Natal – 16 – dezembro. Juiz de Direito. Mos-

soró. 

Ciente vosso telegrama continuo insistindo 

Governo Federal situação aí. Governo prometeu semen-

tes requisitei. Deputado Lamartine comunica bancada 

Câmara apresentou orçamento emenda unanimemente 

aprovada, autorizando concessão prolongamento sem 
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ônus União Estrada Mossoró, até interior Paraíba. 

Acrescenta Relator Senado promete sustentar emenda. 

Chaves, Governador”. 

 

O tabu, porém, continuou. Anteriormente havíamos rece-

bido o telegrama de novembro: 

 

“Rio – 25 – Juiz Direito – Mossoró. 

Ocupei anteontem tribuna Câmara descreven-

do situação Nordeste, defendendo produção algodão, 

indicando construção Estrada Mossoró como principal 

obra contra as secas. Ontem Comissão Finanças assinou 

projeto autorizando Governo gastar até cinqüenta mil 

contos obras contra secas, inclusive estradas rodagem, 

prolongamento estradas ferro federias, estaduais. Rogo 

comunicar Fernandes Congresso aumentou impostos 

sobre álcool, fumo, sal, fósforo. Quando stock Congres-

so resolverá depois. J. Lamartine. Secretário Câmara”. 

 

O Ministro da Viação, conhecendo a péssima impressão 

de permanecer em quase completo abandono o Nordeste flage-

lado em 1915, e especialmente o Rio Grande do Norte, que tinha 

um seu ilustre filho ocupando uma Pasta, tentava se defender. E 

assim, já em 1916, telegrafava: 

 

“Oficial. Coronel Bento Praxedes. Mossoró – 

Rio, 13 janeiro 1916. Rogo ler comunicação oficial so-
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bre Estrada Mossoró publicada há dias jornais aqui, e 

transmitida por telegrama Governador, que estou in-

formado mandou transcrever República. Por ela se veri-

fica que Governo não pode agir sem autorização legis-

lativa, que Câmara não deu, nem na lei sobre auxílios 

Estados flagelados, nem aprovado projeto mesa que ali 

se acha. Acredito e confio que aqueles mesmos que in-

justamente me julgam hoje, reconhecerão mais tarde 

que jamais deixei procurar servir incondicionalmente 

minha terra. Por aviso de ontem solicitei Ministério Fa-

zenda distribuição créditos estrada rodagem até Ale-

xandria, açude Saco, Serra Vermelha, além vários ou-

tros serviços em diversos pontos Estado. Peço transmi-

tir Dr. Guerra Mota outros signatários últimos telegra-

ma me foi dirigido. Afetuosos saudações. Tavares de 

Lira. M. Viação”. 

 

Convém lembrar que a estrada para Alexandria e o açude 

Serra Vermelha, apenas iniciados, tivemos os serviços suspensos 

e extintos. 

Em dezembro desse ano, 1915, surge em um diário cario-

ca uma série de artigos contra a Estrada de Ferro de Mossoró, 

assinados por Gil Vidal. Esse era o pseudônimo de um deputado 

baiano – Leão Veloso – que parece entendeu que como advoga-

do de interesses alheios bem desempenhava o seu mandato difi-

cultando o progresso de um Estado pequeno, podre, desprotegi-

do, vitimado pelas secas. Esse nome não era de um desconheci-
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do, e que ainda agora tem elevada cotação na alta administração 

da República. Escrevemos estas linhas em novembro de 1944. 

Um forte propugnador da Estrada de Ferro telegrafou, do 

Rio, a 4 de dezembro de 1915: 

 

“Felipe Guerra Mossoró. 

Deputado Leão Veloso, redator Correio Ma-

nhã, sob pseudômino Gil Vidal, provavelmente orienta-

do por falsos interesses arrendatários Central, escreve 

contra construção Mossoró dizendo não passar de uma 

linha local sem nenhum interesse para a região das se-

cas. Necessário telegrafar daí Gil Vidal, redação Cor-

reio Manhã, mostrando improcedência suas aprecia-

ções, pedindo secundar esforços tantos batalhadores pa-

triótico ideal”. 

 

Pouco depois telegrama: 

 

“Dr. Felipe Guerra. Mossoró. 7 dezembro. 

Inimigos Mossoró continuam inglória campa-

nha açulados ganância interesses subalternos Proenças. 

Veloso repete hoje ataques chamado obra evidente ino-

portunidade. Convém telegrafar deputado Barbosa lima, 

ardente partidário Mossoró, dela tem tratado Câmara, 

pedindo desfazer campanha inspirada por interesses su-

balternos.” 
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Esses Proenças eram os felizes arrendatários da Central do 

Rio Grande do Norte, e que durante longos anos arrastaram a 

construção dessa Estrada, conseguindo afinal uma rescisão de 

contrato, com indenização, salvo engano, de quarenta mil con-

tos. Tiveram mesmo a coragem de afirmar que Natal, a 60 lé-

guas de Apodi, e não Mossoró, a 15 léguas, era o porto indicado 

para essa região de Apodi. 

Veio outro telegrama: 

 

“Dr. Juiz Direito. Mossoró. Rio, 6-12-15. 

Correio Manhã atacou construção Estrada para 

Mossoró, fundamento essa Estrada prejudicaria Central 

Alberto respondeu pela imprensa e tribuna. Continua-

mos pugnar construção esse melhoramento reputamos 

grande alcance para zona seca. Projeto 50 mil contos 

será sancionado hoje ou amanhã. Lamartine. Secretário 

Câmara.” 

 

A 9-12 veio mais telegrama; 

 

“Of. Presidente Intendência. Mossoró. 

Bancada continua esforçando-se obter nossa 

desejada Estrada Mossoró. Outros melhoramentos ur-

gentes não implicam exclusão nosso empenho esta ou 

outra qualquer forma obter linha férrea. Sendo aprovou 

emenda apresentada bancada Câmara. Lamartine. Se-

cretário Câmara.” 
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A 11-12, o telegrama: 

 

“Natal – Dr. Felipe. Mossoró. 

Antes receber último despacho tinha telegrafa-

do Representantes para apresentarem projeto ou emen-

da orçamento autorizando construção Mossoró. Tele-

grafei Lira encarecendo essa providência como mais 

adequado momento, e indicando outras como açude Sa-

co... Cordiais Saudações. Ferreira Chaves. Governa-

dor.” 

 

Expedidos, ainda em dezembro, vários telegramas que 

passamos a transcrever: 

 

“Mossoró – 4 – 12 – Jornal Comércio, País, 

Gazeta Noticias, Imparcial, Correio Manhã, Época, 

Noite, Notícia, Jornal Brasil, Rio. 

Achava-se em Mossoró 2.425 flagelados do 

município, 2.200 flagelados outros municípios Estados, 

1.324 diferentes municípios Paraíba, Ceará, Pernambu-

co, Piauí. 

Número crescendo diariamente. Mossoró pon-

to convergência comercial grande zona diversos Esta-

dos Nordeste. Urge amparar população moribunda fo-

me com trabalho valor qual prolongamento sertões Es-

trada Ferro Mossoró. Trabalhos socorros oficiais sertão, 

quase impossibilitados falta transporte, já ocasionando 
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vítimas transportes materiais dorso flagelados. Recor-

remos vosso amparo. Assinado: Presidente Defesa Nor-

deste Felipe Guerra, Rosado, S. Gurgel, Vicente Mota 

& Cia, Delfino Freira, Camilo Figueiredo & Cia, Tertu-

liano Fernandes & Cia, M. F. do Monte & Cia, João 

Escóssia R. Mossoroense.” 

 

Outro: 

“Mossoró – 4 – 12. Dr. Meira e Sá. Natal. 

Gil Vidal Correio Manhã ataca Estrada Mosso-

ró dizendo não passar linha local, sem interesse regio-

nal. Pedimos socorro vossa autoridade, competência 

telegrafar sentido destruir falsas informações. Felipe 

Guerra.” 

 

Ainda na mesma data, foi expedido telegrama ao Presi-

dente da República, e mais o seguinte, pelos referidos signatá-

rios: 

“Gil Vidal. Correio da Manhã. Rio. 

Pedimos permissão para protestar contra as in-

formações absolutamente falsas vos foram ministradas 

relação Estrada Ferro Mossoró. Essa linha é máximo in-

teresse Nordeste seco. Vosso saudoso Pai quando Pre-

sidente Província visitou Mossoró, já reconheceu sua 

necessidade. Amparam essa opinião Clube Engenharia, 

parecer eminentes Engenheiros nacionais e estrangei-

ros, entre outros Chrorkatt de Sá, Mateus Brandão. Ro-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

102 

 

deric Crandall, Graf, luminoso parecer Comissão Sena-

do Federal, senadores Hercílio Luz, Jonatas Pedrosa, 

Severino Vieira. Seu grande valor provado evidente-

mente brilhantes trabalhos. Drs. Meira e Sá, Juvenal 

Lamartine, Alberto Maranhão. Mossoró sempre foi 

ponto convergência flagelados secas. E empório comer-

cial zona sertaneja Rio Grande do Norte, Paraíba e Cea-

rá. É o ponto do Norte maior exportador de algodão pa-

ra o Rio e Pernambuco. Esperamos do espírito justiça 

Gil Vidal que auxiliará a vencedora campanha semi-

secular a favor da Estrada Mossoró, única informação 

publicada contra máxima utilidade, interesse região se-

ca.” 

 

Ainda um telegrama, em dezembro: 

 

“Dr. Amaro Calvalcante, Jornal Comércio, 

Correio Manhã, Gil Vidal, Noite, Eco, Gazeta Notícias, 

Jornal Brasil, Rua, Notícia. Rio. 

Situação flagelados aflitíssima. Estabelecido 

franco transporte Mossoró sertões sobre dorso humano. 

Têm seguido sacos farinha Mossoró Catolé 150 quilô-

metros sertão paraibano, pesando 50 quilos, conduzidos 

cabeça, dorsos humanos, frete seis mil réis. Apelamos 

vosso patriotismo, humanidade conseguir Estrada de 

Ferro Mossoró sertões, dando serviços proveitosos ca-

lamidade atual, solução definitiva futuras crises trans-
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porte, região. Felipe Guerra, Presidente Defesa Nordes-

te.” 

 

Outro telegrama, sob a mesma assinatura: 

 

“Ministro Viação, Deputados Alberto Mara-

nhão, Juvenal Lamartine, José Augusto, Senador Antô-

nio Souza. Rio.  

Rogamos esclarecer opinião sobre falsas in-

formações Gil Vidal, Correio da Manhã, Estrada Ferro 

Mossoró.” 

 

Antes desse último, havia sido expedido o telegrama: 

 

“Senador Antonio Souza, Deputados Juvenal 

Lamartine, Alberto Maranhão, José Augusto. Rio. 

Confiamos esforços representação Estado be-

nefício vítimas calamidade que toma proporções as-

sombrosas. Famintos sertões duplicam população Mos-

soró, onde entra ininterrupta corrente míseros retirantes. 

Só largo serviço qual Estrada Ferro Mossoró sertão po-

derá abrigar população extensa região. Nenhum serviço 

oficial iniciado até agora. Pequeno recurso vinte contos 

iludirá fome outra semana. Não sendo possível obter 

trabalho capaz minorar desgraças é forçoso, urgente, 

recorrer grande desgraça expatriação, evacuar Estado, 
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desterrando patrícios, urgindo então esse dever huma-

nidade. Felipe Guerra. Rosado.” 

 

Em dezembro, aos órgãos da imprensa cariocas acima ci-

tados, o telegrama: 

 

“Mal informados órgãos imprensa atacam Es-

trada Ferro Mossoró, cuja construção obteve unânime 

parecer Clube Engenharia, autorizado projeto Câmara, 

com oitenta assinaturas deputados, parecer unânime 

Comissão Senado. Na aguda crise atual seria maior be-

nefício salvação milhares vidas, dando trabalho flagela-

dos, acarretando futuro grandes compensações sacrifí-

cio União. Crandall, cientista americano, explorou todo 

sertão Nordeste, recomendou Inspetoria Secas, conclu-

são relatório, reconheça necessidade construção via fér-

rea Mossoró como chave desenvolvimento sertão Rio 

Grande, Paraíba. Mesmo cientista comparando constru-

ção várias estradas calcula possível construção Mossoró 

vinte e cinco contos quilômetro, ausência quase com-

pleta obras d’arte. Rogamos vosso amparo mitigar mi-

séria flagelados famintos, promovendo Governo enviar 

serviços ou expatriação larga escala.” 

 

Dr. Barbosa Lima mais uma vez se manifestava a favor da 

Estrada de Ferro de Mossoró. Por isso lhe foi endereçado o tele-

grama, de Mossoró: 
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“Deputado Barbosa Lima. Rio. 

Mais uma vez infelizes patrícios vítimas secas 

pedem socorro vosso patriotismo mitigar cruéis sofri-

mentos. Mossoró está atualmente população duplicada 

por flagelados destes outros Estados. Até agora nenhum 

recurso oficial chegou, além vinte contos, insuficientís-

simos amparar milhares famintos. Estada Ferro Mosso-

ró cujas vantagens conheceis, só agora contestadas por 

quem nada conhece respeito, tendo Câmara apresentado 

projeto construção oitenta assinaturas deputados seria 

máxima oportunidade momento dando trabalho maior 

relevância amparo futuras calamidades toda região. Po-

pulação Estado, indignada empresa Estrada Ferro Cen-

tral cujos trabalhos longos anos arrastam injustificáveis, 

constantes mudanças traçados, motivando já abandono 

serviços custos superior três mil contos, ocasionando 

imprensa diária Capital Estado denunciar qualificados 

crimes contra Tesouro Publico, sistemática bárbara ex-

ploração operário. 

Rogamos vossa moralizada palavra reclamar 

inquérito denúncia crimes diariamente apontados, du-

rante meses, conceituado órgão imprensa Natal, que as-

sumiu responsabilidade denúncias. Grande desgraça 

avassala sertões. Populações famintas invadem Mosso-

ró, que sofre angustiosa crise. 

Deveres humanidade impõem enviar socorros 

trabalhos ou expatriação larga escala. Felipe Guerra, 
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Presidente Defesa Nordeste. Bento Praxedes, Vice; 

Tércio Rosado, Secretário, Rufino Caldas, Tesoureiro.” 

 

Para Mossoró, durante o ano 1915, não vieram auxílios do 

Governo; vinha, porém, boas promessas. Assim foi recebido 

telegrama do correspondente do “Comércio de Mossoró”: 

 

“Rio 8 – julho – amanhã entrará na Câmara 

mensagem Presidente da República pedindo crédito pa-

ra socorrer população flagelada dos Estados do Norte. 

Posso adiantar que será votada autorização para o Go-

verno emitir títulos que habilitem a atender despesas 

com a construção estrada de ferro, em cujo número será 

contemplada a de Mossoró, a fim de poder continuar 

até Souza, Estado da Paraíba.” 

 

Na edição de 12 de julho desse mesmo 1915, o “Comércio 

de Mossoró” publicava: 

 

“O nosso chefe Cel. Bento Praxedes teve o se-

guinte telegrama do nosso esforçado representante D. 

Juvenal Lamartine, digno Secretário da Câmara de De-

putados”: 

“Rio 9. 

 Pelo “Tupy” que parte no dia 12 seguirá a 

comissão de engenheiros que vai fazer estudos definiti-

vos até Alexandria, da Estrada de Ferro de Mossoró.” 
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E logo abaixo: 

 

“A propósito da vinda da comissão de enge-

nheiros e desenvolvimento que toma a Estrada de Ferro 

de Mossoró, a Exmo. Dr. Ferreira Chaves, telegrafou 

parabéns ao nosso chefe Cel. Bento Praxedes.” 

 

Daquele primeiro crédito vieram para serviços em Mosso-

ró, nesse ano, vinte contos de réis!... 

 

Mais um telegrama: 

 

“Mossoró – 6 – 1º 

Exmo. Dr. Governador. Natal. Situação cada 

vez mais crítica. Houve hoje necessidade pequena força 

aqui destacada assistir desembarque gêneros Estrada de 

Ferro. Urge providenciar trabalho proveitoso. 

Mais ma vez imploramos trabalhos Estrada 

Ferro, proveitoso presente e futuro. Inexplicável essa 

indiferença beneficiar região, amparando famintos. Juiz 

de Direito.” 

 

Recorremos, afinal, à autoridade mais competente e idô-

nea no assunto: o Clube de Engenharia, do Rio. Essa nobre corpo-

ração, sempre ao lado das causas relacionadas com o progresso 

nacional, atendeu-nos prontamente da maneira mais cabal, gene-

rosa a eficiente: 
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Em sessão de 19 de janeiro de 1916, no Clube de Enge-

nharia, o conhecido profissional de engenharia César Campos leu 

o seu “estado e parecer” sobre a Estrada de Mossoró. Não dire-

mos que é um “parecer luminoso” porque não queremos empre-

gar esse qualificativo ao admirável trabalho, pois essa expressão 

tem sido ultimamente usada para amparar trabalhos, verdadeiras 

xaropadas, merecedoras da cesta de papéis. 

O trabalho de engenharia César Campos é completo, sóli-

do, brilhante, quer na forma, quer na substância. Não sendo pos-

sível, para não alongar demais deste modesto trabalho, transcre-

ver todo o estudo do Dr. César Campos, transcrevemos alguns 

trechos. 

Principal o ilustre engenheiro: 

 

“Recebeu o Clube de Engenharia este telegra-

ma: 

“Mossoró, 11 de dezembro de 1915. Clube de 

Engenharia, Avenida Central, 124.” 

 

Essa ilustre corporação bem conhece os bri-

lhantes pareceres dos engenheiros Chrockatt de Sá, Pe-

reira da Silva, Mateus Brandão e Roderic Crandall rela-

tivos à Estrada de Ferro de Mossoró. Todo o Nordeste 

sabe o patriótico e humanitário esforço da engenharia 

nacional pela solução do problema das secas. A “Defe-

sa do Nordeste” roga mais uma vez o precioso auxílio 

do Clube de Engenharia perante o Exmo. Sr. Presidente 
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da República a fim de conseguir a imediata construção 

da Estrada de Ferro de Mossoró, o que será um amparo 

aos flagelados que lutam com a assoladora crise que 

devasta os nossos sertões. A Diretoria da “Defesa do 

Nordeste”: Felipe Guerra, Tércio Rosado, Bento Praxe-

des, Rufino Saldas.” 

Sr. Presidente: V. Exa. deu-me o estudo de 

uma causa, não simples apreciação de uma estrada de 

ferro. É justa essa causa, tem cabimento essa estrada de 

ferro? A causa, pelo coração e sentimentos fraternais e 

humanitários, é santa. A Estrada vê-lo-eis dos erros ou 

acertos da minha exposição. 

Parece que os deuses do Olimpo, os santos do 

nosso credo e os curupiras dos antigos silvícolas da re-

gião se uniram em tácito e incompreensível acordo con-

tra os seus habitantes e a execução dessa estrada de fer-

ro.... 

Direis que não tem padrinhos. Tem, tem-nos 

tido e dos melhores: povo, comércio, juízes, altos repre-

sentantes da Nação, projetos, leis. Tudo debalde. Outros 

foram os seus autores e propugnadores os interessados 

por uma casa tão justa e de bastos argumentos a seu fa-

vor, e tê-la-iam abandonado, convencidos de que caa-

poras e pajés adversos os perseguem, com as secas, a 

que não querem esse remédio, nem fomento à riqueza 

local. Mas eles não. Primeiro têm, fé e esperanças em 

Deus; depois, para a caridade, sabem do prolóquio que 
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água mole em pedra dura tanto bate ate que fura, e por 

ultimo viram que a semente que ficou no sarcófago de 

Ramsés II, dois mil anos detida, medrou plantada e se 

fez pé de trigo, e floriu e deu fruto.  

Já enche um pedaço de estante a literatura des-

sa estrada. João Ulrich Graf, Dr. Felipe guerra, Mateus 

Brandão, Crockatt de Sá, Pereira da Silva, Roderic 

Crandall, Ralph Soper, Tavares de lira... representações 

a cuja frente vêm governadores, juizes, sacerdotes, co-

merciantes, discursos na Câmara e no Senado: Meira e 

Sá, Tomaz Cavalcante, Studart, Lauro Sobre... e na im-

prensa: carreio da Manhã, Tribuna, O País... 

Eu não acabaria de citá-los. E não somente pa-

trícios. Os engenheiros Raplph Soper e Roderic Cran-

dall não se limitaram a fazer a geografia e a geologia 

deste nordeste brasileiro: um chama de “Pagina épica 

da América do Sul”, a vida. n. 20º da Inspetoria das Se-

cas: “poder-se-ia escreve um volume inteiro sobre a ne-

cessidade de beneficio a tirar-se de uma Estrada de Fer-

ro de Mossoró para interior.” 

E agente pergunta: Mas, que há? Eu citei o Dr. 

Tavares de Lira. Esse é o Ministro da Viação e Obras 

Públicas atual. Nunca tiveram aqueles povos padrinhos 

tão em posição de atende-los. É a principal esperança 

daquelas gentes no seu padecer e necessidades. Nela 

que justificou esta causa em público, no seu livro “O 

Rio Grande do Norte” tem toda aquela sofredora popu-
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lação os olhos postos, e espera, certo de que o honrado 

senhor Ministro não desmentirá o sr. Dr. Augusto Tava-

res de lima.” 

 

Nessa altura passa o Dr. César Campos a render um preito 

de saudade e de admiração ao Dr. Chorckatt de Sá, citando lon-

gos trechos da conferencia desse grande engenheiro, realizada 

anos antes, no Clube de Engenharia, e à qual nos referimos nas 

presentes linhas.continua o ilustre engenheiro. 

 

“Seria longo acompanhar Chrockatt de Sá pari 

passu no historiar as tentativas de construção dessa es-

trada desde J. Ulrich Graf; lembrar que esse projeto 

vem já consignado no próprio planto geral de aviação 

organizado pela Câmara dos Deputados, com ponto 

terminal aliás bem mais longínquo, e que assim está ela 

no mapa organizado para a Exposição de 1908; recor-

dar o projeto apresentado à Câmara dos senhores Depu-

tados pelo Dr. Frederico Borges, e trazer por fim o pro-

jeto de lei apresentado pelos Senadores Meira e Sá, que 

o justificou em sessão de 7 de outubro de 1909, Ferreira 

Chaves, Antônio de Souza, Walfredo Leal, Castro Pin-

to. Tomaz Acioli, Ribeira Gonçalves, Pedro Borges, 

Severino e Gonçalves Ferreira, de autorização ao Go-

verno para construir a Estrada de Ferro de Mossoró ao 

rio São Francisco. 
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Esse projeto mereceu da Comissão de Obras 

públicas um parecer não só de aprovação,mais ainda de 

aplauso. Justificava a idéia e a considerava de urgente 

execução, não só por causa das secas, economia de vi-

das ativas e laboriosas que se procuram como ouro no 

estrangeiro, como por amor da civilização, por sua uti-

lidade para mantença e incremento da produção, e ainda 

por seu ponto de partida, o Porto de Mossoró, que é de-

nominado de Porto Franco, e terminou pelo seguinte 

projeto de lei”. 

 

Vem transcrito, no estudo a que nos vamos referido,m o 

projeto de 23-12-1909 assinado por Hercílio Luiz, Jonatas Pe-

drosa, relator, Serviço Vieira . 

Passa depois a fazer estudo detalhado da barra de Mossoró 

e do movimento de seu porto: no último ano analisado, 1915, o 

porto fora freqüentado por navios à vela e vapores com 94.430 

toneladas. 

Refere-se ainda dados fornecidos por publicação de Cran-

dall relativos a percursos e distancias que seriam encontradas no 

desenvolvimento da estrada, e diz: 

 

“A natureza moldou esta região e internou a li-

nha da costa uma para a outra.” 

 

Em ligeira referencia sobre a Estrada de Ferro Central do 

Rio Grande consigna que o custo quilométrico dessa foi, segun-
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do dados oficias, em último trecho, em 1913, orçamento apro-

vado, de 151 contos. E diz: 

 

“É assustador tal custo, quando sabemos que o 

custo médio quilométrico da Central do Brasil regula 

140 contos, com todas as suas grandes obras de arte, 

seus túneis, as serras do Mar, de Ouro Branco e Manti-

queira, atravessadas com a bitola de 1,60 m em grandís-

sima extensão.” 

 

Depois de prolongado exame das prováveis condições 

econômicas do tráfego da discutida Estrada, sob dados e docu-

mentos fornecidos por Crandall. Continua César Campos. 

 

“Seja-me licito também recorrer ao livro do 

Dr. Felipe Guerra. É um tesouro e uma mina de argu-

mentos e informações sobre este assunto... permita-se-

me ainda transcrever para aqui um dos desabafos da 

“Seca contra Secas”. 

O bode e o burro, que sem entrarmos na apre-

ciação da proteção divina que,queremos crer vela pela 

humanidade, são, nas crises, os maiores auxiliares do 

sertanejo. O bode para fornecer alimentação com a car-

ne e com o leite, e dinheiro com a pelo; o burro forte, 

sóbrio, resistente para o transporte. O bode e o burro 

têm dado mais vida ao sertão, têm amparado mais nas 

calamidades do que todos os maus governos que têm 
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abandono aos próprios recursos as populações sofredo-

ras sas últimas secas”. 

 

Passa em seguida o ilustre engenheiro a examinar as ra-

zões do que se serviu então o governo para negar-se à constru-

ção da Estrada: fala de autorização legislativa. E continua: 

 

“Nenhuma estrada de ferro teve, ainda, parece-

me tamanho concurso de aprovações competentes e ca-

bais. Até nas latas regiões e postos governativos tem ti-

do fervorosos apologistas, e não poucos. Só admira é 

que não esteja executada já.  

– Ninguém de boa fé pode pôr em duvida a ne-

cessidade da construção. E ela se fera mais hoje, mais 

amanha – são palavras do livro do Dr. Tavares de Lira, 

atual Ministro da Viação. E eu afirmarei, pedindo li-

cença a S. Exa. para resumir a aspiração que ressumbra 

de todo, o seu livro, e dele resulta, no que se refere a es-

ta estrada, não só a necessidade, mas a urgência e ca-

bimento agora, até como fonte de remuneração a capi-

tais. 

E já agora direis que, economicamente, é um 

crime de leso-Brasil não se ter construído ainda, mor-

mente quando tanta outra sem renda se há executado. 

Se nos tempos normais assim é, cresce de ponto a sua 

necessidade quando a seca flagela aquele pedaço do 

Brasil, que é dos que então, como acontece agora, mais 
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sofrem. A sua construção irá dar o amparo digno e hon-

rado trabalho àqueles brasileiros. 

Ai está a lê 3.041 de 9 de dezembro de 1915. 

Nem será obstáculo a existência ali de um tra-

ço inicial de 38 quilômetros de estrada de ferro; que o 

não foi, em tempo, ao prolongamento da Bahia ao Jua-

zeiro, e agora da Sorocabana com Bauru e a Itapura a 

Corumbá, e tantas outras. 

Longe disso! É um auxilio, incentivo econômi-

co que está a diminuir a despesa da construção e no trá-

fego, e a mostrar na boa renda que aufere, quão vanta-

josa será a sua continuação. De um lado há a possibili-

dade de um acordo, tento mais fácil quanto os seus fru-

tuários são interessados pela construção do prolonga-

mento que os beneficiará largamente, e pelo desenvol-

vimento da região e fomento dos seus negócios. De ou-

tro, se por um desses casos que só se pode chamar de 

aberração, não se chagar a um razoável e convinhável 

ajuste, há o trafego mútuo e a mútua circulação do ma-

terial que reduz a despesa, e que se estabelecerão por 

força do interesse e conveniência dos frutuários do tre-

cho existente. 

Há, porém, mais alguma coisa. Li há pouco no 

“jornal do Comercio” de 31 de dezembro, uma “vária” 

com exposição do Gabinete do senhor Ministro da Via-

ção. Não compreendendo eu que a existência de um 

começo de 38 quilômetros em tráfego de concessão Es-
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tadual poderia embarcar, e menos porque seria preciso 

encapa-lo, que o não é, – e que o fosse! Ao concessio-

nário, para que o Governo Federal, usando da lei 3.041, 

de 9 de dezembro de 1915, letra D, possa construir o 

prolongamento autorizado na lei, chaguei por indaga-

ções ao conhecimento de que há uma concessão estadu-

al desse prolongamento, a lei que cito diz: 

É o Poder Executivo autorizado a abrir os cré-

ditos extraordinários que foram necessários até a impor-

tância de 50:000:000$000: a,b,c,d, – para obras de uti-

lidade pública nas zonas assoladas pelas secas, ou onde 

forem localizados os que da mesma se retirem, em con-

seqüência do flagelo, incluindo-se nessa obras as es-

tradas de rodagem e de ferro e prolongamento de vias 

férreas, já existentes nas mencionadas regiões, e que 

mais urgentes parecerem ao Governo, para eficácia da 

proteção às vitimas da calamidade”. (o grifo acima é do 

parecer). 

E depois soube que daquela concessão estadual 

há uma parte de estudos feitos, e outra, se não me enga-

no, de reconhecimento praticado. Tanto melhor, Sr. 

Presidente ! Tanto melhor para os nossos fins. Parte do 

trabalho está feito e adiantado. É só adquiri-lo, e adqui-

ri-lo é já fazer estrada de ferro. 

Esse trecho é de concessão estadual. Que obs-

ta? Criaria embaraços, opor-se-ia o Governo local ao 

desenvolvimento e riqueza do seu Estado? Não cabe tal 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

117 

 

hipótese nem em cérebro de governantes, nem em cora-

ção de Brasileiros.  

Perdoe-me o honrado Sr. Ministro o ousio com 

que me abalanço na defesa que V. Exa. me incumbiu, 

senhor Presidente. Perdoe-me o senhor Ministro se ape-

lo para a reconsideração do seu despacho, a fim de me-

lhor servi-lo, e ao Exmo. Sr. Dr. Tavares de Lira, autor 

de livro “O Rio Grande do Norte”. Servindo aos flage-

lados desse Estado. 

A invocação da mensagem de 22 de novembro 

em data de 21 de dezembro, dá valor de vigência, nessa 

data, a toda argumentação nela produzida. 

Na mensagem o Governo dirigi-se ao Congres-

so pedido mais amplas autorizações; w teve-se satisfa-

ção do que solicitou, tão amplas quanto possível. 

Julgo, à vista desta alinhavada exposição que a 

Estrada de Ferro de Mossoró, a Souza tem todos os 

elementos para a sua construção: lei, renda de capital e 

oportunidade. 

Em seguida, o parecer exara vários considerandos entre os 

quais: 

...“que no momento atual a sua construção será 

um dos melhores, mais eficazes, produtivos e honrosos 

meios de auxilio à população daquela zona flagelada, 

não só do Rio Grande do Norte, como dos Estados vizi-

nhos,fornecendo trabalho e evitando a ociosidade for-

cada, ao mesmo tempo que poupando milhares de vida 
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que cumpre à Nação resguardar e proteger; que, demais 

as condições técnicas são as mais favoráveis ao traça-

dos, tanto em direção com em declive suave, como ain-

da na desnecessidade de obras de arte de grande monta, 

seja em passagem de rios, seja em subidas de serra, que 

não tem, e permite raios amplos de curva e escavação 

de pedreiros;.... que enfim são unânimes todos os com-

petentes no Brasil, não só em aprovar como em aplau-

dir a construção dessa estrada; 

Julga o Conselho Diretor do Clube de Enge-

nharia não só útil como remuneradora, necessária e ur-

gente a construção da Estrada de Ferro de Mossoró, e 

conveniente o estudo do seu porto logo que seja possí-

vel; e não duvida em aconselha-los aos Poderes Públi-

cos. 

“Em vez de irmos a S. Exa. o honrado Ministro 

da Viação, a pedir que receba os nossos votos de supli-

ca e de justiça, por essa estrada e por essa flagelada re-

gião, vamos ao Exmo. Sr. Dr. Augusto Tavares de Lira, 

autor do livro “O Rio Grande do Norte”e pedir-lhe que, 

como sabedor mais consciente das condições dessa es-

trada e dos povos daquela terra, e para completar os 

propósitos de sua obra, para a tirar do papel, e dar-lhe 

vida e prática, leve a sua bondade e patriotismo a nos 

chefiar em comissão a S. Exa. o Sr. Presidente para ob-

ter o tão provado e almejado beneficio dessa estrada à 

terra que ele tento preza e tão bem soube apadrinhar 
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com verdades. Que nos apadrinhe também para con-

vencermos o Exmo. Sr. Dr. Wenceslau Braz, como Pre-

sidente da Republica, com a lei, com a economia, com 

as cálculos sobre oficiais e tocando-lhe ainda o coração, 

se preciso for, de que é momento de construir-se a Es-

trada de Ferro de Mossoró, se não só para acudir dig-

namente ao flagelo da fome de Brasileiros, e incremen-

tar, desenvolver e dar trabalho e animação, mas tam-

bém comprovada fonte de renda para o Tesouro Nacio-

nal. E S. Exa. o Sr. Dr. Wenceslau Braz, que nele depo-

sita a sua confiança política e particular, se moverá com 

certeza a um ato que todo Brasil aplaudirá. E S. Exa. 

que é filho daquela terra de justiça e de lei..... não há 

deixar na Historia do Brasil, e nas páginas de seu go-

verno que, tendo a lei, op progresso e renda certa, os 

gritos de dor e torturas da fome, e clamor por essa es-

trada, pudesse limitar-se a ouvir daquela região, quando 

e incompassivo o brado: “Ave, Casar, morituri te salu-

tant”. 

 

Esse estudo completo, sobre a Estrada de Ferro de Mosso-

ró, teve todas as conclusões aprovadas, na mesma, sessão, e 

acha-se publicado na revista “Brasil–Ferro–Carril” de 31 de 

janeiro de 1916. 

Durante o Governo Wenceslau Braz, a Estrada de Ferro 

continua a trafegar em trabalhos. 
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Em 1918, não podendo empossar-se, por doente, o Presi-

dente eleito, assumiu a Presidência a 15 de novembro o Vice-

Presidente Delfim Moreira, cargo que exerceu até julho de 1919, 

quando tomou posse o novo Presidente eleito. 

Diz o conhecido historiador Veiga Cabral; 

 

“foi proveitosa para o Brasil a interinidade do 

Dr. Delfim Moreira, que deixou a presidência coberto 

de aplausos pelo critério e honradez com que soube di-

rigir os destinos da Nação.” 

 

Todos sabemos que esse conceitos exprimem a verdade. 

Interessou-se pelo Nordeste, fez benefícios ao Rio Grande do 

Norte, entre os quais trabalhos proveitosos entre Mossoró e s. 

Sebastião, para prolongamento da Estrada de Ferro. Esse servi-

ços, naturalmente sob entendimentos com a Empresa concessio-

nária, foram realizados com honestidade e proveito, sob a dire-

ção do competente engenheiro Werneck. E assim a sadia orien-

tação do Governo Delfim Moreira, firmado nas mesmas leis e 

autorização existentes no Governo Wenceslau Braz, encetou os 

trabalhos que esse último, desumano e da má vontade para o 

Nordeste, e em particular contra Mossoró, negou-se a realizar 

sob fúteis pretextos, esquecendo o imperioso dever de salvar 

vidas e diminuir sofrimentos de milhões de Brasileiros, vitimas 

de uma calamidade. 
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Veio o Governo de Epitácio Pessoa. Informa Dr. Nestor 

Lima em sua valiosa publicação, já citada, “Município do Rio 

Grande do Norte” a propósito da Estrada de Ferro: 

 

“...Senador Meira e Sá defende-a em “Estudos 

Econômicos” e na tribuna do Senado Federal propug-

nando para que fosse ela encampada pelo Governo Fe-

deral. 

Felipe guerra também trabalhou tenazmente 

pela sua objetivação. Fê-lo o Governo Epitácio para não 

consentir no seu prosseguimento.” 

 

Podemos transcrever o que dissemos em nossa publicação 

de 1927: 

 

“No Governo do Vice-Presidente da República 

foi iniciado o seguinte da estreada no trecho entre Mos-

soró e S. Sebastião. Muito adiantados os serviços, sob 

muito honesta e criteriosa administração, como já vi-

mos, veio o período das grandes obras contra as secas; e 

quando nós todos exultávamos pelo andamento dessa 

obra tão essencial ao Nordeste, pois interessa a regiões 

de outros Estados, veio ordem de paralisação dos servi-

ços, que se ficaram deteriorado, durante anos, sendo 

afinal reiniciados no atual período presidencial, há dois 

anos”. 
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Aquela paralisação de serviços e venda de res-

tos de materiais, em leilão, quando se tratava de obras 

contra as secas, e conforme informa o relatório da cita-

da comissão de exame, se chegou a construir, em outro 

Estado, estrada de rodagem inútil, a duzentos contos de 

réis o quilômetro, indicando bem o descaso e pouca 

atenção que se tem dado ao tão falado problema do 

Nordeste. 

No Ceará foram projetados 465 quilômetros de 

estradas de ferro; na Paraíba, 486; no Rio Grande do 

Norte, “zero”. 

O relatório da comissão informa: 

“No Rio Grande do Norte não foi construído 

quilômetro algum de estrada de ferro. É entretanto dig-

no de estudos o prolongamento da Estrada de Ferro de 

Mossoró, com um trecho do leito de cerca de 40 quilô-

metros, já construído e abandonado, em direção ao cen-

tro do sertão produtor de algodão”. 

 

E não foi esse o malefício único que o Governo Epitácio 

Pessoa fez ao Rio Grande do Norte. 

A Estrada de Ferro Central teve os serviços paralisados. 

Toneladas de trilhas, locomotivas, etc. foram retiradas para ou-

tros Estados. 

Nem um litro, sequer, d’água ficou armazenado em açu-

des, em represas. A única ligação marítima entre. Natal e Mos-

soró foi acabada, evitando que os vapores que escalavam em 
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Natal, de viagem para o Norte,tocassem em Mossoró. A grande 

região do Estado, dependente do porto de Mossoró, não teve um 

metro de estrada de rodagem a favorecer essa ligação. 

Sobre o porto de Natal assim se expressa o Dr. Morais 

Barros: 

 

“Estava o serviço mac estudado, mal aparelha-

do e moroso.” 

 

E na dependência da conclusão do porto da Paraíba, sendo 

assim, conforme acrescenta o mesmo Dr. Morais Barros, “muito 

provável que cais, canal e Baixinha fiquem para as calendas 

gregas.” 

As estradas de rodagem, então construídas, não foram 

terminadas; nenhuma teve suas pequenas obras d’arte, para 

complemento.  

Ainda em sua mensagem governamental de 1937, informa 

Dr. Rafael Fernandes: 

 

“É contristadora a situação do sistema de es-

tradas de rodagem que possuímos, em comparação com 

o que, generosamente, tem feito a União no Ceará e na 

Paraíba, para só citar nossos vizinhos. Nesses dois Es-

tados existem ótimas e muitas estradas de rodagem que 

lhes estão dando vigor e propulsão. No Rio Grande do 

Norte nada se fez. A chamada estrada tronco do Nor-

deste, que vem sendo construída pela Inspetoria de 
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Obras Contra as Secas. Atravessa pelo centro do Estado 

os municípios de parelhas, Araci, Curais Novos, Santa-

na do Matos, Angicos, Açu e Mossoró, não tem finali-

dade econômica de realce para nosso desenvolvimento. 

Ainda não está, contudo, nem terminada.” 

 

A comissão Rondon, Morais Barros, Simões Lopes, in-

forma em telegrama do Ceará: 

 

“De estradas de ferro foram construídos e en-

tregues ao trafego mais de sessenta quilômetros”. 

A despesa feita é de vinte e um mil contos, a 

qual se acrescentam outras com aquisição de trilhos, lo-

comotivas e material rodante, no valor de trinta e sete 

mil contos”. 

 

Já vimos que o Rio Grande do norte não foi aquinhoado 

com um metro sequer de estrada de ferro, nem mesmo em sim-

ples estudos.  

Das vacas gordas, que vieram para o Nordeste, no Gover-

no Epitácio, foram atirados ao Rio Grande do Norte raros ossos 

magros, já despojados de carne. Sendo, aliás, o Estado mais du-

ramente vitimado pelas secas. 

Não podemos assim os enfileirar entre aqueles que atiram 

loas ao “Grande Presidente”. Tratando-se do Rio Grande do 

Norte.  
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Depois, no Governo Artur Bernardes, informa o Dr. José 

Augusto em sua mensagem governamental de 1926: 

 

“... Junto ao Governo Federal trabalhei no sen-

tido de ver reencetadas as grandes obras de que tanto 

necessita a nossa terra, tendo a fortuna de ver continua-

dos os serviços de duas delas de maior importância, a 

Estrada de Ferro de Mossoró e a Central do Rio Grande 

do Norte...”. 

...o egrégio brasileiro, Sr. Dr. Artur da Silva 

Bernardes, prestes a terminar o seu mandato, não se tem 

descurado um só instante dos interesses do Rio Grande 

do Norte.” 

 

Parece-nos que este último conceito é um tanto exagerado. 

No Governo Artur Bernardes foi inaugurado o trecho de Mosso-

ró a S. Sebastião, com 42 km. No Governo Washington Luiz 

inaugurou-se o trecho S. Sebastião a Caraúbas, com 43 km. A 

30 de setembro de 1929. 

Nos primeiros anos da “República Nova” nada se fez. 

Nem mesmo na seca de 1930 a 33, para dar trabalho aos flagela-

dos, o que não aconteceu aos vizinhos Estados, mais felizes, que 

nesse período tiveram trabalhos em sua viação férrea. 

Sete anos depois, a 30 de setembro de 1936, foi inaugura-

do o trecho Caraúbas a Patu, com 37 km. Um ano depois era 

inaugurado o trecho de 18 quilômetros, entre Patu e Almina 

Afonso. Em seguida o pequeno trecho até Mombaça. 
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Veio depois à guerra, tudo embaraçando, dificultando. En-

tretanto os trabalhos têm morosamente continuado. Na “Repú-

blica Nova” Hercolino Cascardo foi o Interventor que mais se 

interessou pela Estrada de Ferro, tendo conseguido crédito para 

o seu prosseguimento. O interventor Mario Câmara conseguiu 

toneladas de trilhos para a estrada. Ao chegar o vapor em Areia 

Branca veio ordem para ir descarregar em João Pessoa! por cau-

sa da energia intervenção do Dr. Mário Câmara e dedicada atua-

ção da Gerência da Estrada, os tribos foram descarregados em 

Areia Branca e imediatamente transportados para a ponta dos 

trilhos, então em Caraúbas. 

Ao Ministro José Américo não se pode regatear o titulo de 

benemérito, conquistado por sua ação durante a referida seca. 

Salvou dezenas e milhares de brasileiros ameaçados de morrer 

famintos, e deu eficiente impulso e sadia orientação aos traba-

lhos da IFOCS. 

O Rio Grande do Norte lhe é devedor pelo amparo a sua 

população flagelada, e pela rápida construção do seu maior açu-

de – o Itans. 

É preciso lembrar que sem a clara visão social dos pro-

blemas nacionais do Presidente Getulio Vargas, o seu ministro 

quase nada poderia realizar. 

Podemos mesmo apresentar um caso concreto indicando a 

presteza e boa vontade do Ministro em socorro à população fla-

gelada. 

Em janeiro de 1931 andamos pelo sertão e vimos que a 

miséria já era pungente. De volta a Natal estivemos em Mossoró 
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de onde telegrafamos ao ilustre Ministro expondo a situação. 

Logo no dia seguinte tivemos resposta. 

 

“Desembargado Felipe Guerra. Mossoró. Rio 

2-2-31. 

Vou entender-me hoje mesmo Chefe Governo 

remessa recursos Rio Grande do Norte. José Américo 

de Almeida, ministro Viação.” 

 

Logo depois, em Natal para onde havíamos seguindo tele-

grama: 

“Felipe Guerra. Natal. Rio 8. 

Tendo obtido crédito especial dois mil contos 

atacar obras Nordeste peço ilustre amigo que acaba 

chegar Sertão esse Estado indicar zonas mais assoladas 

seca. José Américo de Almeida, Ministro Viação.” 

 

Respondemos informando ser difícil indicar zonas mais 

assoladas. Todo sertão igualmente necessitado de socorro. En-

tretanto podia adiantar que Caraúbas estava sem água para uso 

doméstico, e Lajes estava se abastecendo, com dificuldade, de 

água potável com mais de cento e quarenta quilômetros, por via 

férrea. 

Veio outro telegrama: 

 

“Dr. Felipe Guerra. Natal. Rio 11-2.º 
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Resposta telegrama seis corrente, senhor Mi-

nistro manda comunicar logo serão enviados novos re-

cursos esse Estado serão atacados serviços elevação al-

tura barragem e sangradouro, barragem submersível 

Caraúbas, bem assim conclusão aterro até estação Es-

trada de Ferro a fim de facilitar tomada d’agua locomo-

tiva empregos flagelados esses serviços. Joaquim Távo-

ra, Secretário Viação.” 

 

Não tardou muito também ordem para transporte d’água 

pela Estrada de Ferro, a fim de ser distribuída em Lajes, pela 

população pobre. 

Entretanto o exagero regionalismo leva-o a ser virtual-

mente adversário da Estrada de Ferro de Mossoró. Parece que 

julga preferível a uma grande zona do sertão paraibano ser obri-

gada ao escoamento dos produtos pelo porto da Capital, oneran-

do-se com fretes em longo percurso em vez de consentir nesse 

escoamento por um porto que traria ao produtor grande econo-

mia pela sensível diferença de percurso, economias que direta-

mente iriam incrementar a riqueza particular, o bem-estar da 

população e o desenvolvimento geral do Estado. 

No Governo Epitácio Pessoa, já vimos acima, foram sus-

pensos os trabalhos da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 

do Norte, e os trabalhos da Estrada de Ferro de Mossoró não 

foram apenas suspensos: foram extintos. 
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E o Ministro José Américo fica alarmado porque no perí-

odo seguinte houve uma suspensão de trabalhos da Estrada de 

Alagoa Grande a o Ceará e escreve: 

 

“Os trabalhos de todo o traçado avançaram sa-

tisfatoriamente, mas o tráfego, num grande trecho, es-

tabeleceu ligação com o Ceará. Insulando essa porção 

do Estado do nosso intercambio comercial. E do mesmo 

passo a Estrada de Mossoró endireita para o nosso terri-

tório, como outro elemento de absorção da riqueza de 

além Serra.” (Obra citada, pagina 568). 

 

E à página 632 ainda escreve a propósito dessa paralisa-

ção: 

“E em vez desse maior de reivindicação do ter-

ritório afastado, para o giro de idéias e o intercâmbio 

comercial agrava-se o insulamento: a avança nesse sen-

tido a via férrea de Mossoró, como um fator de disper-

são.” 

 

Pobre Estrada de Ferro de Mossoró!  

Com setenta anos de luta – escrevemos em 1945 – ainda 

não conseguiu duzentos quilômetros de tráfego, e com seus ser-

viços extintos no Governo Epitácio vai alarmar o senhor José 

Américo com seu avanço sobre o sertão paraibano, que alias só 

teria a lucrar, pelo encurtamento de distancias, sem prejuízo para 

a economia do próspero Estado. 
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Alguns, simbolizando, a luta contra as secas, têm dito que 

é preciso evitar que as águas dos sertões corram para o mar. 

O benemérito Ministro, com seu grande amor a seu Esta-

do, diz à página 351 do seu preciso livro citado que: 

 

“A Paraíba quer apenas deter as águas copiosas 

do seu sertão, que toas se escoam com a riqueza subtra-

ída a terra, pela ação química e mecânica das chuvas, 

para as várzeas rio-grandense.” 

 

Parece que o exagero regionalismo do senhor José Améri-

co deixou-lhes laivos de prevenção contra o pequeno e despro-

tegido Rio Grande do Norte. Entretanto não condenamos de 

modo formal esse regionalismo. 

O descaso que os grandes próceres da política rio – gran-

dense tiveram pelo progresso do pequeno Estado ocasionou isso 

que se vê. Os vizinhos ao Norte e ao Sul lançaram sua viação 

férrea em estratégico cerco pelas proximidades das fronteiras do 

Estado arrebatando mercados naturais. Se as campanhas pela 

Estrada de Ferro de Mossoró tivessem surtido efeito, suas pontas 

de trilho estariam em Petrolina, caminhando embora apenas no-

ve quilômetros por ano. 

 E desse surto que originou o grande empório comercial 

que é Campina Grande teria Mossoró participado em vantajosa 

proporção. Não traria a estrada insulamento a vizinhos. Estaria 

ligada a uma imensa rede de transportes, incrementando o inter-
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câmbio comercial e protegendo contra as secas vastas regiões 

dos Estados do Nordeste. 

E a Estrada de Ferro Central estaria em Caicó. 

Estamos pagando a nossa incúria, da qual ainda não esta-

mos curados. Não adianta, porém, “chorar por leite derramado”. 

Informa Dr. Rafael Fernandes, em sua mensagem, que no 

qüinqüênio 1934-1938 a Estrada de Ferro Central apresentou um 

déficit de 815:691$000. No mesmo período a Mossoró deu um 

saldo pouco superior a dois mil contos. 

Nessa referida mensagem 1938-1939 informa o mesmo 

Interventor que Souza, próspera cidade paraibana, ficará ligada a 

três portos: Souza a Fortaleza, 570 Km; Souza a Cabedelo, via 

Alagoa Grande, 466; a Porto Franco, pela E. F. Mossoró, 280. 

E acrescenta: 

 

“Esse último percurso, sendo efetivamente tão 

mais curto, é, felizmente, o que apresenta melhores 

condições técnicas.” 

 

A ligação de Mossoró ao S. Francisco, por uma via férrea 

de percurso relativamente curto, é a mais indicada e a mais pro-

veitosa estrada de penetração para proteger o Nordeste da seca. 

Por quê? 

Por que motivo a pequena e esquecida cidade de Natal te-

ve na guerra tão decisiva e eficaz influência, como “trampolim 

da vitória” para a terrível luta no continente africano? 
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A posição geográfica do litoral do litoral do Rio Grande 

do Norte responde cabalmente a essas duas interrogações. E essa 

não mudará. Mesmo que contra ela se conjuguem interesses 

regionais e pessoais. 
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A LUTA CONTRA AS SECAS 

NO NORDESTE 

 
 

Exposição do Ministro Lúcio 

Meira, na Câmara dos Depu-

tados, em 11 de julho de 

1958. 

 

 
“UM PLANO EM MARCHA” 

Nº19 

 

A seca que irrompeu este ano no Nordeste, após um pro-

longado período de chuvas escassas e irregulares, assumiu pro-

porções trágicas, quase dantescas, sobretudo nos Estados do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 

A crônica debilidade da economia nordestina ainda não 

permite, como sabemos, que se enfrente com êxito o impacto de 

terrível flagelo. Em pouco tempo, devido à falta de reservas de 

gêneros de subsistência, ao aniquilamento das culturas alimen-

tícias e à desorganização das atividades agropecuárias que 

determinam imediatamente o desemprego e o êxodo, criou-se na 

região um quadro de crise com todas as características da ca-
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lamidade publica que tortura periodicamente as populações dos 

Estados assolados pela seca. 

Quando, em 19 de março, dia de São José, vésperas da 

passagem do equinócio, se desvaneceram definitivamente as 

esperanças de chuva, teve inicio o deslocamento dos sertanejos 

que a estiagem de repente atirava à fone e à miséria. Defrontá-

vamos-nos, então, com o triste espetáculo das retiradas que a 

Nação tão bem conhece, através das descrições vivas e pungen-

tes da literatura nordestina. 

Nesse momento, começou a ação do Governo Federal, 

que se prevenira para a emergência. Basta dizer que já no dia 

18 de março, em reunião no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, 

o Excelentíssimo Senhor Presidente Juscelino Kubitschek de-

terminava ao Ministro Lúcio Meira a imediata mobilização de 

todos os órgãos que atuam no Nordeste e a utilização de todos 

os recursos para assistir e amparar as vítimas da estiagem. 

O Ministério da Viação e Obras Públicas, já no dia se-

guinte, constituía a Comissão de Assistência às Vitimas da Seca, 

cuja presidência o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repu-

blica confiou ou Ministro Lúcio Meira. Essa Comissão, Subdi-

vide em três grandes Subcomissões, – a de Obras, presidida 

pelo ministro da Viação; a de Abastecimento presidida pelo 

Ministro do Trabalho, Indústria e Comercio; e a de Assistência 

Médico – Social, presidida pelo Ministro da Saúde, – planejou, 

rapidamente, nos seus mínimos detalhes, as medidas destinadas 

a acudir os nordestinos que a seca tangia dos seus lares e dos 

seus roçados. 
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Quinze dias depois estava aberto, no Nordeste, cerca de 

uma centena de frentes de trabalho para colocação dos flagela-

dos e sua fixação tão próxima quanto possível do local de sua 

residência. Iniciavam-se também a remessa de viveres para a 

região e os serviços de vacinação preventiva e de assistência 

médico-social, num conjunto de providencias que visam a mino-

rar o aflitiva situação em que se encontram as populações das 

Estados assolados. 

Como tudo isso custa dinheiro, cuidou o Ministro Lucio 

Meira de obter a liberação de verbas do “Fundo de Secas” (1.º 

do artigo 198 da Constituição Federal) e dos duodécimos das 

datações orçamentárias normais já devidos ao DNOCS e ao 

DNER até o mês de junho. Conseguindo-se, assim mobilizar 

imediatamente Cr 466.249.366,20 que foram prontamente dis-

tribuídos nos órgãos competentes. 

Mais isso não bastava para fazer face à grave emergên-

cia. Empenhou-se, então, o Ministro Lúcio Meira em mobilizar 

novos recursos e estes foram conseguidos através de três crédi-

tos rotativos, no total de Cr$ 400.000.000,00 entregues a CO-

FAP para atender ao problema do abastecimento do Nordeste, e 

da um crédito extraordinário o de...Cr$ 2.000.000.000,00 cuja 

abertura foi solicitada ao Tribunal de contas por aquele titular 

a fim de intensificar o programa de obras federais na região 

onde se manifestara a calamidade. 

Somam esses recursos de Cr$ 2.866.249.366.20, Este, o 

dinheiro até agora destinado ao Nordeste, cumprindo assinalar, 

porém que, para atender à situação até o inicio da próxima es-
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tação das chuvas, que normalmente deve ocorrer em fevereiro 

de 1959, o Ministro Lúcio Meira já tomou a iniciativa de solici-

tar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica o envio 

de mensagem ao Congresso Nacional pedindo a abertura de um 

credito especial no valor de Cr$ 4.000.000.000,00, o que eleva-

rá a quase 7 bilhões de cruzeiros o total dos recursos destinados 

a combater os efeitos da seca nordestina. 

Convocado pela Câmara dos Deputados, por iniciativa do 

líder da maioria, deputado Armando Falcão, para prestar con-

tas da ação do Governo Federal em favor das Vitimas do flage-

lo climático, o Ministro Lúcio Meira compareceu, no dia 11 do 

corrente, a essa Casa do Parlamento, onde fez lona exposição – 

de cerca de 150 folhas datilografadas – na qual estão minucio-

samente relatadas todas as providências que o MOVOP adotou 

no sentido de socorrer e amparar as populações assoladas do 

Nordeste. 

Essa exposição vai reproduzida, na íntegra, na presente 

publicação, 19.ª da Serie “Um plano em Marcha”, dela cons-

tando também, com as respectivas respostas, as interpelações 

feitas ao Ministro da Viação e Obras Públicas pelos Srs. Depu-

tados Herbert Levy, Martins Rodrigues, Pontes Vieira, Janduí, 

Abguar Bastos, Portugal Tavares e Victor Issler, bem como as 

palavras de congratulação com o Ministro pronunciadas pelo 

Deputado Armando Falcão. 

A exposição ministerial, que repercutia favoravelmente na 

Câmara, na imprensa e nos círculos de estudiosos e observado-

res dos problemas nordestinos, está dividida em três partes 
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princiPaís: na primeira, tenta o Ministro Lúcio Meira uma 

apreciação geral do problema da seca; na segunda, diz do es-

forço que vem sendo desenvolvido pelo Governo Federal para 

enfrentar a emergência que tão rudemente se criou esse ano no 

Nordeste; na terceira, faz rápido exame das medidas que ainda 

devem ser portas em pratica para que se coroe de êxito a luta 

que o Brasil vem travando contra o espantoso fenômeno das 

crises climáticas que se abatem, periodicamente, sobre a área 

do “Polígono das Secas”. 

Esta publicação é, assim, repositório de fatos e idéias – 

idéias e fatos que testemunham o empenho com que o Governo 

Federal vem enfrentando, com obstinada determinação, o grave 

problema das secas periódicas do Nordeste brasileiro. E é, so-

bretudo, um documentário do desvelado interesse que esse pro-

blema vem merecendo da porta do Excelentíssimo Senhor Pre-

sidente da República, Doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

que não tem poupado esforços nem recursos para minorar a 

trágica situação em que se encontram os brasileiros daquela 

região, – região que, não tenhamos dúvida, será beneficiada 

algum dia pelos recursos da técnica e da ciência para alcançar 

também, como o Brasil no seu conjunto, as vantagens do desen-

volvimento econômico e do bem-estar social. 

 

 

                       Julho de 1958. 
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APRECIAÇÃO GERAL DO PROBLEMA  

DAS SECAS 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

Srs. Deputados, encontra-se no plenário S. Ex.ª o Sr. Mi-

nistro da Viação e Obras Públicas, Almirante Lúcio Meira, que 

aqui veio, na forma constitucional, convocado para prestar in-

formações sobre a seca do Nordeste. 

Nestas condições, convido. S. Exa.ª ocupar a tribuna. 

(sob palmas, assoma à tribuna S. Ex.ª o Sr. Ministro da 

Viação e Obras Públicas). 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

Sr. Ministro, de conformidade com o 6.º do Art. 197 do 

Regimento Interno, consulto V. Ex.ª se deseja aceitar apartes à 

oração que irá produzir. 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO: 

Preferiria que os apartes ficassem para após a exposição, a 

fim de não perturbar a seqüência da mesma.  

 

O Sr. PRESIDENTE: 

Grato a V. Ex.ª. 

 

O Sr. LÚCIO MEIRA: 

(Ministro da Viação e Obras Públicas): – Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados,  
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Quero iniciar este depoimento afirmando que estou muito 

grato pela oportunidade que a Câmara dos Deputados me ofere-

ce de dizer, desta tribuna, o que vem fazendo o Ministério da 

Viação e Obras Públicas no campo de combate aos efeitos da 

seca, que, mais uma, vez, assola o Nordeste. 

Na verdade, como todos sabem. O ministério da Viação e 

Obras Públicas trabalha de portas abertas e, especialmente nos 

últimos três meses, através de contatos freqüentes com os repre-

sentantes da região, venho mantendo todos que me procuram 

informados das medidas que diariamente são tomadas no sentido 

de reduzir os trágicos efeitos da calamidade. Por isso, as novi-

dades que tenho a comunicar, não são muitas. Terei hoje, porém, 

a vantagem de poder apresentar essas informações numa só ex-

posição sistemática, em que cada providencia encontrará o seu 

lugar próprio dentro de quadro feral da ação federal no Nordes-

te. Temo muito que, ao apresentar aos Senhores Deputados, en-

tre uma tarefa urgente e outra quiçá mais absorvente, os fatos do 

dia a dia se medias e elas pertinentes, ponha demasiada ênfase 

em lhes mostrar os detalhes, prejudicando assim sua visão de 

conjunto. Pois bem, chegou o momento de mostrar a Paísagem 

toda – a intrincada problemática nordestina, por vezes mais dura 

e agressiva, como a veja, do que a espinhosa caatinga que cobre 

os sertões adustos do torturando polígono das Secas. 

Acredito também que esta exposição terá a vantagem de 

permitir o esclarecimento de muitos deputados cuja atuação, não 

vinculada, diretamente aos interesses daquela região, talvez não 
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lhes dê tempo para acompanhar minuciosamente a atividade do 

Governo Federal nos Estados do Nordeste. 

Por outro lado, renovo aqui os contatos sempre agradáveis 

que venho mantendo há mais de dois anos com os representantes 

do povo nesta Casa, dos quais – faço questão de acentuar, – 

sempre recebeu o Ministério da Viação uma colaboração escla-

recido no sentido da solução de alguns dos grandes problemas 

nacionais situados na jurisdição da pasta sob minha responsabi-

lidade. 

A esse respeito, folgo em recordar neste momento algu-

mas dessas medidas fundamentais votadas pelo Congresso Na-

cional tais como a transformação do imposto único sobre com-

bustíveis líquidos, de taxação especifica para ad valorem; a cri-

ação da Rede Ferroviária Federal S.A., a instituição do Fundo de 

Marinha Mercante e do Fundo Portuário Nacional. 

Reconhecido à cooperação que tenho recebido do Con-

gresso, dedico o maior cuidado ao atendimento de suas suges-

tões, respondendo fiel e prontamente os seus pedidos de infor-

mações – e o digo sem orgulho porque considero um dever ele-

mentar dos administradores prestar contas dos seus atos aos re-

presentantes legítimos dos interesses do povo. 

Dividi esse meu depoimento em três partes princiPaís: na 

primeira, tentarei uma apreciação geral do problema da seca; na 

segunda, direi esforço que vem sendo desenvolvido pelo Gover-

no Federal para enfrentar a emergência que tão rudemente se 

criou este ano no Nordeste; na terceira, faria rápido exame das 

medidas que ainda devem ser postas em pratica pra que tente-
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mos, afinal, com base na experiência brasileira e nas conquistas 

de técnica e da ciência, a vitória definitiva nessa grande luta que 

travamos, ao longo de 50 anos, contra o doloroso, o espantoso 

fenômeno das crises climáticas que se abatem, periodicamente, 

sobre a área do chamado “Polígono das Secas”. 

Senhores representantes do povo: 

Permitam-me Vossas Excelências recordas, inicialmente, 

o conceito já hoje admitido por todos os estudiosos de que o 

problema da seca no Nordeste brasileiro não e exclusivamente 

de natureza climática. Caracteriza-se, sobretudo, pelos efeitos de 

natureza econômica, pois se traduz, em última análise, no dese-

quilíbrio entre a produção e o consumo, já que a falta ou a dis-

tribuição irregular das chuvas, na época em que elas são indis-

pensáveis ao processo agrícola e pastoril, impede o desenvolvi-

mento da economia da região e concorre para privar o homem 

dos elementos de que carece para a sua subsistência. 

Longo de mim, contudo, a idéia de negar a responsabili-

dade dos fatores meteorológicos na ocorrência das secas. Bem 

sabemos que, em virtude de razões climáticas, há em todo o 

mundo, e não apenas no Nordeste brasileiro, zonas onde as chu-

vas não se distribuem normalmente, constituindo as chamadas 

regiões áridas ou semi-áridas, sujeitas à calamidade das secas. 

Com efeito, o fenômeno não é recente nem peculiar ape-

nas ao nosso País. Desde a mais remota antiguidade, existem no 

globo regiões de baixas ou irregulares pluviosidade. Não preci-

samos recordar a história bíblica de José. Mas lembramos a Me-

sopotâmia, o Egito, o Oeste dos Estados Unidos, grandes áreas 
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da Argentina e da Austrália, certas zonas norte-africanas, algu-

mas Repúblicas soviéticas; em todas essas regiões a seca é um 

flagelo constante, um flagelo mortal. 

E, segundo demonstra a experiência, e seca. Em si, ainda 

é incontrolável, não se conhecendo ,até hoje, povo algum que 

tenha conseguido vencer totalmente esse fenômeno. A razão, 

aliás, é óbvia: fazer cair água de céu está fora, até hoje, das pos-

sibilidades humanas, já que os métodos de controle das precipi-

tações atmosféricas acham-se ainda numa fase embrionária, ex-

perimental. Assim, o que todos os Países que vivem esse angus-

tioso problema procuram fazer (sem lograr, todavia, atingir to-

talmente seu objetivo) e controlar os efeitos da seca. Como es-

tamos procurando fazer no Brasil há cerca de 50 anos, embora, 

até bem pouco tempo, sem um planejamento adequado e a con-

tinuidade necessária. 

 

 

NO TEXAS 

 

Ainda há pouco, uma revista americana comentava que, 

há menos de seis meses, o Governo do Texas solicitara ao Presi-

dente Eisenhower que considerasse certos Distritos desse Estado 

como “áreas flageladas”, necessitadas, pois de auxilio federal. É 

que, por sete longos anos, esse Distritos vinham sendo assolados 

pela seca, tendo suas fazendas destroçadas e seus agricultores 

atirados à miséria. 
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No entanto, agora o atual Governador do Texas pleiteou 

do Presidente dos Estados Unidos que muitas dessas áreas fos-

sem outra vez consideradas “zonas flageladas”. Mas por uma 

razão bem diferente: como conseqüência dos enormes prejuízos 

causados pelo transbordamento do rio São Gabriel. 

Coisa semelhante acontece, por vezes, no Brasil. Todo o 

País conhece o drama época das populações do chamado “Polí-

gono das Secas” na luta contra as calamidades climáticas. Ora é 

a estiagem, com o seu cortejo de dor, de sofrimento e de miséria, 

como ainda agora nos foi dado verificar pessoalmente. Outras 

vezes são as enchentes, imprevistas, destruidoras, como as dos 

rios Jaguaribe, no Ceará, e Açu, no Rio Grande do Norte, que 

despontam de quando em quando para se erguer em fúria, pondo 

em sobressalto as populações ribeirinhas e acarretando enormes 

prejuízos a todos quantos residem na região por eles servida. 

Porque aqui, como alhures, há dessas caprichosas alter-

nâncias nas regiões ardias ou semi-áridas: – ora pe seca, ou são 

as enchentes, numa variação inclemente entre o oito e o oitenta 

de que falava, no Ceará, o ilustre jornalista João Brigido, que 

nos legou tantas observações sobre os fenômenos climáticos do 

Nordeste brasileiro. 

 

 

O FENÔMENO DA SECA 

 

Verificamos, assim que a seca não pode ser atribuída ape-

nas à inocorrência de chuvas, pois os estudiosos se incumbem de 
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demonstrar que freqüentemente, em terras havidas como áridas, 

há numerosas regiões em que se registram precipitação pluvio-

métricos superiores às de zonas tidas como normais. 

Não sou eu, mais a experiência do nordestino e até mesmo 

a palavra de técnica e da ciência que se encarregam de demons-

trar que não se explica a seca unicamente pela falta de chuvas, 

mas, sobretudo, pela irregularidade de sua precipitação. Ouvi, de 

experimentados sertanejos no Nordeste, homens que se dedicam, 

em grande escala, à exploração agrícola e pastoral, numa das 

milhas recentes viagens aos Estados assolados, que o inverno lá, 

se faz com umas poucas chuvas caídas na época própria; não se 

faz porém, com dezenas de chuvas extemporâneas. 

As chuvas, portanto, quando chegam na época oportuna, 

isto é, na época em que as lavouras delas precisam, são essên-

cias, indispensáveis mesmo à manutenção do equilíbrio, mais 

que climático, econômico, do Nordeste brasileiro. Na voz dos 

sertanejos, que resulta da experiência, e na palavra autorizada 

dos técnicos e cientistas. 

Já vimos, antes, que a seca é, mais que tudo, o desequilí-

brio entre a produção e o consumo. Em outras palavras, é, pre-

dominantemente, uma crise econômica, mais que uma catástrofe 

meteorológica. 

Então, a sua causa fundamental, pelo menos a sua causa 

maior, não é propriamente, a inocorrência de chuvas, mas o ain-

da insuficiente aproveitamento das águas e especialmente as 

debilidades naturais de economia nordeste. A este tema voltarei 
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mais adiante, depois de analisar, como é imperativo, outro as-

pecto do problema. 

 

 

A SECA AINDA É INCONTROLÁVEL 

 

Podemos dizer, segundo a nossa ordem de idéias, que a 

seca não ocorre apenas nos lugares em que há baixa ou irregular 

precipitação pluviométrica. E convém não esquecer que a cala-

midade não atinge por igual as “serras”, as regiões ao sopé das 

chapadas (como o vale do Cariri) e o “sertão”. Em Guaramiran-

ga, a chuva caída apenas no primeiro semestre de 1951 – ano de 

seca – foi superior a media normal do Rio de Janeiro. Pro isso é 

que essa zona – verdadeiros oásis de umidade – se transforma 

em refugio das populações sertanejas, em época de seca. Se esta 

fosse apenas uma decorrência da falta de chuva, então não have-

ria seca no Vale do Cariri. Mas na verdade há. e graças à afluên-

cia de retirantes, provindos das zonas assoladas, e cuja presença, 

ali, quebra, violentamente, o equilíbrio entre a produção e o con-

sumo, nas condições normais vigorantes na régia. Eis. Mas vez, 

o conceito da “seca econômica”, a que estou me referindo. 

Voltamos, assim, ao tema inicial: seca, em última analise, 

é a impossibilidade transitória de garantir ao homem a subsis-

tência, seja através das culturas agrícolas, seja através da pecuá-

ria, uma e outra sacrificadas, ou pela falta, irregularidade ou 

insuficiência de chuvas, ou pela saturação populacional de uma 
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determinada região. Em qualquer dos casos, pelo desequilíbrio 

cíclico entre a produção e o consumo, pela crise econômica. 

Por tudo isso é que eu me atrevo a dizer que, nas condi-

ções brasileiras, pelo menos a seca inda é incontrolável. Por 

quê? Por motivo das debilidades da economia nacional e do ain-

da vigente primarismo da economia nordestina. 

Muitos lembrarão, em contrapartida, o exemplo, tão re-

cente, de Israel. Mas, na verdade, o Estado semita não corrigiu a 

aridez do seu território; atenuou-lhe simplesmente os efeitos. E 

assim contornou, em parte, a seca, com um tipo de irrigação que 

ainda não está ao nosso alcance; a irrigação pelo dinheiro, pela 

técnica, pelo desenvolvimento econômico, sobretudo industrial, 

ou agroindustrial, de um país que mal se comprar, em área, ao 

nosso Estado de Sergipe. 

E mais: a zona árida de Israel é sobretudo o deserto de 

Neguev. Mede 16.000 km. É o sul de Israel. É quase despovoa-

do, ainda hoje. O problema, lá, não está de modo algum solucio-

nado. Há pequenos trechos irrigados. Tudo mais está mais sendo 

ainda. Israel, como o Brasil, não resolveu também os problemas 

de sua zona árida. 

 

 

O PREÇO DA SECA 

 

Mas, em verdade, eu afirmo que a seca é um problema 

muito caro para um paios no estágio de desenvolvimento em que 

se encontra o Brasil. Basta dizer que os 480 mil flagelados, a 
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que adianta me referirei, já alistados nos serviços federais do 

nordeste, exigem, só para pagamento de auxílios, a verba astro-

nômica, diária, de 19 milhões de 200 mil cruzeiros, ou seja, 576 

milhões de cruzeiros, mensalmente. Nem ano: 6 bilhões e 912 

milhões de cruzeiros, isto é, cerca de 6% do orçamento de des-

pesas da União para o exercício de 1958. 

Isso só para pagamento de auxilio para subsistência, como 

salário de emergência, salário baixo, para o amparo ao pessoal 

deslocado. Que dizer, então, se àquele cifra acrescentarmos o 

preço de ferramentas manuais, de matérias em geral, do equipa-

mento motorizado e dos gêneros sem os quais o trabalho dos 

flagelados se perderá na sua totalidade, sem adquirir, de leve 

que seja, o menor sentido econômico e mesmo social? 

 

 

O POLÍGONO DAS SECAS 
 

Falei no exemplo de Israel, que muitos julgam ter conse-

guido domar a seca. Já vimos que não; e ainda que o tivesse, não 

poderíamos esquecer que caso diferente, pela sua extensão terri-

torial, pelo volume e complexidade dos problemas que envol-

vem, e o nosso Polígono das Secas. Neste cabem muitos Estados 

de Israel, mais de 70 desertos de Neguev, e este fato, por só, é 

suficiente para demarcar a diferença que existe entre o nosso 

caso o daqueles País amigo. 

Bem sabemos, na verdade, que mundo vário e diferencia-

do se encerra no polígono das Secas. Vastas regiões do nordeste 
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e Leste do Brasil, abrangendo, em sua quase totalidade, os Esta-

dos do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e prolongando-se, 

em faixas de larguras variáveis, pelos Estados do Piauí, Pernam-

buco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerias, caracterizam-se, 

do ponto de vista meteorológico, e em maior ou menor escala, 

pela irregularidade as chuvas, ora excessivas, ora escassas e mal 

distribuídas no tempo e no espaço, ou quase nulas por prolonga-

dos períodos. 

Essas regiões, demarcadas pela Lei n.º 1.348, de 10 de fe-

vereiro de 1951, é que constituem, nos seus limites atuais, o 

chamado Polígono das Secas, em cuja área de 1.150.680 km – 

equivalente à cerca de uma oitava parte da extensão territorial 

do País – se abriga um quarto da população do Brasil, ou seja, 

cerca de 15 milhões de habitantes. 

São regiões, como todos sabemos, fora, ainda, das frontei-

ras econômicos do País, no conceito clássico de Turner. Aí do-

minam ainda, em geral, processos primários da exploração eco-

nômica, que se baseia quase exclusivamente na atividade agríco-

la e pastoril, sem técnica e organização adequadas, em a neces-

sária estabilidade. 

Impossível, em face de essas deficiências estruturais, evi-

tar que, os efeitos das calamidades climáticas assumam, na área 

do polígono, o vulto catastrófico que tanto abala e contrista a 

Nação. 

Não podemos. Assim, comparar as nossas regiões áridas 

com as de países ricos e de economia plenamente organizada. 

Eis um fato que temos a tendência de olvidar sob o impacto 
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emocional da emergência das secas. Baseiam-se nisso, em gran-

de parte, as acusações freqüentemente feitas aos governos da 

Republica, aportados como incapazes, até hoje, de solver o pro-

blema da seca, que castiga tão impiedosamente a gente nordesti-

na. 

 

 

MUITO JÁ SE FEZ 

 

 Ao revés disso, porém, o que devemos reconhecer e pro-

clamar é que o Governo republicano há quase meio século, vem 

realizando na região árida do País importantíssimas obras de 

engenharia hidráulica e, mais recentemente, para complementa-

las, já agora dentro de um plano que a experiência vai aperfeiço-

ando, obras de irrigação, drenagem, abertura de estradas, perfu-

ração de poços tubulares, piscicultura, agrícola racional, eletrifi-

cação, educação técnica e assistência social, cujos resultados já 

não podem ser contestados. 

Objetivam essas obras, precipuamente, o combate aos efeitos 

das secas, que por vezes se prolongavam por dois e até três anos, 

obrigando as populações, sob o guante da fome e da sede, a emigrar 

para as estreitas faixas litorâneas, onde as chuvas são mais regulares 

e a economia e mais estável, e para outras regiões do País como a 

Amazônia, São Paulo e o Norte do Paraná. 

Muito já se fez dentro desse plano de obras, como veremos a 

seguir. E posso afirmar que elas têm um profundo significado huma-
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no, econômico e social, e visam, sobretudo, a dois objetos primordi-

ais: o desenvolvimento econômico da região, para corrigir o desnível 

que ainda existe entre ala e outras regiões do País, e a valorização 

das populações locais, para sua integração no quando geral do cres-

cente e dinâmico progresso do País. 

 

 

ARMAZENAMENTO OU ACUMULAÇÃO DE 

ÁGUAS PROBLEMA FUNDAMENTAL 

 

Para se combater eficientemente os efeitos da estiagem, um 

dos recursos mais eficazes é, sem dúvidas, a construção de açudes, 

onde a água possa ser acumulada para dessedentar os homens e os 

animais e para irrigar, através de canais, as terras ressequidas. 

Foi o que fizeram os americanos no rio Colorado, com a fa-

mosa barragem de “Boulder Dam” e no rio Colúmbia com a “Grand 

Coulee”, capazes de manter com elevado índice de produtividade 

laranjais de cereais, pastagens, verduras, etc. 

E é isso que, sem discrepância, fazem todos os outros povos 

que tem dentro de suas fronteiras o problema das prolongadas estia-

gens. 

A verdade, porém, é que não há nenhuma solução isolada na 

luta contra as secas. Faz-se mister um conjunto de providencias, 

dentre as quais, efetivamente, uma das mais necessárias é a constru-

ção de açudes e o seu aproveitamento para múltiplas finalidades 

(irrigação, controle de enchentes, regularização de descargas, nave-

gação, eletrificação, aproveitamento de vazantes, pesca, colonização, 
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abastecimento d’água às populações, dessedentação dos rebanhos, 

melhoria técnica de processos agrícolas, possibilitada pela concen-

tração demográfica, etc.) 

É bem verdade, como tem sido assinalado pelos que estudam 

o problema da seca nordestina, que não há unanimidade quanto à 

melhor forma de reler e aproveitar a água. 

No Brasil, a solução predominantemente adotada para a 

estabilização do regime hidrológico do Nordeste é a solução da 

engenharia hidráulica, ou seja, a construção dos grandes e pe-

quenos reservatórios superficiais. Mas não só ela, como  vere-

mos adiante. 

Observamos agora o quatro já avançamos no plano de 

obras de açudagem e irrigação, ao lado das quais, como também 

verificamos, outras obras, outras soluções vêm sendo empreen-

didas na luta ciclópica que travamos contras as secas nordesti-

nas. 

 

 

VIGOROSO IMPULSO NAS OBRAS DE  

AÇUDAGEM 

 

Para se ter idéia do esforço que o atual Governo vem rea-

lizando no Nordeste, será suficiente referir que, em dos anos e 

meio, ou seja, de 31 de janeiro de 1956 a esta data, o Ministério 

da Viação, pelo seu Departamento de Obras Contra as Secas, 

concluiu obras de açudagem que representa 3.522.000.000 m 

representado cerca de 120% do total represado pelos reservató-
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rios que vinham sendo executados desde o Império até a posse 

do Presidente Juscelino Kubitschek. 

Além disso, até meio último, o Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas havia construído 439 açudes sob o regi-

me de cooperação com a atual capacidade de armazenamento de 

907.788.000 metros cúbicos de água. Atualmente, o número de 

açudes em construção sob esse regime é de 187, convindo notar 

que no inicio do atual Governo havia apenas 83 em construção. 

Quando à abertura de poços o DNOCS já perfurou 4.221, sendo 

que, desses, 376 no atual Governo. Tais poços têm a profundi-

dade total de 250.000 metros e uma vazão global da ordem de 

12.600.000 litros por hora. 

Muito se tem feito, assim, para aproveitar, por um meio 

ou outro, a própria água encontrada na região sujeita ao flagelo 

da seca. 

 

 

AÇUDES PÚBLICOS 

 

O Departamento Nacional ou Obras, Contra as Secas 

promoveu, dentro dos recursos disponíveis em 1957, a conser-

vação e o aproveitamento econômico nos terrenos beneficiados 

e adjacentes aos seguintes açudes públicos construídos no Polí-

gono das Secas: 

AÇUDES MUNICÍPIOS 

a) PIAUÍ 

Caldeira ................................................................................Piripiri 
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b) CEARÁ: 

Aires de Sousa .......................................................................... Sobral 

Acaraú-Mirim .......................................................... Sant do Acaraú 

Bonito ............................................................................................. Ipu 

Choro ..................................................................................... Quixadá 

Cedro ..................................................................................... Quixadá 

Ema ......................................................................................... Iracema 

Forquilha .................................................................................. Sobral 

General Sampaio .............................................................. Pentecoste 

Joaquim Távora.................................................... Jaguaribe-Mirim 

Lima Campos ................................................................................. Icó 

Nova Floresta ........................................................ Jaguaribe-Mirim 

Patos........................................................................................... Sobral 

Riachão ................................................................................. Pacatuba 

Riacho do Sangue ........................................................... Solonópolis 

Santa Maria do Aracati-Açu ................................................. Sobral 

São Vicente ........................................................ Santana do Aracaú 

Salão........................................................................................ Canindé 

Santo Antônio de Russas ....................................................... Russas 

São Pedro de Timbaúba .................................................... Itapipoca 

Sobral ........................................................................................ Sobral 

Santo Antônio do Aracati-Açu .............................................. Sobral 

Tucunduba .......................................................... Santan do Acaraú 

Várzea da Volta ..................................................................... Coreaú 

Várzea do Boi ............................................................................. Tauá 

Velame ................................................................... Riacho do Sangue 
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c) RIO GRANDE DO NORTE: 

Cruzeta ............................................................................... Acari 

Itans .................................................................................... Caicó 

Ilharé .......................................................................... Santa Cruz 

Lucrecia .......................................................................... Martins 

Bonito ......................................................................... São Miguel 

Pataxó ......................................................................... Ipanguaçu 

d) PARAÍBA: 

Estevam Marinho ............................................................ Piancó 

Engenheiro Arcoverde ................................................... Pombal 

Pilões ............................................................... Antenor Navarro 

Piranhas ...................................................................... Cajazeiras 

Soledade ......................................................................... Soledade 

Santa Luzia ............................................................. Santa Luzia 

São Gonçalo ........................................................................ Souza 

e) PERNAMBUCO: 

Abóboras ................................................................. Parnamirim 

Pau branco ................................................................... Petrolina 

f) ALAGOAS: 

Coruripe ..................................................... Palmeira dos Índios  

Major Izidoro ....................................................... Major Izidoro 

Poço das Trincheiras ................................ Santana do Ipanema 

Sertão de Baixa ................................................... Major Izadoro 

 

Ao lado das obras que lhe são atribuídas, o Departamento 

tem procurado manter eficiente serviço de assistência social e o 

tem conseguido em alguns pontos, onde instalou escolas, ambu-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

155 

 

latórios e cooperativas, o que tem contribuído para a elevação do 

padrão de vida dos operários e suas famílias. 

PRINCIPAÍS AÇUDES PÚBLICOS CON-

CLUIDOS PELO DNOCS DO ATUAL GO-

BERNO 

 

AÇUDES 

CEARÁ CAPACIDADE 

1. Pentecoste ........................................................400.000.000 m³ 

2. Poço do Barro ...................................................56.000.000 m³ 

3. Poço da Pedra ...................................................52.000.000 m³ 

4. Várzea do Boi ....................................................50.000.000 m³ 

5. São Mateus ........................................................10.000.000 m³ 

6. Patos .....................................................................7.500.000 m³ 

  

Podemos contar ainda com a Açude Araras, com a capa-

cidade de 1 bilhão de meros cúbicos, que se encontra em fase 

final de construção e que poderá ser inaugurado ainda este mês. 

 

AÇUDES 

RIO GRANDE DO NORTE CAPACIDADE 

1. Zangarelha ..........................................................8.000.000 m³ 

2. Riacho da Cruz ...................................................9.600.000 m³ 

PARAÍBA 
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1. Mãe d’Água .....................................................640.000.000 m³ 

2. Boqueirão de Cabaceiras ...............................536.000.000 m³ 

3. Escondido ..........................................................16.600.000 m³ 

PERNAMBUCO  

1. Poço da Cruz ...................................................500.000.000 m³ 

2. Engenheira Camacho .......................................27.700.000 m³ 

3. Arrudeio ............................................................14.500.000 m³ 

ALAGOAS:  

1. Pai Mane ..............................................................2.100.000 m³ 

2. Caribinhas ..............................................................720.000 m³ 

SERGIPE: 

1. Itabaiana ..........................................................150.000.000 m³ 

2. Cumbe ..................................................................1.000.000 m³ 

3. Ribeirópolis ...........................................................920.000. m³ 

4. N. S. da Glória ........................................................600.000 m³ 

BAHIA  

1. Jacurici ............................................................150.000.000 m³ 

2. Sohen ..................................................................14.600.000 m³ 

3. Serrote ...............................................................14.000.000 m³ 

4. Champão .............................................................6.000.000 m³ 

5. Morrinhos ............................................................4.000.000 m³ 

  

O volume total das obas acima citada é superior a 3,5 bi-

lhões de m3. 

Além da conclusão dessas obras, o DNOCS executou 

obras de consolidação nos açudes General Sampaio, Boqueirão 
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de Cabaceiras, Caldeirão, Abóboras, anajás e outros serviços de 

menor importância. 

Quero lembrar a esta Casa que, em face de obras concluí-

das sob o atual Governo no vale superior do Rio Açu, já pode-

mos ter um rio perenizado, beneficiando as populações margi-

nais com a lavoura e com a pecuária permanentes. Além disso, e 

em virtude dessas obras, já foram controladas as cheias do alto 

Piranhas e do Piancó, evitando-se, assim, as catastróficas inun-

dações do baixo Açu. 

Com vistas à irrigação, pretende o Governo tornar perene, 

em grande extensão, o rio Jaguaribe, o que será conseguido com 

o açude Orós, de 2 bilhões de m3, cuja construção deverá estar 

concluída até 1960, e com a construção do Banabuiú, de 1 bi-

lhão e meio no combate à seca, a ser executada no Estado do 

Ceará. 

Empreendimentos semelhantes, em menor escala, visam 

também os vales dos Rios Acaraú, Curu, Paraíba do Norte, Vaza 

Barris e Moxotó. 

O Governo, com vistas a um futuro mais distante, vem 

providenciando um levantamento sistemático das possibilidades 

de aproveitamento de todas as potencialidades do Rio Parnaíba, 

como seja, transporte, irrigação e energia hidrelétrica, represen-

tando uma das modalidades eficientes do combate aos efeitos 

catastróficos dos períodos de estiagem mais água. 

 

 

LAVOURA IRRIGADA 
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O desenvolvimento da irrigação no Nordeste, com rarís-

simas exceções têm encontrado resistências naturais, em um 

meio estranho à capital daquela forma elevada de cultura agríco-

la, e no qual a falta de capital e de técnica e o espírito conserva-

dor e rotineiro dos proprietários das terras irrigáveis represen-

tam, se não obstáculos insuperáveis ao desenvolvimento da irri-

gação, pelo menos poderosa resistência à objetivação das finali-

dades econômicas e sócias mais altas da obra de restauração do 

Nordeste. 

Os esforços para o estabelecimento de culturas irrigadas a 

jusante dos açudes valem não só pelos seus resultados imediatos 

para a economia do Nordeste, mas também pela contribuição 

que os centros de lavouras disciplinada assim criados trarão para 

a educação das populações rurais. Cada um desses núcleos de 

irrigação, com os Postos Agrícolas que, em geral, orienta, suas 

atividades, se constituem, de fato, numa escola civilizadora de 

trabalho organizado, espírito de cooperação e utilização, inteli-

gente dos recursos naturais do meio para defesa contra as incur-

sões periódicas da seca. Representam eles, por outro lado, uma 

preparação indispensável parta que se possam enfrentar as obras 

de irrigação das planícies aluviais, como as do Acaraú, do Curu, 

do Jaguaribe, o Banabuiú e do Açu e também das várzeas de 

Souza, que constituem, inegavelmente, as grandes reservas de 

terra irrigáveis do Nordeste. 

Ao Serviço Agroindustrial, do Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas, cabe promover a orientação e o fomento 
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da lavoura irrigada e realizar os estudos agrológicos e econômi-

cos relacionados com a economia agrícola da região seca, con-

tando para isso com o auxilio de Postos Agrícolas, além do Ins-

tituto José Augusto Trindade, que para atingir duas finalidades, 

está aparelhado com os recursos da técnica moderna, não só de 

campo como de laboratório. A cargo do Serviço Agroindustrial 

está também a exploração econômica dos aludes e sistemas de 

irrigação. 

Acham-se presentemente sob o controle desse Serviço 18 

açudes, 14 dos quais dispondo de rede irrigatória, além do Posto 

Agrícola de Icó, no Rio São Francisco. 

Nesses açudes, o Serviço vem fazendo colonização, por 

meio de arrendamento, a preço módico, dos terrenos desapropri-

ados a montante, onde são localizadas famílias reconhecidamen-

te pobres. Encontram-se atualmente nessas áreas 10.898 famí-

lias, com 65.694 pessoas, todas vivendo à custa do seu próprio 

trabalho, sem ônus para o Estado. 

Nos Postos Agrícolas o Serviço tem feito trabalho de de-

monstração agrícola e culturas experimentais visando ao desen-

volvimento de culturas alimentícias, industriais e forrageiras, à 

produção e mudas de sementes para distribuição aos irrigantes, 

além de dar-lhes orientação técnica e emprestar-lhe e animais de 

trabalho. 

Os quadros seguintes mostram a população fixada nos di-

ferentes açudes; o movimento de d’água no ano de 1957 nos 

açudes em exploração a cargo do Serviço Agroindustrial e a 
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respectiva taxa de pluviosidade; e as características técnicas dos 

aludes onde atua o Serviço Agroindustrial. 

 

 

 

CANAIS DE IRRIGAÇÃO 
 

A segunda etapa do problema da seca, no aspecto hidráu-

lico – a irrigação – vem sendo atacada na medida dos recursos 

disponíveis e das dificuldades técnicas a vencer. Entretanto, a 

irrigação é condição indispensável ao completo aproveitamento 

dos reservatórios. 

Nos últimos dois anos esse problema tem sido orientado 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas de forma a estimular 

o aproveitamento das áreas onde seja possível a utilização ime-

diata da água dos açudes. 

Muitos críticos apressados ignoram, ´pr exemplo, que 

numerosos reservatórios construídos no Nordeste não têm capa-

cidade para atender a área de irrigação que havia sido prevista 

nos projetos. Este fato, que não me atrevo a atribuir a erros téc-

nicos, decorre, sobretudo, da deficiência de dados relativos à 

região, coletados, na época. A engenharia hidráulica no Polígo-

no das Secas, como sabemos, é uma especialização relativamen-

te recente da engenharia brasileira. Há algumas décadas, nos 

nossos projetos baseavam-se dados empíricos retirados de ob-

servações de outras regiões do mundo. Só agora possuímos ex-
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periência técnica que nos possilibita evitar equívocos como os 

do passado.  

Atente-se, por exemplo, o caso do Açude Cedro, no Cea-

rá, iniciado ainda no Império, cuja bacia de irrigação foi parci-

almente abandonada, depois de haverem sido construídos os 

canais necessários ao seu aproveitamento, devido a inexistência 

de água suficiente para atender esse serviço. Idêntica situação 

pode ser apontada nos açudes Lima Campos, Forquilha, Conda-

do e outros. Trata-se de reservatórios que foram contribuídos em 

bacias hidrográficas de pequena significação. Sobre tudo por 

isso é que atualmente estão sendo irrigados, no Nordeste, apenas 

cerca de 15.000 hectares de terras apropriadas para a agricultura. 

Isso se deve a que nem sempre foram devidamente consideradas 

as formidáveis perdas por evaporação, que podem atingir a índi-

ces elevadíssimos, como tem sido observado pelos técnicos do 

DNOCS. 

Tudo isso está a demonstrar as enormes dificuldades a en-

frentar na luta contra as secas, e mais, ainda, que o êxito final, 

nessa luta, não pode vir tão rapidamente quando o desejaríamos 

nem pode ser obtido somente à custa da açudagem-irrigação. 

Essas obras, contudo, são essencial ao aproveitamento dos 

servatórios e Pa recuperação das terras agricultáveis do Nordes-

te. 

 

 

PISCICULTURA 
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Só recentemente, com a experiência que se vai acumulan-

do, é que se passou a fazer, de maneira mais adequada o apro-

veitamento dos reservatórios no Nordeste. Cito, nesse sentido, a 

piscicultura, que visa à produção de pescado em bases econômi-

cas. 

O Serviço de Piscicultura do DNOCS tem procurado in-

tensificar ao máximo a produção de peixes para assegurar ali-

mentação mais completa às populações sertanejas, quer nas épo-

cas normais, quer, especialmente, nos momentos de crise climá-

tica. 

Não se limita, esse Serviço, ao desenv9olvimento das es-

pécies de peixes regionais; confere também grande importância 

à aclimatação de outras espécies, principalmente amazônicas, 

que se reproduzem independentemente de chuvas e são facil-

mente capturadas de anzol. 

Diversas variedades já foram aclimatadas nos grandes 

açudes. Entre elas o apaiari, a pescada, o tucunaré e o pirarucu, 

sucedâneo brasileiro do bacalhau e, reconhecimento, o maior 

dos peixes de água doce. 

O ministério da Viação e Obras Públicas vem intensifi-

cando a piscicultura nos açudes do Nordeste com o duplo obje-

tivo de dar mais uma fundação econômica a esses reservatórios 

e de melhorar as condições alimentares das populações da zona 

e das cidades circunvizinhas. Para isso desenvolve as atividades 

pesqueiras nos açudes, planejando também construir Pavilhões 

de evisceramento e salga, para o total aproveitamento do pesca-

do. 
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Nos 16 açudes em que já se pratica a piscicultura racional, 

a produção de peixe, no 1.º trimestre deste ano, elevou-se a 285 

toneladas. 

Devo dizer, ainda, que na atual emergência da seca e co-

mo medida de efeitos imediatos, que já vem produzindo os me-

lhores frutos no auxilio à alimentação dos flagelados, determinei 

a liberação em todos os aludes públicos administrados pelo 

DNOCS, da pesca de subsistência, gratuita, com todos os apare-

lhos, à exceção daquela praticada com rede de espera, sobre a 

qual, por ser comercial, incide taxa módica. 

O serviço de Piscicultura, visando a minorar os efeitos da 

seca, efetuou a distribuição, entre os flagelados de abril a esta 

data, de cerca de 50 mil anzóis e respectivas arpoeiras, de dife-

rentes tipos, fornecendo aos guardas de pesca e zeladores de 

aludes instruções sobre a utilidade dos mencionados aparelhos. 

Parace-me ainda digno de nota ressaltar que o Serviço de 

Piscicultura se devota também à eliminação da voracíssima pi-

ranha, já conseguida nas bacias de dois dos maiores reservató-

rios do Nordeste Afirmam os técnicos que foram essas as maio-

res operações já realizadas no mundo inteiro nesse sentido, bas-

tando esclarecer que a referida espécie que destrói outras de va-

lor comercial, causando danos ainda à pecuária e ao próprio ho-

mem, foi eliminada numa área de cerca, de 8.500 km2. 

  

 

OUTRO ASPECTO DO APROVEITAMENTO 

DOS AÇUDES 
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Antes do atual Governo, o DNOCS quase não havia apro-

veitado o potencial hidrelétrico de seus reservatórios. Possuía 

apenas uma pequena turbina de 200 Cv instalada no alude Pira-

nhas, na Paraíba. Diante, porém, do potencial hidrelétrico repre-

sentado por esses açudes, que necessitavam de recursos relati-

vamente pequenos para que se tornassem apreciáveis elementos 

de progresso para a região, o atual Governado procurou adquirir 

e instalar, nos grandes açudes, unidades hidrelétricas. No açude 

Curema, na Paraíba, instalou uma unidade com a capacidade de 

2.500 CV. 

Além disso, foram encontrados, durante os anos de 1956 e 

1957, e já estão sendo fabricado 10 grupos hidrelétricos comple-

tos, com subestações para instalação nos açudes “Curema” (se-

gunda unidade que deverá estar montada dentro de alguns me-

ses), “Boqueirão”, “Mãe D’água”, “Poço da Cruz”, “Jacurici”, 

“Araras”, “Aires de Souza”, “Pentecostes”, “Gen. Sampaio” e 

“Banabuiú”, nos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Ba-

hia, grupos esses que, no conjunto, terão uma potencia de cerca 

de 22.300 CV. 

Os fabricantes exigem longo prazo para entregar o referi-

do material, sendo esta a razão pela qual aqueles grupos ainda 

não entraram em funcionamento. 

Embora a potencia indica – de 24.800 CV., incluída a da 

primeira unidade do açude “Curema” – não tenha grande ex-

pressão no âmbito nacional, será de real significação econômica 
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para o Nordeste, bastando para isso dizer que todo o Estado do 

Ceará possui atualmente cerca de 30.000 CV, instalados. 

Vale acentuar, aliás, que o aproveitamento hidrelétrico é 

um fator de desenvolvimento econômico quase imediato do 

Nordeste brasileiro, tendo essa vantagem sobre a irrigação, pois 

esta exige geralmente, para produzir defeitos, vários anos, sendo 

até mesmo necessária, como dito antes, a adaptação do homem à 

sua pratica. 

Para ser ter idéia do esforço que vem sendo realizado pelo 

o atual Governo para o aproveitamento da energia hidrelétrica 

na região nordestina, devo frisar que de 1909 até 1955 só havi-

am sido construídos 20 km de linhas de transmissão e que o 

DNOCS praticamente não as havia construído até aquele último 

ano; pois bem, no biênio 1956-1957, foram construídos, por esse 

departamento, 69 km, sendo 40 entre Curema e Pombal e 29 

entre Curema e Piancó, justamente para o aproveitamento da 

energia produzida no açude “Curema”. 

Está programada, para o corrente ano, a construção, dire-

tamente pelo DNOCS, de linhas de transmissão entre Curema, 

São Gonçalo, Cajazeiras Souza, Patos, bem como a de Boquei-

rão de Cabaceiras – Campina Grande, no Estado da Paraíba, 

numa extensão total de cerca de 150 km. No inicio do próximo 

ano, estará também concluída a linha de transmissão para Catolé 

do Rocha, igualmente na Paraíba. 

O Plano do Ministério da Viação e Obras Públicas prevê a 

instalação, só com o aproveitamento dos açudes, de 96.900 CV, 

com um investimento da ordem de 450 milhões de cruzeiros. 
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Esses números são altamente expressivos, tendo-se em vista a 

deficiência de quedas d’água naturais no Nordeste, e ainda a 

circunstancia de que neles não se inclui o potencial que será 

posto à disposição das populações nordestinas pela CHESF, 

através de linhas de transmissão construídas pro essa empresa, 

com recursos fornecidos pelo DNOCS, recursos esses montam a 

Cr$ 438. 500.00,00, incluídos em dotações orçamentárias, dos 

quais já foram entregues Cr$ 160.000.000,00. 

Construindo para elevar o potencial hidrelétrico da região 

não tardarão a ser atacadas as obras do açude Lontras, nos limi-

tes do Ceará com o Piauí, cujos estados se acham em fase final, 

e que, uma vez concluído, terá uma capacidade de 50.000 CV. 

 

 

RODOVIAS 

 

A abertura de estradas de rodagem, no Nordeste, é outro 

beneficio que se deve precipuamente ao Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas. 

Realmente, muito antes de ser elaborado, com a sistemati-

zação que lhe foi dada há algum tempo, o Plano Rodoviário Na-

cional, já aquele Departamento, então Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas, vinha rasgando modernas e eficientes 

vias de transporte no território nordestino, utilizadas também 

para o acesso às obras que ali realizava. 

 As vantagens da introdução, no Nordeste, do binômio ro-

dovia-caminhão são de sobejo conhecido e proclamadas. Nin-
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guém nega, hoje em dia, sobretudo na ocorrência de uma seca, 

como esta que ora se abate tão rudemente sobre aquela região, o 

papel que o caminhão e a estrada rudemente sobre aquela região, 

o papel que o caminhão e a estrada de rodagem desempenham 

no combate aos seus trágicos efeitos. Contribuem, para o mais 

rápido abastecimento dos gêneros necessários à alimentação dos 

flagelados e até mesmo para que estes possam concentrar-se 

com mais facilidade nos locais onde o Governo estabelece, para 

socorre-los, as frentes de trabalho e de auxilio. 

Em outros tempos, o homem tangido pela estiagem, de 

sua roça, de sua pequena lavoura, palmilhava lentamente a caa-

tinga, levava dias e dias para alcançar uma povoação, uma vila, 

às vezes até morria no caminho, sem que ninguém, nas cidades, 

o soubesse. Eram as trágicas retiradas que a literatura nordestina 

registra em cores vivas, impressionantes. 

Hoje, com o açude, com a estrada, com o caminho, a mor-

talidade, em decorrência da seca, reduz-se a cifras inexpressivas. 

E, para confirmação do que alego, invoco o testemunho do jor-

nal “O Povo”, de Fortaleza, que publicou a respeito duas repor-

tagens, chegando, igualmente, a essa conclusão. Eis aí uma pro-

va cabal do resultado que vamos colhendo nessa luta titânica 

que a consciência nacional empreendeu contra os efeitos das 

grandes e impiedosas calamidades climáticas. 

A verdade, por tudo isso, é que o Ministério da Viação e 

Obras Públicas vem dando atenção cada vez mais acurada ao 

problema de construção de estradas de rodagem no Nordeste 

brasileiro. Nem falarei, pro ocioso, nas grandes obras de caráter 
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nacional, por que de ligação e de penetração, a cargo do Depar-

tamento Nacional de Estradas de Rodagem. Direi apenas que só 

o DNOCS, órgão de atuação regional, construiu de 1909 até 

1955 9.980 km de rodovias, e, só no biênio 1956-1957, entregou 

ao tráfego 1.230km de estradas de rodagem, no Nordeste. O 

Nordeste dispõe hoje de uma boa rede de rodovias graças a este 

esforço do MVOP. 

Mas a estrada não pé apenas o meio de tornar menos pe-

nosa a retirara, e de fazer menos aleatório o socorro, nas épocas 

de calamidade. Ela é condição maior para a deflagração do pro-

cesso de desenvolvimento, primeiro porque possibilita o comér-

cio dentro da área, tornando viável a divisão social do trabalho 

que simultaneamente destrói o tradicional isolamento das popu-

lações rurais, ampliando os horizonte de sua cultura e condicio-

nado a elevação da produtividade caminho do enriquecimento. E 

, por outro lado, a estrada articula o Nordeste com as outras re-

giões do país. 

É sobretudo a estrada de rodagem que está viabilizando 

um vasto esforço de ocupação dos espaços vazios a oeste da 

zona seca, num movimento que breve alcançará as regiões meri-

dianas da Amazônia, dotadas de condições par a atividade eco-

nômica talvez superiores e, seguramente, de significação mais 

imediata que as apresentadas pelas zonas ribeirinhas do Rio – 

Mar. 

Podemos estar certo de que o problema do Nordeste mu-

dará de figura quando gravitarem em torno dos fulcros econômi-

cos Recife, Campina Grande, Caruaru e Fortaleza novas provín-
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cias econômicas desbravadas pelo braço nordestino, nos vales 

do sul do Piauí e do Maranhão e, mais para oeste ainda nas fai-

xas chovidas mas não alagadiças do norte de Goiás e sul do Pa-

rá. Há todo um império a conquistar para essas bandas – império 

que a rodovia retira definitivamente do rol das simples possibili-

dades para capitula-lo as tarefas mais urgentes. 

 

 

SILOS E ARMAZÉNS 

 

Não se limitou, porém, a atividade do Ministério da Via-

ção e Obras Públicas no “Polígono das Secas” a obras de açuda-

gem, irrigação, construção de estradas, etc. Pelo menos duas 

outras importantes iniciativas deste Ministério, visando a bene-

ficiar as populações locais, não podem deixar de ser referidas: os 

prêmios em dinheiro para a instalação de silos e armazéns desti-

nados a cereais a assemelhados, e auxilio financeiro para insta-

lação de serviços públicos de abastecimento d’água nos centros 

urbanos de populações superior a mil habitantes. 

A primeira dessas iniciativas acha-se consubstanciada no 

Decreto número 39.298, de 1.º de julho de 1956, expedido como 

regulamentação da Lei n.º 1.004, de 24 de dezembro de 1949, e 

nele se prevê a concessão de prêmios em dinheiro para a instala-

ção de silos e armazéns destinados a cereais e assemelhados, 

desde que localizados na área do “Polígono das Secas”. Dispôs, 

ainda, o referido diploma legal que para fixação do “quantum” 

do prêmio a ser concedido ter-se-á em contra sobretudo a capa-
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cidade do armazenamento e que às entidades organizadas na 

conformidade do que nele se estabelece são extensivos os bene-

fícios assegurados pelo art. 5.º do Decreto-lei número 7.002, de 

30 de outubro de 1944, relativos à obrigatoriedade de desconto 

pelo Banco do Brasil, dos “Warrants” que emitirem. 

A expedição do Decreto n.º 39.298 possibilitou a ultima-

ção dos planos para a instalação de silos e armazéns nos Estados 

da Bahia e de Pernambuco, cuja execução será acelerada, e 

constituiu-se num forte estimulo para que planos semelhantes 

fossem dependem de aprovação das respectivas Assembléias. 

A instalação de silos e armazéns, na região árida, pe me-

dida do mais alto alcance, econômico-social, pois permitirá, 

como na história de José do Egito, que se reserve, no tempo das 

vacas gordas, algo com que se possa prover à subsistência do 

nordestino no tempo das vacas magras. 

De fato, somente com a construção de silos e armazéns na 

faixa territorial pelas grandes estiagens se poderão criar condi-

ções para a guarda de gêneros alimentícios capazes de atender às 

necessidades das populações em caso de seca quando a produ-

ção das lavouras de subsistência entre em colapso, pois é sabido 

que um dos mais sérios problemas com que se tem defrontado o 

Governo, nas crises climáticas atravessados pelo Nordeste, con-

siste exatamente no transporte de viveres para os flagelados. 

 

 

ABASTECIMENTO D’ÁGUA 
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A segunda das iniciativas acima referidas – decorrência da 

Lei número 2.814, de 6 de julho de 1956 – foi posta em execu-

ção através do Decreto n.º 40.444, de 30 de novembro de 1956, 

que regulamentou a concessão do auxilio financeiro da União 

dos municípios situados no Polígono das Secas, para instalação 

de adutoras e de serviços públicos de abastecimento de água nos 

centros urbanos de população superior a mil habitantes. 

Através de serviços públicos de abastecimentos de água, 

procura o Governo melhorar as condições de vida das popula-

ções nordestinas, criado assim meios para a fixação do homem à 

região e para a instalação, ali, de novas atividades econômicas. 

Nos anos de 1956 e 1957 foram iniciados os serviços de 

abastecimento d’água em 30 cidades: Palmeira dos Índios, Ca-

culé Castro Alves, Irará, Miguel Calmon, Santa Inês, Senhor do 

Bonfim, Vitória da Conquista, Rui Barbosa, Serrinha, Camocim, 

Iço, Iguatu, Porteiras, Quixadá, São Francisco, Cajazeiras, Itapo-

ranga, Monteiro, Boa Viagem, Patos, Souza, Piancó e Campo 

Maior. 

Além desses já foram iniciados e concluídos os de Itabe-

raba, Euclides da Cunha, Jacobina, Ribeira de Pombal, Bruma-

do, Condeúba e Coração de Maria. 

No corrente ano forma ou serão iniciados mais 63 serviços 

de abastecimentos d’água, chegando, portanto, a cem o número 

de cidades que terão serviços dessa natureza em condições se-

melhantes aos de cidades nordestinas, possibilitando mais con-

forto às populações locais e incrementando a fixação do homem 

no interior. 
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Devo mencionar, especialmente, o serviço de abasteci-

mento d’água de Campina Grande, a maior Cidade do interior 

do Nordeste, que com seus 110.000 habitantes dispunha de um 

serviço dessa natureza, concluído em 1937 e calculado para uma 

população de apenas 32.000 habitantes. A União Federa, em 

1956, já sob o Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, 

iniciou a construção de nova adutora, com estações de tratamen-

tos e bombeamento, para possibilitar a ampliação do abasteci-

mento da cidade, sujeita a uma carência do precioso líquido, em 

uma escala perigosa para as condições de higiene, salubridade e 

desenvolvimento dessa pujante cidade sertaneja. É de se salien-

tar o perigo constante a que estava, exposta sua população, em 

face de epidemias facilmente dissemináveis ocasionadas pelas 

águas de serventia, desaguadas no açude Velho, localizado no 

coração da cidade, o qual servia de abastecedouro para utiliza-

ções varias famílias pobres menos avisadas. 

A obra em construção é de vulto ponderável e suas despe-

sas se acercação da saca dos 250 milhões de cruzeiros. 

A conclusão, em 1957, da barragem do Açude “Boqueirão 

de Cabaceiras” veio ao encontro de uma melhor solução para a 

tomada d água no Rio Paraíba do Norte, localizado 38 km ao Sul 

daquela cidade. 

O transporte d água foi solucionado por um sistema de 

dois estágios de bombeamento, importando em um recalque de 

430m, localizada a segunda estaco elevatória a 21 km do referi-

do rio. Neste local também foi assentada a estação de tratamen-

to, com uma balocal também foi assentada a estação de trata-
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mento, com uma bateria de 5 filtros rápidos operando na primei-

ra etapa de 250 litros por segundo, importando em um forneci-

mento diário de 20 milhões de litros. 

O aceleramento dos trabalhos, recomendado pelo Sr. Pre-

sidente da República em fevereiro do corrente ano, com uma 

repercussão recebida com aplausos em todo o Estado da Paraíba 

vêm refletir o empenho do Governo Federal na solução pronta 

das obras de real valor para o progresso dessa região. Para isso, 

determinei que o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas assumisse todos os encargos financeiros e tomasse ai si a 

realização dessa obra. Em decorrência desses fatos, assumimos 

também as responsabilidades pela execução da parte comple-

mentar da adução, entre o reservatório geral do fim da linha e o 

reservatório de distribuição, localizado no centro da cidade. 

O DNOCS mobilizou imediatamente os seus esforços, ad-

quirindo de pronto 9 carretas de 18 toneladas 4, caminhões e 2 

jipes, servido estes dados para indicar a grandeza do empreen-

dimento. Dadas às deficiências florestais da região, os postes 

para a linha de transmissão auxiliar tiverem de ser adquiridos e 

transportadas de Santa Cataria. 

Além das dificuldades técnicas a vencer, surgiu como 

problema de maior envergadura o fornecimento de material, em 

grande parte dependendo de importação do estrangeiro, o que 

ocasionou algumas paralisações nos trabalhos normais, impor-

tando na dilatação do prazo de conclusão da obra em apreço. 
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Em 20 anos Campina Grande triplicou sua população ur-

bana, como decorrência da sua importância comercial no nor-

deste. 

Foi estendido até aquela cidade o fornecimento de energia 

elétrica, gerada em Paulo Afonso, por uma linha de transmissão 

auxiliar retirada da linha tronco de Recife. 

Rodovias importantes que servem a Campina Grande es-

tão sendo pavimentadas e modernizadas, obedecendo aos me-

lhores requisitos técnicos. 

Dentro do ritmo de progresso acelerado por que envere-

dou o País, Campina Grande está fadada a se tornar, também 

,um centro industrial da mais alta expressão no Nordeste. 

Justifica-se, por tudo isso, o empenho do Governo Federal 

em arcar com a solução do problema do abastecimento público 

de água nessa florescente cidade paraibana, voltar ao progresso, 

também, para a região sertaneja onde ela se situa. 

É, pois, com satisfação que posso anunciar, aqui, a inau-

guração deste serviço no dia 31 do corrente. 

Ainda no tocante aos serviços públicos de abastecimento 

d água que o Governo Federal vem executando no Polígono das 

Secas, quero frisar que eles são um imperativo da rápido urbani-

zação que se vem verificando ai, em largas áreas, e da necessi-

dade de fornecer água para as atividades industriais de alguns 

centros cujo desenvolvimento econômico interessa sobretudo ao 

progresso da região árida. 
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CAMPOS DE POUSO 
 

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas de-

sempenhou, também, no Nordeste, papel pioneiro em relação à 

construção e campos de pouso. Muitas dessas pistas vêm sendo 

utilizadas, inclusive, pelas linhas comerciais que servem à regi-

ão, possibilitando melhores comunicações dentro da zona e com 

o resto do País. 

Durante os anos de 1956 e 1957, foram construídos cam-

pos de pouso, todos com pistas superiores a 1.200 metros, nas 

seguintes cidades, todos com pistas superiores a 1.200 metros, 

nas seguintes cidades: Belo-Jardim, em Pernambuco, Campos 

Sales, no Ceará. Coração de Jesus, Vacaria e Espinhosa, em 

Minas Gerais. 

Quero salientar ainda o relevante papel que o DNOCS de-

sempenha para a segurança da aeronavegação na área do Polí-

gono das Secas, mantendo nos campos de pouso que ai dissemi-

nou postos de reabastecimentos e pessoal habilitado, tais como 

mecânicos e eletricistas de suas obras, que numa emergência 

podem ser utilizados pelos aparelhos de Força Aérea Brasileira e 

pelas próprias companhias comercias de aviação,principalmente 

as que exploram as linhas de táxi-aéreo. 
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

Uma das preocupações do atual Governo, no DNOCS, foi 

à recuperação de antigas máquinas que estavam paralisadas, em 

alguns casos há vários anos, e que, por vezes, aguardaram ape-

nas pequeno numero de peças, adquiridas estas, e feita uma revi-

são nesse equipamento mecanizado, foi possível coloca-lo no-

vamente em funcionamento, estando ele, atualmente, prestando 

excelentes serviços. 

Mas a orientação que o Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas mandou imprimir aos serviços do DNOCS, no sentido da 

sua mecanização intensiva, onde quer que fosse possível, para 

aumentar o rendimento do trabalho, faze-lo menos custoso e 

acelerar a conclusão das obras, tornou necessária aquisição de 

novos e modernos equipamentos que vêm produzindo os melho-

res resultados. 

Tal aquisição, na sua quase totalidade, foi feita no exterior 

à falta de suprimento nacional. 

Foram adquiridos e em grande parte já recebidos os se-

guintes equipamentos: 62 perfuratrizes, 82 tratores de diversos 

tipos, 101 transportadores, 18 moto-niveladores, 19 escovadei-

ras, 4 carregadores DOMOR 31 compressores de ar 8 escarifi-

cadores, 15 conjuntos completos der equipamento de perfuração 

em rocha, 23, 187 metros de tubos de bater para revestimento de 
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poços, 10 sondas rotativas para sondagens, peças diversas para 

recuperação de máquinas que se encontravam paralisadas, alem 

de outros matérias. 

Além disso, importou o DNOCS 1.005.534 quilos de es-

malte betuminosos e 5.560 unidade de juntas DRESSER para os 

trabalhos de construção da adutora de Campina Grande, a cujas 

importantes obras já me referi atrás, bem como parte do equi-

pamento ainda não produzido no Brasil para a segunda unidade 

hidrelétrica do açude “Curema”, no Estado da Paraíba. 

Todo o material descrito foi adquirido diretamente aos fa-

bricantes e custou, em moeras estrangeiras, o equivalente a 

.......US$ 5.500.000 de dólares. 

Sem o equipamento mecanizado a que acabo de aludir, 

não seria possível a conclusão, em pouco mais de dois anos, das 

numerosas e algumas delas portentosas obras a que me referi em 

outra passagem desta exposição. 

Graças a esse potencial mecânico, foi possível perfurar, de 

1956 até o primeiro trimestre deste ano, 376 poços, havendo um 

aumento bem significativo em relação ao numero dos que havi-

am sido perfurados de 1909 até 1955, que perfaziam o total de 

3.845, o que fá uma média anual de cerca de 84, contra mais de 

dobro nos últimos 27 meses. 

Graças a isso, também será concluída, ainda este mês, a 

barragem do maior reservatório já construído no Nordeste, o 

açude “Araras”, de 1 bilhão de m3 de capacidade, cujas obras 

tiveram inicio, precisamente, há um ano. A magnitude dessa 

obra, que requereu movimentação de terra em volume nunca 
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veste antes nos trabalhos do DNOCS, teria com que a mesma se 

arrastasse por longos e longos anos, como acontecia antigamen-

te, se a sua construção não houvesse sido empreendida em bases 

de mecanização. 

Esses dois exemplos comprovam o acerto da providencia 

tomada pelo Ministério da Viação e Obras Públicas quanto à 

aquisição do equipamento mecanizado a que antes me referi. 

 

 

PROGRAMAÇÃO AMPLA E GLOBAL 
 

Verifica-se, portanto, que as obras do DNOCS, cobrindo 

tantos setores de atividades, estão programadas de molde, a pro-

duzir os melhores benefícios à população que habita o polígono 

das Secas. 

Ao contrario do que tanto afirmam, sem pleno conheci-

mento da matéria, essas obras não são feitas de improviso, mas à 

base de uma programação objetiva e, a cada ano, mercê de expe-

riência que se vai adquirindo, diversificam-se e incluem novas 

iniciativas que não apenas a açudagem- irrigação ou a abertura 

de estradas de rodagem. 

Hoje, mais que nunca, podemos dizer que estão lançadas, 

com fundamentos seguros, as linhas básicas de um programa 

amplo e global, de natureza econômica e social, para o combate 

aos efeitos das secas que flagelam periodicamente a região ári-

da, do País, programa que compreende um plano de obras regio-
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nais que se executa, com maior ou menor intensidade, na medi-

da dos recursos votados pelo Congresso Nacional. 

 

GRANDES OBRAS NO NORDESTE 
 

Está o atual Governo empreendendo, dentro desse pro-

grama uma nova tentativa no sentido de realizar grandes obras 

no Nordeste, com o fim de robustecer a economia da região. 

É esta a terceira vez que o Governo Central se empenha 

profundamente em tal missão. No primeiro período, de 1920 a 

1924, o então Presidente da República, Dr. Epitácio Pessoa, en-

carou as realizações das obras do Nordeste como sendo de maior 

importância no programa de seu Governo. Naquela época, a 

inexperiência que nos dominava – e então ainda recorríamos a 

firmas estrangeiras, inglesas e norte-americanas, para a constru-

ção de açudes na região nordestina – faz com que, apesar da boa 

vontade do Executivo, nenhum beneficio pratico de relevância 

tivesse resultado. Todos os açudes que se tentou construir tive-

ram suas fundações e seus projetos condenados ou evidenciaram 

outros erros técnicos, de tal forma que, a rigor, não houve êxito 

em nenhum deles, malogrando as enormes inversões que neles 

êxito em nenhum deles, inclusive para atender ao conforto pes-

soal dos empreiteiros das obras. O Governo chegou a gastar, 

somente em 1922, a importância de Cr$ 146.000 (cento e qua-

renta e seis milhões de cruzeiros), o que equivale hoje, segundo 

as taxas calculadas pela Fundação Getúlio Vargas, a cerca de 

Cr$... 3.300.000.000 (três bilhões e trezentos milhões de cruzei-
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ros), se consideramos a depreciação que vem sofrendo a nossa 

moeda. 

A outra tentativa ocorreu durante o Governo do Presidente 

Getúlio Vargas, que se pode considerar já ter obtido êxito apre-

ciável, porém tremendamente dificultado em face da violenta 

seca de 1932 – que forçou as atividades de então Inspetoria Fe-

deral de Obras Contra as Secas, como este ano aconteceu nova-

mente, a se empenharem a fundo no campo da assistência social, 

no pagamento de auxilio, na prestação de assistência sanitária, 

etc. É oportuno recordar que, a essa época, houve ocasiões em 

que a então IFOCS – e isto se repete hoje em escala muito maior 

– teve sob sua responsabilidade a missão e alimentar e empregar 

mais de 200 mil pessoas, para fazer face à emergência da seca. 

A União aplicou, através daquela Repartição, somente no ano de 

1932, Cr$ 168.000.000 (centro e sessenta e oito milhões de cru-

zeiros), o que equivale a cerca de Cr$................2.600.000 (dois 

bilhões de seiscentos milhões de cruzeiros), tendo-se em vista a 

depreciação da moeda, até 1957, de acordo ainda, com os dados 

da Fundação Getulio Vargas. 

Deve-se evidenciar os resultados já obtidos nesta nova 

tentativa – certamente a mais bem orientada das três – que o 

Governo Federal está empreendendo para neutralizar os efeitos 

das secas periódicas, durante a qual há de assinalar-se, como 

conquista imediata, o considerável aumento de volume d água 

que já se conseguiu represar nos reservatórios da região, aumen-

to, como já assinalado, da ordem de 1205 sobre a capacidade 

existente em 1955. 
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Observando-se o período conhecido como de 1932, vê-se 

perfeitamente ter havido manifesto aumento do volume d água 

acumulável nos reservatórios públicos. O nível de acumulação 

atingido em 1936 persistiu quase constante até o ano de 1942, 

quando a IFOCS concluiu o reservatório de “Curema”, na Paraí-

ba. 

De 1942 a 1950 pode-se dizer não ocorreu aumento de vo-

lume d água digno de nota. De 1951 a 1954, varias obras de me-

nor importância foram concluídas graças ao que o Governo Fe-

deral procurou fazer durante os quase quaro anos em que o Pre-

sidente Vargas – inegavelmente um grande benfeitor do Nordes-

te – esteve dirigindo o País. Embora tivesse havido uma orienta-

ção de fornecer recursos financeiros, o DNOCS, no Governo do 

Presidente Vargas, encontrava-se completamente desaparelhado 

para atender às missões que lhe eram atribuídas, em razão do 

abandono a que fora relegado no período presidencial anterior. 

Desde 1954, por esse motivo, tal Departamento permaneceu seu 

realizações dignas de menção, até a posse do Presidente Jusceli-

no Kubitschek. A este, em seguida a Epitácio Pessoa e Getulio 

Vargas, é que coube retomar, em ritmo vigoroso, a realização 

das obras contra, as secas, entregando ao Nordeste todos os re-

cursos que nos lhe são solicitados para realização das obras pú-

blicas, agora, mais que nunca programadas para a região. 

O programa do atual Governo, em dois anos e meio de 

atividade, vem sendo rigorosamente cumprido, pois, nesse perí-

odo, já conseguimos alcançar um armazenamento de água, nos 

açudes, construídos ou concluídos na região do Polígono das 
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Secas, superior a 3 bilhões e meio de metros cúbicos, quando, 

no plano qüinqüenal estabelecido, a meta alcançar até 1960 é de 

7.800.000.000 m³, mais do que triplicando a capacidade existen-

te em janeiro de 1956. também no setor da irrigação, do aprovei-

tamento da energia hidrelétrica, etc., as metas prefixadas vão 

sendo alcançadas com segurança e promissoramente. 

É oportuno ressaltar, como foi dito antes, que o atual Go-

verno já entregou aos brasileiros do Nordeste, para o seu desen-

volvimento econômico, para a sua luta homérica contra as secas, 

maior volume de água do que toda aquela existente em 31 de 

janeiro de 1956, isto é, do que acumulada desde o Império. 

Se apreciarmos o setor de aproveitamento hidrelétrico, ve-

rificaremos um considerável esforço no sentido de aumentar a 

capacidade instalada, que já é dez vezes maior do que a existen-

te no inicio deste período governamental. 

Relativamente ao problema da irrigação, estamos procu-

rando fazer também com que sejam irrigadas todas as terras on-

de eles se localizam e simultaneamente, providenciamos no sen-

tido de serem construídos novos canis, onde possível, tarefa que 

vem sendo enfrentada, com todo vigor, no programam de obras 

de emergência que ora se leva a cabo para assegurar trabalho aos 

flagelados. 

Neste capitulo em que procuro dar uma idéia das grandes 

obras que se acham em andamento no Nordeste, no setor do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, parece-me 

necessário abordar também algumas outras iniciativas do atual, 

Governo e das quais muito se pode esperar a favor da solução do 
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problema das secas. Vejamos as princiPaís, já que seria impos-

sível menciona-las na totalidade: 

1. APROVEITAMENTO DOS VALES  

ÚMIDOS 
 

No Nordeste oriental há um número considerável de vales 

úmidos, com uma área utilizável superior a 20.000 ha, somente 

nos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Começam nos 

proximidades do Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte. 

Encontram-se nos litorais potiguar, paraibano, pernambucano, 

alagoano e sergipano. Entre outros destacam-se os vales dos rios 

Maxaranguape, Ceará-Mirim, Cajupiranga, Guaju, Camaratuba, 

Miriri, Gramame, Catu e os de alguns de seus afluentes. Osvales 

destes rios, quando drenados, são muito férteis. Alguns já foram 

drenados. Há, ainda, vales a drenar e a povoar. O aproveitamen-

to destas glebas, algumas bastante extensas, contribuirá para 

atenuar os efeitos das secas. Os problemas de drenagem são ge-

ralmente de solução mais fácil e barata do que os problemas de 

irrigação. 

Alguns dos vales drenados, por iniciativa do Ministério da 

Viação e Obras Públicas, estão produzindo grande quantidade de 

mandioca, milho, feijão, batata-doce, hortaliças, cana-de-açúcar. 

As safras se sucedem, sem interrupção, de janeiro a dezembro. 

Os anos pouco chuvosos são os melhores e este fato, por si só, 

comprova que o aproveitamento dos vales úmidos – em que o 

DNOCS se vem emprenhando a fundo – é uma das armas que 
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devemos utilizar, cada vez em maior escala, para o combate aos 

efeitos das secas nordestinas. 

 

2. COLONIZAÇÃO DAS ÁREAS VIZINHAS 

DO NORDESTE PARA FORNECIMENTO 

DE GÊNEROS DE SUBSISTÊNCIA 

 

Para os atuais brasileiros, o Nordeste oriental (Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas) está super-

povoado, crescendo sua população a uma taxa anual de 2,7% 

circunstancia, aliás, que contribuiu para agravar enormemente os 

efeitos da seca deste ano, em relação aos da de 1932. é a região 

fisiográfica brasileira de maior densidade demográfica, embora 

seja, por motivos econômicos, uma das de menor capacidade 

populacional. Este superpovoamento, numa região de parco de-

senvolvimento econômico, contribui para o baixo padrão de vida 

de sua população e agrava o problema das secas periódicas. 

Sem descurar as providencias destinadas a minorar consi-

deravelmente os efeitos das secas – acudagem, irrigação, cultura 

de plantas xerófilas, pastos arbóreos, estradas de rodagem e de 

ferro – faz-se mister, parece-me, colonizar, de preferência com 

nordestinos, as zonas úmidas que envolvem o Polígono das Se-

cas e as que dispõem de rios perenes. Estão nestas condições , 

especialmente, o Maranhão, o oeste e o sul do Piauí, e a zona do 

São Francisco. Com exceção desta última, são glebas vastas, 

férteis, suficientemente chuvosas, que continuam a região de 
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chuvas insuficientes. Outrora nelas havia o problema do impalu-

dismo, ora em vias de completa extinção. O povoamento e a 

colonização dessas glebas com nordestinos provenientes da re-

gião semi-árida tornam-se possíveis e recomendáveis. Muitas 

são as vantagens daí decorrentes. Cito apenas o desafogo demo-

gráfico, a produção de gêneros alimentícios nas proximidades da 

área flagelada, o desenvolvimento econômico das áreas benefi-

ciadas pelo povoamento e pela colonização. A proximidade das 

duas regiões – a semi-árida e a umidade – facilita e barateia a 

providência apontada. 

Também parece aconselhável intensificar a irrigação onde 

ela é possível em condições favoráveis. É o que ocorre al longo 

do São Francisco. Aí, a questão está em elevar a água do grande 

rio e distribui-la nas margens férteis. Milhares de habitantes da 

região semi-árida poderão ser instaladas nas glebas irrigadas, 

aliviando, ali, a pressão demográfica e tornando dispensável o 

penoso êxodo para o extremo Norte ao para o Sul. Criar-se-á, 

assim, em pouco tempo, um grande centro produtor de gêneros 

alimentícios. O extraordinário desenvolvimento que, em poucos 

anos, teve a cultura irrigada da cebola, na região sanfranciscana, 

mostra o que poderão ser as margens desse nosso grande rio 

central quando sistematicamente irrigadas. 

Futuramente, ficaremos a dever a consecução de uma das 

princiPaís etapas na luta que travamos contra as secas do Nor-

deste à solução desse problema, já atacado na sua fase prelimi-

nar, e ao qual o Ministério da Viação o Obras Públicas, por si ou 
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em combinação com outros órgãos do Governo Federal, está 

dando e dará cada vez maior atenção. 

 

 

3. NOVAS CULTURAS 
 

 A área irrigada do Nordeste será sempre, como em toda 

parte, uma modesta fração de sua área total. Faz-se mister, por-

tanto, aproveita-la, pelo menos em parte, em culturas de grande 

valor econômico. É o que se faz no Sul da Espanha, cujas áreas 

irrigadas produzem mais para exportar do que para o próprio 

consumo da zona semi-árida. Considerando tudo isso, o Depar-

tamento Nacional de Obras Contra as Secas, ingressando num 

novo campo de atividades, iniciou o plano de vinhedos, articu-

lando-se, para esse fim, com o Instituto de Fermentação do Mi-

nistério da Agricultura. A região semi-árido, está experimental-

mente provado, poderá, em nosso País, tornar-se grande produ-

tora de uva de mesa e de uva para passas. Os plantios começa-

ram em 1957 e prosseguirão com todo vigor. 

A titulo experimental, o DNOCS está também plantando 

olivais em diversos municípios cearenses. Norte-rio-grandenses 

e paraibanos. O comportamento das plantações, até agora, justi-

fica grandes esperanças. A oliveira é ima planta xerófila, perfei-

tamente adequada, portanto, para cultura na região semi-árida. 

Os olivais de maior rendimento se encontram no litoral do Peru. 

Foram iniciados no século XVI e constituem uma das riquezas 

do litoral peruano. 
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4. PASTOS ARBÓREOS 

 

O Nordeste semi-árido tem uma grande tradição na ativi-

dade pecuária. Desde que se solucione o problema forrageiro na 

estação seca e nas estiagens periódicas, o Nordeste poderá ter 

uma pecuária intensiva, de grande valor econômico. Uma das 

soluções do problema forrageiro é o pasto arbóreo. Não necessi-

ta de irrigação e produz boa quantidade de forragens verdes por 

hectare mesmo durante os meses mais secos do ano. 

Há muitas árvores forrageiras xerófilas. uma delas é a al-

garoba. Temos duas variedades: uma é proveniente dos desertos 

do Sudão, a outra nos chegou dos desertos do litoral peruano. 

Além da rama, que é uma forragem de primeira ordem, a alga-

roba também produz vagens comestíveis. A algaroba cresce 

bem, sem irrigação, as zonas mais secas e nos piores solos do 

Nordeste. 

Ainda nesse particular faz-se sentir a ação do Ministério 

da Viação e Obras Públicas, pois cada vez com mais intensida-

de, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas está 

plantando a algaroba em cooperação com os fazendeiros interes-

sados. 
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5. A IRRIGAÇÃO COM MOTOBOMBAS 

 

 Como medida de emergência, e a titulo experimental para 

feito dos seus programas permanentes, o DNOCS está intensifi-

cado, onde possível, a irrigação com motobombas. Estas são 

instaladas principalmente nas margens dos rios princiPaís. Em-

bora aparentemente secos, há grande quantidade de água no su-

bálveo desses rios. 

O departamento Nacional de Obras Contra as Secas insta-

la e mantém as motobombas e as empresta aos fazendeiros, a 

quem dá assistência técnica. Cada motobomba irriga um numero 

variável de hectares de ótimo solo. Quase sempre irriga mais de 

cinco hectares. Ademais, a motobomba fixa ao solo alguns tra-

balhadores rurais e difunde as vantagens da irrigação. 

Sua utilização define, pois mais uma grande iniciativa do 

Ministério da Viação o Obras Públicas no quadro geral já tão 

diversificado da luta contra as secas. 

 

 

6. GRANDES SISTEMAS DE AÇUGAGEM 
 

De algum tempo a esta parte, a partir de 1956, dentro de 

um plano amadurecido e que vem sendo executado com obsti-

nada determinação, o DNOCS está se emprenhando na constru-

ção de grandes açudes, na região nordestina, constituindo siste-

mas de açudagem. 
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O primeiro desses sistemas, a esta altura já praticamente 

concluído, foi o do Alto Piranhas, no Vale do Açu, ou Piranhas, 

um dos princiPaís vales que recortam a terra das secas. 

Esses vale- que tantos estudiosos percorreram e o descre-

veram em cores vivas – apresenta uma excelente área plana, 

extensa e fértil, nas imediações da cidade de Souza, na Paraíba, 

estendendo-se, por um lado, até cerca de 30 km do boqueirão de 

São Gonçalo e, por outro, até as imediações da cidade de Ante-

nor Navarro. 

A área de referencia é denominada pelos boqueirões de 

Pilões, Piranhas e São Gonçalo, e o seu aproveitamento para a 

açudagem é projeto antigo e já constava do plano de obras do 

Governo Epitácio Pessoa, tendo sido levado a cabo, em grande 

parte, durante a administração do Presidente Getúlio Vargas. 

Ultimou-o o Governo do Presidente Juscelino Kubitscheck, sem 

embargo das obras de complementação que ali prosseguem pre-

sentemente. 

As obras princiPaís do sistema do Alto Piranhas são cons-

tituídas pelos açudes “Curema” (atual Estevam Marinho), “São 

Gonçalo”, “Engenho Ávidos” (ex-Piranhos), “Engenheiro Arco-

verde”(ex-Condado) e “Pilões”, construídos antes de 1956, e 

pelo açude “Mãe d’ água”, concluído já sob o atual Governo, em 

1957, açudes esses que têm capacidade de acumulação de 720 

milhões de m3, 45 milhões, 255 milhões, 35 milhões, 13 mi-

lhões e 540 milhões, respectivamente. No conjunto, portanto, 1 

bilhão 608 milhões de m3. integra aquelas obras, também, a rede 
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de canais de irrigação do mesmo sistema parte construída e parte 

em construção. 

A finalidade principal do sistema do Alto Piranhas é irri-

gação, tendo ele capacidade para irrigar mas de 20.000 hectares 

de terras das mais férteis no Nordeste, situadas nas várzeas de 

Souza, na Paraíba. Já foram construídos os canais do açude 

“Engenheiro Arcoverde” e, em boa parte, os do açude “São 

Gonçalo” que domina diretamente as várzeas de Sousa e tem o 

papel de distribuidor do sistema, recebendo as águas que lhe 

chegam dos grandes reservatórios e as que a sua própria bacia 

recolhe, para estende-las pelas várzeas. 

Estão sendo concluídos os estudos para levar para das 

águas dos açudes “Estevam Marinho” e “Mãe d ‘agua” para 

complementar, através do “São Gonçalo”, que desempenha o 

papel de centro do sistema, a irrigação das já citadas várzeas de 

Souza. Está no programa do Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas o inicio das obras necessárias a esse fim ainda no corrente 

exercício. 

Também se acha em estudos a irrigação das várzeas do rio 

Piancó, aproveitando-se a descarga das turbinas do Açude “Es-

tevam Marinho”, cujas águas são duplamente aproveitadas para 

a produção de energia e irrigação. 

Uma das providencias de maior importância tomadas pelo 

Governo nessa região foi o aproveitamento hidrelétrico dos re-

servatórios do sistema do Alto Piranhas e a construção, ai, de 

redes de transmissão. Possibilitou, assim, o suprimento de luz e 

força a diversos centros urbanos do Oeste paraibano, além de ser 
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criarem condições para o seu desenvolvimento industrial com 

base na eletricidade de Baixo custo. 

 

 

 

 

SISTEMA DO BAIXO PIRANHAS  

OU DO AÇU 
 

Neste sistema, cuja construção será empreendida pelo atu-

al Governo, a única barragem prevista é o do “Oiticica”, açude 

com a capacidade máxima de 1 bilhão de metros cúbicos, locali-

zado no Rio Grande do norte (Baixo Açu) e que receberá o re-

forço das descargas das turbinas do “Mãe d’água” e do “Este-

vam Marinho’, na Paraíba. Outras pequenas barragens talvez 

venham a ser consideradas, mas a sua construção terá como ob-

jetivo precípuo a proteção contra inundação das áreas irrigáveis. 

 As vazias do baixo Piranhas ou do Açu são as segundas, 

em importância, em todo Polígono das Secas, somente supera-

das pelas várzeas do Jaguaribe, e t~em a área de cerca de 80.000 

hectares, que em grande parte serão irrigados pelas águas do 

açude “Oiticica”. 

No que tange à produção de energia, o açude “Oiticica” 

poderá fornecer cerca de 5.000 CV. A energia aí produzia pode-

rá interligar-se com a do sistema do Alto Piranhas para atender 

as necessidades de parte do Vale, auxiliando-se mutuamente os 

dois centros produtores. 
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SISTEMA DO ACARAÚ 
 

 O plano geral deste sistema, situado no Estado do Ceará, 

inclui as seguintes barragens princiPaís: “Araras”, com a capa-

cidade de 1 bilhão de metros cúbicos, ora em fase final de cons-

trução, “Aires e Souza”, com 100 milhões, “Forquilha”, com 50 

milhões, “Acarau-Mirim”, com 50 milhões todos construídos; 

“Macacos”,com 200 milhões, “Jucurutu”, com 200 milhões, 

“Groairas”, com 600 milhões, “Taquara”, com 200 milhões, 

“Jure”, com 60 milhões e “Caiçara”, com 30 milhões, todos ain-

da em estudos. 

O volume d água a represar nesses açudes atinge, portan-

to, cerca de 2 bilhões e meio de m3, que podem irrigar aproxi-

madamente 38.000 hectares no Vale do Acaraú. 

Já estão em construção os canais de irrigação do “Aires de 

Souza” que irrigação cerca de 700 hectares estando, em funcio-

namento o canal principal P1 e todos os seus secundários, inclu-

sive a drenagem. O P1 tem 32 km de extensão. Também já estão 

construídos os canais do “Forquilha”, que se acham em funcio-

namento, cobrindo uma área de 470 hectares. 

Os estudos e projetos dos canais do “Araras” estão sendo 

feitos com caráter de prioridade e urgência, devendo sua cons-
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trução ser atacada ainda este ano. Serão irrigados por este açude 

cerca de 14.500 hectares. 

Prevê-se no sistema do Acaraú, a produção de 10.000 

CV.assim discriminados: “Araras”, 6.000; “Macacos”, 500; “Ju-

curutu”, 500; “Groairas”, 2.000; “Aires de Souza”, 500; “Taqua-

ra”, 500. 

Entretanto, está em estudo a construção do açude “Lon-

tras”, ou “Jacaré”, sobre a serra da Ibiapaba, com capacidade 

para cerca de 500 milhões de metros cúbicos, represados em 

barragens sucessivas, localizadas no vale do rio Macambira. 

Esta barragem aproveitará a queda da vertente oriental da serra 

do Ibiapaba, com o desnível de cerca de 250 metros de altura, 

possibilitando o aproveitamento hidrelétrico do potencial de 

cerca de 50.000 CV. O sistema do Acaraú produzia, assim, cerca 

de 60.000 CV. 

 

 

SISTEMA DO CURU 
 

Ainda no Estado do Ceará teremos o sistema do Curu, que 

compreende os açudes “General Sampaio”, com 320 milho]oes 

de m3, “Pentecoste”, com 400 milhões (concluído em 1957), 

ambos já construídos, e “Caxitoré”, com 200 milhões, em cons-

trução. 

Este sistema, como os anteriores, visa à eletrificação e à 

irrigação de uma área de cerca de 15.000 há. 
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Já estão concluídos os canais irrigatórios e a drenagem de 

“General Sampaio’, os quais se acham em pleno funcionamento. 

Em construção, em parte já concluídos estão os canais do “Pen-

tecoste”. 

Com a construção do açude “Caxitoré” e a conclusão dos 

respectivos canais, ficará pronto o primeiro sistema do Estado 

do Ceará, Os resultados aí colhidos até agora fazem prever os 

benefícios que advirão para a região do Polígono com a execu-

ção das obras dos grandes sistemas previstos. É que, se bem 

ainda não totalmente pronto, o sistema do Curu já trouxe os me-

lhores resultados para o Vale, como advento da lavoura irrigada, 

que o transformou de zona árida em celeiro de Fortaleza. 

A produção de energia neste sistema destina-se a tender 

apenas as necessidades locais, que no momento, são modestas. 

Foram já encomendadas as turbinas dos açudes “General Sam-

paio” e “Pentecoste”, para a produção de 500 e 300 CV, respec-

tivamente. 

O açude “Caxitoré” eventualmente, poderá fornecer cerca 

de 150 Cv. 

 

 

SISTEMA DO BANABUIÚ 
 

Também no Estado do Ceará está em inicio de construção 

o sistema do Banabuiú, que compreenderá o açude do mesmo 

nome, com 1 bilhão e meio de m3 (já iniciado), e possivelmente 

os denominados “Patu”. Com 110 milhões, “Pedras Brancas”, 
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com 150 milhões, “Fogareiro”, com 200 milhões, Pirabibu”, 

com 50 milhões, “Barricas”, com 50 milhões e “Mombaça” com 

50 milhões, todos estes dependendo de estudos. Não está ainda 

devidamente estudado este sistema, embora já esteja em cogita-

ções e devidamente encaminhado com inicio de construção do 

açude que lhe da o nome. 

Este reservatório terá capacidade para irrigar cerca de 

20.000 hectares. Embora já tenham estudados parcialmente os 

canais, suas obras tiveram de sofrer delongas em fosse da neces-

sidade de proceder à revisão dos projetos pela sua conexação 

com a rede irrigação do sistema do Jaguaribe. 

Já foi encomendada a primeira unidade hidrelétrica do 

açude “Banabuiú”, para a produção. Este açde poderá, eventu-

almente, produzir 14.000 CV, ou seja um pouco menos da meta-

de de toda energia instalada atualmente no Estado do Ceará. As 

demais obras não foram devidamente dimensionadas, podendo-

se esperar, todavia, que estudos definitivos permitam a produção 

de cerca de 2.00 CV. 

 

 

SISTEMA DO JABUARIBE 
 

Temos, por fim, o sexto grande sistema, igualmente no 

Estado do Ceará, obra portentosa que terá decisivo impulso no 

presente qüinqüênio governamental. Trata-se do sistema do Ja-

guaribe, o qual, interligando-se com o do Banabuiú, seu maior 

tributário – e os dois sistemas deverão fazer conexão na locali-
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dade de Poço Comprido, – tornará irrigáveis as áreas do baixo 

Jaguaribe, onde se encontram cerca de 100.000 hectares de ter-

ras fertilíssimas. 

No vale do Jaguaribe foram até agora construídas as se-

guintes barragens: “Várzea do Boi”, com 52 milhões, “Lima 

Campos”, com 66 milhões; “Riacho do Sangue”, com 61 mi-

lhões; “Nova Floresta”, com 8 milhões; “Feiticeiro” com 24 

milhões, “Ema”, com 10 milhões; “Velame”. Com 3 milhões. 

Tais obras, relativamente antigas, definem a tendência que então 

prevalecia de construção de pequenos barragens penduradas nas 

cabeceiras dos riachos, ao invés da atual, que prefere a execução 

das obras fundamentais dos sistemas. 

Será encetada, agora, a construção da grande barragem de 

Orós, em seu novo projeto, que reduz a sua capacidade para 2 

bilhões de m3. pretende-se que essa obra seja concluída até 

1960. 

Com a capacidade repletiva do Orós assim reduzida, tor-

nar-se-á possível a construção de mais algumas barragens a seu 

montante. 

Dentre as vantagens que obteremos com o sistema do Ja-

guaribe, cito de passagem, as seguintes: criação de um rio pere-

ne entre Tauá e Aracati, na maior parte do curso do Jaguaribe, 

que é atualmente o maior rio seco do mundo; irrigação de todo o 

Vale; controle das enchentes, por vezes devastadoras, como a de 

1924; criação de potencial hidrelétrico capaz de propiciar a in-

dustrialização das  
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No sistema do Jaguaribe já se acha construída, e em fun-

cionamento, parte dos canais do Lima Campos, onde existe um 

Posto Agrícola do sErviço Agroindustrial do DNOCS. Os de-

mais canais das várzeas do Icó serão construídos quando da 

conclusão do “Orós”, açude que irá alimentar o “Lima Campos”, 

por meio de túnel já aberto, da água necessária à irrigação da-

quelas várzeas. 

Os açudes “Poço dos Paus”, “Oitis” e barragem no “Tru-

çu”, já em estudos, irão irrigar as férteis várzeas de Iguatu. 

Vimos, assim, embora sem maiores detalhes, que aqui não 

caberiam, o que representarão, para o desenvolvimento do Nor-

deste e para a luta que empreendemos contra os efeitos das se-

cas, os grandes sistemas planejados pelo DNOCS, todos já ata-

cados e um já concluído: o sistema do Alto Piranhas. 

 

 

PROGRAMA DE REALIZAÇÕES PARA 1958 
 

Programa do esforço do Governo Federal para a execução 

de obras de interesse econômico e social no Polígono das Secas 

é o programa de realizações constante do Orçamento da União 

para 1958. 

Não falarei, em detalhes, para não me alongar demasia-

damente – mas a elas me referirie, em números globais, mais 

adiante, – das inversões que estão sendo feitas através do Depar-

tamento Nacional Saneamento, ou de qualquer outra repartição 

subordinada ao Ministério da Viação e Obras Públicas. Falarei 
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apenas das inversões que estamos fazendo através do Departa-

mento Nacional de Obras Contra as Secas, órgão que, especifi-

camente, tem a seu cargo a execução do plano governamental de 

obras contra as estiagens na área do Polígono. 

Ver-se-á que o Governo, agora mais do que nunca, empe-

nha-se em atender a situação da região nordestina, intensifican-

do a construção de açudes e obras públicas complementares ca-

paz de concorrer para minorar os efeitos das secas periódicas. 

Realmente: o Orçamento da República, para o corrente 

ano, consigna ao DNOCS verbas no total de Cr$ 2.973.874.510, 

dos quais Cr$ 2.837.886.278 se destinam a despesas de capital. 

Que despensas de capital são essas? São, degamo-lo, as 

despesas de inversão, que podemos resumir da seguinte maneira: 

 

                                                                                         Cr$ 

1) Açudagem e grande açudagem .........................  850.631.500 

2) Açudagem e irrigação em regime 

de cooperação no Polígono das Secas ...................... 61.986.278 

3) Irrigação ............................................................... 144.500.000 

4) Construção de rodovias ...................................... 384.148.500 

5) Poços artesianos (Perfuração e 

aparelhamento de poços públicos e 

particulars) ................................................................. 52.000.000 

6) Pontes-barragnes, barragens e 

serviços de regularização de rios, 

galerias, pontes, barragens submer-

sas, açudes e barragens subterrâneas, 
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pontes e canais de proteção ....................................... 44.120.000 

7) Redes de distribuição de energia, 

instalações hidrelétricas, construção 

de linhas de transmissão e estações 

transformadoras, obras de aprovei-

tamento hidrelétrico na área da 

grande açudagem ..................................................... 391.500.000 

8) Serviços de abastecimento d água, 

inclusive barragens, açudes, captação 

e construção de redes de distribuição, 

com aquela finalidade ............................................. 496.500.000 

9) Conservação e exploração de açu-

des públicos, redes de irrigação, pos-

tos agrícolas, acampamentos e cam-

pos de pouso ..............................................................  45.000.000 

10) Trabalhos de demonstração agrí-

cola, fomento da lavoura irrigada e 

colonização ................................................................. 45.000.000 

11) Prática de peixamento e piscicul-

tura .............................................................................. 15.000.000 

12) Construção e conservação de 

prédios e imóveis ........................................................ 15.000.000 

13) Reparos gerias e conservação das 

rodovias a cargo do DNOCS..................................... 24.000.000 

14) Despesas com o programa de as-

sistência social do DNOCS .......................................... 5.000.000 

15) Aqisição de máquinas para cons-
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trução de barragnes, canais e rodovi-

as, transportadores, caminhões, ca-

mionetes e jipes, perfuratrizes. Son-

das instrumentos de engenharia, má-

quinas agrícolas, motores e maquinas 

em geral ................................................................... 1.00.000.000 

16) Desapropriação de terras e inde-

nizações de benfeitorias nas bacias 

hidráulicas dos açudes e aquisição de 

imóveis em geral e indenizações pro 

acidentes de trabalho ................................................. 80.000.000 

17) Defesa contra as secas do Nordes-

te (art. 198 da Constituição Federal) 

estudos e projetos ....................................................... 83.500.000          

Total ....................................................................... 2.837.886.278 

 

Ora, num País como o nosso – assoberbado de problemas, 

necessitado de promover o seu desenvolvimento econômico, 

lutando contra a inflação, empenhando na expansão do seu par-

que industrial (inclusive com a fabricação nacional de bens de 

produção), intensificando a exploração de seus recursos naturais 

e promovendo vigorosamente a recuperação e a expansão dos 

seus sistemas de transporte.  

– o País, não obstante todo esse esforço, não aplicaria no 

Nordeste quase 3 bulhões de cruzeiros num só ano, e apenas nas 

inversões acima referidas, se não estivesse firmemente empe-
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nhando na recuperação dessa extensa e crítica região, onde se 

localiza cerca de 25% da população nacional. 

– Estamos, portanto, agindo firmemente em prol da recu-

peração das áreas do nosso território sujeitas às secas periódicas. 

Não abandonamos, eis o titulo de glória de que nos devemos 

orgulhar, a região nordestina. Pelo contrario. Travamos, lá, uma 

batata heróica pela reconquista de um torrão caríssimo a todas 

os brasileiros, terra sacrossanta que foi palco, no passado, de 

acontecimentos que figuram hoje, indelevelmente, na historia 

pátria. 

Essa reconquista, essa recuperação do Nordeste, nós ha-

vemos de leva-la a cabo, custe o que custar. 

 

 

O QUE RESTA A FAZER 
 

A simples enumeração feita acima, das obras programadas 

durante o corrente ano no setor do DNOCS, demonstra, à socie-

dade, que o Governo Federal não se atém hoje, na região à sim-

ples execução de empreendimentos como a açudagem e irriga-

ção, pertencentes ao campo importante, mais limitado da enge-

nharia hidráulica. 

Diversas outras iniciativas, de cunho econômico e social, 

estão sendo encaradas, configurando um planejamento global 

para a região, planejamento que constitui, sem dúvida, uma das 

tarefas mais ´serias com que se deparam atualmente as elites 

dirigentes e as classes atuantes do País. 
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Bem sei que muito resta a fazer no sentido de valorizar o 

Nordeste para integrá-lo, definitivamente, na dinâmica do pro-

gresso nacional. E o que resta a fazer respeito, sobretudo, ao 

homem, peça importante, quiçá fundamental, no processo, se 

assim podemos dizer, de domação da Natureza e do meio ambi-

ente, sáfaro e ingrato, como sabemos. 

Mas, nesse particular, é preciso, também, educar o homem 

para vencer a seca. Ao lado do açude e dos canais de irrigação, 

ao lado das estradas e dos postos agrícolas, há que estar a escola, 

principalmente para ensinar a economia, a poupança, os moder-

nos processos de amanho da terra, além da silvicultura, da socio-

logia rural, do cooperativismo dos meios de conservação dos 

recursos naturais. 

Pois bem sabemos que, além das condições climáticas, há 

outras causas que concorrem para agravar, nos seus, efeitos o 

problema das estiagens. As queimadas e o desmatamento, pó 

exemplo, devastando o solo e dizimando as árvores, e criando, 

com isso, o grave problema da erosão, dos piores com que se 

defronta a agricultura na região, como de resto no Brasil inteiro, 

são práticas que devem ser tanto quanto Possível eliminadas a 

curto prazo. Tudo isso igualmente contribui para a seca e torna 

cada vez mais adversas as condições hidrológicas. 

A falta de combustíveis, na região, torna obrigatória a 

queima de lenha e isto dá lugar à lugar à desenfreada derrubada 

das matas, à destruição, em grande escala, do manto protetor de 

vegetação nativa. Há também as praticas agrícolas inadequadas, 

as culturas impróprias, que também concorrem para devastar o 
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solo. E este, como sabemos, é bem insubstituível suporte e ali-

mento das plantas e também armazenador de água. Sua destrui-

ção exige sempre pesados tributos, tributos que, no Nordeste, 

significam quase sempre o agravamento dos efeitos das secas. 

É por tais motivos que os geógrafos tendem a supor que o 

homem é também um fautor das secas, como observa o Profes-

sor Milgard Sterberg: 

 

“O meio geográfico – di-lo hoje o consenso 

geral – na é só físico, mas também humano, plasmada 

à imagem das culturas nele enraizadas. Nestas condi-

ções, cabe indagar se o homem, ele próprio, não figura 

também entre os fatores responsáveis pela calamidade 

das secas. Já se tem asseverado, aliás, que a seca é um 

acontecimento apenas físico, mesológico, mas também 

humano, social. Entretanto, o que com essa assertiva se 

tencionava pôr em relevo eram os problemas sociais 

enquanto conseqüência da seca, isto é, “a alteração 

profunda que dela decorre para as condições econômi-

cas da região que por sua vez se refletem na ordem so-

cial” como em 1913 escrevia o grande Arrojado Lis-

boa. Assim encarada é que a seca se dizia “de natureza 

tanto física como econômica e social”.cremos ter en-

contrado mativos para ir mais longe. Na trama com-

plexa dos fatores que dão origem à seca se insinuam 

vários fios urdidos pela mão do homem. Este aparece, 

assim, nas duas extremidades de um encadeamento 
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trágico de causa e efeito, ajudando a deflagrar a cala-

midade que irá prostra-lo.” 

 

É precisamente isso, esta tarefa de ensinar o homem a vi-

ver e agir de acordo com as condições mesológicas da região 

árida, que reponta, agora, como a suprema responsabilidade que 

devemos enfrentar. Está é a questão, num dos seus aspectos fun-

damentais: preparar o nordestino para que, ele próprio, como 

homem e como coletividade, se torne uma peça eficiente da ma-

quina com que estamos procurando, num esforço gigantesco, as 

secas, ou, pelo menos, atenuar-lhes os trágicos e dolorosos efei-

tos. 

Essa é uma tarefa de organização – para a qual já me pa-

rece madura a consciência nacional – que pressupõe reformas 

profundas, de natureza econômica e conseqüentemente social 

Tal tarefa compete ao Poder Público no seu todo, e não apenas 

ao Ministério de Obras, ao Ministério da Viação e Obras Públi-

cas, que tem naturalmente um campo restrito de atividades, por-

que se faz mister aí uma ação conjunta e sistematizada do Go-

verno Federal e dos governos regionais e locais. 

Para sabermos como enfrentar as emergências da seca; 

como reduzir progressivamente os efeitos das secas; como orga-

nizar e valorizar economicamente a região sujeita às secas pe-

riódicas, devemos saber também como poupar os recursos natu-

rais dessa região, como introduzir nela as praticas da agricultura 

conservadorista, como industrializa-la, como explorar os seus 

recursos de subsolo, como combater a erosão, como defender e 
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resguardar o solo, como reter a água, inclusive a que se contém 

nos lençóis freáticos, como educar o homem, dar-lhe noções 

sanitários e higiênicas, como, enfim, enfrentar o grave e pertur-

bador problema das secas da sua trama complexa. 

Há que se considerar, portanto, que é relativamente pouco 

– e não podia deixar de sê-lo – o que se pode esperar da ação 

isolada de qualquer Ministério – seja este o da Viação e Obras 

Públicas, da Agricultura, da Educação e Cultura ao da Saúde, 

por exemplo. Cada um deles muito faz no seu setor, dentro da 

limitação de recursos a que todos estão sujeitos. Mas, e isto é o 

que realmente se deve ter em vista, o que está faltando ainda é o 

grande plano de conjunto que nos leve a enfrentar coordenada-

mente o problema das secas no seus aspectos globais. 

E nesse sentido, felizmente, que estamos marchando ago-

ra, pois começaram, a surgir já há alguns anos, s condições para 

o estabelecimento de um plano que possa ficar, em definitivo, as 

diretrizes para a ação do homem e do Estado brasileiros na zona 

semi-árida do País. 

Já dispomos de alguns instrumentos que nos permitirão a 

elaboração desse plano. Na construção de um deles, o Grupo de 

Desenvolvimento do Nordeste, tive participação direta, pois fui 

eu quem propôs a sua criação, através da Exposição de Motivos 

n.º205 – GM, de 14 de março de 1956, isto é, dois meses depois 

de assumir a direção do Ministério da Viação e Obras Públicas. 

Nessa Exposição de Motivos tive a oportunidade de frisar a ne-

cessidade, a que antes me referi, da conjunção de esforços de 

todos os órgãos para a boa execução do programam de obras 
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contra as secas. Estou convencido, se Vossas Excelências me 

permitem a imodéstia, que bem coloquei o problema quando, na 

referida Exposição de Motivos, informei o Senhor Presidente da 

Republica de que: 

 

 “Vários circunstancias favoráveis exis-

tem, atualmente, no sentido de realizar um trabalho de 

planejamento global para o desenvolvimento do Nor-

deste do Brasil. Este trabalho é imprescindível, não só 

para a orientação de instituições federais com área ex-

clusiva de atuação no Nordeste – o Departamento Na-

cional de Obras Contra as Secas, o Banco do Nordeste 

do Brasil. S.A., a Comissão do Vale do São Franciso, a 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco – como para 

poder alcançar-se uma coordenação permanente inte-

grar seus respectivos planos de atividade na região 

nordestina, a fim de aumentar o rendimento dos pro-

gramas federais naquela área e, conseqüentemente, 

promover seu desenvolvimento econômico, de maneira 

racional e ordenada”. 

 

Naquele expediente acentuei ainda que – “já existem re-

cursos suficientes para se iniciar, agora, um programa experi-

mental de racionalização das atividades desenvolvidas no Nor-

deste, através da definição de métodos, organização de trabalho, 

avaliação de fontes, organização administrativa e de formação 
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de pessoal, tudo visando a adotar melhores técnicas para o de-

senvolvimento regional”. 

Propus, então, a constituição de um primeiro grupo de tra-

balho com o encargo de “definir metas administrativas e estabe-

cer melhores critérios de distribuição das verbas destinadas ao 

Nordeste, bem como para propor medidas conducentes ao de-

senvolvimento econômico daquela região” grupo esse com as 

seguintes tarefas imediatas: 

a) exame analítico das propostas orçamentárias para o 

exercício de 1957, a fim de se apurar o grau de concordância 

existente entre os planos dos vários Departamentos federais que 

atuam no Nordeste; 

b) análise das atribuições administrativas do vários órgãos 

federais com atuação no Nordeste, a fim de se determinarem as 

inter-relações da divisão das responsabilidades e as integrações 

dos aludidos planos de trabalhos; 

c)análise do quadro legal em que estão trabalhando as ins-

tituições federais no Nordeste, afim de se planejarem as medidas 

legislativas necessárias à melhor eficiência daqueles serviços; 

d) realização de estudos expedidos para a programação de 

metas econômicas a curto e longo, a serem atingidas pelos vá-

rios setores de economia nordestina, como Agricultura. Reflo-

restamento, Obras Contra as Secas. Pesca. Indústria, Mineração, 

Comércio Exterior, Transporte, Energia, Abastecimento d’ água 

para os centros urbanos, Saúde, Educação, Serviços Públicos, 

etc.” 
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Defini, portanto, já há mais de dois anos, as idéias, que 

sucintamente reedito neste Capitulo da informação que ora prest 

presto a Vossas Exelências, de que problema do Nordeste é so-

bretudo um problema de coordenação de esforços e de planeja-

mento global, tendo em vista que as secas, se têm condicionan-

tes climáticas, têm também, e em grande proporção, implicações 

econômicas e sociais. 

Entendi, ainda, e isto serve também para esclarecer os 

meus pontos de vista sobre o assunto, que o grupo de trabalho 

cuja criação surgiu deveria ter, igualmente, a finalidade de: 

a) estabelecer criarios imediatos para a melhoria e reorien-

tação das atividades de desenvolvimento do Nordeste através de 

iniciativas dos poderes legislativos e executivos, bem como das 

instituições públicas e privadas existentes na região; 

b) obter uma melhor compreensão global do processo de 

desenvolvimento econômico do Nordeste, através da analise dos 

seus problemas, possibilidades e recursos (as informações colhi-

das e os pareceres técnicos serão resumidos por setores de eco-

nomia, obedecendo a uma sistematicazação geral. Particular 

ênfase dar-se-ai ao conhecimento das inter-relações dos vários 

setores, e ao enquadramento do Nordeste na economia nacional 

formulando-se política econômica especifica para a regiao); 

c) determinar o montante e a utilização dos recursos fede-

rais, ora em aplicação no Nordeste; 

d) recomendar prioridades para os programas que tenham 

por objetivo: 
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I – investimentos em programas governamentais e privados; 

II – ulteriores pesquisas e investigações. 

III – assistência técnica; 

 

e) sugerir medidas para coordenação regional e um me-

lhor planejamento em todos os níveis da administração pública; 

f) treinar pessoal – especialmente funcionários de órgãos 

atualmente na região, em planejamento e análise regional, atra-

vés da experiência por eles colhida na execução do trabalho aqui 

proposto. 

O grupo de trabalho a que ora me refiro foi instituído em 

14 de dezembro de 1956, pelo Decreto n.º 40.554, sendo a se-

guinte sua composição: 1) – representante do Banco do Nordeste 

do Brasil S.A.; 2) – representante do Baco Nacional do Desen-

volvimento Econômico; 3) – representante do Ministério da Vi-

ação e Obras Públicas; 4) – representante da Comissão do Vale 

do São Francisco; 5) – representante do Ministério da Agricultu-

ra; 6) – representante do Ministério da Saúde; 7) – representante 

do Ministério da Educação e Cultura. 

Sou filho do Sul, como sabem Vossas Excelências, mas 

acredito que equacionei relativamente bem os problemas nordes-

tinos quando surgir à criação do referido grupo de trabalho. An-

tes porém, que ele pudesse apresentar os primeiros frutos de sua 

atividade irrompeu a seca de 1958, a maior, nos efeitos econô-

micos, que se conhece até hoje no Brasil, embora sem as conse-

qüências dramáticas para a vida humana das que se verificaram 

no passado. Tal demora era inevitável, aliás, pois bem sabemos 
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que os planejamentos, para serem eficazes, devem ser lentos na 

fase de elaboração e rápidos na de execução. 

Enfrentei essa seca, e acho que a enfrentei bem, com o 

apoio decisivo, indispensável, do Senhor, Presidente Juscelino 

Kubitschek. Mas esse é um assunto a que voltaremos na segunda 

parte desta exposição. 

Importa, a esta altura, acentuar que o Grupo de Desenvol-

vimento do Nordeste contra apresentar no corrente ano os pri-

meiros resultados das suas atividades, tendo em preparo: um 

plano de abastecimento d’ água para centros urbanos em coope-

ração com o Serviço Especial de Saúde Pública e com o Depar-

tamento Nacional de Obras Contra as Secas; um plano de apro-

veitamento dos recursos naturais da bacia hidrográfica do rio 

Mamanguape, na Paraíba; estudos quanto aos setores da agricul-

tura, industria e energia elétrica na região nordestina. 

Outro grupo de trabalho, com atribuições mais especificas 

(desenvolvimentos, em caráter permanente, de novas atividades 

econômicas, no Nordeste), acaba de ter a sua criação determina-

da pelo Senhor Presidente da República em carta dirigida ao 

Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. 

A ele me referirei na parte final da exposição que estou fazendo 

a Vossas Excelências. 

Passarei, agora, a relatar o que se fez, o que se está fazen-

do e o que ainda deveremos fazer, se necessário, para enfrentar a 

emergência da seca, de tão grandes proporções – sem dúvida a 

maior seca de todos os tempo, – que se manifestou, este ano, no 

Nordeste brasileiro. 
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A LUTA DO GOVERNO 

FEDERAL CONTRA A SECA 

DE 1958 
 

O DNOCS NÃO FOI APANHADO DE  

SURPRESA 
  

Além de planos o longo prazo, de caráter permanente, e 

que possibilitaram, nos dois primeiros anos do atual Governo, 

uma acumulação adicional de água do volume anteriormente 

referido e outros resultados com os que já mencionei, no campo 

da irrigação, da construção de rodovias e de campos de pouso, 

da piscicultura, da lavoura irrigadas, da captação de energia hi-

drelétrica, etc., possui o Departamento Nacional de Obras Con-

tra as Secas, apesar de não ser assistencial a sua função perma-

nente, uma organização capaz de enfrentar, dentro do limites 

razoáveis, emergências como a que agora infelizmente se mani-

festou, acarretando incalculáveis danos à economia nordestina. 

Que esse Departamento, repentinamente afastado de suas 

atividades normais, não foi apanhado desprevenido, prova-o o 

fato de lhe ter sido possível, em tão pouco tempo, dar trabalho a 

mais de 300 mil flagelados. Considerados os dependentes, pode-
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se pois afirmar que somente o DNOCS amparar, hoje, mais de 

um milhão de pessoas. E é óbvio que se esse Departamento, 

apesar de não ser assistencial a sua função especifica, não esti-

vesse preparado para enfrentar períodos de seca, como o atual, 

não lhe teria sido possível improvisar serviço para tanta gente. 

E, note-se, número de pessoas assistidas pelo Governo, não é 

apenas aquele: vai a cerca de 2 milhões, se consideramos o nú-

mero de flagelados alistados pelo Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem, pelo 1.º Grupamento de Engenharia e por 

outros órgãos do Governo Federal, a que adiante me referirei 

Desde observar, que, na história do Nordeste, poucas cri-

ses se comparavam, em extensão e pela intensidade dos seus 

efeitos, à que culminou em 1932, mas que se manifestou em 

dois anos sucessivos: 1931-1932. 

Pois bem: em 1932, quando a grande seca atingiu o seu 

“clímax”, o maior contingete de flagelados alistados nos servi-

ços federais, recorde de todos os tempos, não ultrapassou de 

220.000 pessoas, em setembro, vale dizer, seis meses depois de 

deflagrada a calamidade, se tomarmos como ponto de referencia 

o dia de São João, véspera da passagem do equinócio. Em 1958, 

surpreendentemente, – e por isso digo que esta é a maior seca de 

todos os tempos, – o alistamento começou quase com esse nú-

mero, pois em quatro semanas, ainda em abril atingiu 180.000 

pessoas, para elevar-se, rapidamente, em seguida, a 450.000. 

É bem verdade que, de 1932 a 1958, a população do No-

deste, que aumenta, anualmente, a u7ma taxa de 2,5%, quase 

que duplicou, aumentando, conseqüentemente, neste último ano, 
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o número de vitimas da calamidade. mas não é só isto que expli-

ca o aumento do número de alistados. Há outras explicações: a 

primeira é que a seca de 1958 chega após vários anos de chuvas 

escassas e encontra a economia do Nordeste depauperada pela 

crise de sues produtos princiPaís, a segunda é que o DNOCS 

está hoje mais bem aparelhado para socorrer, imediatamente, as 

vitimas das estiagens; e a terceira é que as estradas abertas no 

Nordeste facilitam a concentração dos flagelados nas frentes de 

trabalho e de socorro abertas pelo Governo. 

 

 

O QUE SÃO AS OBRAS DE EMERGÊNCIA 

 

Não perde de vista o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas que as chamadas “obras de emergência” devem 

ser sobretudo intensificação, complementação, ou antecipação 

das obras normais em execução no Polígono das Secas. 

São, portando, em grande parte, destituídas de qualquer 

fundamento – e o são poelo menos agora – as criticas de que tais 

obras são desnecessárias e inúteis, visando tão somente a dar 

trabalho aos retirantes. Na verdade, aproveita o DNOCS os cré-

ditos de emergência, especiais e extraordinários que lhe são 

concedidos para amparo aos flagelados sobretudo para intensifi-

car, ampliar ou antecipar as obras flagelados sobretudo para in-

tensificar, ampliar ou antecipar as obras constantes do seu pro-

grama normal de atividades. 
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Por outro lado, não resta dúvida que as frentes de trabalho 

abertas nas estradas, nos açudes, nos canais de irrigação, nas 

obras de saneamento, etc., são as medidas mais indicadas para 

dar combate aos efeitos da calamidade, devendo ser colocadas 

no mesmo plano das providencia de caráter assistencial aos fla-

gelados e suas famílias. Reafirmo que, sempre que possível e 

desde que não acarrete o deslocamento de trabalhadores para 

locais muito afastados de suas residências, o Governo tem pro-

curado concentrar recursos nas obras de significação permanente 

que, pela sua incorporação a infraestrutura básica da região, con-

tribuem para o desenvolvimento do Nordeste. 

É inevitável, porém, que o programa de emergência com-

preenda, principalmente, a execução de obras que permitam, de 

imediato o aproveitamento do maior número de deslocados e 

que ofereçam possibilidades de maior rendimento de trabalho. 

Dentre essas obras, em geral previstas nos planos permanentes, 

– e por isso nem sempre é possível atender os pedidos para a 

realização de certas obras, ainda que relevantes, – cito a cons-

trução de estradas, canais de irrigação, drenos, pequenos açudes, 

etc., bem como a realização de outros serviços. Tais como o de 

cercamento e o desmatamento das bacias hidráulicas dos açudes 

e a conservação de rodovias e de campos de pouso. 

Uma dificuldade enfrentamos todos os dias, dificuldade 

que nem sempre é compreendida por todos: – avultado número 

de trabalhadores nesta ou naquela frente de trabalho liquida, em 

poucos dias, com o serviço a executar, que se completa rapida-

mente, forçando esse fato a transferência dos trabalhadores para 
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outros setores, onde nem sempre há condições imediatas que 

permitam o seu rápido aproveitamento. 

 

PRIMEIRAS PROVIDÊNCIAS 

 

Definido, numa seleção criteriosa, os serviços e as obras 

que deviam ser atacados na emergência, para o fim de darmos 

trabalho ao maio número de flagelados, passamos imediatamen-

te à ação, tão logo se manifestou a seca deste ano. 

Basta dizer que, já no dia 16 de março – friso, antes do dia 

de São José, quando se desvanecem as esperanças de chuvas no 

espírito dos sertanejos, – realizei, no Ministério da Viação e 

Obras Públicas, a primeira reunião para tratar de assuntos rela-

cionados com o abastecimento das populações nordestinas. No 

dia 18, dois dias depois, participei, no Palácio Rio Negro, em 

Petrópolis, de uma outra reunião para enfrenta-la e dos primei-

ros projetos de decretos destinados a amparar e socorrer as viti-

mas da estiagem que logo depois viria a se manifestar com a 

virulência já agora conhecida. 

Foi então decidida, pelo excelentíssimo Senhor Presidente 

da Republica, a instituição da Comissão de Assistência às Viti-

mas da Seca, cuja estruturação vai indicada mais adiante e para 

cuja presidência fui designado. 

Logo depois tratava eu de reunir, aqui na Capital da Re-

pública, os responsáveis princiPaís – no âmbito do Ministério da 

Viação e Obras Públicas – pela execução das obras federais na 

área nordestina. Traçamos, com a urgência que a conjuntura 
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exigia, planos para enfrentar a calamidade e cuidamos de mobi-

lizar recursos para fazer á grave situação criada pela estiagem 

que ameaçava prolongar-se por período imprevisível. 

Sem perda de tempo, fiz seguir para o Nordeste, com a in-

cumbência de coordenar as medidas programadas pela referida 

Comissão, o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas. Engenheiro José Cândido Pessoa. 

O primeiro ponto de honra, da ação que íamos empreen-

der comportava, duas providencias preliminares: assegurar em-

prego aos flagelados, para assisti-los e fixa-los na região, e ga-

ranti a normalidade do abastecimento das populações das zonas 

castigadas pela seca. 

Logo depois fui ver, pessoalmente, se tais providencias 

estavam sendo executadas com eficiência e se outras medidas 

haviam de ser adotadas para suplementa-las. Porque, de acordo 

as instruções do Senhor Presidente da República e com as reco-

mendações que fiz aos departamentos do ministério da Viação e 

Obras Púbicas que atuam no Nordeste, nada deve ser poupando, 

todo sacrifício deve ser feito no sentido de amparar e assistir os 

flagelados na ruinosa emergência da crise climática, e mais do 

que climática, econômica, que mais uma vez se abateu sobre as 

bravas e sofredoras populações nordestinas. 

Viajei para o nordeste em companhia do Diretor-Geral, do 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Engenheiro 

Régis Bittencourt, e de altos funcionários do meu Gabinete, isso 

nos últimos dias de março, ou seja, logo após deflagrada a crise. 

Em Fortaleza reuniram-se à minha comitiva o Diretor-Geral do 
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DNOCS, Engenheiro José Cândido Pessoa, e Chefes de Serviço 

desse Departamento e do DNER. 

Visitamos, a partir daí, alguns pontos estratégicos da regi-

ão assolada pelas secas, como Pentecostes, Araras e Banabuiu, 

no Ceará; Souza e Curema, município de Piancó, na Paraíba; 

Caicó, no Rio Grande do Norte; salgueiro e Arcoverde, em Per-

nambuco. 

Nessa ocasião, pude constatar objetivamente: 

 

1.º Que o flagelo, mais uma vez, assumira este ano gran-

des proporções. As chuvas não haviam chegado a tempo e as 

lavouras estavam praticamente perdidas. Com exceção talvez do 

algodão e do feijão, que são culturas mais resistentes à estiagem, 

– e que à época ainda havia esperança de salvar, – tudo ais fora 

sacrificado pela falta de precipitações pluviométricas na época 

oportuna. 

2.º Que a situação, nos Estado assolados pela seca, estava 

inteiramente controlada pelo Governo Federal, graças às medi-

das a longo prazo ed e emergência, previamente programadas. 

Verifique, ainda, que caiam chuvas extemporâneas na re-

gião e, para surpresa minha e dos que me acompanhavam, en-

contramos, a 2 de abril, o Rio Jaguaribe e o Rio Piranhas cor-

rendo em alguns trechos. 

Não me impressionei com elas, entretanto, bem sabia e a 

gente do lugar m’. confirmou, que elas já não chegavam a tempo 

para salvar as lavouras de sustentação, como a do milho e do 

arroz, por exemplo, das quais depende em grande parte o abas-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

218 

 

tecimento das populações locais. Faltava também a rapadura, 

que é parte importante na dieta do nordestino das zonas rurais. E 

o choque, escasso em mão dos fornecedores, estava sendo ven-

dido a preços exorbitantes, pois como sabemos – e melhor ainda 

o sabem os representantes do povo nordestino nesta Casa do 

Congresso – a ganância e a especulação integram sempre o cor-

tejo das secas, cujos efeitos avultam, sobretudo, graças à crônica 

desorganização da economia regional. 

O quadro que observei nessa primeira viagem – por que 

oculta – lo? – tinha, portanto, logo de dramático e isso chocou 

profundamente a minha sensibilidade de brasileiro e de patriota. 

Mas, como já disse, a situação, apesar de tudo, estava controlada 

pelo Governo e por isso estava longe de ser desesperados, como 

se procurava fazer crer através de um noticiário ao mesmo tempo 

alarmista e cheio de derrotismo. 

Em 17 de abril voltei ao Nordeste em companhia do Presiden-

te Juscelino Kubitschek. Já então a situação era mais grave, devido à 

sedimentação da crise, se assim podemos dizer. Mas o Governo 

prosseguia lutando e o controle da conjuntura continuava, felizmen-

te, em suas mãos. 

A minha ordem taxativa, nas duas viagens que fiz ao Nordes-

te, era e continua sendo esta: ninguém pode ficar desempregado, 

todos quantos procurem os escritórios do DNOCS e do DNER, hão 

de ser alistados para o trabalho; hão de receber assistência médica e 

orientação sanitária; hão de ser amparados, moral e materialmente, 

na grau emergência a que foram atirados de uma hora para outra. 
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OBRAS ATAADAS PELO DNOCS 
 

Mobilizado, com extraordinária eficiência, para fazer face à 

calamidade que se declarava no Nordeste, o Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas, sem descurar, de qualquer de suas tarefas 

normais na região, soube corresponder, imediatamente, aos novos e 

pesados encargos que a emergência lhe impunha. 

Destacado, por mim, como já disse, e isto aos primeiros sinais 

da seca, para seguir com destino aos Estados assolados, a fim de 

coordenar a luta difícil contra os efeitos da estiagem, o Diretor – 

Geral do DNOCS promoveu, em Natal, uma reunião de todos os 

técnicos dirigentes dos vários setores desse Departamento. Nessa 

ocasião foram estudada, em minúcias, as minúcias, as providências 

que se impunham diante da calamidade que mais uma vez vinha 

perturbar, na normalidade da sua vida, as populações da região. 

Intensificaram-se, então, as obras em execução normal, dan-

do-se inicio a numerosas outras, criando-se, assim, condições para o 

maior aproveitamento de flagelados. Tais obras, no seu conjunto, 

vêm contribuindo decisivamente para atenuar as graves conseqüên-

cias criadas na regiao pela fala de chuvas e pela rápida deterioração 

da economia nordestina. Como sabemos, mesmo em épocas tidas 

como normais, não está essa economia capacitada para fazer face às 

necessidades das populações locais e fica, numa emergência de seca 

como a que se manifestou este ano, rapidamente aniquilada, circuns-
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tancia que contribui para agravar a situação, a ponto de torna-la qua-

se desesperadora. 

Nos Estados mais assolados pela secas – Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco – foram assim, abertas 

imediatamente 147 frentes de trabalho para colocação de flagela-

dos.enumerarei, a segui, por Estado, cada uma dessas frentes: 

 

I – Estado do Piauí 

1 – Açude “Barreiras” 

2 – Açude “Ingazeiras” 

3 – Açude “Mamoeiro” 

4 – Canais de Irrigação do Açude “Caldeirão” 

5 – Rodovia Castelo-Campo Maior 

6 – Rodovia Cocal-Esperantina -Luzilândia 

7 – Rodovia Pedro II– Castelo 

8 – Rodovia Pedro II- Piripiri 

9 – Rodovia Picos-Itainópolis 

10 – Rodovia Pio IX- Fronteiras 

II– Estado do Ceará 

1 – Açude “Poço de Pedra” 

2 – Canais de irrigação do Açude “Ema” 

3 – Rodovia Acopirar -Mombaça 

4 – Rodovia Alto Santo -Ereré 

5 – Rodovia Córrego Areia -Castanhão 

6 – Rodovia Granja -Paula Pessoa  

7 – Rodovia Morada Nova-Limoeiro 

8 – Rodovia Poteng i-Araripe  



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

221 

 

9 – Canais de irrigação e drenos do Açude “Aires de Sauza” 

10 – Desmatamento da Bacia Hidráulica do Açude Araras  

11 – Rodovia Araras –Ipu 

12 – Rodovia Jaburubana-Serra Rosário-Jordão 

13 – Rodovia Mocambo -Aprozivel  

14 – Rodovia Nascente –Almofala 

15 – Rodovia Reriutaba –Serra Talhada 

16 – Rodovia Sobral-Serra Meruóca 

17 – Rodovia Viçosa -Colal 

18 – Rodovia Araras-Santa Quitéria 

19 – Açude “Caxitore” 

20 – Desmatamento da Bacia Hidráulica do Açude “Pentecoste” 

21 – Drenagem da Bacia de Irrigação do Açude “Gal. Sampaio” 

22 – Açude “Poço Verde” 

23 – Estrada Anacetaba -Paraibapaba  

24 – Estrada Apuarés –Tejssouca 

25 – Estrada Apuarés -Tejussousa 

26 – Estrada Itapagé -Uruburetama  

27 – Estrada Itapagé -Itapipoca 

28 – Estrada Itapagé -Uruburetama 

29 – Estrada Pentecoste -Croatá 

30 – Estrada Pentecoste -Caixoré 

31 – Estrada Turur -Cemoaba 

32 – Estrada Uruburetama -Moreira 

33 – Canais de irrigação do Açude “Pentecoste” 

34 – Estrada Baturité -Chorozinho 

35 – Estrada Canindé -Itapiúna 
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36 – Estrada Canindé -Santa Quitéria  

37 – Estrada Capistrano de Abreu -Aratuba 

38 – Estrada Guaibu -Jique 

39 – Estrada Ilhuporange -Pentecoste 

40 – Estrada lagoas Juvenal -Pernambuquinho 

41 – Estrada Maranhuape -Monguba 

42 – Estrada Redenção- Pacoti 

43 – Açude “Banabuiu” 

44 – Alargamento Rodovia Quixadá- Chorozinho 

45 – Rodovia Banabuiu -Nova Floresta 

46 – Rodovia Jaguaretama -Solonópolis 

47 – Rodovia Quixadá- Quixeramobim 

48 – Rodovia Boa Viagem -Tauá 

49 – Rodovia Patu -Fogareiro 

50 – rodovia Socorro -Mombaça 

51 – Rodovia Tauá -Boa Viagem 

52 – Alargamento Rodovia Senador Pampeu- Mombaça 

53 – Rodovia Aleca r-Várzea 

54 – Rodovia Amariutaba -Brejo das Freiras 

55 – Rodovia Barbalha -Caldas 

56 – Rodovia Cedro-Várzea Alegre 

57 – Rodovia Iguatu -Alegre 

58 – Rodovia Iguatu -Icó 

59 – Rodovia Iguatu -Quixelo 

60 – Rodovia Itaús -Granjeiro 

61 – Rodovia Jaguaribare -Br/13 

62 – Rodovia Jaguariba -Feiticeiro 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

223 

 

63 – Rodovia Jucás -Iguatu 

64 – Rodovia Lavras-Aurora 

65 – Rodovia Porteiras-Brejo Santo  

66 – Rodovia Quixadá-Crato 

67 – Rodovia Saboeiro -Acopiara 

68 – Rodovia Campos Sale -Jucás 

69 – Rodovia Cariri -Pacujá 

70 – Rodovia Forquilha-Olho d’Água -Paié 

71 – Rodovia Groaíras -Sobra l-Três Lagoas 

72 – Rodovia ipueiras -Ipu 

73 – Açude “Lima Campos” 

74 – Posto Agrícola do Cedro 

75 – Posto Agrícola Aires de Souza 

67 – posto Agrícola Forquilha 

77 – Posto Agrícola Joaquim Távora 

78 – Posto Agrícola Santo Antônio de Russas 

III Estado do Rio Grande do Norte 

1 – Açude “Alecrim” 

2 – Açude “beldoegas” 

3 – Açude “Japi II” 

4 – Açude “Riacho da Cruz” 

5 – Açude “Santa Cruz” 

6 – Rodovia João Câmara -Macau 

7 – Rodovia Luis Gomes -poço Dantas 

8 – rodovia Marias -São Tomé -Corro Cora 

9 – Rodovia Mossoró –Baraúna 

10 – Rodovia Mossoró – Governador Dix-Sept Rosado 
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11 – rodovia Boqueirão – Piranhas 

12 – Rodovia pau dos Ferros –São Miguel 

13 – Rodovia Santo Antonio- Monte Alegre 

14 – Rodovia Santa Cruz- São Bento 

15 – Posto Agrícola de Itans 

IV – Estado da Paraíba 

1 – Adutora Abastecimento Campina Grande  

2 – Açude “Boqueirão” 

3 – Açude “Estevam Marinho” 

4 – Açude “Mãe d’água 

5 – Açude “Sumé” 

6 – Campo Aviação Santa Luzia  

7 – Canais São Gonçalo 

8 – Consolidação Açude Jatobá 

9 – Rodovia Anteor Navarro -Pilões  

10 – Rodovia Antenor Navarro – Uiraúna 

11 Rodovia Boqueirão – Piranhas 

12 – Rodovia Campina Grande-Boa Vista 

13 – Rodovia Coremas – Aguiar 

14 – Rodovia Malta – Desterro – Ipueiras 

15 – Rodovia Oiticicatuba – Ipueiras 

16 – Rodovia Piancó – Princesa 

17 – Rodovia Posto Agrícola –Pilões  

18 – Posto Agrícola de Condado 

19 – Açude “Piranhas” 

20 –Instituto José Augusto Trindade 

V – Estado de Pernambuco 
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1 – Açude Público e Abastecimento “São Caetano” 

2 – Açude “Bituri” 

3 – Açude da Torre 

4 – rodovia poções- Santa Maria 

5 – Rodovia Timbaúba – Itabaiana 

6 – Açude Público “Boa Vista” 

7 – Açude Público “Cachoeiro” 

8 – Açude Público “Eng. Camacho” 

9 – Açude Público “Poço da Cruz” 

10 – Rodovia Afogados de Jangazeudas – Flores 

11 – Rodovia Arcoverde – ipojuca 

12 – Rodovia Buique – Tupanatinga – Água Belas 

13 – Rodovia de acesso Açude “Custódia” 

14 – Rodovia Exu- Entroncamento Araripina- Craro 

15 – Rodovia Feitoria- Entroncamento Araripina- Crato  

16 – Rodovia Mirandiba – Br 25 

17 – Rodovia Pesqueira – Alagoinha – Venturosa 

18 – Rodovia Petrolândia – Floresta –Posto Agrícola Icó 

19 – Rodovia São José Belmonte- Jati 

20 – Rodovia Serra Talhada- Conceição 

21 – Rodovia Serrinha – floresta 

22 – Rodovia Sitio dos Nunes –Betânia 

 

Em outros quatro Estados do Polígono – Alagoas, Sergi-

pe, Bahia e minas Gerais – onde a seca se manifestou com me-

nor intensidade, somente foi necessária a abertura de 21 frentes 

de trabalho, a saber: 
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I – Estado de Alagoas 

1– Adutora de Abastecimento d’ água de “Palmeira dos índios” 

2 – Açude Público “Pariconha” 

3 – Ramal Rodoviário Delmiro – Água Branca- Mata Grande  

4 – Ramal Rodoviários Santana do Ipanema – Capim 

II – Estado de Sergipe 

1 – Rodovia Central de Sergipe  

2 – Rodovia Curralinho- Nossa Senhora da Glória 

III – Estado da Bahia 

1 – Açude “Araci” 

2 – Açude “Jacurici” 

3 – Açude “Morrinhos” 

4 – Açude “Serrote” 

5 – Açude “Tremedal” 

6 – Barragem Paraguaçu 

7 – Rodovia Araci -Salgado- Coité 

8 – Rodovia Jacuriri – Filadélfia  

9 – rodovia jucuruci –Cansanção  

10 – Açude “Cocorobó” 

11 – Variante Rodovia Transnordestina 

IV – Estado de Minas Gerais 

1 – Açude “Coração de Jesus” 

2 – Açude “Estreito” 

3 – Açude “Ribeirão dos Porcos” 

4 – Açude “Vacaria” 
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Todos essas frentes, no total de 166, – além de outras de 

menor porte nos 9 Estados, – foram abertas somente pelo Depar-

tamento Nacional de Obras Contra as Secas, no “Front” nordes-

tino, para fazer face à necessidade de dar trabalho aos flagela-

dos. Nelas são fixados os retirantes, que, além do salário –

auxilio que lhes para o Governo, passam a contar, de forma tão 

estável e normalizada quanto possível, face à propriedade de 

recursos com abastecimentos de gêneros alimentícios, inclusive 

leite em pó para a população infantil, com vacinação preventiva 

contra epidemias tão próprias das épocas de estiagem, com as-

sistência medica, higiênica e sanitária, provida, na medida do 

possível, pelos diversos órgãos federais. Deter-me-ei adiantem 

mais demoradamente, nesses aspectos do problema de socorro 

às vitimas do flagelo da seca. 

Eis ai um esforço que a ninguém. De boa fé, parecerá irre-

levante. Esforço que bem demonstra o interesse como que o 

Ministério a Viação e Obras Públicas e, com ele, a Comissão de 

Assistência às Vitimas da Seca, se empenharam, a fundo e numa 

luta titânica, contra os efeitos da crise dramática que novamente 

se abate sobre o Nordeste brasileiro. 

Essas Comissão cuja presidência foi conferida pelo Exmo. 

Sr. Presidente da República ao Ministério que ora fala a V. 

Exas., e integrada também pelos Srs. Ministros da fazenda, do 

Trabalho, Industria e Comercio, e da Saúde, foi criada com o 

objetivo de superar as dificuldades burocráticas, congregando 

num Grupo de trabalho os órgãos federais que dispõem de con-
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dições e recursos para atuar no polígono das Secas. Suas delibe-

rações, tomadas após o estudo, em conjunto, dos problemas que 

dizem respeito, não raro, a mais de uma pasta ministerial, têm 

sido por isso mesmo traduzidas em providencias prontas e efica-

zes. 

A comissão Central integrada pelos Ministros a que acima 

me refere, para melhor exame dos problemas e maior acerto na 

adoção de medidas e assessorada por 3 grandes subcomissões, 

especializadas cada uma delas no trato dos seguintes problemas: 

Obras, Abastecimento e Assistência Médico - Social. 

Em tais órgãos, como adiante se verá, além de entidades 

governamentais interessadas na matéria, fazendo-se também 

representar instituições outras, como a conferencia Nacional dos 

Bispos, a Legião Brasileira de Assistência e as Pioneiras Socais, 

obras tão relevantes serviços tem prestado no vasto campo de 

assistência social, por inspiração e sob os cuidados da ilustre 

Primeira Dama do País. 

Assim é que a subcomissão de Obras, sediada do DNOCS, 

e presidida pelo Ministro que ora a palavra a V. Exas, tem como 

membros: Diretor Geral do DNOCS, Vice- Presidente, Diretor 

Geral do DNER, Diretor Geral do DNEE e Comt. Do 1.º Gru-

pamento de Engenharia, sob a presidência do Ministro do Traba-

lho, e sediada na COFAP, constituiu-se a subcomissão de Abas-

tecimento, assim integrada: Presidente da COFAP – Vice– Pre-

sidente, Presidente da Comissão de Marinha Mercante, secreta-

rio Geral do Conselho Coordenador do Abastecimento, Diretor 

Geral do SAPS e Presidente da Comissão Nacional de Alimen-
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tação. E finalmente, a subcomissão de Assistência Médico-

Social, presidida pelo Ministro da Saúde e sediada na LBA, fi-

cou assim constituída: Presidente da LBA – Vice- Presidente, 

Diretor Geral do Departamento de Endemais Ruras, Presidente 

do INIC, Representante da Conferencia Nacional dos Bispos, 

Representante das Pioneiras Sociais, Presidente do Serviço So-

cial Rural e Presidente do SESP. 

A Comissão Central, apenas 2 meses de trabalhos – eis 

que sua instalação se deu a 20 de março – realizou nada menos 

de 12 reuniões, onde foram exaustivamente examinados todos os 

assuntos de maior importância para atender às necessidades das 

regiões assoladas pela seca. E como presidente da referida Co-

missão, não só de terminei o imediato cumprimento das decisões 

adotada que diziam respeito À pasta que tenha a honra de diri-

gir, como também mantive e venho mantendo permanente con-

tato com as autoridades governamentais, no sentido de obter a 

rápida execução daquelas que fogem à alçada do ministério da 

Viação. 

 

 

PESSOAL ALISTADO 
 

O DNOCS, naturalmente mais indicado para as providên-

cias de maior vulto no combater aos efeitos da seca, teve ordem 

para alistar as vitimas da crise climática onde maior fosse, sua 

aglomeração, procurando aproveita-las em obras tão próximas 
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quanto possível da região onde habitassem, a fim de evitar o 

êxodo e, digamos também a dramaticidade das retiradas. 

O alistamento foi feito em obras já em execução, em no-

vas obras, ou naquelas que exigissem reparos ou melhoramentos 

– obras permanentes e de emergência, como já referi atrás. No-

vas frentes de trabalho foram abertas, dando-se preferência aos 

serviços já programados e que estavam aguardando oportunida-

de para execução. Com isso, evitar-se, sobretudo, a dispersão de 

recursos. 

Em 15 de – praticamente a primeira quinzena da seca – o 

DNOCS já tinha cerca de 150.000 pessoas alistadas em todos os 

Estados do Nordeste, principalmente no Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, em cujos territórios mais se fazia sentir a in-

clemência do flagelo. Dessas 150.000 pessoas, 112.294 compa-

receram ao trabalho, nas diversas frentes, na semana de 5 a 11 

de abril. Um mês depois o número de alistados já se elevava a 

mais...270.000, com maior incidência nos três referidos Estados 

e, àquela altura, também em Pernambuco. 

A freqüência do comparecimento desses alistados ao ser-

viço nas diversas frentes de trabalho foi, em média, a seguinte: 

 

    SEMANAS 

De 12 a 18 de abril .......................................................... 130.818 

De 19 a 25 de abril .......................................................... 188.007 

De 26 de abril a 2 de maio .............................................. 192.101 

De 3 a 9 de maio .............................................................. 278.653 

De 10 a 16 de maio .......................................................... 270.956 
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De 17 a 23 de maio .......................................................... 221.719 

De 24 a 30 de maio .......................................................... 299.308 

De 31 de maio a 6 de junho .............................................. 98.308 

De 7 a 13 de junho ............................................................ 99.851  

De 21 a 27 de junho ........................................................ 303.270 

De 28 de junho a 4 de julho ........................................... 305.419 

 

  Direi, agora, que para dar condições de trabalho a essa 

enorme massa de alistados, o DNOCS teve de adquirir, em cen-

tros comerciais do Brasil inteiro, ferramentas manuais de todos 

os tipos, com investimentos adicionais de vulto, como é fácil de 

perceber, a despeito do seu apreciável estoque de instrumentos 

de trabalho, que foi de pronto e totalmente utilizado. 

Dos pedidos colocados boa parte já foi atendida, possibili-

tando àquele Departamento remeter, para as diversas frentes de 

trabalho no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Per-

nambuco, notadamente as seguintes ferramentas, cujo peso total 

é de 1.317 toneladas. 

               

                                          UNIDADES 

Picaretas ............................................................................ 38.003 

Marretas de 2 kg ................................................................. 1.990 

Chibancas .......................................................................... 10.373 

Machados ............................................................................ 3.698 

Pás de bico e quadradas ................................................... 47.404 

Foices ................................................................................. 14.231 

Marrões de 6 kg .................................................................. 1.480 
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Forjas de campanha .............................................................. 193 

Bigornas de 50 kg .................................................................. 139 

Carrinhos de mão ............................................................. 39.170 

Enxadas ............................................................................. 33.170 

Facões de mato ....................................................................... 105 

Total ................................................................................. 235.453 

 

Numerosas encomendas dos matérias descritos, e de ou-

tros correlatos, estão ainda por atender (48.000 carrinhos de 

mão, 55.000 pás e 30.000 picaretas), sendo certo que a produção 

nacional, em relação a essas implementos, está toda reservada, 

durante algum tempo, para os órgãos do Ministério da Viação e 

Obras Públicas que atuam no Nordeste. 

O crescente consumo desse material, de aplicação intensi-

va no Nordeste, onde, como é sabido, a mão-de-obra é mais ba-

rata do que no Sul, está abrindo novas perspectivas industriais, 

como se verifica através da organização de uma fábrica de carri-

nhos de mão no Recife. Essas industrias, produzindo material do 

melhor tipo (Castor 18) e preços competitivos, recebeu do 

DNOCS encomenda de 18.000 unidades com substancial eco-

nomia de verbas para aquele Departamento. 

O Diretor Geral do DNOCS tem percorrido freqüentemen-

te as regiões do Nordeste mais atingidas pela seca, a fim de me-

lhor julgar as necessidades locais e manter-me, como Presidente 

da Comissão de Assistência às Vitimas da Seca, a par dos traba-

lhos ali desenvolvidos, quer no seu setor,m que nos demais ór-

gãos federais que atuam naquela extensão região. Tenho assim, 
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permanentemente, informações que me habilitam a dirigir e co-

ordenar, em tempo oportuno, as medidas que se vão fazendo 

necessárias no quadro da ingente luta que desenvolvemos para 

dominar, nos seus trágicos efeitos, a terrível seca que se abateu 

este ano sobre o Nordeste. 

 

 

O QUE FAZ, NO SEU SETOR, O DEPARTA-

MENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE 

RODAGEM 

 

O DNER, depois do DNOCS, é o órgão do Ministério da 

Viação mais aparelhado para atacar as obras de emergência no 

Nordeste, visto já possuir ali diversos Distritos a cujo cargo es-

tão vários serviços rodoviários de sua execução regular. 

Da mesma forma que o DNOCS, teve instruções para pro-

curar reter o flagelado na região onde reside, proporcionando-

lhe trabalho tão próximo quanto possível de sua moradia. O cri-

tério adotado nas obras a executar foi o mesmo – concentração 

de recursos em serviços já programados, sobretudo em estradas 

do Plano Rodoviário Nacional. 

Normalmente, o DNEr opera, com os melhores resultados, 

através do sistema de adjudicação de serviços. Entretanto, na 

atual emergência, e com o objetivo de acelerar as obras a seu 

cargo, atendo-se, tanto quanto possível, às linhas mestras do 

Plano Rodoviário Nacional, teve de ampliar os seus serviços,e o 
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faz por administração direta, abrindo, assim, amplas possibilida-

des de aproveitamento do trabalho de flagelados. 

O alistamento nos serviços do DNER, no Nordeste, já su-

perava 30.000 pessoas na primeira semana de abril, alcançando 

cerca de 70.000 em meados desses mês e mais de 170.000 um 

mês depois. 

Seus serviços de emergência estendem-se pelos Estados 

do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco com 

maior incidência nos dos primeiros. 

A freqüência media do pessoal alistado foi a seguinte nas 

diversas frentes de trabalho: 

 

Até 7 de abril ..................................................................... 25.000 

De 8 a 10 de abril .............................................................. 60.175 

De 11 a 18 de abril ............................................................ 64.633 

De 19 a 24 de abril ............................................................ 89.852 

De 25de abril a 2 de maio ................................................ 108.941 

De 3 a 10 de maio ............................................................ 450.941 

De 11 a 17 de maio .......................................................... 158.123 

De 18 a 24 de maio .......................................................... 150.771 

De 25 a 31 de maio .......................................................... 143.419 

De 1 a 7 de junho ............................................................ 134.866 

De 8 a 7 de junho ............................................................ 145.434 

De 15 a 2o de junho ......................................................... 145.684 

De 21 a 27 de junho ........................................................ 138.223 

De 28 de junho a 4 de julho ........................................... 139.571 
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Também o DNER, como o DCOCS, teve de adquirir fer-

ramentas destinadas ao trabalho manual e diversos outros maté-

rias para o Nordeste, como a seguir: 

 

 Quantidade Valor Cr$ 

Carrinhos de mão 21.300 19.409.380,00 

Pás 37.500 3.148.948,00 

Picaretas 34.000 4.886.550,00 

Caminhões –Tanque 25 12.367.500,00 

Caminhões basculantes 12 6.091.800,00 

Caminhões com carroçaria fixa 12 5.030.400,00 

Caminhões FNM 2 1.584.000,00 

Camionetas-pick-up 6 2.304.000,00 

Camionetas –furgão 6 3.312.000,00 

Jipes “Willys” 18 4.911.750,00 

Moro bombas para água 12 431.400,00 

TOTAL 92.893 63.479.728,00 

 

Nos estados onde a seca se manifesta com maior intensi-

dade, o DNER, até o mês de julho findo, abriu 91 frentes de 

trabalho, sendo 4 no Piaui, 21 no Ceará,22 no Rio Grade do 

Norte, 32 na Paraíba e 12 em Pernambuco, frentes essas que 

absorveram os números de flagelados indicados anteriormente. 
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SETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE ESTRADAS DE FERRO 

 

Dos órgãos do Ministério no Nordeste.são duas as obras 

que ali vem executando – na Paraíba e me Pernambuco. Alistou 

cerca de 2.000 homens em abril e em meados de maio número 

era de aproximadamente 2.500. Suas atividades na atual emer-

gência. Obedeceram também a um plano, já que forma dirigidas 

no sentido de antecipar obras que já estavam programadas, tais 

como consolidação dos trechos recém -inaugurados da linha 

Campina Grande- patos e prolongamento dos trilhos da Rede 

Ferroviária do Nordeste, no trecho Serra Talhada- Salgueiro. 

 

 

OBRAS A CARGO DO 1º GRUPAMENTO DE 

ENGENHARIA 
 

Esse Grupamento tem a seu cargo a execução de algumas 

obras no Nordeste, e desde os primeiros dias, recebem também 

recomendação para alistar flagelados em seus serviços, que se 

localizam no Piaui, Ceará, Paraíba e Rio Grande Do Norte. 

Segundo comunicação do Comandante do Grupamento, de 

junho último, a freqüência média diária de trabalhadores, em suas 

diversas obras, foi de 28.683 a saber: açudes Marechal Dutra. 1.236, 

Curimataú 100, Várzea do Boi 431, Curimatá 102, Vereda Grande 

65; Ferrovias Oscar Nelson-Caiçó 861, Bananeiras-Picuí 408, Afon-
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so Bezerra – Macau 571, Oiticica-capom Maior 886, Piquet Carn-

beiro-Crateús 904 e Teresina-Piripiri 222; Rodovias Caicó-Pombal 

507, Macau-Caicó 2.745, Santana do Mato-Jucurutu-Florânia 737, 

Caicó-Patos 134, Catolé do Rocha-Pau dos Ferros 1791, Catolé do 

Rocha- Brejo do Cruz 966, Jardim do Seridó-Ouro Branco 544, Flo-

rania- Currais Novos 1.463, Santa Luzia-Patos 35, Estaca Zero-

Taperoá 58, Currais Novos-Santana do Mato 3.100, São Vicente-

Serra Santana 550, Caicó-Jardim de Piranhas 2.400, Ceará-Mirim-

Touros 500, Lagoa do Remígio-Carnaúba 1.276, Afonso Bezerra-

Angicos 1.430, Central do Ceará 1.344, Angicos-Natal 100, Afonso 

Bezera-Lajes 2.450 e Açu- Areia Branca 767. essa média, segundo 

informação mais recente, já atingiu 32.000 trabalhadores. 

Devo consignar, aqui, o meu elogio à ação do 1.º Grupamento 

de Engenharia no combate à emergência da seca. Esse Grupamento 

pela dedicação, pelo zelo, pela ação pronta e eficaz que vem desen-

volvendo, revelou-se, sem dúvida, uma peça eficiente na tarefa de 

socorre e amparar os nordestinos vitimas da calamidade. representa 

ele, na luta que travamos contra o flagelo que se abateu sobre o Nor-

deste, a melhor tradição do valoroso Exército Nacional, que ao longo 

da nossa História tem sabido sempre irmanar-se com o povo do qual 

emana, quer nos momentos de alegria, quer nos instantes de dor e 

sofrimento como estes que vivem agora as bravas e estóicas po-

pulações do Polígono das Secas. 
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GRAVE PROBLEMA DE  

ABASTECIMENTO – ENCARGOS  

ATRIBUÍDOS À COMISSÃO FEDERAL  

DE ABASTECIMENTO E PREÇOS 

 

Evidentemente, dar trabalho aos flagelados, procurar fixa-

los na própria zona em que residem, para impedir o êxodo de-

sordenado e tumultuado das grandes levas para o Sul e assistir 

os necessitados com providencias práticas e eficazes, de caráter 

social e sanitário, não só custa dinheiro – e mais adiante vere-

mos os recursos que já foram drenados para o Nordeste – mas 

também acarreta um grave problema de abastecimento. 

Em condições normais, alimentar um grande contingente 

humano constitui sempre uma tarefa difícil, sobretudo num país 

como o Brasil onde os transportes ainda são deficientes e não há 

condições para armazenamento de gêneros. Que dizer, então, do 

problema de abastecer uma população numerosa, que vem so-

frendo as agruras da seca numa região de reduzida produção 

“per capita” dos bens essenciais à alimentação? 

Também esse problema enfrentou-o o Ministério da Via-

ção e Obras Públicas, providenciando, principalmente, o trans-

porte rápido, para as regiões assoladas, de grande quantidade de 

gêneros com a mobilização de todos os recursos disponíveis. 

A verdade é que cumpria, para compensar a falta de vive-

res no Nordeste, procurar, em outras frentes de produção, os 

gêneros necessários à alimentação das populações locais, já que 
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não bastava assegurar-lhes emprego sem concomitantemente 

garantir-lhes o abastecimento. Também ai a atividade da Comis-

são de Assistência às Vitimas da Seca se fez sentir pronta e efi-

cazmente. Assim é que, tão logo se manifestaram os efeitos da 

calamidade climática, alguns navios partiram para o Nordeste 

transportando grandes carregamentos de charque, feijão, farinha 

e leite em pó. Outros carregamentos foram sendo despachados 

com toda regularidade tendo o Ministério da Viação determina-

do a maior prioridade ao transporte de gêneros para a região 

assolada, quer destacado quantos navios fossem necessários para 

esse fim, quer assegurando-lhes preferência na atração e nas 

operações de carga e descarga. 

Foi atribuída à COFAP a tarefa de adquirir, principalmen-

te no Sul do País, onde eles estavam disponíveis em maior esca-

la, gêneros de primeira necessidade para abastecimento do Nor-

deste. 

Considerando que a COFAP não dispunha de recursos su-

ficientes para compra de gêneros nas quantidades requeridas, foi 

por min solicitada, na qualidade de Presidente da Comissão 

Central de Assistência às Vítimas da Seca, a abertura de credito 

rotativo no valor de Cr$ 100.000.000. Pouco depois, por ser inda 

exíguo tal crédito, foram solicitados dois outros no montante de 

Cr$ 300.000.000,todos eles totalizado Cr$ 400.000.000. 

Nesta altura, é de justiça salientar o inestimável concurso 

prestado pela COFAP na assistência às vitimas da seca. Utili-

zando o seu aparelhamento e aplicando da melhor maneira os 

recursos postos às sua disposição, pôde e COFAP desincumbir-
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se da missão que lhe foi atribuída, como nenhum outro órgão 

estaria em condições de faze-lo. Não fosse, pois, a COFAP e o 

problema do abastecimento do Nordeste, na atual conjuntura, 

teria atingido a proporções imprevisíveis e dramáticas. 

Utilizando-se vários meios de transporte para a remessa 

de viveres, principalmente o marítimo e o rodoviário, – e até 

mesmo, em certo momento, o aéreo, – procurando-se manter as 

regiões assoladas pela seca sempre abastecidas. Já em maio o 

abastecimento era feito com a regularidade desejada. 

Através da Comissão de Marinha, Mercante, pôde o 

MVOP prestar grande colaboração nos serviços de combate à 

seca. Vários navios foram mobilizados para o transporte de gê-

neros alimentícios para o Nordeste, além de remédios e material 

destinado a obras. Os navios da nossa Marinha Mercante tam-

bém têm sido empregados no transporte de nordestinos desejo-

sos de emigrar, principalmente para a Amazônia, Paraná e Goi-

ás. 

Cabe aqui, igualmente, uma referencia à gloriosa Marinha 

de Guerra, a que tenho a honra de pertencer, que por solicitação 

do MVOP, colaborou, e vem colaborando, de forma eficiente, 

no transporte de cargas para o Nordeste e de passageiros nordes-

tinos para a Amazônia e para o Sul. 

Para que bem se avalie do esforço desenvolvido pela CI-

FAP, no cumprimento da tarefa de abastecer as populações nor-

destinas que lhe foi atribuída pelo Governo, através da Comis-

são de Assistência às Vitimas da Seca, farei aqui um relato da 
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ação por ela desenvolvida e que permitirá a verificação de sua 

inegável eficiência. 

A 25 de março, em Aviso dirigido ao Senhor Ministro da Fa-

zenda, solicitei providencias no sentido de ser aberto um credito 

rotativo até Cr$ 100.000.000 e colocado, no Banco do Brasil S. A., à 

disposição da Comissão de Assistência às Vitimas da Seca, crédito 

esse destinado à aquisição de gêneros alimentícios para socorrer 

as populações atingidas delo flagelo. 

Com tais recursos, a COFAP passou a agir imediatamente. 

No inicio, quando mais crucial se apresentava o problema, hou-

ve necessidade de recorrer-se ao transporte aéreo, com coopera-

ção decisiva do Ministério da Aeronáutica, a fim de que se asse-

gurassem, desde logo, medidas de imediato socorro. 

Foi possível, então transportar, por aviões e por conta da 

COFAP, não só 221.220 quilos de feijão descarregados em João 

Pessoa, Natal e Fortaleza, mas, igualmente, diversos medica-

mentos, remetidos para aquelas cidade e também para o Recife. 

Nada menos de 35 navios já haviam descarregado viveres 

nos Estados assolados pela, seca no período compreendido entre 

os últimos dias de março e de maio, ou seja, em pouco mais de 

dois meses. Por eles foram remetidos os gêneros diretamente 

adquiridos pela COFAP, e mais os que se destinavam ao comér-

cio da região e que se achavam retidos nos portos de procedên-

cia, à espera de praça. 

O carregamento total dessas embarcações atingiu o volu-

me apreciável de 22.949.412 quilos de mercadorias, assim dis-

criminadas: 
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Adquiridas pela COFAP 

1.170.000 kg de arroz 

   18.500 kg de banha 

    689.290 kg de charque 

             1.608.850 kg de farinha de mandioca 

4.707.480 kg de feijão 

 1.365.420 kg de milho 

Destinadas ao comércio da região 

 3.299.160 kg de arroz 

    56.865. kg de banha 

    3.795.309 kg de charque 

                830.500 kg de farinha de mandioca 

  5.258.040 kg de feijão 

   150.000 kg de milho 

 

Observe-se, assim, que a COFAP, ela mesma, até maio 

adquirira e remetera para o Nordeste, com a rapidez que as cir-

cunstancias impunham, 9.559.540 de gêneros alimentícios, pro-

videnciando também, com o auxilio do Ministério da Viação, o 

transporte de outros 13.389.847 de viveres destinados ao comér-

cio da região. 

Tornou-se necessário, como dito antes, prover a COFAP 

de novos recursos a fim de que não se interrompesse ou se en-

fraquecesse a sua ação no abastecimento das populações flage-

ladas. 

Foi assim que, avisos de 15 e 14 de abril, voltei a solicitar 

do Senhor Ministro da Fazenda a abertura de mais dois créditos 
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rotativos, um de Cr$ 100.000.000 e o outro de Cr$ 200.000.000, 

ambos para serem colocado à disposição do Presidente da Co-

missão Federal de Abastecimento e Preços – Cel. Frederico 

Mindelo –que é também Vice – Prefeito da Subcomissão de 

Abastecimento, órgão integrante da Comissão de Assistência às 

Vitimas da Seca. 

Pode, dessa forma, prosseguir a ação da COFAP que continua 

a remeter para o Nordeste quantidades substancias de gêneros ali-

mentícios. 

Posteriormente, seguiram para a região, em demanda dos por-

tos do Recife, de Cabedelo, Natal e Fortaleza, mais 16 embarcações 

de nossa Marinha Mercante conduzindo para ali 18.869.564 quilos 

de mercadorias de primeira necessidade, a saber: 

 

Adquiridas pela COFAP 

1.236.000 kg de arroz 

             1.490.980 kg de farinha de mandioca 

  982.700 kg de feijão 

 3.013.380 kg de milho 

     374.864 kg de charque 

                    23.850 kg de fubá 

Destinados ao comércio nordestino 

591.850 kg de charque 

           280.500 kg de farinha de mandioca 

                 982.700 kg de feijão 

                  51.000 kg de milho 
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São portanto, mais 16.963.514 quilos de viveres adquiridos 

pela COFAP e 1.906.050 quilos pelo comércio regular da região. 

Verifica-se, então, e isto define, realmente, um grande esforço 

para o abastecimento dos quatro Estados onde a seca se manifestou 

com maior violência, que os portos do Recife, de Cabedelo, Natal e 

Fortaleza, foram supridos de 42.040.198 quilos de gêneros alimentí-

cios, até o presente momento, isto é, em pouco mais de três meses de 

ação intensa e desvelada. 

 

Esse total pode ser assim decomposto: 

Gêneros adquiridos pela CAFAP 

453.436 volumes com o peso de 26.744.274 quilos. 

Gêneros destinados ao comércio da região  

229.261 volumes com o peso de 15.295.924 quilos. 

 

Os recursos distribuídos à COFAP – no momento, como vi-

mos, de Cr$ 400.000.000,000 – foram aplicados ou diretamente por 

esse órgão, através de compras feitas na praça do Rio de Janeiro, ou 

pelas Comissões de Abastecimento e Preços dos Estados de São 

Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. 

Sendo rotativos os créditos concedidos à COFAP, uma vez 

que o Ministério da Viação está fornecendo recursos aos seus diver-

sos órgãos para pagamento dos auxílios aos flagelados, estes terão 

meios de saldar seus débitos junto aos fornecedores, os quais, por 

sua vez, reembolsarão à COFAP, que disporá, assim, de numerário 

para novas aquisições destinadas a abastecer a rede distribuidora de 

gêneros da região. 
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DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS 
 

Não poderia o Governo, nem mesmo a COFAP, através dos 

seus órgãos estaduais, incumbir-se diretamente da distribuição dos 

gêneros adquiridos por recomendação da Comissão de Assistência 

às vitimas da Seca. Não estava disponível, mesmo porque isso não é 

função governamental, uma rede distribuidora que pudesse operar 

com a celeridade reclamada. 

Tal distribuição teve, portanto, de ficar a cargo dos estabele-

cimentos comercias da região e dos chamados “fornecedores” que 

atuam nas localidades onde se encontram as frentes de trabalho aber-

tas pelo Governo Federal no Estados onde se verificou a seca. 

Malgrado todas as medidas de controle e fiscalização que fo-

ram adotadas para evitar a exploração dos flagelados, divulgam-se 

noticias, confirmadas pelo depoimento de ilustres congressistas que 

têm, visitado o Nordeste, segundo as quais tal explorações vem se 

fazendo sentir em alguns pontos da região. 

Essa exploração, segundo as denuncias, se verifica através de 

fraudes praticadas quanto ao peso, à qualidade e ao preço dos gêne-

ros alimentícios. A repressão desses abusos, entretanto, é matéria da 

alçada política, fugindo, assim, À ação punitiva do Governo da Uni-

ão, embora seja federal a legislação que comina as mais duras penas 

aos exploradores da economia popular. 

Não se invoque, contra a ação do Governo Federal, através do 

DNOCS, o famigerado problema dos “vales”. Em que consiste esse 

problema? No pagamento, em vales, aos flagelados, dos auxílios que 

lhes são concedidos pelo Governo. Quais as suas causas? 
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Vejamo-las de perto. 

Em primeiro lugar, tenhamos a coragem de reconhecer as pei-

as burocráticas, decorrentes de legislação obsoleta e ultrapassada, 

que, mesmo no caso de calamidade pública, dificultam a execução, 

orçamentária. 

Lembremo-nos ainda dos problemas que decorrem das caute-

las inerentes à segurança do transporte de vultosas quantidades até 

locais de difícil acesso, e da carência de moeda divisionária no País, 

em geral, e notadamente no Nordeste, fato que vem de tão longínqua 

data será difícil fixa-la no tempo. 

Não nos esqueçamos da notória insuficiência de elementos de 

identificação pessoal por parte de uma população constituída, na sua 

quase totalidade, de modestos trabalhadores rurais, cuja atividade 

normal prescinde desses requisitos. 

Reconheça-se, finalmente, que quando advém o flagelo das 

secas, urge arregimentar, de pronto e sem tergiversações, centenas 

de milhares de pessoas. e o DNOCS não pode manter em seus qua-

dros, para tais emergências, um corpo de funcionários administrati-

vos na proporção das necessidades que, nessas ocasiões, é chamado 

a atender. 

Diante dessas contundentes realidades, como exigir o perfeito 

e acabado cumprimento de formalidades que tem sentido em épocas 

normais e nos centros urbanos dotados de todos os recursos, mas que 

se não ajustam ao quadro das populações martirizadas pelas secas, 

aqui mesmo nesta Câmara já pintado em cores tão vivas? 

Em conjunturas tão graves, em situações tão dramáticas, em 

momentos tão angustiosos, não cabem vacilações. Restam ao admi-
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nistrador poucos opções: admitir, como se tem admitido, o regime 

apressadamente malsinado dos famosos “vales”, enquanto não são 

removidas as suas causas próximas e remotas, algumas das quais já 

enumerei acima; promover a dispensa de trabalhadores, exatamente 

quando se cuida de ampara-los; ou, ainda, atrasar o pagamento do 

que lhes é divido, no instante mesmo em que ele mais necessário se 

torna. 

Dir-se-á que o regime de ‘vales’ reduz o poder aquisitivo de 

seus portadores. Longe de querer defende-lo, proponho que encare o 

problema objetivamente, e aqui consigno o meu apelo para que, 

juntos, o Legislativo e o Executivo, examinemos com realismo e 

sem preconceitos todos os seus ângulos para encontrarmos, afinal, a 

solução que todos desejamos. 

Relativamente aos órgãos e funcionários do Ministério da 

Viação que atuam na região das secas não se aponta, até o mo-

mento, qualquer irregularidade. 

A única que se conhece, concernente não à exploração de 

flagelados, mas ao desvio de dinheiros públicos, e em torno à 

qual tanta celeuma se criou, é anterior ao atual flagelo e foi re-

primida energicamente, com a adoção pronta de medidas imedi-

atas, compreendendo desde a constituição de comissão de inqué-

rito até à prisão administrativa dos responsáveis, que decretei 

sem vacilações no uso das prerrogativas que a lei me confere. 

Assim, tenho agido no âmbito de minhas atribuições e 

nesse sentido são formais, categóricas, imperativas, as recomen-

dações que transmito sistematicamente aos chefes de serviço e a 
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todas quantos me estão subordinados nos Ministério da Viação e 

Obras Públicas. 

 

 

LEITE EM PÓ, QUEIJO E FARINHA DE  

TRIGO PARA O NORDESTE 

 
A conferencia Nacional dos Bispos, órgão secretariado 

pelo Arcebispo, Auxiliar do Rio de Janeiro, D. Helder Câmara, 

tem prestado também valiosa colaboração no amparo às popula-

ções flageladas através do fornecimento de leite em pó, queijo e 

farinha de trigo. 

Como primeira contribuição para o programa de assistên-

cia ao Nordeste, a “Canferencia” remete, para as diversas dioce-

ses das regiões assoladas, todo o estoque de leite em pó, queijo e 

farinha de trigo de que dispunha no Rio de Janeiro. O Ministério da 

Viação forneceu transporte gratuito desses alimentos, por via marí-

tima, até os portos de desembarque, de onde foram reembarcados em 

caminhões do DNOCS até os centros de distribuição. 

Providenciou a “Conferência” a importação maciça de leite 

em pó, dos Estados Unidos, – cerca de 1.000 toneladas, transporta-

das gratuitamente por navios do Lóide Brasileiro. 

Dessa quantidade, 780 toneladas já chegaram ao porto de For-

taleza e o restante está sendo esperado em breve. 

De acordo com o plano de distribuição organizado pelo Secre-

tariado da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil e que teve em 
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vista atender de preferência as dioceses mais populosas e, dentre 

estas, as circunscrições onde há maior número de flagelados assisti-

dos pelas obras de emergência do Governo Federal, cada uma das 

dioceses deverá receber a seguinte quantidade de leite em pó: 

 

CEARÁ TONELADAS 

Fortaleza .............................................................................. 105,3 

Crato ...................................................................................... 67,3 

Limoeiro ................................................................................ 18,0 

Sobral ........................................................................... 66,3 256,9 

ALAGOAS E SERGIPE 

Maceió .................................................................................... 28,3 

Aracaju .................................................................................. 29,1 

Penedo ............................................................................ 19,9 77,3 

RIO GRANDE DO NORTE 

Natal ....................................................................................... 55,0 

Caicó ...................................................................................... 12,9 

Mossoró ............................................................................ 23,90,0 

PERNAMBUCO 

Olinda e Recife ...................................................................... 55,2 

Afofados de Ingazeira .......................................................... 19,3 

Caruaru ................................................................................. 37,1 

Garanhuns ............................................................................. 55,5 

Nazaré .................................................................................... 37,2 

Pesqueira ............................................................................... 27,8 

Petrolina ...................................................................... 19,5 251,6 

PARAÍBA 
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João Pessoa ............................................................................ 36,3 

Cajazeiras .............................................................................. 51,6 

Campina grande ......................................................... 41,8 119,7 

BAHIA 

Salvado .................................................................................. 39,0 

Amargosa .............................................................................. 32,2 

Barra do Rio Grande ........................................................... 24,0 

Bonfim ................................................................................... 26,8 

Caetité .................................................................................... 12,5 

Ilhéus ............................................................................ 16,7 151,2 

PIAUÍ 

Teresina ................................................................................. 9,00 

Oeiras ..................................................................................... 12,5 

Parnaíba .................................................................................. 6,4 

Bom Jesus ........................................................................ 3,1 31,0 

MARANHÃO 

São Luiz ......................................................................... 21,4 21,4 

TOTAL ............................................................................. 1.000,0 

 

A fim de que fosse facilitada tal distribuição, recomendei 

ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras, Contra as 

Secas que os Chefes de Distrito no Nordeste observassem, a 

respeito, as seguintes instruções: 

a) transporte, pela a sede de cada uma daquelas dioceses, 

das quantidades indicadas, em caminhões do referido Departa-

mento, que para esse fim deveriam, estar no porto de Fortaleza 
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logo que fosse ultimo o desembaraço alfandegário da mercado-

ria; 

b) entendimento com o Bispo de cada Diocese no sentido 

de colocar à sua disposição os meios disponíveis e a organização 

na sua circunscrição, de modo a atender, na medida do possível, 

as aglomerações de flagelados que estão trabalhando em obras 

do DNOCS, DNER e 1.º Grupamento de Engenharia. 

Procurou, assim, o Ministério da Viação, no seu afã de so-

correr as vitimas da seca, colaborar com as autoridades eclesiás-

ticas para que a distribuição do leite em pó se fizesse rápida e 

eficientemente, minorando, desde modo, a trágica situação rei-

nante no Nordeste em ma´teria de alimentação. 

 

 

ASSISTENCIA MÉDICO-SOCIAL 
 

Cumpre mencionar aqui o papel relevante que o Ministé-

rio da Saúde e a Legião Brasileira de Assistência, que integram, 

aliás, como já vimos, a comissão de Assistência às Vitimas da 

Seca, vêm desempenhando no Nordeste, no campo da assistên-

cia médico-social e na prevenção de doenças que, em caratê 

epidêmico, costumam ocorrer em períodos de crise climática. 

O Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), 

órgão daquele Ministério, desde que a seca se manifestou, pas-

sou a prestar auxilio aos retirantes. 

Os auxílios prestados pelo DNERu – que dispõe, na regia 

assolada, de uma rede de Postos e de pessoal numeroso, nas 
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campanhas contra as endemias – atingem os Estados do Piaui, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, e assumem 

os seguintes aspectos: 

a) Os médicos do Departamento nas áreas flageladas pres-

tam assistência médica-sanitaria na sede dos Postos e também, 

em casos de emergência, se desclocam para atender a grupos de 

retirantes nos pontos de concentração; 

b) Os Setores ou Postos prestam auxilio quanto ao aten-

dimento de enfermos e quanto ao transporte de doentes, medi-

camentos e viveres, utilizado as viaturas do Departamento; 

c) Tanto nos Postos como nos pontos de concentração de 

retirantes, os guardas, ao lado de suas tarefas especificas, minis-

tram vacinas (antitética, antivariólica, etc) e distribuem sulfas 

(principalmente sulfaguandina), antibióticos, vitaminas e outros 

medicamentos;  

d) Nas áreas programadas, foram intensificados os Servi-

ços de Saneamentos Básico, de modo a permitir trabalho ime-

diato a retirantes. 

As vacinas, sulfas, antibióticos, vitaminas, soros, plasmas, 

etc. são fornecidos pelo DNERu, Legião Brasileira de Assistên-

cia e COFAP. E, agora fomos informados de que o Serviço So-

cai Rural fornecerá Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) 

de medicamentos a serem distribuídos pelos órgãos assistências 

de saúde (SEEP, DNERu, etc.). 

Nos Estados acima referidos têm sido fornecidos, tam-

bém, medicamentos e vacinas, atendendo a pedidos de Gover-

nadores, Deputados e Prefeitos. 
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A verdade é que, felizmente, e graças às amplas e prontas 

medidas, tomadas, nas condições gerais de saúde pouco se agra-

varam no Polígono das Secas, não chegando a oferecer quadros 

alarmantes. 

As campanhas do DNERu estão em franco progresso, não 

tendo sofrido soluções de continuidade. O pequeno atraso no 

inicio de algumas delas resultou da demora no recebimento dos 

primeiros duodécimos das verbas especificas, no presente exer-

cício, dificuldade essa que já foi removida. 

As verbas orçamentárias consignadas ao DNERu, em 

1958, para o combate às endemias nos cinco Estados menciona-

dos, se elevam a Cr$ 206.340.123,60 (duzentos e seis milhões, 

trezentos e quarenta mil, cento e vinte e três cruzeiros e sessenta 

centavos), a saber: 

 

                                            Cr$ 

Ceará  ..................................................................... 71.507.510,20 

Rio Grande do Norte ............................................ 16.553.894,00 

Paraíba .................................................................. 31.372.032,00 

Pernambuco .......................................................... 67.640.351,00 

Piauí ....................................................................... 19.266.336,10 

206.340.123,60 

                                 

Já a Legião Brasileira de Assistência, colaborando com os 

demais órgãos do Governo, e sem prejuízo da ajuda direta, em 

dinheiro ou em viveres, aos Estados flagelados, através de suas 

Comissões Estaduais, distribui no Piauí, Ceará, Rio Grande do 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

254 

 

Norte, Paraíba e Pernambuco medicamentos, viveres e material 

no montante de Cr$ 10.586.613,00 (dez milhões, quinhentos e 

oitenta e seis mil, seiscentos e treze cruzeiros), incluídos aí 

130.000 quilos de leite em pó e quantidades apreciáveis de fei-

jão, arroz, farinha milho e rapadura, além de sulfas, penicilina, 

vitaminas, etc., e roupas já cortadas acompanhadas de aviamen-

tos como linhas, botões e outros. 

Geograficamente; a importância dos auxílios distribuídos 

reparte-se da seguinte maneira: 

 

                                             Cr$ 

Piauí .......................................................................... 1.191.671,20 

Ceará ......................................................................... 5.284.605,20 

Rio Grande do Norte ................................................ 1.474.992,30 

Paraíba ...................................................................... 1.150.980,00 

Pernambuco .............................................................. 1.484.364,30 

10.586.613,00 

 

Além disso foram remetidos auxílios, em dinheiro, para os 

Estados acima, no valor de Cr$ 6.500.000,00 (seis milhões e 

quinhentos mil cruzeiros), faltando ainda despachar 20.000 qui-

los de leite integral e semi-integral. 

A Legião Brasileira de Assistência enviou, ainda, ao Nor-

deste um puericultor e dos assistentes sócias para visitarem os 

Estados assolados e articulares, com outros órgãos governamen-

tais, um plano comum de ajuda aos flagelados, tudo de acordo 
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com as recomendações da Comissão da Assistência às Vitimas 

da Seca. 

O DNOCS e o DNER, além da prestação de serviços de 

assistência médica, também promoveram a vacinação em massa 

dos flagelados que alistaram. O primeiro, entre o que remeteu do 

Rio de Janeiro e o adquiriu nas praças nordestinas, já forneceu, 

aos seus diversos setores do Nordeste, mas de 1 milhão de vaci-

nas, tendo encomendado mais cerca de 500.000 que ainda não 

lhe foram entregues. O segundo também enviou para os seus 

distritos na região quantidades substancias de vacinas, em núme-

ros menor, todavia que o DNOCS, como é compreensível. 

Desejo mencionar aqui, por um dever de justiça, a inesti-

mável cooperação que, no campo da assistência médica aos fla-

gelados, vem prestando ao Governo Federal o Instituto Butantã, 

de São Paulo, o qual fornece gratuitamente vacinas órgãos su-

bordinados ao Ministério da Viação e Obras Públicas, contribuí-

do, assim, para a eficácia das medidas de defesa da saúde das 

vitimas da seca. 

 

 

MOBILIZADOS, TAMBÉM, O DNOCS,  

O DNPRC E O DCT 
 

Empenhando, como estou, em assegurar trabalho aos fla-

gelados, tenho procurado, por todos os meios, intensificar os 

serviços do Ministério da Viação e Obras Públicas nos Estados 

assolados ela seca. E se maior número de frentes de trabalho não 
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foi aberto, isto se deve à insuficiência de pessoal das equipes 

técnicas e administrativa dos departamentos, cumprindo assina-

lar, com relação ao DNOCS, que, por incrível que pareça, suas 

equipes, são hoje inferiores, em número, às de 20 anos atrás, É 

interessante fazermos aqui a necessária comparação entre o pes-

soal em exercício em 1938 e em 1958: 

 

Efetivos 1938 1958 

Pessoal Técnico 29 49 

Pessoal Auxiliar 60 56 

      Extranumerários 

Pessoal Técnico 50 28 

Pessoal Auxiliar 862 397 

Total 1.001   530 

                     

Temos, então, que o pessoal em exercício este ano está 

reduzido praticamente à metade do que existia em 1938, como 

esta Câmara acaba de reconhecer, aprovando novo projeto de 

quadros para aquele importante órgão do MVOP. É oportuno 

acentuar que enquanto, em 1938, havia 13 (trezes) vagas não 

preenchidas nos quadros efetivos do DNOCS, hoje há nada me-

nos de 36. isto se deve à baixa remuneração que esse Departa-

mento oferece aos seus técnicos, circunstância que torna difícil o 

recrutamento de pessoal para os diferentes cargos. Obrigados, 

em sua esmagadora maioria, a trabalhar em condições penosas, 

nas hinterlândia do Polígono das Secas, em localidades muitas 

vezes pioneiras, tais funcionários percebem vencimentos sem 
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nenhum atrativo, como veremos a seguir, cobertos facilmente 

pela atividade particular nos grandes centos urbanos: 

 

Engenheiros  ......................... de Cr$ 11.500,00 a Cr$ 18.000,00 

Agrônomos ........................... de Cr$ 11.500,00 a Cr$ 15.000,00 

Biologistas ............................. de Cr$ 11.500,00 a Cr$ 16.500,00 

Assistente Jurídico ............................................... Cr$ 18.000,00 

Médicos ................................................................. Cr$ 11.500,00 

 

Mas, ainda, assim, como sacrifício do pessoal existente, 

foi o DNOCS ampliando suas frentes de trabalho, à medida que 

crescia o número de flagelados. 

Outros setores do Ministério sob minha responsabilidade 

foram, como já disse, igualmente convocados para o combate 

aos trágicos efeitos da seca. 

Assim é que recomendei ao Diretor Geral do Departamen-

to dos Correios e Telégrafos que apresentasse, com brevidade, 

um plano para a construção de prédios postais –telegráficos em 

toda a região, com objetivo de empregar nas respectivas obras o 

maior número possível de retirantes. As dotações orçamentárias 

consignadas ao DCT para 1958 totalizam Cr$ 59.404.394,00 do 

quais Cr$ 41.425.142,00 para construção ou melhoramento de 

prédios e instalação de agencias. 

Já o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, 

com a verba de emergência de Cr$ 20.000.000,00 que lhe foi 

distribuída por conta do credito extraordinário aberto pelo De-

creto n.º 43.686, de 7 de maio do corrente ano, dará breve inicio 
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à construção do Açude Cláudio Leitão. Em Oitis, no Estado do 

Ceará, obra essa integrante de planos de saneamento e abasteci-

mento d’agua. Nela serão colocados também numerosos flage-

lados. O DNOS aplicará em 1958, em outras obras nos Estados 

nordestinas, a importância de Cr$ 352.500.000,00 de suas dota-

ções orçamentárias. 

Determinei igualmente ao Diretor Geral do Departamento 

Nacional de Postos, Reis e Canais a execução de obras já proje-

tados para os Estados do Nordeste, como o mesmo objetivo de 

empregar nelas novos contingentes de retirantes. O primeiro 

resultado dessa providencia foi a proposta que encaminhei ao 

Senhor Presidente da República, para que aquele Departamento 

fosse autorizado a admitir 1.000 flagelados nos serviços de fixa-

ção de dunas do Estado do Ceará , serviços esses que serão rea-

lizados nas seguintes localidades da referida Unidade da Federa-

ção: 

 

                                             Homens 

Canganhas .............................................................................. 150 

Camocim (Imburanas) .......................................................... 200 

Pontal e Bitupitá ...................................................................... 50 

Cauipe ..................................................................................... 100 

Paracuru ................................................................................. 100 

Munda ..................................................................................... 100 

Aracati .................................................................................... 200 

 1.000 
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Na execução de tais serviços poderão ser aproveitados 

nordestinos flagelados pela seca. O que constituirá, certamente, 

nova contribuição para proporcionar-lhes trabalho, principal-

mente no Ceará, onde maior é a massa de retirantes. 

Em 1958 serão aplicados pelo DNPRC, no Nordeste, re-

cursos orçamentários no total de Cr$ 564.1000.000,00. 

 

 

LOCALIZAÇÃO DOS FLAGELADOS EM 

OUTRAS REGIÕES DO PAÍS 
 

Quem quer ser ache familiarizado com os problemas no 

Nordeste sabe que não são as secas periódicas, como muitos 

acreditam, que obrigam o êxodo das populações nordestinas. 

Mas que as secas, são, de um lado, o aumento demográfico, em 

índices superiores aos de vários regiões do País, e, de outro, as 

péssimas condições de trabalho, as dificuldades de vida que ali 

impera, que condicionam e impõem a migração do nordestino, 

migração que se registra, em fluxos constantes, mesmo anos 

normais. 

Basta dize-se, para comprova-lo, que no último decênio 

migraram centenas de milhares de assalariados agrícolas, numa 

alta percentagem de homens sem terra própria e de proprietários 

de minifúndios. Calcule-se, de outra parte, que a migração dos 

destinos alcança um ritmo da ordem de 60 mil por ano, ou seja, 

cerca de 0,5% da população dos Estados do Nordeste. 
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O êxodo do nordestino não é, portanto, um fenômeno pe-

culiar às épocas de estiagens. é óbvio que as secas o estimulam, 

devido às graves condições que criam na região, carente de ar-

mazenagem de alimento para o homem e para o gado. 

Atendendo a essa circunstancia, a Comissão de Assistên-

cia às Vitimas da Seca deu igualmente atenção ao problema dos 

deslocamentos populacionais. Esse problema, como não podia 

deixar de ser, é da atribuição do Instituto Nacional de Imigração 

e Colonização. 

Ao INIC correspondeu a tarefa de localizar os flagelados 

conforme o desejo de cada um, em várias regiões do País. Prin-

cipalmente da hospedaria Getúlio Vargas, situada em Fortaleza, 

onde se concentrava maior número de flagelados – e que ficou 

superabarrotada, – mas também de outros pontos de concentra-

ção, eram eles encaminhados para os locais de destino. Cerca de 

20.000 retirantes já foram até agora transportados por via marí-

tima e ferroviária, com destino ao Sul, ao Norte e a algumas 

regiões do Oeste. Boa parte desses flagelados, já se acham traba-

lhado nos lugares para onde os encaminhou o INIC (Amazonas, 

Território do Amapá e Paraná, principalmente; Espírito Santo, 

São Paulo e Goiás entre outros). 

Os deslocados cuja colocação ainda não pede ser provi-

denciada estão abrigados na referida Hospedaria Getúlio Vargas, 

de Fortaleza, e também nas de Manaus. Belém, Corinto e na da 

Ilha das Flores, esta no Distrito Federal, ou nos Postos de Enca-

minhamento de Migrantes em Monte Azul, Pirapora e Belo Ho-

rizonte, no Estado de Minas Gerais. 
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Infelizmente, como o primeiro INIC o reconheceu, tais 

Postos e Hospedarias são estão aparelhados para atender aos 

encargos decorrentes da atual seca. 

A fim de permitir que eles fossem adaptados para fazer 

face à emergência, foi atribuída ao INIC a importância de Cr$... 

50.000.000,00 de total do crédito extraordinário de 

Cr$..2.000.000.000,00 aberto pelo Decreto n.º 43.685, de 7 de 

maio do corrente ano. De acordo com os últimos dados de que 

disponho, o citado Instituto remeteu parte daquela importância 

para Manaus (Cr$ 1.619.000,00), Belém (Cr$ 2.030.00,00), For-

taleza (Cr$ 2.303.399,00), Corinto (Cr$ 809.500,00) e para vá-

rios postos de Migração do Nordeste (Cr$ 1.610.000,00), desti-

nado também uma parcela de Cr$ 500.000,00 à Hospedaria da 

Ilha das Flores, para utilização com migrantes ai abrigados, e outra 

de Cr$... 1.563.430,00 à emergência, – quantia esta destinada a so-

correr às despesas de transporte e compra de alimentação e medica-

mentos para os flagelados nordestinos. 

Quase Cr$ 3.000.000,00 foram aplicados pelo INIC na requi-

sição de transporte ferroviário para as vitimas da seca. Quanto ao 

transporte marítimo, ficou a cargo de navios da Marinha de Guerra 

(Soares Dutra e Barroso Pereira), do Lóide Brasileiro e da Cia. Na-

cional de Navegação Costeira. 

O INIC apresentou ao Presidente da Republica o seguinte 

programa a ser executado, de assistência aos retirantes nordestinos: 

Despesas de qualquer natureza com a assistência aos retiran-

tes nos seguintes postos: 
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Discriminação         Despesa 

Manaus, Amazonas 

Na Hospedaria Eduardo Ribeiro .......................... 1.100.000,00 

Belém, Pará 

Na hospedaria Tapanã ........................................... 4.850.000,00 

Coroaté, Maranhão 

Posto de migração ................................................... 1.150.000,00 

Barra do Corda, Maranhão 

No Núcleo Colonail Barra do Corda ..................... 6.000,000,00 

Teresina, Piauí 

Posto de migração ................................................... 1.350.000.00 

Fortaleza, Ceará 

Hospedaria Getúlio Vargas ................................. 12.200.000,00 

Guarabira, Paraíba 

Posto de migração ................................................... 1.350.000,00 

Petrolina, Pernambuco 

Posto de migração ...................................................... 600.000,00 

Própria, Sergipe 

Posto de migração ...................................................... 500.000,00 

Aracaju, Sergipe 

Posto de migração ...................................................... 500.000,00 

Salvador, Bahia 

Posto de migração ...................................................... 400.000,00 

Mapele, Bahia 

Posto de migração ...................................................... 400.000,00 

Feira de Santana, Bahia 

Posto de migração ...................................................... 350.000,00 
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Corinto, Minas Gerias 

Hospedaria de Corinto .............................................. 900.000,00 

Belo Horizonte, Minas Gerais 

Posto de Migração .................................................. 1.150.000,00 

Monte Azul, Minas Gerias 

Posto de migração ...................................................... 500.000,00 

Pirapora, Minas Gerais 

Posto de migração ........................................................ 300.00,00 

Brasília, Goiás 

Posto de colocação ..................................................... 900.000,00 

Anápolis, Goiás 

Posto de migração ...................................................... 500.000,00   

35.000.000,00 

Transporte marítimo de flagelados ..................... 15.000.000,00 

50.000.000,00 

       

                                                                                     

DINHEIRO PARA O NORDESTE 
 

 Aos primeiros sinais da seca, antes mesmo que, no dia 19 

de março, morressem as últimas esperança de chuva na zona 

sertaneja procurei mobilizar recursos para o Nordeste, a fim de 

que o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o De-

partamento Nacional de Estradas de Rodagem e outros órgãos 

federais pudessem, através do trabalho oferecido aos flagelados, 

impedir que eles se deslocassem do seu meio, repetindo, nessa 
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fuga, os quadros dolorosos e tétricos já descritos por tantos es-

critores. 

Enumerarei aqui que providencias adotadas nesse sentido 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas: 

 

 

1. CRÉDITOS PARA OBRAS DE  

EMERGÊNCIA – “FUNDO DE SECAS” 
 

Exposição de Motivos n.º 361 – GM, de 11-03-58, ao Se-

nhor Presidente da República, solicitando fosse concedido ao 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas o credito es-

pecial de Cr$ 25.000.000,00 para custeio de obras e demais des-

pesas com o socorro da população flagelada, à conta do depósito 

a que se refere o 1.º d artigo 198 da Construção Federal, e na 

forma do parágrafo 1.º do artigo 2.º da Lei nº 1.004, de 24 de 

dezembro de 1949. 

Em conseqüência, foi expedido o Decreto nº. 43.408, de 

20 de março de 1958, que autorizou o Ministério da Viação e 

Obras Públicas a realizar as seguintes obras de emergência e 

serviços assistenciais: 

a) obras de pequena açudagem a serem executadas pelo 

Governo do Estado de Pernambuco no valor global de Cr$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros); 

b) obras e serviços de emergência e de socorro às vitimas 

da seca no Estado da Paraíba, a serem executados pelo Depar-
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tamento Nacional de Obras Contra as Secas, no valor global de 

Cr$.........10.000,000,00 (dez milhões de cruzeiros). 

Exposição de Motivos n.º 388-GM, de 17.03.58, ao Se-

nhor Presidente da República, propondo que, em face do agra-

vamento da crise climática, fosse concedido ao Ministério da 

Viação e Obras Públicas novo credito de emergência no valor de 

Cr$ 80.000.000,00 para custeio das providencias necessárias ao 

atendimento da grave situação criada com a seca, à conta do 

mesmo depósito a que se refere a Exposição de Motivos n.º 361-

GM. 

Em conseqüência, foi expedido o Decreto n.º 43.409, de 

20.03.58, que autorizou o Ministério da Viação e Obras Públicas 

a realizar as seguintes obras de emergência e serviços assistên-

cias: 

 

a) No Estado da Paraíba (pelo DNER) – Cr$ 20.000.000,00 

  

Melhoramento: 

Souza e Patos; 

Souza – Luis Gomes; 

Piancó – Princesa; 

Pombal – Lagoa; 

Santa Luzia – Caicó; 

Serra Negra – Pombal; 

Itaporanga – Boa Ventura; 

Itaporanga – Bonito; 

Jatobá – Bonito – Santa Fé; 
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Uiraúna – Poço Dantas – Fundão. 

 

b) No Estado de Pernambuco (pelo DRER) – Cr$ 10.000.000,00 

 

Arcoverde – Garanhuns; 

Garanhuns – Águas Belas – Paulo Afonso; 

Pesqueira – Cimbres – Monteiro; 

Limoeiro – J. Alfredo – Surubim; 

BR-65 – S. Caetano – Garanhuns; 

Araripina – Paulistana. 

 

c) No Estado do Ceará (pelo DNOCS) – Cr$ – 20.000.000,00  

 

Intensificação e reparos de diversas obras no Estado. Me-

lhoramento das condições técnicas da Rodovia Icó – Campos 

Sales (Central do Piauí) bem como da Rodovia Chorozinho – 

Nova Floresta e outros serviços que se fizessem necessários. 

 

d) Em outros Estados (pelo DNOCS) – Cr$ – 30.000.000,00 

 

Para obras de emergência à medida que fosse sendo atin-

gidos pelas secas ou tivessem que atender aos retirantes de ou-

tras zonas assoladas. 

Exposição de Motivos n.º 503-GM, de 16-4-58, ao Senhor 

Presidente da República, solicitando fosse concedido ao Minis-

tério da Viação e Obras Públicas novo crédito de Cr$ 

50.000.000,00, tendo em vista, de um lado, a insuficiência dos 
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recursos concedidos pelos Decretos acima citados e, de outro, a 

circunstancia de apresentar ainda o “Fundo” destinado às obras 

contra as secas pequeno saldo, que não se justificava deixasse de 

ser utilizado no costeio das despesas que estavam sendo realiza-

das em beneficio das populações atingidas pelo flagelo. 

Em conseqüência, foi expedido o Decreto n.º 45.558, de 

22-4-58, que autorizou o ministério da viação e Obras Públicas a 

realizar obras de emergência e serviços assistências nos Estados 

compreendidos no polígono das Secas, de acordo com a seguinte 

distribuição: 

a) Pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 

Cr$ 20.000.000,00; 

b) pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

– Cr$ 20.000.000,00 

c) pelo 1.º Grupamento de Engenharia – Cr$ 

10.000.000,00. 

 

  

2. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 

 
Exposição de Motivos n.º 504-GM, de 16-4-58, ao Senhor 

Presidente da República, solicitando autorização para que fosse 

feito ao Egrégio Tribunal de Contas da União pedido de credito 

extraordinário na forma do artigo 94 do Código de Contabilida-

de pública, para atender às despesas previsíveis com a assistên-

cia às vitimas das secas, até o próximo mês do agosto inclusive. 
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Permito-me transcrever aqui, para esclarecimento dos se-

nhores Deputados, trechos do Aviso n.º 148-GM de 25-4-58, 

através do qual o Ministério da Viação advogou junto ao Egré-

gio Tribunal de Contas da União a abertura do citado credito 

extraordinário, procurando demonstrar a esse órgão a necessida-

de da medida então pleiteada. 

Nesse expediente tive ocasião de ponderar: 

 

“As condições que prevalecem atualmente em 

vastas zonas do Nordeste assumem, conforme tiveram 

oportunidade de verificar o Excelentíssimo Senhor Pre-

sidente da Republica e os seus auxiliares imediatos, os 

aspectos de uma verdadeira calamidade . a rápida evo-

lução dos acontecimentos e o inesperado da violência 

com que se manifestou a seca, no corrente ano, estão 

evidenciados no fato de já existirem mais de 220.000 

flagelados apenas decorridos 4 semanas de declarado o 

flagelo, enquanto no ano trágico de 1932 somente após 

oito ao nove meses se havia chegado a esse número. 

Mobilizou o Governo Federal todos os recur-

sos ao seu dispor, respeitados os dispositivos legais vi-

gentes. Foram distribuídos aos departamentos do vários 

ministérios, especialmente do Ministério da Viação, as 

dotações orçamentárias normais de 1958. foram esgota-

dos, numa rápida sucessão de créditos executivos, os 

recursos que o Ministério da Fazenda reconhecia existir 

na “Caixa especial destinada ao socorro das populações 
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atingidas pela calamidade” (art. 198, Parágrado único 

da Constituição e art. 1.º da Lei n.º 1.004). Foram soli-

citados ao Congresso Nacional créditos especiais rota-

tivos a fim de que a COFAP pudesse adquirir imedia-

tamente gêneros alimentícios cuja escassez ameaçava 

não apenas a sobrevivência do povo, a saúde de mulhe-

res e crianças, mas também a própria ordem pública do 

Nordeste. 

Tendo lançado mão de todas essas medidas, 

deve o Governo Federal agora apelar para o credito ex-

traordinário a fim de obter os meios necessários para 

dar combate aos efeitos da calamidade. embora a essa 

altura do ano seja quase impossível contar com um ali-

vio da situação antes da estação normal das chuvas de 

1959, julga o Governo preferível a abertura, inicialmen-

te, de um credito extraordinário no valor de Cr$ 

2.000.000.000,00 (dois bulhões de cruzeiros), que se-

gundo os cálculos aproximados, seriam suficientes para 

aender ao socorro dos flagelados até a primeira quinze-

na agosto próximo, na hipótese de uma estabilização do 

nível dos flagelados em torno de 380.000. Caso a situa-

ção venha a se agravar ainda mais do que é possível 

prever, ao na hipótese de não acorrerem em junho ou 

julho quaisquer modificações substancias do panorama 

atual, o Governo terá, embora com os sacrifícios que tal 

medida acarrete, de apelar para a abertura de novo cre-
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dito extraordinário nas dimensões exigidas pela situa-

ção que então se caracterizar. 

A incerteza quanto ao número exato dos flage-

lados que terão de ser assistidos e quanto à sua locali-

zação – elementos característicos da calamidade – torna 

impossível a elaboração de um programa detalhado de 

aplicação do crédito extraordinário que terá de ser aber-

to. Preferiu, assim , o Ministério apresentar o programa 

em termos do número de flagelados a serem assistidos, 

o qual segue em anexo. As frentes de serviço já abertas 

– nas estradas, no açudes, canais de irrigação, obras de 

saneamento básico, etc. – ao lado das providencias ade-

quadas para a assistência social e sanitária dos flagela-

dos e suas famílias – são as medidas mais indicadas pa-

ra dar combate aos efeitos da calamidade. sempre que 

possível, e desde que não acarrete o deslocamento de 

trabalhadores para lugares muito afastados de suas resi-

dências, o Governo concentrará os recursos nas obras 

de significação permanente e que pela sua incorporação 

à infra-estrutura dos serviços básicos da região contri-

buem para o desenvolvimento do Nordeste. Na maioria 

dos casos, espera-se que as chamadas “obras de emer-

gência” sejam, na verdade, sobretudo intensificação, 

prolongamento ou antecipação das obras normais pre-

vistas nas leis orçamentárias” 
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Antes de decidir sobre a abertura do crédito extraordiná-

rio, o Egrégio Tribunal de Contas houve por bem converter o 

julgamento em diligencia, a fim de que fossem esclarecidas al-

gumas dúvidas por ele suscitadas. 

Em reposta, e no mesmo dia em que recebeu a solicitação 

daquele Tribunal no sentido de que fossem fornecidos maiores 

detalhes do programa a executar, o Ministério da Viação e Obras 

Públicas teve o ensejo de acentuar a dificuldade que havia na 

apresentação de um programa detalhado de todas as obras e ser-

viços a serem atendidos. E isto porque: 

 

“Conforme se vão verificando as concentra-

ções de flagelados, este Ministério providencia a aber-

tura de novas frentes de trabalho, procurando, tanto 

quanto possível, evitar o deslocamento para outros cen-

tros do País. Com prejuízo das próprias regiões que ha-

bitam, onde permanecerão e nelas retornarão suas ativi-

dades normais, tão logo terminada a seca. De forma que 

o programa de trabalho esta na dependência da ocor-

rência de crise mais grave, que se procura debelar, onde 

aparecer. 

Quando, por exemplo, começaram a surgir os 

primeiros efeitos da seca, os Estados mais diretamente 

atingidos foram a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do 

Norte, onde se abriram, então, as primeiras frentes de 

serviços a Poe do fornecimento de assistência médico-

social às populações flageladas. Já agora os efeitos da 
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seca se vão estendendo aos Estados de Alagoas, Per-

nambuco, Piauí, Sergipe e Bahia, onde a ação de Go-

verno Federal já está presente e novas obras de emer-

gência terão de ser atacadas. 

Desejo acentuar que as obras de emergência 

que estão sendo realizadas no Nordeste são sobretudo 

as que já constam do esquema de trabalho normal dos 

órgãos do Ministério. Procura-se, tanto quanto possível 

,aproveitar os flagelados na construção de estradas de 

rodagem e de ferro, canais de irrigação e em obras de 

açudagem em geral, contribuído, assim, a par do forne-

cimento de meios de subsistência aos nordestinos, para 

intensificar o programa de realização do Governo. 

Do exposto, verifica-se a impossibilidade do 

estabelecimento prévio de um programa rígido de traba-

lho. Os serviços são realizados, convém repetir, con-

forme a incidência da seca se vai verificando, em cada 

região”. 

E a segui: 

“Estima-se, todavia, sem qualquer pessimismo 

que, antes de agosto, o número de flagelados já tinha 

atingido a 500.000 homens, elevando-se então a cerca 

de vinte e cinco milhões de cruzeiros diários a despesa 

mínima com a assistência aos flagelados. Daí conclui-

se que é razoável o credito extraordinário de dos mi-

lhões de cruzeiros, que, espera-se, erpa suficiente para 
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atender aos inevitáveis acréscimos de despesas a partir 

de abril. 

É oportuno ainda assinalar a conveniência de 

os pagamentos aos flagelados serem feitos em dia, evi-

tando-se, com, isso, a adoção do sistema de “vales” e 

“barracões” Em período de Crise, não dispondo o pes-

soal de recursos para a aquisição de gêneros alimentí-

cios, aproveitadores de toda espécie se beneficiam com 

a carência de recursos para explorarem flagelados. Daí 

ser imperativo que os órgãos governamentais dispo-

nham sempre de meios para efetuar os pagamentos em 

dinheiro e com pontualidade. 

Os recursos de credito em apreço serão aplica-

dos pelos Diretores. Comandantes e Chefes de Serviços 

dos órgãos do Governo Federal a cujo cargo estão as 

obras no Nordeste, os quais prestarão contas, na forma 

regulamentar, do numerário recebido”. 

 

Acentuado o caráter de calamidade público da crise que 

atingiu o Nordeste, frisou o mencionado expediente: 

 

“A partir de 1952, quando se verificou a última 

estiagem de maior, vulto, grande parte das regiões 

compreendidas no Polígono das Secas não tem sido be-

neficiada com invernos (chuvas) favoráveis. Pelo con-

trário, mesmo nos períodos normalmente chuvosos, a 

precipitação pluviométrica se manifestou deficiente, 
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acarretando, com isso, menor produtividade da agricul-

tura, sobretudo de gêneros alimentícios, o que se reflete 

agora com maior gravidade peal ausência de reserva pa-

ra suprir as contingências atuais. 

O Poder Público não se pode alhear das difi-

culdades que vem atravessando tão grande número de 

brasileiros. A forma mais objetiva de proporcionar-lhes 

amparo é o seu aproveitamento em obras públicas tão 

próximas quanto possível do seu próprio “habitat”, – 

evitando-se, deste modo, sua migração para outras 

áreas. 

Acentue-se que o oferecimento de trabalho aos 

flagelados, na realização de obras de interesse para a 

região, se refletirá na própria economia do Nordeste. 

Lucra, com isso, a Nação sem deixar ao desamparo cen-

tenas de milhares de famílias. 

A atual seca no Nordeste atinge a verdadeira 

situação de calamidade pública. O testemunho pessoal 

de muitas autoridades, das classes produtoras e do clero 

da região, ao qual associo o meu próprio depoimento, 

depois de percorrer imensas regiões assoladas, conduz 

À afirmação de que medidas urgentes e excepcionais 

devem continuar a ser tomadas, de forma a garantir a 

sobrevivência de milhões de brasileiros”. 

 

Em conseqüência e de acordo com a decisão do Egrégio 

Tribunal de Contas em sua sessão de 6 de maio do corrente, ano, 
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foi expedido, no dia seguinte, o Decreto n.º 43.686., que abriu 

ao Ministério da Viação e Obras Públicas o credito extraordiná-

rio de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros) destina-

do à realização de obras e serviços de assistência às vitimas da 

seca no Nordeste, através do Departamento Nacional de Obras 

Contras as Secas, do Departamento Nacional de Saneamento, do 

Primeiro Grupamento de Engenharia e do Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização. 

Os recursos provenientes desse credito extraordinário te-

rão a seguinte destinação: 

 

I – Para despesas com auxílios a flagel55ados Cr$ 

a) Departamento Nacional de Obras  

Contra as Secas ................................................ 1.000.000.000,00 

b) Departamento Nacional de Estradas 

 de Rodagem ........................................................ 430.000.000,00 

c) primeiro Grupamento de Engenharia .......... 115.000.000,00 

II – Para despesas com material e diversos 
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a) Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas ................................................... 255.000,000,00 

b) Departamento Nacional de Estadas 

de Rodagem ......................................................... 100.000.000,00 

c) Primeiro Grupamento de Engenhara ............. 30.000.000,00 

d) Obras a cargo do Departamento Na-

cional de Obras de Saneamento no Po-

lígono das Secas .................................................... 20.000.000,00 

e) Serviços do Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização para atender 

a migração de flagelados ...................................... 50.000.000,00 

Total .................................................................... 2.000.00.000,00 

 

3. OS CRÉDITOS ROTATIVOS 
 

Não pararam ai, as providências do Ministério da Viação 

e Obras Públicas visando a amparar e assistir os flagelos. Preo-

cupado com o problema do abastecimento das regiões atingidas 

pela seca, por não desconhecer a precária situação em que, nesse 

particular, se encontravam, tratei de mobilizar recursos igual-

mente para esse fim.  

Dentro de tal orientação, foram postas em exceção as se-

guintes medidas: 

AVISO N.º 107–GM, de 25-3-1958, ao Senhor Ministro 

da Fazenda, solicitando fossem tomadas as necessárias provi-

dencias para a abertura do crédito rotativo de Cr$ 

100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) a fim de atender à 
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aquisição de gêneros alimentícios destinados às populações 

atingidas pela seca. 

AVISO N.º 141-GM, de 15-5-1958, ao Senhor Ministro 

da Fazenda, solicitando fossem tomadas, com a necessária ur-

gência, providencias no sentido de ser aberto novo credito rota-

tivo de igual valor – Cr$ 100.000.000,00 – com a mesma finali-

dade. 

Nesse experiente era solicitado ainda que os recursos do 

novo crédito fossem colocados à disposição do Presidente da 

Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP), que é 

também Vice-Presidente da Subcomissão de Abastecimento, 

órgão integrante da Comissão de Assistência Às Vítimas da Se-

ca. 

AVISO N.º 146-MG, de 24 de abril de 1958, ao Senhor 

Ministro da Fazenda, solicitando fossem tomadas as necessárias 

providencias para a abertura de novo crédito rotativo, agora no 

valor de Cr$ 2.00.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) – 

a ser postos, igualmente, à disposição do Presidente da COFAP. 

No citado expediente encarecia-se ainda a necessidade de 

serrem os recursos solicitados prontamente liberados de forma a 

permitir ao Presidente da COFAP sua movimentação no menor 

prazo Possível. As importâncias correspondentes a estes três 

créditos estão sendo utilizadas pela COFAP. 
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4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

ORDINÁRIAS 
 

Das dotações orçamentárias ordinárias consignadas ao 

DNOCS e ao DNER nos Orçamentos da União para 1958 e 

1957 (este à conta de “Restos a Pagar”, recebidos em 1958) pre-

vê-se possam ser aplicados em serviços de emergência, na área 

do Polígono das Secas, as seguintes parcelas, correspondentes a, 

aproximadamente, 10% do total das referidas dotações: 

 

                                                                                            Cr$ 

a) Duodécimas já recebidos até maio 

Sendo 5 do DNER e 6 do DNOCS – 

10% ...................................................................... 221.271.366,20 

b) Restos a Pagar de 1957 – DNOCS 

– 10% ...................................................................... 89.978.000,00 

311.249.366,20 

                                                              

No total acima mencionado das dotações orçamentárias 

ordinárias já estão computadas as importâncias relativas a obras 

e serviços anteriormente previstos no “Programa de Contenção 

de Despesas”, organizado a fim de permitir o equilíbrio na exe-

cução orçamentária para 1958. 

Em conseqüência da seca, O Governo havia liberado a 

aplicação das dotações relativas a dezenas de obras no Polígono 

das Secas, a fim de permitir maior alistamento de pessoal. 
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5. TOTAL DOS RECURSOS 
 

Chegamos assim, à conclusão de quem, entre os créditos 

de emergência (“Fundo de Secas”), extraordinários, rotativos e 

as dotações orçamentárias ordinárias (numa base de 10%, como 

vimos), o Governo Federal já destinou ao Nordeste, para aplica-

ção nos Estados flagelados pela .seca , recursos no total de Cr$ 

2.866.249.366,20 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e seis mi-

lhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis 

cruzeiros e vinte centavos). 

Fica, assim , caracterizado o enorme esforço que a União 

vem despendendo a fim de socorrer, pronta e eficazmente, as 

vitimas do pavoroso flagelo. 

Ainda recentemente e tendo em vista a insuficiência dos 

recursos obtidos face ao vulto dos encargos, tive ocasião de diri-

gir ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República a seguinte 

Exposição de Motivos: 

 

1. A situação existente no Nordeste, decorrente 

da tremenda seca que vem assolando os Estados com-

preendidos no “Polígono das Secas”, continua apresen-

tando características bem graves que exigem assistência 

imediata dos poderes públicos. 

2. As chuvas que têm ocorrido em vários regi-

ões não são suficientes para restabelecer a economia 

nordestina, muito sacrificada com o longo período de 

estiagem. Tais chuvas, quando muito, garantem a recu-
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peração parcial das plantações de algodão e evitam 

maiores prejuízos à pecuária, não possibilitando, contu-

do, a salvação de grande parte das plantações de cereais 

e gêneros alimentícios, em geral, que representam par-

cela fundamental nas atividades do homem do Nordes-

te. 

3. Continuam a afluir aos diversos órgãos do 

Governo, sediados nas regiões secas, levas de flagela-

dos à procura de trabalho, premidos pela situação difícil 

que atravessam, sem outros meios para garantir sua 

subsistência. É sabido que o nordestino do interior só 

abandona suas lavouras quando a seca já atingiu a pro-

porções tais que se torna inútil contra ela lutar. E tão 

logo se prenunciam períodos, chuvosos, imediatamente 

retornam ás suas atividades normais no campo. 

4. Daí conclui-se, mesmo que se ignorasse a si-

tuação calamitosa que atravessam as regiões assoladas 

pela seca, que a procura de trabalho em obras públicas 

decorre da necessidade premete de milhares de flagela-

dos. Além disso, a ajuda que o Governo lhes dá de Cr$ 

40,00 diários, é inferior ao salário mínimo vigente. Por-

tanto, só os que não encontram meios para continuar 

em seus afazeres normais na agricultura, principalmen-

te, sujeitam-se a trabalhar nas obras de emergência, 

mediante aquela ínfima remuneração. 

5. O alistamento de flagelados nos diversos ór-

gãos governamentais continua, assim, ao contrario do 
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que se poderia esperar, em ritmo ascendente, superado 

as previsões mais pessimistas. 

6. Por ocasião da abertura do crédito extraor-

dinário de Cr$ 2.000.000.000,00, efetuada pelo Decreto 

n.º 43.686, de 7 de maio de 1958, ou seja, há pouco 

mais de um mês, previa-se que, em julho, o número de 

flagelados estaria em torno de 300.000. pois bem, nesta 

data sobem eles, a, aproximadamente, 460.000, distri-

buídos da seguinte forma: 

 

I – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

Piauí .................................................................................... 7.867 

Ceará............................................................................... 198.569 

Rio Grande do Norte ....................................................... 38.316 

Paraíba ............................................................................. 16.924 

Pernambuco ..................................................................... 20.425 

Alagoas .................................................................................. 377 

Sergipe ................................................................................... 542 

Bahia ................................................................................... 1.363 

Minas Gerais ......................................................................... 498 

Total ................................................................................ 284.881 

II – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

Ceará ............................................................................... 47.624 

Pernambuco ...................................................................... 3.695 

Paraíba ............................................................................ 77.100 

Rio Grande do Norte ...................................................... 15.000 

Total ............................................................................... 143.419 
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III – Primeiro Grupamento de Engenharia 

 ........................................................................................... 20.154 

IV – Departamento Nacional de Estradas de Ferro 

 ............................................................................................ 2.496 

Total (31-5-58) .............................................................. 450.950 

 

       

7. Pagando-se-lhes Cr$ 40,00 por dia, a despe-

sa mensal sobe a quase Cr$ 540.000.000,00. Estiman-

do-se em 20% a despesa com material (pás, picaretas, 

carrinhos de mão, etc), além de outros equipamentos 

(caminhões, carros-tanque, etc) e despesas com sua 

manutenção e operação, verifica-se que há necessidade 

de disponibilidade mensal de Cr$ 648.000.000,00. 

8. Os recursos atribuídos a este Ministério, até 

agora, para as obras de emergência do Nordeste são 

apenas os seguintes: 

              

                                                                                    Cr$ 

I – Créditos de emergência (Fundo de 

Secas) – Decretos nº.s 43.408, 

43.409 e 43.558, de 1958 ......................................... 155.000.000 

II – Crédito extraordinário – Decreto 

número 43.686-58 .............................................. 2.000.000,000 

III – parcelas das dotações orçamentá-

rias normais da União para 1958, que 

podem ser reservadas para as obras de 
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emergência (6 duodécimos já recebidos 

pelo DNOCS e 5 pelo DNER) ............................... 221.271.366 

Total  .................................................................... 2.376.271.366 

                            

9. Desse total devem ser deduzidas as seguin-

tes importâncias que, embora destinadas a serviços de 

emergência, não são empregadas nas obras a cargo dos 

três órgãos principais, de combate à seca – Departa-

mento Nacional de Obras Contra as Secas, de Estradas 

de Rodagem e Primeiro Grupamento de Engenharia: 

           

                                                                                    Cr$ 

I – Parcela do credito de emergência destinada à aplicação di-

reta pelo Estado de Pernambuco ............................... 15.000.000     

II – Parcela reservada, do crédito extraordinário, para o Institu-

to Nacional de Imigração e Colonização .................. 50.000.000 

Total .......................................................................... 65.000.000 

 

10. Do exposto, verifica-se que os três referi-

dos órgãos dispõem, teoricamente, do total de 

Cr$...................        2.311.271.366,00. Ora, essa impor-

tância – caso seja entregue pelo Ministério da Fazenda 

– será suficiente apenas para atender Às despesas até o 

próximo mês de julho, quando a estimativa, em maio 

era de que fosse suficiente para os encargos até agosto. 

11. Considerando que a situação é da maior 

gravidade, sem perspectivas animadoras, não pode este 
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Ministério continuar desprovido de recursos para aten-

der a encargos de grande vulto. Os saldos das dotações 

orçamentárias normais, relativas aos duodécimos a ven-

cer até o final do ano, não seriam suficientes para fazer 

face às despesas do momento, ainda que fossem entre-

gues imediatamente. 

12. Desta forma, como já estão esgotados (na 

opinião do Ministério da Fazenda) os recursos do “fun-

do de Secas” (artigo 198 da Constituição Federal) e já 

comprometido o que resta do crédito extraordinário, 

impõe-se urgentemente a abertura de credito especial, 

que este Ministério estima no valor de Cr$ 

4.000.000.000,00, para atender às despesas durante seis 

meses aproximadamente, à razão de Cr$ 

648.000.000,00 por mês. 

13. Reconhece o Ministério da Viação que a 

situação financeira do País exige, a maior parcimônia 

nos gastos públicos. Por outro lado, o Governo Federal 

não pode omitir-se, deixando ao desamparo milhões de 

brasileiros do Nordeste, nesta quadra difícil que atra-

vessam. A situação do Nordeste não pode ser atendida 

se não houver uma mobilização de recursos maciços, 

ainda que, para isso, se imponham medidas excepcio-

nais noutros setores de atividade governamental. 

14. Releva notar, Sr. Presidente, que as obras 

em que estão sendo utilizados flagelados são , todas 

elas, de interesse econômico para o Nordeste. Os servi-
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ços se concentram na construção e melhoramento de 

rodovias, ferrovias, açudagem, irrigação, etc., todos 

eles com execução já programada e dependendo apenas 

da existência de recursos. Assim, na atual emergência, 

proporciona o Governo auxilio a milhares de homens 

desprovidos de meios de subsistência, permitindo, ao 

mesmo tempo, o incremento de obras de valor perma-

nente, que se refletirão no fortalecimento da economia 

nordestina”. 

E, finalmente: 

16.“Nestas condições, tenho a honra de subme-

ter à apreciação de Vossa Excelência projetos de Men-

sagem e de Lei, necessários a proporcionar os recursos 

indispensáveis à continuação das obras e serviços de 

emergência no Nordeste, com discriminação análoga à 

que foi apresentada ao Tribunal de Contas, e por ele 

aprovada por ocasião da abertura do Crédito extraordi-

nário acima referido”. 

 

E não tenho dúvida de que uma vez recebida por esta Casa 

a Mensagem do Poder Executivo, solicitando a abertura do cita-

do crédito especial, os Srs. Deputados não lhe negarão a sua 

aprovação, pois, na verdade, ele é o dever do Governo Federal: 

o dever de correr em auxilio dos Estados castigados pela incle-

mência do fenômeno climático e de assistir e amparar, atpe o 

limite de suas forças, as bravas e sofredoras populações de Polí-

gono das Secas. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

286 

 

DIVERSAS PROVIDÊNCIAS 

 

Ainda no capítulo das medidas que procurei adotar para 

fazer frente ao flagelo da seca irrompeu no Nordeste, e com o 

objetivo de ilustrar o cuidado, a minúcia com o que o Ministério 

da Viação e Obras Públicas se devotou a esse assunto, prioritário 

sob todos os pontos de vista, quero destacar algumas das provi-

dências que achei oportunas tomar para enfrentar o problema. 

a) Pedidos aos Ministério da Guerra, Marinha, Aeronáuti-

ca, Agricultura, Justiça e Fazenda, no sentido de prestarem toda 

a colaboração que se fizesse necessária no combate aos efeitos 

da seca; 

b) recomendações reiteradas a todos os integrantes das 

Subcomissão da Comissão de Assistência às Vitimas da Seca, 

no sentido de ser dedicado o maior empenho aos trabalhos que 

lhe estão afetos, de forma a realizar-se com eficiência a árdua 

tarefa a que o Governo Federal se obrigou; 

c) pedido ao Exmo. Sr. Presidente da República, no senti-

do de que fossem liberados todas as dotações orçamentárias in-

cluídas no plano de Contenção de Despesas, relativas aos Esta-

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

Alagoas, Sergipe e Bahia, tendo sido dada por S. Exa, instruções 

nesse sentido ao titular da pasta da Fazenda; 

d) pedido ao Ministro da Fazenda, no sentido de serem en-

tregues, com urgência, as quotas devidas ao Municípios locali-

zados no Polígono das Secas relativas ao imposto sobre a renda 

correspondente ao ano em curso, a fim de lhes permitir a execu-
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ção de obras de interesse municipal e o aproveitamento de maior 

número de flagelados. Somam 515 os Municípios a serem aten-

didos, a saber: 61 no Estado do Piauí; 95 no Ceará; 56 no Rio 

Grande do Norte; 54 na Paraíba, 76 em Pernambuco; 21 em 

Alagoas; 24 em Sergipe; 97 na Bahia e 22 em Minas Gerias; 

e) pedido ao Ministro da Aeronáutica, no sentido de serem 

constituídos aeroportos e realizados reparos em outros, todos 

localizados em cidades compreendidas no Polígono das Secas, o 

que permitiria, além de proporcionar trabalho a flagelados, a 

oportunidade de melhorar aqueles campos de aviação; 

f) pedido ao Ministro da Fazenda, no sentido de serem li-

bertadas dotações orçamentárias destinadas à construção de ro-

dovias no Estado do Maranhão, com o que se possibilitaria o apro-

veitamento de centenas de flagelados que demandam aquele Estado 

fugindo das regiões assoladas pela seca; 

g) pedido ao Superintendente do Plano de Valorização da 

Amazônia, no sentido de ser entregue ao Ministério da Saúde a im-

portância de Cr$ 14.500.000,00 a ser aplicada pelo Sérvio Especial 

de Saúde Pública (SESP) em serviços no Nordeste. Tal importância 

corresponde a diversas dotações constantes do orçamento daquele 

órgão, as quais poderão concorrer, para a abertura de novas frentes 

de trabalho, na região assolada pela seca, com o objetivo de amparar 

os retirantes flagelados; 

h) pedido ao Presidente do Banco do Nordeste. S.A., no senti-

do de serem autorizadas operações de crédito com os governos esta-

duais, objetivando a construção, no polígono das Secas, de rodovias 

em cujas obras possam ser aproveitados os flagelados; 
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i) pedido ao Presidente do Banco do Brasil S.A, no sentido de 

serem autorizadas às agencias desse estabelecimento de credito no 

Nordeste e conceder financiamento para melhoramentos nas fazen-

das atingidas pela seca. Normalmente, segundo fui informado, esse 

financiamento não é realizado, nesta época, do ano, quando os traba-

lhadores da região se dedicam à faina da plantação. Estando essa 

atividade, no momento, abandonada devida à falta de chuvas, torna-

se oportuno, e até mesmo urgente, autorizar financiamentos nor-

malmente reservados para a época da entre-safra, obtendo-se desse 

modo a ocupação de trabalhadores que, de outra forma, estariam 

entregues à miséria, ao deslocamento para outros centros da região 

ao êxodo dramático para o sul do País; 

J) pedido ao Ministro da Agricultura, no sentido de serem for-

necidas sementes aos agricultores de regiões do Nordeste aonde se 

têm verificado precipitações pluviométricas, de forma a permitir-

lhes o incremento das culturas; 

k) criação da função de “Coordenador” dos serviços de assis-

tência às vitimas da seca, com jurisdição em Estados no Nordeste 

onde maior é a incidência do flagelo – com a finalidade de atender 

mais prontamente às reivindicações, sugestões e reclamações de 

autoridades regionais. Na Paraíba e no Ceará foram designados co-

ordenadores os Chefes de Serviços locais do DNOCS e no Rio 

Grande do Norte, o General Manuel Guedes, Comandante da Infan-

taria Divisionária da 7ª Região Militar; 

l) determinação para que fossem transferidas, para a jurisdição 

do Primeiro Grupamento de Engenharia do Ministério da Guerra, as 

seguintes obras, anteriormente a cargo do DNER, de forma a aliviar 
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aquele Departamento dos seus encargos já consideráveis e possibili-

tar a aceleração das mesmas: 

 

Estado da Paraíba 

1. Rodovia Conceição – Bonito. 

2. Rodovia Itaporanga – Bonito. 

3. Rodovia Jatobá – Bonito 

4. Rodovia Itaporanga – São Boaventura – Diamante. 

Estado do Rio Grande do Norte 

1. Rodovia Serra Negra – Divisa Paraíba, na direção 

de Patos. 

2. Rodovia Serra Negra – Divisa Paraíba, na direção 

de Pombal. 

3. Rodovia Brejo do Cruz – Serra Negra (Estados da 

Paraíba e Rio Grande do Norte) 

A transferência das quatro primeiras obras, as da Paraíba, 

não chegou, contudo, a efetiva-se, apesar do meu empenho, de-

vido à falta de recursos com que luta o 1.º Grupamento de En-

genharia; 

m) franqueamento das estações de radiocomunicações do 

DNOCS aos demais órgãos empenhados nos serviços de comba-

te à seca, de modo a facilitar as comunicações com o Nordeste, 

permitindo assim maior presteza e eficácia nas medidas de com-

bate aos efeitos da seca; 

n) elevação, através de recente portaria, de Cr$ 1,00 para 

Cr$ 2,50 do preço unitário do metro cúbico de água para efeito 

de concessão de prêmio – que corresponde a 50% desta última 
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importância – nas obras de açudagem por cooperação. Com essa 

providência, foram grandemente beneficiados os construtores de 

açudes, e, conseqüentemente, seus usuários, constituídos-se num 

poderoso incentivo da açudagem em cooperação no Nordeste. 

Além disso, tomei o iniciativa de promover reuniões com 

o Presidente da Confederação Nacional do Comercio e com Pre-

sidentes de Vários Associações Comerciais, solicitando-lhes que 

transmitissem ao comércio de gêneros alimentícios da região 

atingida pela seca a sugestão, com o apelo do Governo, no sen-

tido de que fizessem suas compras normais, mantivessem em dia 

os seus estoques, pois não faltaria transporte ( como de fato não 

faltou) e a COFAP não pretenderia substitui-se ao comércio na 

venda de gêneros, mas apenas exercer uma função supletiva e 

reguladora de preços. 

Assim, de fato, foi feito, e graças a isso não houve maior 

carência de gêneros alimentícios nas zonas atingidas pela cala-

midade. 

Como vêem Vossas Excelências, nada foi esquecido, – e 

não fiz aqui alusão a diversas outras providencias, por serem de 

rotina – tudo está sendo feito, como continuará a sê-lo, para que 

a ação do Governo Federal na região assolada resulte eficiente e 

seja tão pronta quanto o exigem os serviços de assistência e am-

paro aos flagelados. 
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OUTRAS CONDIÇÕES 

 
Direi, para terminar esta segunda parte do relato que ora 

faço a Vossa Excelência, – e na qual fato do esforço que vem 

sendo desenvolvido pelo Governo Federal para enfrentar a 

emergência da seca de 1958, que tão repentina e violentamente 

se manifestou no Nordeste – que nos dois primeiros meses de 

atividades da Comissão de Assistências às Vitimas das Secas o 

Ministério da Viação recebeu centenas de pedidos, a maioria 

deles versando sobre os seguintes assuntos: 

a) execução de obras diversas (rodovias, irrigações e açu-

dagem) – todos os pedidos obtiveram pronta resposta do Minis-

tério, depois do exame de cada um deles, e foram atendidos, na 

medida do possível, sempre que se tratava de pedido merecedor 

de aceitação; 

b) reclamações diversas (atrasos no pagamento de salá-

rios, dificuldades na aquisição de gêneros, denuncias de irregu-

laridades) – merecem, igualmente, pronta resposta do Ministé-

rio, que procurava, sistematicamente e com o máximo rigor, 

sanar as imperfeições apontadas. Alias, para um serviço de 

emergência, onde se empregavam centenas de milhares de pes-

soas, numa região desprovida de recursos, não seria de admirar 

ocorressem imperfeições que, de resto, não comprometeram o 

serviço, pelo seu número relativamente pequeno. Mostrei antes 

que os pagamentos de salários, mediante o regime de “Vales”, 

são determinados pela falta de recursos disponíveis em poder 

dos órgãos empenhados nos serviços de combate aos efeitos da 
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seca. Tal deficiência vai sendo vencida à medida em que são 

atendidas as requisições de numerário. E as imperfeições apon-

tadas são coibidas na proporção em que os referidos órgãos vão 

melhorando e aperfeiçoando, como lhes foi determinado, suas 

medidas de fiscalização e controle. 

Além do saldo de Cr$ 1.100.000.000,00 do crédito extra-

ordinário a que se refere o Decreto número 43.686., de 7.5.58, 

os órgãos empenhados nos serviços de emergência do Nordeste 

somente poderão contar, agora, com parte do saldo das dotações 

orçamentárias para 1958, no valor aproximado de Cr$ 

237.000.000,00 destinados ao DNOCS e DNER, que são os de-

partamentos governamentais que possuem maior soma de encar-

gos naquela região. Esses recursos, como dito antes, somente 

são suficientes para fazer face aos compromissos até fins deste 

mês. Como a situação no Nordeste não apresenta o menor sinal 

de normalização, tudo indicando que perdure com a mesma gra-

vidade atual até o próximo inverno, ou seja, até a estação de 

chuvas que espero se manifeste com princípios e fevereiro de 

1959 – tomei a iniciativa de pedir a abertura do credito especial 

de 4 bilhões de cruzeiros,a que antes me referi circunstancial-

mente. Os recursos desse crédito, salvo agravamento inesperado 

e imprevisível da situação ora reinante, serão suficientes para as 

despesas com o socorro aos flagelados até fins de janeiro entran-

te. 

Devo consignar, neste passo, o elogio que estou a dever 

publicamente, ao empenho e ao zelo com que se vêm conduzin-

do, no combate aos efeitos da seca deste ano, todos os órgãos do 
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Ministério da Viação e Obras Públicas e de outros Ministérios, a 

que estão afetos os serviços de emergência. Falhas talvez te-

nham ocorrido na execução de tão completa e gigantesca tarefa, 

mas o desejo de acertar sobrepujou-as amplamente. 

À frente desses órgãos, e nos seus serviços administrati-

vos, está um número reduzido de funcionários, como vimos pelo 

quadro atual do Departamento Nacional de Obras Contra as Se-

ca. Mas nem por isso deixou de haver, em casa setor, o exemplo 

da abnegação, do devotamento, do humano interesse em acudir 

com presteza, eficiência e bondade às infelizes vitimas do fenô-

meno climático. 

Não foram o evidente exagero, eu diria, como o grande 

Churchill, que nunca tantos deveram tanto a tão poucos. 
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SUGESTÕES PARA O  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DO NORDESTE 
 

FÉ E ESPERANÇA NOS DESTINOS  

DO NORDESTE 

 

Chegamos, assim, ao final desta exposição, que tanto se 

alongou. Não puder ser breve, pois o meu dever, Senhores De-

putados, era o de informar Vossas Excelências de tudo quanto, 

no âmbito do Ministério a meu cargo e até mesmo no setor de 

outros Ministérios que integram a Comissão de Assistência às 

Vitimas das Seca, de qual sou presidente, se fez ou se faz ainda 

no sentido de assistir e amparar os flagelados do Nordeste. 

Quero proclamar, mais uma vez, minha arraigada convic-

ção, – que se´ra também a de Vosso Excelência, – de que a seca 

que se abate periodicamente sobre essa região do País tem con-

dicionantes mais econômicas que climáticas. Não Serpa, pro 

isso, o Ministério da Viação e Obras Públicas com não será ne-

nhum outro órgão governamental que, isoladamente, poderá 

evitar, já não digo o eclosão cíclica das crises, que esta ninguém 

poderá evitar durante muito tempo ainda, na fase atual nos nos-

sos conhecimentos; o que poderemos fazer, numa ação conjunta 

e coordenada, Serpa atenuar, em futuro não muito remoto, mas 

isto somente na medida em que organizemos a economia no 
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Nordeste, tarefa que em grande parte está na dependência do 

fortalecimento da estrutura geral da economia brasileira. 

No Brasil como em todos os Países, o problema da rique-

za ou da pobreza, o problema da aceleração ou retardamento do 

progresso nacional, do bem-estar do povo, pe sobretudo uma 

questão de fortalecimento da economia nacional em seu conjun-

to. Em outras palavras: não é só o atraso da economia nordestina 

que explica a miséria do Nordeste na hora da irrupção da seca 

periódica. Explica-a também a debilidade da economia nacional, 

pois, num País que, no seu conjunto, não dispõe de grandes re-

cursos, mais triste é o destino das regiões subdesenvolvidas, que 

o são por uma concorrência lamentável de circunstancias, dentre 

as quais, no caso das áreas integrantes do polígono das Secas, 

avulta a das crises climáticas. 

Mas, na verdade – eis a minha profissão de fé nos destinos 

do Nordeste – apensar da irregularidade do regime pluvial, exis-

tem na área do polígono algumas condições altamente favorá-

veis à fixação do homem, como a salubridade, a facilidade do 

solo, os recursos minerais, a existência de vales úmidos, a dis-

ponibilidade de grande potencial de energia elétrica, a par da 

bravura indômita do nordeste, o seu amor à terra natal – condi-

ções que determinaram, ali, a formação de núcleos populações 

de densidade relativamente alta para o País e o estabelecimento 

de centros de criação de riqueza que contribuem dinamicamente 

para o fortalecimento da economia nacional. 
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PLANEJAMENTO GLOBAL 

 – EIS A QUESTÃO 
 

Vários soluções são apontada para o grave, o trágico pro-

blema das secas nordestinas. Todas elas com o defeito do exclu-

sivismo, tendendo, cada uma, a constituir-se numa das “soluções 

mágicas” tão do nosso agrado. 

Par alguns não já salvação fora do binômio açudagem ir-

rigação. Para outros tudo está em promover-se a reforma agrária 

no Polígono das Secas, “Pois é de terra e não de água o proble-

ma do Nordeste”. Outros mais preconizam, pura e simplesmen-

te, a irrigação sistemática, seja através da açudagem, seja com o 

uso de motobombas, seja, ainda, com um trabalho ciclópico, de 

difícil e onerosa execução, para o desvio das águas do rio São 

Francisco, ou do Parnaíba, ou seja, por meio de todas essas so-

luções, conjuntamente. Há também os que recomendam a cons-

trução de barragens subterrâneas. Outras lembram o refloresta-

mento e a silvicultura, ou a agricultura conservadorista e a defe-

sa dos recursos naturais, ou as chuvas provocadas artificialmen-

te, e até mesmo a criação de umidade na região pela inundação 

de parte de sua área água do mar, – numa solução inversa à da 

Holanda, que rouba ao mar as terras em que o seu povo deve 

viver, – trnasformando-se assim o Oceano Atlântico no verda-

deiro redentor do Nordeste. E há até os que, com a maior insen-

sibilidade patriótica, sugerem o abandono, tout, court, do territó-

rio nordestino.  
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Por mim, não creio nas soluções isoladas, sejam elas he-

róicas ou não. Já o disse antes e repito: para sovar o problema do 

Nordeste faz-se mister um conjunto de providencias dentre as 

quais uma das mais necessárias é a construção de açudes e o seu 

aproveitamento para múltiplas finalidades. 

Dou a maior importância, também à industrialização do 

Nordeste, ao aproveitamento dos vales úmidos à colonização das 

áreas vizinhas (Piaui, Maranhão e São Francisco), para o forne-

cimento de gêneros de subsistência às populações do Polígono 

das Secas, à educação do homem, à dinamização do credito e ao 

aparelhamento da economia regional. Porque não acredito que 

devemos polarizar todas as atenções num único sentido, afastan-

do quaisquer iniciativas noutros rumos, é que falei, antes, da 

necessidade de um planejamento global para o Nordeste. 

Só assim podemos cogitar do desenvolvimento da região, 

indispensável à atenuação dos efeitos das secas e à completa 

integração da economia nordestina no quadro geral, ora tão 

promissor e dinâmico, da economia brasileira. 

 

 

CRIAÇÃO DE UMA ECONOMIA SÓLIDA 

NO NORDESTE 
 

Não devemos perder de vista, sobretudo quando conside-

ramos os problemas de uma área como o Nordeste, que é princi-

palmente a interrupção violenta, pela seca, do processo de capi-

talização, de formação de reservas– processo que condiciona o 
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desenvolvimento econômico – que acarreta a devolução periódi-

ca ao marco inicial, retardando ciclicamente o fortalecimento da 

estrutura, regional. Este fortalecimento, bem o sabemos, é indis-

pensável à superação do já arcaico regime da produção nordesti-

na, – condição sem a qual é impossível viabilizar o nascimento 

de uma economia capaz, afinal, de atravessar incólume as ciclias 

estiagens. 

Quando o edifício econômico do Nordeste se apoiar me-

nos em seu solo e mais em seu subsolo; quando sua renda se 

originar menos no setor primário e mais do setor secundário; 

quando puder constituir estoques de viveres para a inevitável 

estiagem futura; quando dispuser de meios de transportes mais 

eficazes e viver menos isolado do resto País; quando houver 

constituído, nos seus vales úmidos e nos do Piauí e do Mara-

nhão, como também do São Francisco, um apêndice agropecuá-

ria, e quando se beneficiar de todas as suas possibilidades de 

irrigação – que advirão dos grandes sistemas de açudagem ora 

em construção, – a seca virá, como sempre veio, mas os jornais 

não lhe abrirão manchetes e talvez o resto do Brasil só tome 

conhecimento dela pelas publicações meteorológicas especiali-

zadas. 

Caímos, assim, num circulo, vicioso que é preciso romper. 

A seca é catastrófica porque a economia é débil, por que a seca 

interrompe periodicamente o processo de desenvolvimento, sus-

cita o aparecimento de formações socais anômalas e para, uns 

poucos, estratifica interesses que não raro dela tiram proveito 

em detrimento da coletividade. 
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Andou bem avisado, portanto, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República quando, ainda recentemente, em carta 

dirigida ao Presidente do Branco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico, determinou a criação de um grupo de trabalho que 

estude algumas medidas, no sentido de propiciar o desenvolvi-

mento, em caráter permanente, de novas atividades econômicas 

no Nordeste. Medidas que afinal possam promover, em curtos 

prazo, a solidificação da economia nordestina. 

 

 

POBREZA E DESEMPREGO 
 

Na verdade, tem razão o Excelentíssimo Senhor Presiden-

te Juscelino Kubitschek quando assinada, nessa carta, que os 

brasileiros dessa área “sofrem pobreza da região e pela inexis-

tência de condições que permitam o pleno emprego e o aprovei-

tamento dos recursos naturais”. 

“Tenha a certeza – disse então o Chefe do Governo – de 

que a instalação de algumas indústrias naquela região possibili-

tará a ocorrência de novas atividades incrementando, assim, o 

desenvolvimento que todos almejamos”. Isso depois de acentuar 

a conveniência de que se tome em consideração, “a necessidade 

de criar, no Nordeste, um ambiente próprio à formação de rique-

za, com o aproveitamento dos braços disponíveis”. 
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UTILIZAÇÃO DOS BRAÇOS DISPONIVIES 

 

Utilizar os braços disponíveis, eis a chave da questão. No 

processo do desenvolvimento, às vezes, a liberação de braços 

pela agricultura pré-desenvolvida corre adiante da procura des-

ses mesmos abraços para construir e operar as industrias e edifi-

car as cidades onde estas medram; outras vezes, corre atrás. Às 

vezes é a cidade industrial que tem de tomar ao campo os braços 

de que precisa e, para isso, há de supri-lo de equipamento que 

libere os homens sem reduzir a produção agrícola; outras vezes 

é o campo que passa por certas transformações – como, por 

exemplo, quando a monocultura suceda à policultura – e lança 

sobre as cidades vagas sucessivas de trabalhadores que estas não 

solicitaram, nem podem utilizar.  

É este, cronicamente, o papel do Nordeste, muito embora 

sua economia rural não tenha sofrido ainda, na proporção neces-

sária, as transformações a que me refiro: o de lançar sobre as 

cidades vagas sucessivas de trabalhadores. Temos, ao, um qua-

dro, de crise que a seca periódica vem agravar, convertendo a 

superpopulação permanente, que resulta de causas econômicas e 

socais, em crise aguda de desemprego. 

O problema na é novo e tem recebido soluções que se re-

ferem sempre aos braços sobrantes: se criam condições na ativi-

dade agropastoril da região para reabsorver o excedente, – com 

o que se saneia o mercado urbano de mão-de-obra pela diminui-

ção do fluxo migratório, – oi,nas cidades da própria zona, ou 

noutras zonas, criam-se condições propicias à absorção dos ex-
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cedentes de mão-de-obra, atenuando-se, assim, na sua gravida-

de, o problema do desemprego e do êxodo. Em ambos os casos 

se cria uma condição sine qua nen para o desenvolvimento: um 

mercado de trabalho saneado, porque a experiência universal 

demonstra que ninguém inverte na aquisição de equipamento, 

quando a presença de legiões de trabalhadores excedentes de-

primem o salário a níveis miseráveis. 

 

 

INDUSTRIALIZAÇÃO E EXCEDENTES 

DEMOGRÁFICOS 
 

No Nordeste, programa mínimo de industrialização já foi 

traçado em suas linhas gerais e cumpre agora transforma-lo em 

projetos concretos, amplia-lo e conjugar esforços para leva-lo a 

termo, com decisão e persistência. Tal programa, como esboça-

do em 1953 por um grupo de trabalho constituído na sua Asses-

soria pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas, objetiva setores 

como: 

– o beneficiamento de produtos minerais, florestais e 

agropecuários da região; 

– as industrias de alimentação, que beneficiem e transfor-

mem produtos regionais e contribuam para melhorar o padrão 

alimentar do Nordeste; 

– a pequena industria artesanal e domestica, inclusive ofi-

cinas mecânicas; 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

302 

 

– as indústrias de maior parte, à base de matérias-primas 

regionais ou mesmo importadas de outras regiões. 

O problema da industrialização do Nordeste está hoje fa-

cilitado nas zonas abastecidas de energia pela usina de Paulo 

Afonso. Carece, entretanto, – para sua solução, de uma melhor 

conjugação de esforços das iniciativas públicas e privada e, sem 

dúvida, de uma atitude mais audaz e esclarecidos dos nossos 

homens de empresa. 

Não podemos esquecer, todavia, que o maior à gleba na-

tal, tão solidamente plantado no coração da gente nordestina, 

chega, às vezes, ao exagero de não ver a gloria que cabe à região 

na epopéia da construção do colosso industrial, cujas linhas já 

estão se definindo ao Sul e na sega da conquista do vasto impé-

rio que estamos plantando nas terras do Oeste, ainda molhadas 

do Gênese, e cujo símbolo é Brasília. 

O planejador, que não tiver sensibilidade para o amoroso 

apego da gente nordestina por sua terra castigada, não tem direi-

to a pôr as mãos neste seara, porque é preciso que o maior par-

cela possível do produto a resultar do emprego do trabalhador 

nordestino fique no Nordeste. Nem tudo pode ser razão no es-

forço de desenvolvimento. É preciso que o coração também par-

ticipe. 

Isto confere certa prioridade aos projetos geograficamente 

nordestinos de construção industrial e exige cuidados especiais 

no planejamento agrícola, pois o problema se resumirá, então: a) 

em consolidar ou desenvolver a pequena policultura, que requer 

maiores contingentes humanos; b) em preparar, cautelosamente, 
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a passagem à grande monocultura comercial, mecanizávele libe-

radora de braças;c) em programar com segurança o advento da 

era industrial em termos eminentemente regionais, antes que se 

possam tornar nacionais. 

 

 

PROJETAMENTO CAUTELOSO 
 

 Quer através do desenvolvimento da agricultura, quer por 

intermédio da criação da atividade industrial, no Nordeste estão, 

portanto, delineadas as diretrizes racionais a seguir no plano 

nacional. Trará-se de absorver as cidades nordestinas, de prefe-

rência, ou em último recurso, nas cidades do Sul ou ainda nas 

áreas pioneiras do Nordeste ou Oeste, a superpopulação agrária, 

da qual decorrem, nas condições atuais, os braços excedentes, 

que tem o nome de desemprego, ou êxodo rural. Trata-se, afinal, de 

organizar e impulsionar, com vistas ao interesse global do Brasil, os 

movimentos espontâneos da economia nordestina. Tão marcados 

nos últimos decênios. 

Para aumentar a capacidade da industria nordestina na absor-

ção dos excedentes rurais, é preciso projetar com cuidado. A pou-

pança nordestina está distribuída familiarmente, isto é , está dispersa 

e, em grande parte ligada a certas atividades tradicionais. Daí pode-

mos reduzir duas recomendações: preferência pelos projetos capaz 

de nascer pequenas para crescerem paulatinamente até os modernos 

projetos indivisíveis que já nascem grandes; preferência por aquelas 

atividades capazes de se enxertar nos troncos das velhas industrias 
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locais que houverem chegado à maturidade – como a industria da 

celulose que se enxerta na industria do açúcar. É provável que au-

mente a inversão, se forem tomadas essas precauções, determinando, 

simultaneamente, o aumento da aplicação da poupança nordestina na 

região e o aumento da poupança total gerada na área. 

O excedente de população laboriosa que restar – porque é 

provável que reste – deverá, se o Nordeste em desenvolvimento não 

puder absorve-lo, ser orientado com maior cuidado, no interesse 

nacional, para as áreas do País em maior crescimento. Há no Brasil 

numerosas áreas onde a terra quase não tem preço ainda e que pode-

riam ser desapropriadas com uma fração do que ora despendemos 

com socorro de urgência, e depois ligadas aos centros de consumo, 

para permitir a execução de um módico programa de colonização. 

Mesmo porque, Senhores Deputados, é preciso mobilizar no-

vamente a incoercível energia do nordestino, seu patriotismo, sua fé 

inquebrantável no futuro do Brasil, para faze-lo repetir, em outras 

áreas do nosso território, a epopéia da conquista que ele tão bem 

soube desempenhar na campanha do Acre. 

Em sua já citada carta ao Presidente do UNDE acentua o Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República a urgência de se insta-

larem, nas cidades da região, industrias em cuja construção e opera-

ção se absorva parte do excedente de braços do Nordeste; e, noutro 

documento, em seu discurso de inauguração do Escritório Técnico 

das Bancadas do Norte e Nordeste, a 29 de outubro último, alude a 

urgente tarefa de “imitir o Brasil na posse efetiva de seus imensos 

territórios desamparados”. Trata-se da marcha pioneira para as áreas 

que se situam além das fronteiras econômicas do Brasil, áreas que é 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

305 

 

preciso ocupar, colonizar e desenvolver: a Amazônia, o Maranhão, o 

Peste. Essa marcha se fez sob a bandeira simbólica de Brasília e 

sobre as rodas dos caminhões que sulcam as estradas que o Ministé-

rio da Viação e Obras Públicas via abrindo. 

É a marcha do novo vandeirismo nacional, não o da conquis-

ta, que alargou nossas fronteiras, mas o da ocupação, que as integra-

rá no processo de desenvolvimento do País. 

Eis algumas sugestões, Senhores Deputados. Mara idéia do 

que vem amadurecendo em espírito no exercício do meu labor coti-

diano. Mera exemplificação para justificar meu otimismo no futuro 

do Nordeste, que é também futuro do Brasil, porque, para usar mais 

uma vez as palavras do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

blica, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, – “tanto quanto vós es-

tou convencido de que não haverá Brasil desenvolvido enquanto 

permanecerem subdesenvolvidas as regiões como o Norte e o Nor-

deste”. 

 

 

INTERPELAÇÕES DOS SRS. DEPUTADOS E 

RESPOSTAS DO MINISTRO LÚCIO MEIRA 

 
O SR. PRESIDENTE: 

 

A mesa vai suspender a sessão por 10 minutos a fim de 

permitir um descanso ao Sr. Ministro. A seguir, terá lugar a in-

terpelação. 
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O SR. ARMANDO FALÇÃO: 

 

 Sr. presidente, peço a V.Exa. me informe quais os Depu-

tados inscritos para interpelarem o Sr. Ministro da Viação. 

 

O SR. PRESIDENTE: 

 

 A Mesa informa que, de acordo com o Regimento, os Srs. 

Deputados deveriam ter-se inscrito na véspera, em livro próprio. 

Entretanto, por uma liberalidade de S. Exa. o Sr. Ministro, a 

Mesa está recebendo as inscrições, e já figuram na lista os no-

mes dos Srs. Deputados Herrbet Levy e Martins Rodrigues. 

 

O SR. ARMANDO FALÇÃO: 

 

Muito obrigado a V Exa. 

 

O SR. PRESIDENTE: 

 

Vou suspender a sessão por 10 minutos. 

 

O SR. MINISTRO DA VIAÇÃO: 

 

Sr. Presidente, prefiro continuar. 

 

O SR. PRESIDENTE: 
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Desde que o Sr. Ministro prefere continuar, não desejando 

utilizar-se do descanso regulamentar, a Mesa dá a palavra ao 

primeiro interpelante, nobre Deputado Herbert Levy. 

 

O SR. NESTOUR DUATE: 

 

(Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador) – 

Sr. Presidente, acabamos de assistir maus uma vez ao que se 

pode chamar o espetáculo de interpelação de um Ministro neste 

Câmara, e de novo devemos chegar à conclusão de que esse 

processo é o menos próprio para atender aos fins e aos objetos 

do novo instituto criado no parlamento Brasileiro. 

A interpelação, como a própria palavra está a significar, 

deve resumir-se, quando possível, a um entendimento direto 

entre o representante do poder Executivo e aqueles Srs. Deputa-

dos que queiram executar a função interpelante. 

Acabamos de ouvir, com prazer, o ilustre Ministro Lúcio 

Meia, porque, apesar de pertencer à oposição, vejo com simpatia 

a atuação político-administrativa de S. Exa. A verdade, porém, é 

que ao fim de tão longa e fatigante exposição, não só para Sua 

Excelência como para nós, o instituto da interpelação passa a 

ser, antes,um monólogo demorado e fastidioso e não um dialogo 

saudável e indispensável ao esclarecimento de divergências 

existentes entre o Executivo e o Parlamento. 

Aproveito, sim, a oportunidade, sobretudo para que de ou-

tra vez possamos ouvir o ilustre Ministro, que tão bem se houve 

na parte expositiva, para pedir a V. Exa. Sr. Presidente se refor-
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mem os dispositivos deste Regimento, de maneira que a interpe-

lação venha a exercer o real papel que nós outros constituintes 

desejamos. (Muito bem) 

 

O SR. PRESIDENTE: 

 

A Mesa recebe a sugestão do Senhor Deputado Nestor 

Durante a aguarda, conseqüentemente, o Projeto de Resolução a 

respeito.  

Tem a palavra o nobre Deputado Herbert Levy, para in-

terpelar o Senhor Ministro da viação. 

(Sem revisão do orador) – Sr. Ministro, não está aqui um 

Deputado da Oposição, nem um Ministro do Governo. Estamos 

aqui, todos, homens públicos, preocupados, em examinar, de 

forma construtiva, problema dos mais cruciantes do ponto de 

vista humano, e dos mais fundamentais no plano político e de 

desenvolvimento econômico do País. 

Durante dois exercícios, Sr, Ministro, tive ocasião de es-

tabelecer contacto e familiarizar-me o problema das secas do 

Nordeste, na qualidade de Relator, nesta Casa, do respectivo 

Anexo do Orçamento Federal. 

Entendi do meu dever percorrer, minuciosamente, a zona 

atingida pelas secas e ler, detidamente, tudo quando se escreveu 

sobre a matéria e aquilo que melhor me foi recomendado, assim 

como de procurar formar um juízo sobre o problema. 
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Não ouvi, confesso, toda a exposição de V. Exa. Conside-

rei realísticas, interessantes, as conclusões oferecidas por V. 

Exa. 

Imparcialmente, como homens que não pertence ao meio, 

como brasileiro, senti que o problema se situa fundamentalmen-

te na forma que, em resumo, exporei a V. Exa. para, em seguida, 

fazer algumas interpelações que entendo de grande interesse. 

Quer-me parecer. Sr. Ministro, que o problema das secas 

tem sido conduzido, através dos vários Governos, de maneira a 

levantar as maiores critica. A planificação é mais do que precá-

ria, é desordenada, se assim podemos classificar uma planifica-

ção. O que existe, em verdade, é a ausência de planificação. 

Quando lá estive, conferenciei repetida vezes como todos os 

engenheiros do Departamento Nacional de Obras Contra as Se-

cas, em mesas redondas que, não raro, entravam pela madruga-

da. Verifiquei, Sr. Ministro, que o grande aspecto humano, soci-

al e econômica, da criação de condições estáveis que permitis-

sem a fixação do homem e de suas famílias às terras, estava sen-

do lamentavelmente preterido todos os anos pela orientação 

consagrada até então no DCOCS. Encontrávamos, por exemplo, 

no Estado do Ceará, vinte e tantas obras que marchavam parale-

las – para falar apenas nas de maior envergadura – há mais de 

vinte e dois anos, se que qualquer delas se concluísse, resultando 

daí uma aplicação ponderável de recursos orçamentários, dos 

quais não resultara, até então, nenhum beneficio definitivo, efe-

tivo, ao programa de criar condições de trabalho estável, perma-

nente aos agricultores do nordeste. Ponderamos, então, com a 
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aquiescência de todos os responsáveis mais diretos pelo Depar-

tamento, ser evidente a necessidade, a conveniência de se esta-

belecer uma prioridade através, da qual fossem concedidas ver-

bas para determinadas obras de maior significação econômico-

social,, afim de que, concluídas estas rapidamente, se pudesse 

ter a mise em valeur, lave dizer, a postura em valor dos investi-

mentos feitos. Assim sendo, terminada uma obra, teríamos como 

conseqüência o atendimento de mil duas, três, quatro mil famí-

lias, que passariam a viver da gleba, em condições estáveis, cui-

dando de seu sustento e contribuindo para a prosperidade geral 

da Nação. Ao mesmo relatório – necessária uma ação conjuga-

da, porque a industrialização, que, evidentemente, fornece as 

melhores condições para a elevação do nível de vida das popu-

lações, tem como condição básica à existência de mercados. 

Enquanto não criássemos tais mercados – representados estes 

por uma massa com poder aquisitivo satisfatório que, por seu 

turno, estaria vinculado às possibilidades de fixação à terra dos 

lavradores e suas famílias, transformados em consumidores 

permanentes – de pouco valeriam as tentativas de industrializa-

ção, uma vez que a distancia dos mercados e as fragilidades na-

turais das iniciativas primárias não permitiram que esses movi-

mentos se fundassem em bases sólidas. Fui daqueles que susten-

taram – e acho que aí está o verdadeiro nacionalismo – a conve-

niência da instalação de uma fábrica norte-americana de alumí-

nio no Nordeste, pois essa instalação nos traria fatores positivos 

de tal ordem que contrários aos interesses nacionais foram. Em-

bora, inspirados nos melhores e mais patrióticos propósitos, 
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aqueles que tornaram tal iniciativa impossível. Em primeiro lu-

gar, uma iniciativa dessa ordem daria emprego estável, índice de 

vida elevado, a dois mil, três mil,quatro mil operários, que se 

integrariam nessa industria. Em segundo lugar, a energia que a 

nação pusesse à disposição do nordeste, com a intenção de o 

industrializar e desenvolver, iria transformando0se em bens ex-

portáveis. Cresceria, assim o poder aquisitivo daquela região. 

Dar-te-íamos outras condições econômicas para que a Nação 

haurisse da exortação dos produtos industrializados uma, duas, 

três, não sei quantas dezenas dentilhões de dólares. O nosso ob-

jeto, para sairmos da penúria cambial, deve ser criar industrias 

que tenham capacidade de exportação. E esta teria, pois encon-

traria energia a preço satisfatório que remuneraria o investimen-

to feito na Hidrelétrica do São Francisco, criaria o poder aquisi-

tivo indispensável para a fixação de novas industrias e, portanto, 

a industrialização gradativa do Nordeste. É, desse modo, por 

todos os títulos recomendável e altamente conveniente aos inte-

resses do País. Lamento que assim não se tivesse entendido, e 

hajam até impostos condições que tornaram impossível o inves-

timento. 

Por isto, Sr. Ministro concordo com V.Exa. em que pro-

blema é conjugado, de estimulo à industrialização, pari passu 

com a criação dos elementos que dêem à economia nordestina a 

sua indispensável estabilidade, pela conclusão de obras numa 

escala de prioridade com o que reduziríamos as necessidade de 

verbas de emergência a fim de acudir a um grande número de 

flagelados. 
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A verdade é que se não de absorver mão-de-obra normal-

mente existente, porém, de acudir àquelas expulsos, pelas condi-

ções climáticas, do seu trabalho produtor junto à gleba. Então, 

evidentemente, ainda há uma prioridade: criar condições para o 

trabalho agrícola estável, porque, em seguida, automaticamente, 

surgirão as condições para o desenvolvimento industrial. Parece-

me que V. Exa. concorda em que o problema seja colocado nes-

tes termos mas – e ai não sei se V. Exa. Está de acordo – amo 

mesmo tempo precisa atentar para uma problema que se agrave 

pelo aspecto social: o da propriedade econômica no Nordeste. 

Há grandes latifúndios, dos maiores que o País possui, ao lado 

da situação insustentável, instável para milhares e milhares de 

lavradores e suas famílias. O problema de recursos não pode, 

realmente, ser perdido de vista, mas entendo – como sempre 

entendi – e nunca sustentei essa opinião para ser agradável aos 

Deputados da região ou ao próprio Nordeste – que há uma obri-

gação de ordem moral, para qualquer governo digno deste nome, 

de criar condições de trabalho estável para quantos desejam ga-

nhar a vida honestamente. Se há funções de governo que estejam 

a exigir prioridades pro assim dizer nas preocupações trabalhos 

estável a quantos o queiram. 

No contanto que mantive com a população nordestina, 

senti isto, de que se devem orgulhar todos os brasileiros: é um 

tipo humano das mais altas virtudes. 

 

O Sr. PRESIDENTE – Atenção! O tempo de V. Exa está 

esgotado.  
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O Sr. HERBERT LEXY – Muito agradecido a V. Exa. Sr. 

Presidente. Essa gente não esmola, é gente que não fruta, é gente 

a quem o Governo está obrigado a fornecer trabalho. 

 

Termino, Sr. Ministro, é evidente que também as obras 

que transformam um trato de terra de qualquer coisa desprovida 

de valor ou de muito pouco valor, numa área altamente valori-

zada, não podem ser feitos ao acaso, premiado os proprietários 

das terras pro eles alcançadas. 

Há, indubitavelmente, a necessidade de ser ama parte dos 

benefícios auferidos restituída ao Poder Público, através dos 

recursos que a produção proporcione ao beneficiário, de forma 

que se avolumem os fundos disponíveis para aplicação no pro-

cesso de recuperação das outras áreas não beneficiadas. 

Eis por que, Sr. Ministro, depois de ouvir aqueles abnega-

dos engenheiros e seus auxiliares, colocados à testa do DNOCS, 

que resistem às mais generosas ofertas para continuar nesse ver-

dadeiro sacerdócio a que se dedicam, entendi dever-se-ia estabe-

lecer um método de trabalho o que, aliás, proclamei desta tribu-

na. 

A este propósito gostaria que V. Exa. se pronunciasse. 

Inicialmente, indicando que providencias tomou o Governo para 

observância de prioridade na concessão de verbas, a fim de que 

sejam concluídos obras que possam ser postas imediatamente a 

serviço da população obras que possam ser postas imediatamen-

te a serviço da população e proporcionem terras para plantio 
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estável e, portanto, a fixação de maior número de pessoas e suas 

famílias. 

Em segundo lugar, desejava a opinião de V. Exa. sobre o 

estabelecimento de um mecanismo através do qual o beneficio 

proporcionado não venha favorecer apenas pequeno número ou 

um único proprietário, valorizando da noite para o dia suas ter-

ras, mas que permita uma expropriação previa, a um preço justo, 

antes da valorização como beneficio, a fim de que possa a terra 

ser dividida e explorada em condições econômicas tais que man-

tenham o maior número possível de famílias em nível razoável 

de vida 

Na verdade, no Nordeste, não há problema de prosperida-

de ainda; há problema de sobrevivência. 

Seria necessário, então, fazer divisão territorial de tal or-

dem que permitisse uma sobrevivência digna de maior número 

de pessoas e de famílias. 

Por último, pergunto a V. Exa se o governo tomou as pro-

videncias, indispensáveis e quais a racionalização dos serviços 

do DNOCS, porque, uma simples vista de olhos se concentram, 

como existe no Açude de Curema, máquinas do mais alto custo 

empregadas em finalidades mesquinhas, inteiramente em des-

proporção com sua utilidade; se já foram tomadas também me-

didas para, por meio dos técnicos especializados, se processar a 

uma racionalização dos trabalhos de combate às secas, logrando 

das verbas constitucionais aqueles rendimento que a Nação de-

seja em beneficio dos nordestinos e consultado os interesses 

gerais do País. 
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Era o que desejava perguntar a V. Exa (Muiuto, bem mui-

to bem). 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO – folgo muito em ouvir 

as observações de V. Exa., porque vejo que elas, de modo geral, 

coincidem com os termos da exposição que acabei de fazer. Tive 

oportunidade e dizer, no decorrer da minha oração, que as obras 

realizadas pelo DNOCS, no passado, vinham sofrendo muito 

pela inexperiência dos planejadores de então. Já agora, porém, 

essas obras estão obedecendo a uma melhor programação. As-

sim é que já não observamos aquela pulverização de recursos 

que condizia à execução simultânea de uma porção de obras sem 

conclusão de nenhuma delas. Prova de que nova orientação vem 

sendo seguida pelo Departamento está no alto rendimento que 

foi possível obter nestes dos anos e meio de atividade do 

DNOCS, sob o atual Governo. Assim, lembro a v. Exa. que en-

quanto, dede o Império, até janeiro de 1956, os reservatórios 

construídos tinham a possibilidade de acumular apenas 2 bilhões 

e 900 milhões de metros cúbicos de água, já agora, na atual ad-

ministração, construímos reservatórios com uma capacidade de 

acumulação de 3 bilhões e meio de metros cúbicos, ou sejam, 

120% de tudo que se havia feito em toda a nossa história de luta 

contras as secas. Isso evidência que a tendência do Departamen-

to Nacional de Obras Contra as Secas, no atual momento, é de 

conduzir as obras, concentrado recursos sempre que possível, a 

fim de que se possam realizar obras de açudagem em grandes 

sistemas. Teremos, assim, a possibilidade de fixar o homem nas 
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áreas irrigáveis constituídas por esses grandes sistemas. O sis-

tema do Curu, por exemplo, já agora, com a conclusão próxima 

do Açude de Caxitoré, com 200 milhões de m3 de capacidade, 

está em condições de ser utilizado plenamente, uma vez que 

podemos fazer a irrigação de todas as terras desse vale numa 

área de cerca de 15.000 hectares, o que proporcionará o abaste-

cimento de gêneros à cidade de Fortaleza e a fixação do homem 

nesse verdadeiro oásis que lá estamos criando. As obras desse 

lave já vinham sendo realizadas há muito tempo, mas foi o atual 

Governo que, concentrado recursos, pôde concluir em curto pra-

zo o Açude Pentecostes, o maior hoje existente no Ceará, com 

capacidade de 400.000.000 m³ O maior açude, até a construção 

deste, o Açude General Sampaio, tinha capacidade de 

322.000.000 m³. 

É ainda dentro dessa nova orientação, dessa programação, 

que estamos atacando o sistema do Acaraú, com a construção do 

Açude Araras, obras de que podemos todos nós brasileiros orgu-

lhar-nos porquanto colocamos nessa barragem 3.600.000m3 de 

terra e o estamos fazendo em tempo recorde. Vamos concluir 

esse açude, o maior no Nordeste, com capacidade de acumula-

ção de 1.000.000.000m3, em menos de um ano de atividade. 

Nesse açude chegamos, em certa época, ater uma media diária 

de 25.000m3 de terra compactada, colocados na barragem, vo-

lume esse que ate hoje ainda não foi atingido em nenhuma obras 

públicas no Brasil. 

Nesse açude os homens do DNOCS estão trabalhando dia 

e noite em cessar; as máquinas param apenas substituição de 
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suas equipagens, para reabastecimento ou manutenção, mas o 

aproveitamento do equipamento mecanizado é o maior possível. 

Jamais se verificou, em toda a nossa historia, aproveitando se-

melhante. Isso mostra que estamos conduzindo os serviços do 

DNOCS numa base de racionalização tal como V. Exa. ainda há 

pouco reclamava da atuação do Governo. 

 

O Sr Drault Ernani – V. Exa. não esqueça o açude Bo-

queirão de Cabaceiras. 

 

O SR. MINISTRO DA VIAÇÃO – Ia chegar lá. Antes, 

porém, queria referir-me aos demais sistemas de grandes açudes 

em construção no Ceará, isto, é ao sistema do Jaguaribe, onde 

vamos construir o Açude Orós, com 2 bilhões de m3, o sistema 

do Banabuiú, onde estamos construídos o açude do mesmo no-

me, com 1,5 bilhão de m3. Na Paraíba, antes de chegar ao Bo-

queirão de Cabaceiras, a que se referiu o nobre deputado Drault 

Ernani, ainda desejava referir-me ao sistema do Alto Piranhas, 

onde o atual Governo Construiu o açude Mãe d’Água, com 650 

milhões de m3 e cujas águas, juntamente com as do açude Cu-

rema, irão ser em parte desviadas para a irrigação das várzeas de 

Souza, onde temos 20.000 ha., das melhores terras irrigáveis do 

Nordeste. 

 

O Sr Hebert Levy – Sr. Ministro, estou verificando que 

nisto estamos totalmente de acordo, e eu me felicito de ter, na 

ocasião em que o Legislativo entrou em contacto com o CNOCS 
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por assim dizer estabelecido preferência pelo sistema que é, in-

discutivelmente, o melhor. Perguntaria a V. Exa. – creia que 

estou fazendo esse pedido de esclarecimento somente com o 

desejo de ter a certeza de que os esforços todos estão sendo fei-

tos mesmo para acelerar as obras do Nordeste – perguntaria a v. 

Exa. – repito – e tenho disto noticia bastante autorizada, por que 

motivo teria havido o desvio de maquinaria, já com cobertura 

cambial, destinada para as secas do Nordeste, a fim de realizar 

obras em outros setores, fora do Polígono das Secas, notadamen-

te para a reconstrução de Pampulha. Poderia V. Exa. dar uma 

explicação para esse fato? 

 

SR. MINISTRO DA VIAÇÃO – Tanto quanto seja do 

meu conhecimento, nenhum equipamento foi retirado do 

DNOCS para ser utilizado na Pampulha. 

O Sr. Herbert Levy – Esclareço melhor minha pergunta. 

Não se trata de retirada de equipamento, mas de verbas cambi-

ais, créditos cambiais já marcados para importação de maquina-

ria para o DNOCS e que teriam sido substituídos para a aquisi-

ção de maquinaria para a represa da Pampulha. 

 

O SR. MINISTRO DA VIAÇÃO – Posso afirmar que to-

das as quotas cambiais destinadas ao DNOCS foram plenamente 

utilizadas pelo DNOCS. Mais ainda: jamais aquela repartição 

teve tantas divisas quanto no atual governo. No correr da minha 

exposição, tive oportunidade de dizer que o Departamento de 

Obras Conta-as Secas contou com cinco Milhões e meio de dó-
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lares para importar equipamento mecanizado. Não creio que, 

nos últimos anos, tenha tido ele quota cambial tão grande. Igno-

ro se qualquer reserva cambial hoje tem sido desviada para outra 

finalidade. 

 

O Sr Herbert Levy – Agradeço o esclarecimento de V. 

Exa.  

Quanto ao aumento das quotas naturalmente V. Exa. há de 

reconhecer que elas crescem como vão crescendo as verbas or-

çamentárias fixadas na Constituição. Mas gostaria que V. Exa. 

me dissesse positivamente se tem havido utilização de verbas 

cambiais destinadas à importação de máquinas para o DNOCS 

na Compra de maquinaria para trabalho em outras regiões. 

 

O SR. MINISTRO DA VIAÇÃO – O Ministério da Via-

ção não faz distribuição de quotas cambiais; apenas as recebe. 

Assim, não está em condições de prestar a informação desejada 

por. V. Exa. Ignoro esse detalhe, porque não é da minha compe-

tência, isto é, não cabe ao Ministério distribuir quotas mas utili-

zar as que recebe. 

O Departamento Nacional de Obras Contras as Secas, 

como tive oportunidade de expor, foi muito bem aquinhoado, 

recebeu quota como raramente te´ra recebido no passado. 

Como vinha dizendo há pouco – referia-me às obras do 

Nordeste – concordo plenamente com V. Exa quando à necessi-

dade de industrialização dessa região, de estabelecer indústrias 

como a do alumínio, por exemplo. A atual orientação do 
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DNOCS é no sentido de acelerar essa industrialização. Está em 

nosso empenho eletrificar, tanto quanto possível, o Nordeste. 

Assim, já no Açude Curema colocamos uma turbina de 2.500 

cavalos e encomendamos turbinas para diversos açudes, além 

das unidades a serem colocadas no Banabuiú e Araras, todas 

elas totalizando 24.800 cavalos. Este potencial assume valor 

bastante expressivo, quando lembramos que o Estado do Ceará, 

um dos mais importantes do Nordeste, tem capacidade instalada 

de apenas cerca de 30 mil cavalos. 

 

Penso que era isto que V. Exa. indagava. 

O Sr. Herbert Levy – Pediria ainda a V. Exa. esclarecer 

quando à orientação do Governo em matéria de expropriação ou 

não de terras não beneficiadas, antes de beneficia-las e quanto à 

aplicação delas num plano de recuperação social, de subdivisão 

adequada. 

 

O SR. MINSTRO DA VIAÇÃO – Como sabe V. Exa., is-

to está na dependência de legislação especial. É necessário se 

faça a revisão da legislação, a fim de que as terras beneficiadas 

não sejam, sobretudo, as dos grandes proprietários. Já existe na 

lei a taxa de melhoria que teria do beneficiado uma parte subs-

tancial da valorização. Cuida-se, no momento, de fazer a regu-

lamentação dessa lei, para que possa ter plena aplicação. Entre-

tanto, a desapropriação das terras, como segure V. Exa, para 

esse fim específico de distribuição por maior número de proprie-
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tários, está na dependência de toda uma revisão da atual legisla-

ção. 

O SR. PRESIDENTE; 

 

Tem a palavra o nobre Deputado Martins Rodrigues. 

 

O SR. MARTINS RODRIGUES: 

 

(Sem revisão do orador) – Sr. Ministro Lúcio Meira, a 

Câmara tem reais motivos de felicitar-se pela oportunidade de 

ouvir a exposição de V. Exa., relativamente às obras contra as 

secas no Nordeste e ao plano de trabalhos desenvolvido pela 

administração atual de que V. Exa. é um dos mais dignos auxili-

ares. (Apoiados). 

O Nordeste, neste instante, faz justiça ao merecimento ex-

cepcional do Ministro da Viação ao seu esforço, à sua dedicação 

e ao seu patriotismo, sobretudo porque o Nordeste sentiu no 

Ministro que ora dirige os destinos da Viação e Obras Públicas a 

compreensão necessária do problema aflitivo com que se debate 

no ano de 1958. Nós faltaríamos, como representantes da região 

assolada pelas secas nesta emergência, a um dever de justiça se 

não assinalássemos aqui esse alto espírito de compreensão que 

V. Exa. demonstrou para o flagelo, compreensão que não deixou 

de surpreender a muitos de nós, quando verificamos que um 

homem do Sul do País sentia tão profunda e intensamente as 

dificuldades de região flagelada. Lembro-me de que, na reunião 

das bancadas do Nordeste no Palácio Rio Negro, quando ainda a 
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seca não se havia manifestado claramente, mas já era uma pers-

pectiva imediata, um problema à vista, lembro-me de que, quan-

do alguns dos presentes assinalavam a circunstância de ainda 

poder vir a chover no Nordeste, pois estávamos apenas no fim 

de março, V. Exa. respondeu como se fosse um nordestino expe-

rimentado nos problemas aflitivos da nossa região: “Mas, ainda 

que chova, a situação será a mesma, porque já a economia da 

região se desorganizou”. V. Exa., portanto, teve a exata visão e a 

compreensão necessária do fenômeno, das circunstâncias com 

que lutávamos. Eu não podia, portanto, deixar de acentuar neste 

instante, fazendo justiça ao seu mérito, esse alto espírito de 

compreensão. 

Mas Sr. Ministro da Viação, fazendo justiça à atitude de 

V. Exa. e ao esforço construtivo que vai desenvolvendo o Go-

verno da República do Presidente Juscelino Kubitschek, esforço 

de que V. Exa. deu provas documentais e conclusivas na sua 

brilhantíssima exposição a respeito do problema das secas, devo 

também acentuar algumas falhas que se estão verificando, sobre-

tudo relativamente às obras de emergência. 

Não se devem – é preciso reconhecer – essas falhas à ad-

ministração do Ministério da Viação e Obras Públicas, nem ao 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, nem ao De-

partamento Nacional de Estradas de Rodagem, que estão fazen-

do um esforço hercúleo, neste instante, um trabalho excepcional 

fora dos planos comuns das obras de rotina, das obras progra-

madas, normais, com cerca de 500 mil homens – um verdadeiro 

exercito mobilizado para trabalhos de emergência – que recebi-
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am, assim, a ajuda que a população nordestina exige do Gover-

no. As falhas que se verificam não se devem, portanto, – estou 

certo – à atuação do Ministério da Viação e Obras Públicas, re-

almente notáveis, reconheço, e que veio prontamente em socorro 

das populações flageladas. Quase 500 mil homens estão distri-

buídos, segundo informações que pude colher no Departamento 

especializado, em mais de 100 frentes de trabalhos, o que de-

monstra, exatamente, como essa assistência está sendo realizada. 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO – São cerca de 300 fren-

tes.  

 

O Sr. MARTINS RODRIGUES – Muito bem : 300 fren-

tes. Então, eu estava equivocando em mais de dois terços. 

No Ceará, posso dizer av. Exa., essas frentes,só no 

DNOCS, vão a mais de 50. 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO – Posso informar a v. 

Exa. que as grandes frentes de trabalhos se elevam, precisamen-

te, a 290. 

 

O Sr. MARTINS RODRIGUES – Agora, o problema que 

aflige neste instante a região nordestina está gerando uma situa-

ção de verdadeira angústia, está provocando as reclamações que 

vimos, nós, representantes, da região, recebendo constantemente 

de associações, comercias, de municípios do interior, dos vigá-
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rios, dos juizes, enfim de toda a população nordestina: trata-se 

do pagamento em dia dessas obras. 

V. Exa. referiu-se à abertura de um crédito extraordinário 

de dois bilhões de cruzeiros para assistir os habitantes daquela 

região. Evidentemente, esse crédito seria desde logo insuficiente 

para satisfazer a todas as necessidades decorrentes da situação 

excepcional com que nos defrontamos. Lembra-me também, de 

que, ao ser assolada pela seca uma região de Nordeste, quando 

S. Exa. o Sr. Presidente da República solicitava medidas para 

salvar a população flagelada, tive ocasião de dizer ao Sr. Minis-

tro da Fazenda não ser possível assistir aquela gente ser que fos-

sem dadas informações que se aproximassem da realidade e que 

as despesas para a Fazenda Pública, num cálculo otimista, não 

iram a menos de seis a sete bilhões de cruzeiros. Dois bilhões 

foram, abertos e V. Exa dá noticia de novo crédito extraordiná-

rio de quatro bilhões de cruzeiros destinado ao desenvolvimento 

dos trabalhos de emergência que irão prolongar-se até o inicio 

da estação das chuvas do próximo ano, ainda por oito meses, 

com o fim de normalizar a situação, quando ela tende a agravar-

se, porque, no Nordeste, como se costuma dizer, os meses “b-r-

o-bro” são aqueles em que a calamidade atinge o máximo de 

intensidade – de setembro a dezembro. As despesas tendem a 

crescer, a situação tende a se agravar e, no entanto, as verbas 

não estão sendo fornecidas com a regularidade necessária. Desse 

crédito de dois bilhões a que V. Exa. se refere – estou informan-

do – apenas novecentos milhões de cruzeiros foram até agora 

postos à disposição do Ministério milhões de cruzeira forma até 
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agora postos à disposição do Ministério da Viação para essas 

obras. As exigências são da ordem de, nuca menos, vinte mi-

lhões de cruzeiros diários, ou seja, seiscentos milhões mensais; 

em dez meses, seriam seis bilhões. Isso está criado uma situação 

muito grave porque o pagamento do operário não é feito em 

moeda corrente e semanalmente, segundo o trabalho por ele rea-

lizado, mas através dos fornecimentos. E os fornecedores, os 

comerciante, são levados, porque têm de buscar dinheiro nos 

bancos, no credito, mediante pagamento, além daquela margem 

de ganância e de exploração que naturalmente se verifica. 

No momento, as informações que vêm do Nordeste são 

realmente aflitivas, porque a tendência dos fornecedores, alar-

mados com a ausência de pagamentos oportunos, é para suspen-

der totalmente os fornecimentos, o que seria uma calamidade 

muito maior do que, talvez, a própria seca. Isso seria o colapso, 

de repente, de todas as obras assistências, provocando naquela 

região situação econômica das mais graves. Essa, a situação que 

precisa ser corrigida, através de providencias do Governo da 

República, pelo órgão competente que sei não é o de V. Exa, 

mas o setor do ministério da Fazenda. 

 

O Sr. Drault Ernani – As providencias devem ser anteci-

padas. 

 

O Sr. MARTINS RODRIGUES – As providencias devem 

ser antecipadas, diz muito bem o nobre Deputado Drault Ernani. 

Mas desejaria, neste instante, formular o presente apelo que, sei, 
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encontra a melhor ressonância no espírito de V. Exa. Sei mesmo 

que V.Exa já se antecipou em encarecer, reclamar, com insistên-

cia, as providencias do Ministro da Fazenda, nesse particular. 

Também posso dizer que as bancadas do Nordeste se estão mo-

vimentando junto ao Sr. Lucas Lopes, no sentido de conseguir o 

apressamento dessas medidas. Mas, de qualquer, maneira, elas 

já vão chegar um pouco tardiamente. E quanto mais depressa 

forem adotadas, melhor será a assistência dispensada à região 

nordestina. Este, o apelo que desejava formular a V. Exa., em 

nome do Nordeste, daqueles flagelados que já devem tanto a V. 

Exa., no sentido de levar ao Sr. Ministro da Fazenda o clamor 

angustioso de todas as populações nordestinas, para que não 

faltem os recursos indispensáveis à continuação daquelas obras, 

ou melhorar, para que sejam postas imediatamente à disposição 

dos serviços contra as secas – serviços de emergência que v. 

Exa. comanda – as verbas para as obras e trabalhos em realiza-

ção, que já se encontram em considerável atraso. Desejam ainda 

que V.Exa nos pudesse esclarecer sobre as medidas já adotadas 

neste particular, para maior tranqüilidade das populações nor-

destinas. E aproveitando o ensejo de estar com a palavra, quero 

oferecer um esclarecimento ao nosso eminente colega, Sr. Her-

bert Levy, que, infelizmente, aqui não se encontra no momento, 

naquela parte em que falou sobre o possível desvio de recursos 

cambiais destinados ao DNOCS para obras fora da região. Devo 

dizer, por informação do Sr. Diretor do Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas, aqui presentes, o engenheiro José 

Cândido Pessoa, que se tem mostrado elemento eficientíssimo 
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no comando dos serviços entregues ao Seu Departamento, que 

ao Contrário da informação que deram a S. Exa., o que o 

DNOCS recebeu foi suprimentos de outros Departamentos que 

em tempo não se utilizaram os recursos cambiais postos à sua 

disposição. Então neste caso o Departamento Nacional de Obras 

de Saneamento e o Departamento dos Correios e Telégrafos que, 

não tendo podido utilizar no prazo próprio as disponibilidades 

cambiais a eles reservadas, cederam essas disponibilidades, por 

determinação de V. Exa. ao Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas, Faço, portanto, justiça, neste ponto, à atuação 

do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e ao De-

partamento Nacional de Estradas de Rodagem porque todos es-

ses setores da administração federal estão, neste instante, reali-

zando obra verdadeiramente notável para salvação do Nordeste. 

Nem quero referir-me, no momento, aos trabalhos planejados, à 

programação de rotina, porque V. Exa., nesta parte, trouxe ele-

mentos bastante elucidativos e que esclarecem suficientemente a 

opinião da Câmara sobre a realização planejada e em ordem 

cada vez mais intensa dos trabalhos contra a seca do Nordeste. 

 

(Muito bem, muito bom). 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

Com a palavra o Sr. Ministro da Viação. 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO: 
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Com relação a recursos para o atendimento ao flagelo da 

seca, no Nordeste, devo informar a V. Exa, que o Ministério da 

Viação e Obras Públicas já recebeu todos aqueles atinentes ao 

crédito de emergência do Fundo das Secas, num total de 155 

milhões de cruzeiros, bem como os duodécimos das cotações 

orçamentários, que pouca aplicação têm no combate às secas, 

porquanto são recursos comprometidos com as obras normais. 

Do crédito extraordinário, por min solicitado, de 2 bilhões 

de cruzeiros, o Ministério da Viação já recebeu e aplicou a im-

portância de 90 milhões de cruzeiros e vem pedindo o pagamen-

to de importância no valor de 1 bilhão e 100 milhões de cruzei-

ros. 

Respondendo a o apelo de V. Exa., transmitirei a S. Exa. o 

Sr. Presidente da República, e ao Sr. Ministro da Fazenda a soli-

citação para pronto recebimento desse saldo. 

Antecipando-nos e compreendendo as dificuldades que 

ainda teremos de enfrentar – porquanto sabemos perfeitamente 

que o flagelo perdurará até as próximas chuvas, pelo menos até 

fevereiro do ano vindouro, – é que já pedimos a abertura de um 

crédito especial no valor de 4 bilhões de cruzeiros. 

Recebemos, também, não o Ministério da Viação, mas a 

COFAP, três créditos rotativos, que totalizam a importância de 

Cr$ 400.000.000,00 importância que, devidamente aplicada, tem 

permitido manter corrente continua de suprimentos para a região 

nordestina. 

Agradeço, muito reconhecidas, as expressões elogiosas 

com que V. Exa. se referiu à minha pessoa, mas devo dizer que 
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elas cabem sobretudo aos meus auxiliares, aos funcionários do 

Ministério da Viação, principalmente àqueles que trabalham no 

Departamento Nacional de Obras Contra As Secas e no Depar-

tamento Nacional de Estradas de Rodagem, graças a cujo patrio-

tismo e devotamento tem sido possível superar as dificuldades 

imensas da esmagadora tarefa que pesa sobre seus ombros. A 

estes homens, quero neste ensejo render de públicos milhas ho-

menagens em reconhecimento ao muito que lhes deve a Nação, 

pelo patriótico esforço cotidiano, pela abnegação e estoicismo 

com que se vêm conduzindo e pelo devotamento à causa pública 

que vêm demonstrando. 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

Tem apalavra o nobre Deputado Pontes Vieira. 

 

O Sr. PONTES VIEIRA: 

 

(Sem revisão do orador) – Senhor Ministro Almirante Lú-

cio Meira, congratulo-me com V. Exa. pela exposição lúcida, 

clara objetiva, que acaba de fazer, ratificando, alias, seus conhe-

cidos e proclamados méritos de administrador dotado de larga 

visão, de capacidade, de espírito público e de patriotismo. No 

curso de sua exposição Sr. Ministro, V. Exª teve oportunidade 

de transmitir a este plenário noticia deveras auspiciosa, qual seja 

a da inauguração, no dia 31 do corrente, do Serviço de Abaste-

cimento d’ Água da cidade paraibana de Campina Grande. A 
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noticia é auspiciosa não somente para os paraibanos, mas para 

todo o Nordeste, porque todos nós do Nordeste nos orgulhamos 

de ver criado, numa região periodicamente assolado pelo flagelo 

das secas e, via de regra, abandonada pelos Poderes públicos 

Federais, um centro de trabalho, um núcleo de produção e de 

civilização com a amplitude e projeção de Campina Grande. 

Sr. Ministro, nesta oportunidade em que V. Exa. nos hon-

ra com a sua grata presença, desejo dirigir-lhe um apelo. Existe 

no nordeste em meu estado, uma cidade com as mesmas caracte-

rísticas, em idênticas condições de progresso e civilização de 

Campina Grande, um município que depois desta cidade é, sem 

dúvida, o maior da região. Refiro-me ao município pernambu-

cano de Caruaru, com uma população de cerca de 120 mil habi-

tantes e concentração urbana de perto de 100 mil almas. Esta 

cidade tem, para resolver, problema tão angustiante quanto o de 

Campina Grande – o do abastecimento de água, não somente da 

água para atender à sua população, como também de água indus-

trial. 

Caruaru,pela sua privilegiada posição geográfica, impor-

tante entroncamento rodoviário e ferroviário, que o é na verda-

de, dista hoje, de Recife, menos de duas horas de viagem por 

estrada pavimentada de primeira. Tem, portanto, condições para 

um grande desenvolvimento industrial e um centro aglutinador 

de população, que para lá vai toda vez que a seca atinge sua fase 

mais água em todo o sertão. 

Sr. Ministro, V. Exa. tem conhecido de que, este ano, na 

fase mais grave da prolongada estiagem que até agora vem asso-
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lando o Nordeste, para abastecer de água essa população de 100 

mil almas, necessário foi que transportássemos essa água em 

caminhões tanques ou em vagões lidados às composições de 

Rede Ferroviárias do Nordeste. 

Trata-se assim, na verdade, de problema que merece toda 

a consideração, todo o apoio, toda assistência dos poderes Públi-

cos Federais. 

Meu apelo, Sr. ministro, é no sentido de que V. Exa., com 

a sensibilidade que tem para com os problemas administrativos, 

e o sentido humano que imprime à sua Pasta, dê a Caruaru tra-

tamento equivalente àquele dispensado a Campina Grande, pelo 

Governo Federal. 

Este, Sr. Ministro, o apelo que faço a v. Exa., renovando-

lhe minhas congratulações e, ao mesmo tempo, o meu agrade-

cimento de nordestino pela pronta, eficiente e humana assistên-

cia que V. Exa deu ao Nordeste nesta fase verdadeiramente 

dramática de sua existência, com sua população flagelada pela 

prolongada estiagem. (Muito bem, muito bem) 

 

O SR. PRESIDENTE: 

 

– Tem a palavra o Sr. Ministro da Viação. 

 

O SR. MINISTRO DA VIAÇÃO: 

 

– Agradeço as generosas expressões do nobre Deputado a 

meu respeito. Com relação ao apelo de S. Exa., relativamente ao 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

332 

 

abastecimento dágua de Caruaru, devo dizer que ele não pode 

ficar sem eco. 

O Governo Federal, que tão prontamente correu em auxi-

lio da cidade de Campina Grande, onde empregou a importância 

considerável de 250 milhões de cruzeiros, para poder dar-lhe um 

abastecimento à solicitação de cem cidades do Nordeste para o 

fornecimento de água, não poderá deixar de atender ao apelo de 

S. Exa no sentido de que seja igualmente abastecida de água a 

cidade de Caruaru. 

Posso informar a V. Exa., Sr. Deputado Pontes Vieira, que 

atentos, como sempre atentos como estamos, a todo os proble-

mas do Nordeste, já temos em conclusão o estudo do abasteci-

mento d água de Caruaru e já demos inicio à construção do 

Açude de Torres, onde será feita a captação para abastecimento 

dessa Cidade. 

 

O Sr. Pontes Vieira – Obrigado a V. Exa. 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

 – Tem a palavra o Sr. Deputado Janduí Carneiro. 

 

O Sr. JANDUÍ CARNEIRO: 

 

(Sem revisão do orador) – Senhor Ministro, a presença de 

V. Exa nesta Casa nos Honra e sobremaneira nos envaidece. 

Quando soube que V. Exa Vieira à Câmara dos Deputados, ho-
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mem do Nordeste que sou, nascido na região que é, por assim 

dizer, o coração da secas, formulei os quesitos que irei apresen-

tar a V. Exa Mas a exposição de V. Exa foi toa brilhante, com-

pleta, séria esclarecedora e realista, que me elucidei inteiramente 

a respeito de todos os pontos que me pareciam obscuros. 

Aliás, devo dizer que V. Exa Sr. Ministro, com o seu tra-

balho, que merece ser publicado e remetido os homens públicos, 

não somente do Nordeste. Mas de todo o Brasil, não nos surpre-

endeu, porque sabíamos que V. Exa. foi, na Escola Naval, aluno 

que conquistou todos os títulos de honra daquele estabelecimen-

to de ensino superior, e o primeiro aluno da sua turma. V. Exa, 

tem, portanto, alta categoria intelectual e profissional compro-

vada. As afirmações de V. Exa. sobre o Nordeste coincidem 

com a média do pensamento de todos nós. V. Exa. fez afirma-

ções que estão cristalizadas na nossa consciência. Sustentou que 

os problemas das secas no Nordeste são determinados mais por 

condições econômicas que climáticas. Isso é um dogma. Isso é 

uma verdade incontestável. 

V. Exa., se não estou enganado, afirma que o Nordeste 

vencendo a etapa de subdesenvolvimento decorrente das secas 

periódicas terá um aspecto inteiramente diferente, uma signifi-

cação outra que não a atual. 

Realmente, Sr. Ministro, isso é verdade que será compro-

vada com passar do tempo. Então, terá o Nordeste atingido o seu 

desenvolvimento amplo e alcançado a meta tão desejada por nós 

todos, que é a do progresso industrial, para o qual de fé nos des-

tinos do Nordeste, que muito nos anima, que muito nos fortalece 
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em nossos empreendimentos a favor dessa região. E v. Exa. do-

cumentou sua profissão de fé com fatos reais que nos conven-

cem de não ser ela feita por um homem que deseja agradar ao 

Nordeste, mas por um homem consciente de realidade e das pos-

sibilidades naturais da nossa região. 

As suas declarações sobre o Nordeste nos fazem acreditar 

não ser V. Exa. somente homem do Leste, vivendo no Sul, mas 

também um cidadão do Nordeste. 

Sr. Ministro, estamos encantados com a exposição de v. 

Exa e, repetimo-lo, esperamos que V. Exa. publique esse traba-

lho sério e notável e o faça distribuir a todos os homens respon-

sáveis pelo Nordeste e pelo Brasil. 

Devemos dizer a V. Exª – nós, que acompanhamos a seca 

deste ano, – que os seus Departamentos, com a assistência de V. 

Exa. e com o devotamento do Sr. Presidente da República, que 

se descolou do Rio de Janeiro e foi ao teatro do flagelo, os De-

partamentos de V. Exa – o ENOCS e o DNER – estão cumprin-

do fiel, honesta e corretamente as suas funções, não só de assis-

tência, mas, sobretudo, de soerguimento da economia do Nor-

deste, através do aproveitamento dos braços que, acossados pela 

falta de trabalho na lavoura, procuram os serviços federais. 

Critica-se se faz, certo não é justa. Só quem não conhece o 

fenômeno da seca pode supor que toda uma população rural, 

deslocada em massa para as cidades em busca de serviço rural, 

deslocada em massa para as cidades em busca de serviço, mor-

rendo de fome, seja imediatamente acolhida e distribuída em 

serviço racionalmente previsto. Isto é totalmente impossível, v. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

335 

 

Exa, está ouvindo um homem que, na seca de 32, era Prefeito de 

uma cidade do interior da Paraíba... 

 

O Sr. PRESIDENTE – Lembro a V. Exa. que seu tempo 

está findo. 

O Sr. JANDUÍ CARNEIRO – Vou terminar, Sr. Presiden-

te. 

... e teve oportunidade de assistir a esse rush da população 

rural à procura das cidades. Era então necessário dar-se alimen-

tação, de qualquer forma, àquela gente para preservar a ordem 

social da região. Assim, sei que tudo quanto ocorreu no Nordes-

te, nesta primeira fae, derivou sobretudo do êxodo formidável da 

população rural à procura desserviço. 

De outro lado, as trezentas frentes de trabalho que. V. 

Exa. através de seu Departamento criou no Nordeste, esta reali-

zando obras econômicas importante: açudes, estradas e outras 

com finalidade de soerguimento da região. As verbas emprega-

das não têm apenas sentido humano, mas também de aproveita-

mento econômico. 

No fim do corrente ano, vai V. Exa. oferecer à Nação es-

tatística dos trabalhos realizados na região assolada pelas secas. 

Por elas, veremos que o dinheiro empregado ali está construído 

obra para o futuro. 

Informa aqui o senhor Deputado Drault Ernani, em aparte, 

que o saudoso Presidente Epitácio Pessoa já dizia: dinheiro em-

pregado no Nordeste é emprestado a juros de judeu avarento. 
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Sr. Ministro, devo dizer a V. Exa que faltaria a um ato de 

justiça, se deixasse de reconhecer, como nordestino, homem da 

região das secas, a obra que o DNOCS e o DNER vêm realizan-

do ali, sobretudo na Paraíba, com o apoio de v. Exa e a boa von-

tade e dedicação do Sr. Presidente da República, que se tem 

mostrado amigo da região. Nós, nordestinos, temos sentido que 

o DNOCS está entrando agora num trabalho novo, ou seja, o 

aproveitamento econômico dos Estados, antes mais ou menos 

abandonados. Já temos eletricidade distribuída pelo açude de 

Curema, além de estudos para a irrigação dos vales do Piancó, 

do Rio do Peixe e das Piranhas, obras realmente de grande e real 

interesse para a região. Vamos ter eletricidade em várias cidades 

da Paraíba, entre elas Pombal, Patos, Souza e Cajazeiras, enfim, 

numa constelação de cidade a serem eletrificadas com energia 

do Curema, anteriormente não aproveitando, cujas águas apenas 

refletiam as estrelas do céu, como dizia um intelectual do Sul 

que lá esteve em visita. Trata-se de um sentido novo que o Mi-

nistério, sob a orientação de V. Exa., Está imprimindo às obras 

do Nordeste. 

Felicito-o pelo sucesso de sua exposição, que repito, bri-

lhante, foi séria, foi realística, foi completa e absolutamente 

convincente. 

Permita-me, agora mais um minuto, Sr. Presidente. Queria 

renovar o apelo do meu colega, o eminente Deputado Martins 

Rodrigues, para que V. Exa Sr. Ministro, empenhe toda a sua 

autoridade, todo o seu prestigio – e nós também estamos traba-
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lhando nesse sentido – para libertação rápido das verbas distri-

buídas à região das secas. 

Os barracões, os fornecedores são considerados hoje um 

mal, mas um mal necessário. Aqui, pois apelo e também uma 

advertência: se esses fornecedores, que recebem dinheiro com 

atraso desiludirem-se do negócio – porque é um negocio, reco-

nhecemos, embora fiscalizado e controlado por órgão subordi-

nado ao seu Ministério – se esses homens resolverem não forne-

cer mais, então será a desordem total, será uma catástrofe. Do 

crédito de 2 bilhões destinados ao Nordeste foram libertos ape-

nas 900 milhões. Há necessidade de que seja liberado totalmen-

te. Aguardamos ansiosos, Sr. Ministro, a mensagem do Presi-

dente da República aprovando o Crédito de 4 bilhões. Se V. Exa 

não dispuser de recursos para realização a obra já iniciada, com 

uma massa de 500 mil homens, verá que, no nordeste, haverá 

subversão da ordem social e econômica, em que já quase se en-

contra em virtude da seca. 

Sr. Ministro, renovo a V. Exa. os meus parabéns, as mi-

nhas felicidades. 

 

 Era o que tinha a dizer a V. Exa (Muito, bem, muito, bem) 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO: 

 

Fico muito sensibilizado e reconhecido a V. Exa. pelas 

amáveis expressões com que acaba de se referir À minha pessoa. 
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Com relação ao apelo que vem de me fazer para pagamen-

to das importâncias devidas ao Nordeste com o saldo que ainda 

temos de 1.100 milhões de cruzeiros do credito extraordinário, 

importar-me-ei com maior energia ainda no sentido de receber 

essa importância, devida aos fornecedores e aos departamentos 

que lutam contra as secas. Para tal fim espero também poder 

contar com a preciosa colaboração de V. Exa. 

Fico muito satisfeito por verificar que V. Exa., homem 

experimentando nos assuntos do Nordeste, profundo conhecedor 

desses problemas, nordestino que é, já com experiência da vida 

pública, Prefeito que foi de uma cidade da Paraíba, concorda 

plenamente com as teses que venho defendendo na minha expo-

sição. O problema do Nordeste, o problema das secas, mais do 

que climático, é realmente de natureza econômica. As importân-

cias que estamos despendendo naquela área, na assistência aos 

flagelados, dando trabalho a considerável massa de trabalhado-

res, que já atinge a fantástica cifram de 480 mil, massa essa que 

nunca houve em toda a História do nosso País, empregada em 

atividade de qualquer espécie, essas importâncias estão tendo 

utilização de caráter econômico, porquanto estamos abrindo 

estradas, construindo açudes, realizando muitas outras obras que 

contribuirão fortemente para uma das finalidades que sempre 

tivemos em vista e na qual estamos empenhados de todo cora-

ção: a luta contra o subdesenvolvimento da torturada região nor-

destina. (muito bem, muito bem. Palmas) 

 

O Sr. PRESIDENTE: 
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Tem a palavra o nobre Deputado Abguar Bastos 

 

O Sr. ABGUAR BASTOS: 

 

(Sem revisão do orador) – Sr. ministro, prestamos toda a 

atenção ao relato que V. Exa. fez em referencia aos créditos 

aplicados no Nordeste e às obras ali em execução. V. Exa. tam-

bém se referiu às regiões da política do Governo relacionadas 

com a solução do chamado problema do Nordeste,. V. Exa. 

apresentou uma exposição clara do que se fez e do que se pre-

tende fazer. Declarou, ao mesmo tempo, o que pensa como Mi-

nistro a respeito das demais vinculações assistências do proble-

ma. 

Estive, porém, há poucas semanas em Belém e lá observei 

o seguinte. Mais de mil famílias nordestinas que se retiraram de 

seus Estados para encontrar acolhida e trabalho em regiões da 

Amazônia estavam jogadas num galpão da cidade de Ananin-

deus, na Estrada de Ferro Bragança, como verdadeiros animais, 

sem nenhuma assistência. Crianças doentes e quase sem assis-

tência médica reuniam-se três ou quatro de Belém do Pará que, 

em dado momento, as famílias foram convocadas para receber 

em suas casas mocinhas e rapazes. Seus País estavam dispostos 

a entrega-los para não assistirem ao drama pior– a extinção da-

quelas vidas por falta de assistência. 

Perguntei a varias Pessoas a quem cabia essa responsabi-

lidade. Responde-se que deveria caber ao Instituo Nacional de 

Imigração e Colonização. 
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Indagaria, então, ao Sr. ministro, se todo esse trabalho, 

com referencia ao amparo aos homens do Nordeste, também não 

acompanha essas parcelas da população no seu itinerário para os 

destinos a que são levados em virtude da calamidade e se, por-

ventura, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura, 

o Ministério da Viação e a autarquia da Imigração não estão 

unidos em torno de um só objetivo, dentro de um só sistema de 

socorro, de maneira que esta interdependência se fala sentir 

através de um processo uniforme com responsabilidades co-

muns, a fim de que não se alegue, amanhã, que a responsabili-

dade pertence a um ou a outro, estabelecendo-se essas negaças 

que afetam, naturalmente, a evidencia dessa realidade que referi 

a V. Exa. 

Por outro lado, Sr. Ministro, os jornais publicam constan-

temente noticias sobre a má aplicação dos créditos. Apontam-se, 

mesmo, desvios de crédito – não chego a tanto. Diz-se, também, 

e bastante,m que a política interfere nessas medidas que se to-

mam para solucionar o problema do Nordeste, de maneira a im-

pedir uma exata aplicação do sistema de defesa que patriotas 

como V. Exa. pretendem impor para a solução do problema dos 

flagelados. Parece-me que S. Exa o Sr. Presidente da República 

teria até dirigido a V. Exa. uma carta em que solicitava a abertu-

ra de inquérito a respeito dessas denuncias. 

Desejam, portanto, que V. Exa, respondesse a estas três 

perguntas fundamentais. 

Em primeiro, lugar, se há ou não unidade de ação dos ór-

gãos ministeriais e das autarquias para atender, em conjunto, às 
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obras das secas do Nordeste, evitando as situações de calamida-

de que apontei a V. Exa, que espantam pela sem-cerimônia e 

envergonham pelo escândalo que representa. 

Em segundo lugar, se é exato que ocorrem fotos que de-

vem ser evitados no sentido de boa aplicação dos créditos no 

Nordeste.  

Em terceiro e último lugar, a quem caberia a responsabili-

dade do fato sem dúvida, ao Governo, desde que V. Exa. não 

dez a defesa das atividades do seu Ministério, mas a da política 

do Governo quando aos assuntos do Nordeste. 

Eram as perguntas que desejava formular a V. Exa. (Muito 

bem, muito bem). 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

 Tem a palavra o Sr. Ministro. 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO: 

 

Pergunta V. Exa se há unidade de ação nas medidas de 

combate ao flagelo da seca. Respondo a V. Exa. que sim. 

A ocorrência a que V. Exa. acaba de referir, de flagelados 

que na cidade de Belém não dispunham de acomodações, é até 

certo ponto compreensível, em face da situação de emergência 

em que estávamos. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

342 

 

Na cidade de Fortaleza, acorreram à Hospedaria de Emi-

grantes milhares de flagelados, em número superior à sua capa-

cidade. 

Na medida do possível, foram eles sendo transportados 

para outros pontos do território nacional. Vieram para o Sul, 

para o Rio, para a Ilha das Flores, para o Paraná, e Goiás. Mui-

tos foram para a Amazônia. Os que lá chegaram, por deficiên-

cias das instalações existentes, não tiveram, como deveriam ter, 

acomodações em números suficientes e por isso alguns senões 

foram observados durante um curto lapso de tempo. 

Ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização babe a 

tarefa de dar transporte e localizar todos os flagelados que dese-

jam retirar-se do Nordeste e trabalhar em outras áreas. Assim, 

ocupou-se aquele órgão da instalação e colonização de todos os 

flagelados levados para a Amazônia. Infelizmente, a falta mo-

mentânea de recursos impediu que o INIC prestasse, prontamen-

te, a assistência desejável. Entretanto do crédito extraordinário 

de 2 bilhões de cruzeiros, solicitados pelo Ministério da Viação 

e Obras Públicas, foram destinados 50 milhões de cruzeiros ao 

INIC, a fim de atender, precisamente, à boa localização de todos 

os flagelados que se retiravam da área nordestina. 

Quanto à boa aplicação de credito, não tenha V. Exa. a 

menor dúvida a respeito. Não se pode citar sequer um único 

caso de desvio de recursos, de verbas orçamentárias no decorrer 

deste flagelo. Houve, é certo, um inquérito no Ri Grande do 

Norte, sobre má aplicação de recursos no Departamento Nacio-

nal de Obras Contra as Secas, mas fatos se verificaram muito 
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antes da atual ocorrência de seca e os responsáveis foram exem-

plarmente punidos. 

Determinei a prisão administrativa de três dos implicados 

no caso, mas nenhum deles teve qualquer atividade na atual 

emergência. 

O Sr. Droult Ernani – Segundo, aliás, estamos informados 

esses implicados ou, pelo menos, o chefe de distrito, não era 

funcionário do Departamento Nacional de Obras Contra as Se-

cas. 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO – muito bem. V. Exa. 

prestou esclarecimento preciso. O chefe de Distrito do Departa-

mento Nacional de Obras contra as Secas do Rio Grande do 

Norte não era funcionário do Ministério da Viação, não era fun-

cionário do DNOCS. Ele ocupava um cargo em comissão. 

Penso ter esclarecido as dúvidas de v. Exa. nobre Deputa-

do Abguar Bastos. 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

Tem a palavra o Sr. Portugal Tavares. 

 

O Sr. PORTUGAL TAVARES: 

 

(Sem revisão do orador) – Senhor Ministro, Almirante 

Lúcio Meira, tenho eu missão a cumprir e quero desempenha-la 

com todo o influxo do meu coração apenas durante um minuto 

que esta é a sentença que recebi de meus caros colegas para não 
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prolongar a minha palavra. Dirigido a V. Exa. uma saudação de 

agradecimento em nome do meu Estado, o Paraná, pelo trabalho 

extraordinário que V. Exa vem realizando no Ministério da Via-

ção, em bem do nosso querido Nordeste. Sr. ministro, digo nos-

so querido Nordeste, porque o meu Paraná é, sem dúvida o retra-

to da Pátria brasileira: é a maquete desta Nação e, para enfeitar 

este quadro, lá estão os nordestinos que derrubaram as perobei-

ras seculares que tocavam as nuvens para deixar o sol beijar o 

solo ubérrimo e fazer, assim, a felicidade do meu Estado. (Pal-

mas). 

Sr. Ministro, tive apenas um contacto com V. Exa do qual 

deve recordar-se. Colhi, entretanto, desse único, encontro, mag-

nífica impressão. Fiquei convencido de que estava diante de um 

homem trabalhador, possuído de extraordinária vontade de pro-

duzir e criar e, sobretudo, de um cidadão honesto. 

Como representante do povo, como homem independente 

nesta Casa, sem peias partidárias, que não tem partido no mo-

mento, devo declarar a V. Exa., Sr Ministro, que recebi com 

verdadeira tristeza a noticia assoalhada pela imprensa brasileira 

de que V. Exa. iria deixar o Ministério da Viação. O homem, às 

vezes, passa despercebido na vida porque não chegou o seu 

momento. 

Não quero rememorar os grandes feitos de v. Exa. através 

dos brilhantes cursos que realizou na Escola da Marinha, na Es-

cola Naval, já aqui muito bem recordados pelo meu querido co-

lega Deputado Janduí Carneiro. Desejo, apenas, dizer que V. 

Exa., Sr. Ministro, é como jequitibá, majestoso espécime da 
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floresta brasileira, muitas vezes oculto e ignorado nos sertões, 

mas que, de repente, pode ser lavrado para constituir a tribuna 

dos oradores, esta mesma que V. Exa honra neste instante, ou 

para constituir o altar magnífico das igrejas. V. Exa é o nosso 

jequitibá, aproveitado na direção da Pasta da Viação do País e 

há de fazer a felicidade dos flagelados do nordeste para que eles 

tenham a mesma felicidade do povo de minha terra, daquele 

Paraná que é Brasil e que é também do Nordeste, que tem um 

rio que é sua tradição, sua alma, aquele rio onde nasceram e vi-

cejam os ervais que fizeram a maioridade econômica do Estado, 

o Rio Iguaçu, que, quando caminha, catapulteando, debatendo-

se através do rochedo simples,é porque cegou o momento, que a 

natureza lhe impôs, de transferir-se, de jogar suas águas em ter-

ritório que não é nosso, para formar o maravilhoso Rio de Prata, 

para dizer que quer ser brasileiro, que o Paraná quer ser nordes-

tino, quer a felicidade do Norte. 

Assim, pela minha voz, vem o Paraná congratular-se pelo 

grande, pelo inestimável que V. Exa vem prestando ao País na 

Pasta que, em boa hora, lhe foi confiada, fazendo a felicidade do 

Nordeste, que é a felicidade do Sul. (Muito bem, muito bem. 

Palmas). 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

Tem a palavra o Sr. Ministro da Viação 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO: 
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Só me resta agradecer as cativantes expressões de V. Exa. 

Estamos, na verdade, empenhados num vigoroso progra-

ma de desenvolvimento do Nordeste. Quanto à acumulação de 

dágua, a que V. Exa. acaba de fazer referencia, devo dizer que a 

nossa meta é de 7 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos. 

Quer dizer, ao fim do atual Governo, teremos triplicado a quan-

tidade dágua acumulável no nordeste brasileiro, que não atingia 

a 3 bilhões no inicio da presente administração em janeiro de 

1956. (Muito bem, muito bem. Palmas). 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

Tem a palavra o Sr. Deputado Armando Falcão. 

O Sr. ARMADO FALCÃO: 

 

(Sem revisão do orador) – Senhor Ministro, a vinda de V. 

Exa à Câmara dos Deputados resultou de iniciativa minha, na 

qualidade de Líder do Governo. 

Há de recordar-se V. Exa de que há cerca de um mês pro-

pus Câmara dos Deputados, por conhecer o intuito do Chefe da 

Nação e o seu também, de trazer o povo permanentemente in-

formado e esclarecer a nossa constante atenção. V. Exa, e o Pre-

sidente logo acolheu com o melhor agrado a lembrança que me 

ocorrera. E hoje, nesta tarde memorável que V. Exa viveu e fez 

a Câmara viver, pudemos todos nós verificar, uma vez mais, o 

acerto da escolha do Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, quan-
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do o convidou para titular da Viação e Obras Públicas. (Muito 

bem). 

Tem sido V. Exa o fiel executor do programa do Presiden-

te, e pôde a Câmara ver, na exposição clara, segura e objetiva de 

V. Exa. o que tem realizado o seu Ministério no tocante a um 

dos problemas que interessam, não apenas a uma região, mais ao 

País, porque afeta a toda a nacionalidade. Certamente, Senhor 

Ministro , no encaminhamento das providencias, na execução 

das medidas que o problema da seca suscita dúvidas, defeitos e 

falhas ocorrem hoje como terão ocorrido ontem e como continu-

arão a ocorrer amanha. Verifica-se, porém, que o permanente 

cuidado de v. Exa., o desvelo com que o Sr. Presidente da Re-

pública olha para a região nordestina têm feito em que em me-

nos de três anos as obras ali efetuadas apresentassem um con-

junto de realizações concretas, que não encontram paralelo em 

nenhuma das fases do problema da seca no passado. 

Em nome da Maioria, quero agradecer a V. Exa. a com-

preensão e direi mesmo a efusão com que recebeu a nossa su-

gestão no sentido de comparecer. 

Nós da Maioria e como Líder do Governo, como Líder do 

Partido Social Democrático, congratulamo-nos com V. Exa e 

com a Casa, com o Governo e com a Nação pelo brilho, pela 

serenidade, pela segurança com que. V. Exa soube desimcum-

biu-se da missão que nós, representantes do povo, lhe atribuímos 

ao solicitar-lhe viesse aqui trazer sua palavra de esclarecimento 

e de informação sobre problema que tão de perto interessa a 

todo o País. 
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Fique V. Exa. certo de que a Câmara dos Deputados 

mesmo quês em distinção partidária, estará aqui sempre vigilan-

te e atenta para dar a V. Exa a sua solidariedade integral, nesse 

esforço gigantesco que vem empreendendo em favor do Nordes-

te e do Brasil (Muito bem, muito bem. Palmas). 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

] 

Tem a palavra o Sr. Ministro da Viação. 

 

O Sr. MINISTRO DA VIAÇÃO 

 

Fico muito grato a V. Exa. Na verdade, o inegável é que 

em tempo algum, em nenhuma outra seca, a ação do Governo 

Federal se fez sentir tão pronta e eficazmente. 

Não mais assistimos às trágicas retiradas e às dramáticas 

mortandades das secas do passado. O Governo Federal não mais 

contrata trabalhadores para o triste mister de coveiros das massas de 

retirantes. Na atual seca, quantidades consideráveis de flagelados 

estão sendo assistidos e prontamente encontram trabalho nas obras 

dos Departamentos do ministério da Viação e Obras, Públicas, na 

construção de açudes, de estradas, enfim, estão sendo empregados na 

luta infatigável em que nos empenhamos contra a subdesenvolvi-

mento da tão castigada região nordestina. 

Como se vê, nunca houve, em tempo algum, massa tão consi-

derável de flagelados tão prontamente assistidos pelo Governo Fede-

ral como presente emergência. Tem, pois v. Exa Razão quando de-
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clara que o Sr. Presidente Juscelino Kubitschek nem um só momen-

to descurou das necessidades do Nordeste. (muito bem, muito bem. 

Palmas.o orador é vivamente cumprimentado). 

 

O Sr. PRESIDENTE: 

 

 A Mesa, ao término da exposição do Sr. Ministro da Viação e 

obras Públicas e das respostas às argüições que lhe foram formula-

das, sente-se sobremodo grata pela presença de S. Exa que, com seu 

alto descortino, nos brindou, de maneira explicita, com os seus escla-

recimentos, atendendo à convocação dos nobres lideres da maioria 

nesta Casa. 

Esgotado o tempo da sessão, passo a leitura da ordem do dia 

para a sessão de 5.8.58, que é a mesma da sessão de hoje, mais a 

discussão do Projeto n.º 4.383-58. 

Levando-se a sessão. 
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O COMBATE RACIONAL  

ÀS SECAS 
 

 

CARLOS V. FARIA 

 

FERNANDO MELO 

 

 

(Estudo apresentado como contribuição do 

Instituto de Pesquisa Econômicas e Sociais 

da Paraíba à Mesa-Redonda sobre a pro-

blemática das secas no Estado, promovida 

em João Pessoa pela Universidade Federal 

da Paraíba e SUDENE). 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O Magnífico Reitor da Universidade Federal da Paraíba, em 

contatos mantidos com o Superintendente da SUDENE, mostrou 

desejo de ver realizada na Paraíba – sob o patrocínio de sua Uni-

versidade – uma “mesa-redonda” destinada ao exame dos proble-

mas relacionados com uma possível “seca” que venha a ocorrer em 

nosso Estado no ano de 1967. 
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A idéia obteve ampla aceitação por parte dos dirigentes da 

SUDENE, ficando acertado, em principio, que essa “mesa-

redonda” contaria com a participação dos técnicos do SUDENE, 

especializados no problema de combate às secas, liderados por seu 

Superintendente, Economista Rubens Costa, a quem caberia fazer a 

explanação inicial do plano que a SUDENE esquematizou para pôr 

em pratica caso venha a se efetivar uma longa estiagem não na Pa-

raíba, como em todo o Nordeste. 

Para debate dessa exposição inicial, seriam convidados re-

presentantes dos órgãos técnicos não só da Universidade como dos 

demais órgãos federias e estaduais não atuação no Estado em as-

suntos relacionados com as secas, e outras técnicas especialmente 

convidados, os quais, além da participação nos debates, poderiam 

apresentar estudos ou contribuições pessoais para serem submeti-

dos a exame e debate durante a mencionada reunião. 

O instituto de Pesquisas Econômicas e Sócias da Paraíba – 

IPESP – órgão pertencente a Universidade Federal da Paraíba, 

como unidade de aplicação vinculado diretamente à Faculdade de 

Ciências Econômicas da Paraíba, foi convidado a participar da 

“Mesa-redonda” e seus dirigentes cogitaram de dar uma contribui-

ção mais substancial ao encontro, através de um documento que 

contivesse. 

Essa contribuição especial do IPESP traduz-se no interessan-

te trabalho que, por sua solicitação, foi escrito pelos ilustres agrô-

nomos Carlos v. Faria e Fernando Melo do Nascimento, técnicos 

sobejamente conhecidos na Paraíba e no Nordeste pelos estudos e 

observações que têm tido oportunidade de fazer a respeito de pro-
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blema relacionados com a economia agrícola do País e, notada-

mente, do Nordeste. 

Reveste-se, assim,o presente estudo, de particular significado, 

pois sendo menos uma tese profunda e enriquecida de especulação 

literária ou de ordem cultural é muito mais resumo de especulação 

literária ou de ordem cultural é muito mais um resumo de depoi-

mentos abalizados e analíticos de dois velhos e experimentados, 

técnicos vinculados aos setores agrários nordestinos, a respeito das 

experiências que têm analisado ao longo de mais de dez anos, prin-

cipalmente sobre os períodos das chamadas “grandes secas” ou 

“longas estiagens” que a história registra em nossa região. 

Ale, assim, o trabalho que ora se apresenta, como uma con-

tribuição senão global pelo menos contendo sugestões parciais a 

respeito de providencias a que se poderia chamar básicas em qual-

quer eventualidade de uma mais demorada estiagem em nossa regi-

ão. 

O IPESP ao submeter este trabalho aos técnicos presentes, à 

“mesa-redonda” a ser realizado, sob o patrocino da Universidade 

Federal da Paraíba, deseja expressar seus agradecimentos aos emi-

nentes técnicos Carlos. V. Faria e Fernando Melo do Nascimento 

por essa colaboração prestada e que emergiu das idéias que têm 

povoado suas mentes, as mais das vezes dominadas pelo desânimo 

na adoção de medidas praticas e objetivas que passam solucionar 

os tradicionais problemas que estrangulam o funcionamento normal 

do setor primário da economia brasileira e nordestina. 

 

João Pessoa, fevereiro de 1967 
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Prof. CELSO DE PAIVA LEITE 

Diretor Executivo do Instituto de 

Pesquisas Econômicas e Socais da 

Paraíba – (IPESP) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

I 

 

Cerca de vinte e cinco milhões de habitantes dependem, 

no Nordeste brasileiro, de uma sólida política de resistência ao 

flagelo das secas, que em períodos não muito longos se faz pre-

sente. 

A história registra 5 grandes secas de 2 a 5 anos de dura-

ção: 1721 a 1725, 1777 a 1778, 1790 a 1793, 1815 a 1825 e 

1877 a 1879. 

Verificamos, em rápida investigação, que nenhuma das 

medidas necessárias está sendo posta em prática na justa escala 

e com seriedade que exige assunto tão fundamental. 
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O NORDESTE E SEUS SISTEMAS 

 DE CHUVAS 
  

O Nordeste é, praticamente, atingido por dois sistemas de 

chuvas: o continental do norte (sujeito à secas) e o do leste 

(Atlântico) onde não há registro de secas de importância. 

O fenômeno das secas do sistema do Norte te sua base fí-

sica no Nordeste quando não há descida da frente tropical para o 

Sul, estabelecendo-se, de janeiro a março, o quadro isobárico de 

julho que, segundo o eminente meteorologista do Magistério da 

Agricultura, Dr. Adalberto Serra, corresponde à elevada pressão 

dos Açores dominado por intensos anticiclones quentes. 

 

 

SISTEMAS DE PREVISÃO DAS SECAS 

 

 A previsão poderá, ser feita pela conjugação do estado 

das manchas solares (base astronomia) com o uso da matemática 

e da estatística, apontando os períodos críticos e as correlações 

meteorológicas do último semestre do ano anterior, dos seguin-

tes locais: “Port Darwin (Austrália), Apia (Senôa), Honolulu 

(Havaí), Tananá (Alaska), Punta Galero e Santiago (Chile), San-

ta Helena (Atlântico Sul), linda (Brasil) e Cape Town (África do 

Sul), em sintonia com o Weather Bureau, U.S.A., se Serviço de 

Meteorologia da Argentina”. 
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AS SECAS E A ATIVIDADE SOLAR 
 

Para que se tenha uma idéia mais clara do assunto, passa-

mos a resumir, aqui, as conclusões de Mr. Francis r. Hull, já 

falecido, quando então cônsul britânico com Ceará: 

 

a) Esteira relação entre as mínimas atividades solares e as 

secas; 

b) Período normal às mínimas atividades solares é de 11.1 

anos; 

c) No biênio de cada lado do eixo foi constatado pratica-

mente 75% das secas; 

d) De 1960 a 1933 o observatório de Zurich, na Suíça, 

constatou que 87% das mínimas solares ocorreriam nos citados 

períodos secos. 

Entramos, assim, dramaticamente, na faixa perigosa – 

1967 a 1970 – (Luz vermelha) com três possibilidades de seca, 

contra uma sua não ocorrência. 

 

 

A MATEMÁTICA E AS SECAS 
 

Baseado nos dados de Barros, Brasil, Ferraz Hull, o En-

genheiro Agrônomo José A. Bastos fez um estudo muito interes-

sante sobre a distribuição cronológica das secas, enquadrando-se 

em relação às manchas solares e distribuindo-as por períodos de 

9 a 12 anos, de 1693 a 1946. 
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O trabalho em foco merece ser ampliado, o que já solici-

távamos ao próprio autor. A revisão desses estudos esclarecerá 

muitos fatos e permitira a previsão dos períodos críticos. 

 

 

POR QUE NÃO FAZEMOS UM TRABALHO 

SÉRIO SOBRE PREVISÃO DAS SECAS? 

 

Temos sempre uma pergunta no ar: por que os órgãos de 

combate às secas e a SUDENE não realizam sérios trabalhos de 

previsão? O DNOCS organizou vasta rede de pluviômetros no 

Nordeste e que o SUDENE, é de justiça ressaltar, ampliou gran-

demente. Todavia, pluviômetros registram apenas as chuvas, 

não prevêem suas em torno de um pensamento comum. 

Até hoje não compreendemos esse alheamento, nem po-

demos explica-lo. Algo está faltando. Achamos, preliminarmen-

te, que é ausência de coordenação de esforços de todos que li-

dam com o assunto, em torno de um pensamento comum. 

 

 

A SUDENE EM AÇÃO 

 

O agrônomo Diniz Xavier. Diretor do Departamento de 

Recursos, Naturais da SUDENE, informou estar em cursos um 

novo acordo da SUDANE, para o estado das camadas superiores 
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da atmosfera. Na realidade, diretrizes novas forma adotadas por 

aquele órgão em relação a esse aspecto. 

Tivemos oportunidade de conhecer, na SUDENE, Mr. J. 

W. Byrne, do “Special Fundo Project” para o Nordeste e o Co-

ronel Theodoro R. Teixeira, chefe do serviço de meteorologia da 

SUDENE, homens capazes e experimentados, a quem pedimos a 

execução de algo sério no campo da previsão das secas. Para 

isso já fornecemos todos os elementos bibliográficos necessários 

a uma revisão completa do assunto, no campo da astronomia, 

meteorologia e matemática estatística. 

Espertamos que uma parcela dos grandes recursos existen-

tes seja usada em estudos capazes de dar ao Governo, com um 

mínimo de três meses de antecedência, dados que o capacitam a 

entrar de prontidão ante a possibilidade de uma seca, face á evi-

dencia de que os elementos para uma previsão estão fora da área 

do Nordeste. 

Confiamos que o assunto será examinado detidamente pe-

la SUDENE, apoiando ao máximo a questão em pauta, que é da 

mais alta importância para todo nordeste brasileiro. 

 

 

COORDENAÇÃO DE ESFORÇOS 

 

Nós que vimos realizando pesquisas sobre o problema há 

mais de 10 anos, colhendo dados para sua interpretação e envi-

ando-os ao Dr. Adalberto Serra, que vem colaborando nesse 

trabalho desde 1958,em troca das previsões verificadas, pode-
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mos antever seu êxito, apesar dos escassos elementos de que 

dispomos. 

O mais grande é que a não utilização dos estudos desse 

ilustre homem de ciência não nos permitirá sentir até onde eles 

nos serão úteis. Temos, em primeiro plano, de aproveitar o que 

existe para, em seguida, marchar, coordenadamente, por novos 

caminhos. É uma questão inicial de verificação matemática de 

dados do passado. Defendemos o pensamento do que todo avan-

ço, em qualquer campo cientifico, terá que ser feito através da 

experiência conjunta. 

Torna-se necessário dar uma oportunidade ao Dr. Serra de 

formar sua escola, baseada nos longos decênios de trabalho pa-

ciente. 

 

 

CHUVAS ARTIFICIAIS 

 

A Universidade do Ceará, por intermédio do Prof. João 

Ramos, vem obtendo êxitos dignos de registro, nesse campo 

cientifico.  

A provocação de chuvas artificiais resume-se em aprovei-

tar as condições próprias de forte nebulosidade, geralmente de 

pouca altura, que quase sempre ocorrem nos anos secos. 

Esta programação consta, simplesmente, de modificações 

nos diâmetros das gotículas usando microcristais de gelo, iodeto 

de prata ou sódio a fim de dar lugar ao desequilíbrio em cadeira, 

precipitando, assim as chuvas. 
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Geradores distribuídos, estrategicamente, no solo, para 

produzirem os microcristais de sódio, podem servir de base a 

observações muito importantes. 

Frisamos que uma chuva representa muitos milhões de 

cruzeiros para uma região seca, por conseguinte todos os meios 

de luta são plenamente justificáveis para modificar-se um clima 

áspero. Só não há lugar a inércia e a incapacidade. 

Não pense o leite que para a previsão e melhor estudo das 

chuvas artificiais são gastos somas astronômicas. Nada disso. 

Praticamente o pessoal já existe. Uma boa coordenação, aliada à 

vontade firme de solução do problema, encerra o assunto. 

 

 

II 

 

A DEFESA DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Toda nação que não defende o solo marcha para a miséria. 

A defesa, o manejo do solo e da água no Nordeste ense-

jam um sério problema. 

Nossos solos, em sua maioria, são pobres, face à circuns-

tância de sua origem granítica, acusando deficiência de fósforo e 

oferecendo somente razoável teor em potássio. 

Região subordinada a chuvas torrenciais que tudo levam e 

arrastam. 
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O nitrato é, geralmente, de origem atmosférica e concen-

trado no período seco; é, a exemplo de muitos sais solúveis, o 

primeiro a fugir, entrando a planta na tão decantada do azoto. 

Testes-piloto de arrasto dos nitratos feitos na Fazenda São 

Miguel, do Rio Grande do Norte, em pleno sertão seco, mos-

tram-nos claramente o problema. 

Vejamos: 

Algodoeiro Mocó 

Kg./ Ha kg/Ha 

  0 Nitrato (só que ficou da lavagem)  –– 160 

40 Nitrato (só que ficou da lavagem)  –– 420 

80 Nitrato (só que ficou da lavagem)  –– 570 

 

Os dados acima abrem caminho ao estudo econômico da 

adubação em terras secas e do manejo correto em função da 

pressão demográfica; o aumento de fertilizante, após anos secos 

e sua diminuição em anos de muita chuva. 

Não acreditamos em substâncias aumentos de produção 

sem uma adubação racionalmente planejada. 

As graves advertências feitas pelo eminente agrônomo Jo-

sé Guimarães Duque sobre a conservação dos solos do Nordeste 

precisam fazer parte de todo planejamento agrícola da região, 

com a aplicação do controle da erosão pela água, pelo vento e 

com a rotação para o deserto mesmo que sejamos forçados a 

submeter todo o Nordeste a um zoneamento rigoroso em verda-

deiras bases agronômicas. 

 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

361 

 

ATUAL SITUAÇÃO AGRÁRIA 

 

Como toda região pouco desenvolvida, ficamos na passiva 

posição de uma agricultura que se caracteriza pelo seguinte: 

 

a) Baixa produção por área 

b) Baixa produção pro homem/ dia 

c) Comercialização desorganizada  

 

 

BAIXA PRODUÇÃO POR ÁREA 
 

A baixa produção por área tem parte de sua origem, no 

Nordeste seco, no cultivo de tipos ou variedades inadequadas às 

condições ecológicas. 

Em lugar de cultivarmos sorgos e milhos precoces, insis-

timos com milhões de longo ciclo, quando nosso regime de chu-

va é curto. Sacrificamos a Constancia das produções em favor 

de ocasionais produções mais altas, tendo ficado exuberante-

mente comprovado que, num período de 10 anos em que o mi-

lho é cultivado, há sempre uma favorável. Concluindo-se, assim, 

que em vez da fartura, fabricamos a fome. 

Urge o cruzamento do milho precoce com material de ge-

nes latentes, o que está sendo providenciado pela Escola de 

Agronomia do Ceará e SAIC da Paraíba. 

Com o feijoeiro “macassar”, o problema é idêntico. Não 

se dá a importância devida aos feijoeiros rápidos, de 50 dias. E 
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não se empresta à experimentação agronômica o valor que me-

rece, daí de correndo toda a catástrofe. 

Cabe ao Governo, portanto, adotar o sistema da experiên-

cia previa, para evitar prejuízos ao agricultor. 

Bons resultados poderão ser obtidos, de dois a três anos, 

com uma rede experimental simples e bem planejada e a revisão 

do que já foi obtido, como medida preliminar. Só o espaçamento 

errado reduz à metade a produção de toda a região.  

Outro ponto que merece destaque é o do controle às pra-

gas em época certa, com o objetivo de defender os primeiros 

plantios, permitindo o aproveitamento de todo o azoto do solo e 

a total distribuição das chuvas. 

Os inseticidas bem usados são armas de primeira grandeza 

no combate aos efeitos ocasionados pela falta de chuvas, possi-

bilitando colheitas e evitando perdas calculadas em 40 %. 

 

 

BAIXA PRODUÇÃO POR HOMEM /DIA 

 

O trabalho agrícola de uma região seca é geralmente curto ou 

sazonal, constituindo um verdadeiro desemprego disfarçado, nas 

condições atuais. 

A forte legação do homem à terra é uma espécie de seguro 

contra a fome, agravada pela falta de outra alternativa econômica. 

Precisamos rever o problema dos cultivos (ponto de estrangu-

lamento) em solos sujeitos a inundações (várzeas) e altos meio rasos, 

isto é, solos pouco profundos. 
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Temos que gastar algo nos estudos sobre capina química (uso 

de herbicidas), visando seu emprego em larga escala. 

A mecanização prepara o solo, a sua defesa e a semeação. O 

ponto inicial dar-se-á da tração anima, passando para a motomecani-

zação.  

 Coletiva, em áreas paralelas, para o atendimento simultâneo, 

servindo a todos na mesma época e dentro de uma ajuda mútua. 

Todo o drama reside no fato de o dono da terra, com as possi-

bilidades de credito que o regime atual proporciona, pouco ou nada 

investe na agricultura, considerada deficitária. 

Aplica o que consegue no campo imobiliário, geralmente na 

área urbana, ou em gado, que rende mais e preocupa menos. Na 

zona agrícola é um ilustre ausente. 

Transfere para o meeiro, ou arrendatário a responsabilidade de 

todo o melhoramento e de todo o risco da operação agrícola. Aqui, a 

gravidade do problema e de todo o risco da operação agrícola. Aqui, 

a gravidade do problema. Os últimos estudos da F.A.O. sobre o as-

sunto demonstram que o mundo em desenvolvimento necessita de 

maior crédito agrícola, ou seja, de maiores inversões na zona agrária. 

É imperativo, portanto, que se mobilize o dono da terra no 

campo agrícola, tornando-o uma força vital da grande batalha pela 

produção, especialmente como coordenador de ação e de progresso 

agrícola através de projetos agrícolas bem elaborados. 

Devemos começar pela mecanização à tração animal, uso de 

herbicidas e motomecanização coletiva, para que possamos aumen-

tar a capacidade de produzir, multiplicando a força de trabalho, mi-

nimizando os custos. Sairíamos, assim, inteligentemente, do noma-
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dismo agrário que, diga-se de passagem, é conservador do solo até 

certo ponto, principalmente quando a adubação não é utilizada. 

Não esqueçamos a defesa do sôo e da água como elementos 

básicos para a sobrevivência de uma civilização, destacando-se o 

primeiro, que, uma vez carreado para o oceano, jamais retornará. 

O problema do algodoeiro não pode ser estudado isoladamen-

te, mas em conjunto com o gado, o milho, o feijão e o gergelim, 

“cashs crop” da região, isso dentro do campo de produção. 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO DESORGANIZADA 
 

Seria muito interessante que os primeiros passos das belas si-

glas. INDA e IBRA visassem à proteção ao que já existe: uma débil 

agricultura altamente sugada pelo intermediário, que faz a dupla 

exploração do produtor e do consumidor simultaneamente. Porque 

de nada adianta aumento de produtividade e produção sem. 

Os ingleses muito sabiamente foram os primeiros a tirar da 

ação do intermediário os produtos básicos na África, não havendo 

dúvida de que eles estavam com a razão. 

I problema que aflige o produtor, atualmente, é mais o da jus-

ta comercialização do que propriamente agronomia – isso a grosso 

modo. 

O homem que realimente produz não usa o pequeno crédito 

para investimentos agrícolas, mas para o consumo próprio, como 

garantia de sua sobrevivência. No Nordeste, o intermediário pode ser 

caracterizado a começar pelo dono da terra e acabando no “bode-
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gueiro”. Na safra, o produtor entrega o milho, arroz, feijão, a preços 

vis, para comprar, dentro de alguns meses, mais por preços espetacu-

larmente altos. Que é isso? Falta de resistência econômica, com o 

empobrecimento gradativo da área de produção. 

 

 

ONDE DEVE ENTRAR O GOVERNO 

 

Urge a montagem de uma grande rede de armazéns com o 

clássico “Warrant”, como ponto de partida para um trabalho 

gritante de solução. 

Só a defesa contra os insetos e o armazenamento correto 

representariam um aumento, talvez, na ordem de até quarenta 

por cento, conforme já citamos. 

Esses armazéns serviriam , em anos de bons invernos, 

como reguladores de preços e com reserva anualmente substan-

ciada para os anos calamidade pública. 

 

 

III 

 

COMO PREPARAR-NOS PARA AS SECAS 

 

A grande batalha do combate racional às secas terá de ser 

travada no mar, no Nordeste úmido, no Nordeste alto, no nor-
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deste baixo, nas terras áridas irrigáveis e nos cinturões verdes 

marginais ao polígono seco. 

Não nos esqueçamos de que uma grande seca poderá re-

presentar a derrocada completa de uma civilização, se não esti-

vermos preparados para enfrenta-la, tal sua repercussão nos se-

tores básicos. 

 

 

DIRETRIZES BÁSICAS 
 

 Todos os projetos devem ter como base fundamental à re-

sistência às irregularidades climáticas, direta ou indiretamente. É 

forçoso dar sentido econômico à proteção do polígono. 

A totalidade dos empreendimentos, terá dupla função: a 

de sustentação econômica em condições normais e em anos, 

ruins, o que constituirá poderosa arma de sobrevivência 

Obviamente, alguns projetos deverão ser subsidiados. 

Frias obras de engenharia, sem sentido humano, precisam 

ser assunto do passado. 

Felizmente o peixe salvou, economicamente, toda a rede 

de “Açudes potes”, do DNOCS, surgidos no momento em que 

residia na água a solução final, conforme julgamos da época. 

A determinação da “Unidade típica” muito contribuirá na 

programação discutida no presente trabalho. 

Ela evitaria as famosas frentes de trabalho, atualmente 

adotadas pela própria SUDENE, no secular sistema de esmolas e 

de obras inacabadas. 
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Na alimentação do homem nos anos de flagelo é que reside 

todo o problema. Tudo tem de ser feito cientificamente; o tempo do 

“ mas ou menos” já passou. 

A falta de oferta dos produtos básicos da alimentação, quase 

sempre oriundos dos “roçados”, gera o flagelo, tendo o programa 

prioritário que repousar no seu regular abastecimento. 

 

 

NECESSIDADES ALIMENTARES 

 

 As rações diárias, mínimas normais, não inferiores a 1.340 

calorias para a sobrevivência do ser humano, adulto, podem ser as-

sim descritas: 

 

Hidratos de carbono de 60 a125 g 

Proteínas (de animal e vegetal) 1 g por kg/ peso 

Gorduras ......................................... 0,5 g por kg/ peso  

 

Naturalmente cabe´ra ao nutricionista a palavra fina, uma vez 

que este trabalho é, em linhas geria,s panorâmico, não se aprofun-

dando em detalhes técnicos. 

 

 

PERÍODOS DAS ATIVIDADES 
 

A analise feita nos dados obtidos de 1693 a 1966, ou seja, no 

período de 276 anos, mostra-nos claramente que temos sete anos 
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regulares com a incidência de só 25 por cento das secas e quatro 

anos nos quais incidem 75 por cento desse fenômeno. 

Esses dados são altamente importantes para o planejamento 

de intensidade dos investimentos e do seu rendimento na área agrí-

cola. 

 

 

PONTOS A ATACAR 

  

Passemos agora aos pontos e às diretrizes que necessitam ser 

realmente levados em consideração conjuntamente, porque uma 

medida apóia a outra no planejamento geral e harmônico. 

 

 

MAR, UM PASTO SEMPRE VERDE 

 

Por muitos povos a principal fonte de proteína de origem 

animal é o mar. É imprescindível aumentar nossa frota pesqueira, 

com uma exploração racional, com a defesa dos respectivos recur-

sos, Nesse campo é de grande interesse a formação de reservas de 

proteína, produzida por fermentos proteolíticos, tipo Bertoldo, em 

forma de tabletes, tanto para os produtos animais, quanto para os 

vegetais. 
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NO NORDESTE SEM SECA 

 

a) As capitais da região seca formarão um cinturão verde 

constituído de pomares e hortas. A esta altura, cabe-nos 

lembra que metade da alimentação humana necessita ser 

construída de frutos e verduras. Essa faixa deverá ter 

cerca de 2.000 Há., com patê industrializável para o ne-

cessário equilíbrio econômico e outra parte de sacrifício, 

como função social.  

 

b) O mel de cana-de-açúcar é um grande energético para 

uso humano e animal, como é empregado, inteligente-

mente, na Venezuela. Adicionado à tórula é uma ração 

bem rica para os animais. É oportuno pesar, também, no 

fabrico da uréia que, juntamente ao me, proporciona um 

alimento completo para a salvação alimentar dos reba-

nhos 

 

 

NO NORDESTE ALTO (NAS SERRAS) 
 

a) Temos altiplanos, encravados no Nordeste seco, que 

constituem importantes armas de defesa contra o desas-

tre de uma seca. Ai devem ser, exploradas a fruticultura 

e a mandioca, a importação do trigo, significando eco-

nomia de dólares e, nos anos secos farinha para alimen-

tar flagelados, em perfeito equilíbrio econômico; 
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b) Grandes plantios de palma pelo Governo (açudes vege-

tais) muito contribuirão para salvar o gado com aguadas 

do tipo usado no altiplano da serra do Araripe e com a 

devida proteção contra a “tristeza”. O “farelo da palma” 

carece ainda de estudo como elemento de valiosa contri-

buição em torno do palpitante assunto 

 

 

NO NORDESTE SECO DE BAIXA ALTURA 
 

a) Nessa região o algodoeiro Mocó, a “mocolândia”, deve 

ter sua folha defendida pelos inseticidas, porque ele 

sempre produz, mesmo com pouca chuva, quando pro-

tegido da ação nefasta das pragas. Cabe, aqui, como jus-

tificativa da afirmativa anterior, explicar que as secas 

não são totais; em 1932, por exemplo, choveu de 160 a 

420 mm ao sertão paraibano. O nordeste é, paradoxal-

mente, a região seca do mundo onde mais chove; 

b) Milho – no campo dos cereais, necessitamos pensar mui-

to no sorgo, especialmente, para a alimentação animal. 

Quanto ao milho, obrigando-nos a criar variedades pre-

coces e com genes de latência formando plantas cuja flo-

ração caía no auge da queda pluvial, com as condições 

de latência que permitam esperar pelas chuvas mal dis-

tribuídas; 

c) Feijoeiro – São aconselhados às variedades precoces, de 

boa produção e aceitação comercial, que são atualmente 
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alvo dos trabalhos de genética da Escola de Agronomia 

do Ceará; 

d) O plantio do xiquexique é ima medida de grande alcan-

ce, na zona seridoense onde a palma sem espinho não se 

desenvolve. 

 

 

A PECUÁRIA 

 

Tudo indica que temos de pensar mais em leite como fonte de 

proteína, do que em carne. E isso em decorrência de motivos bási-

cos, por ser pequena a área baixa que comanda fortemente o supri-

mento de forrageiras. Precisamos pensar mais em forrageiras, arbó-

reas, anuais e cactos, bem como na sua conservação, do que propri-

amente em raça. Relativamente ao problema da raça, somos de pare-

cer que núcleos constituídos por plantéis pequenos destinados à criar 

e produção de reprodutores, financiados em cooperação com os fa-

zendeiros e governos locais, resolvem o problema, evitando-se, as-

sim, as importações do sul , que nem sempre são da melhor qualida-

de. 

O problema básico é a fome, de par com a verminose. Por 

conseguinte, a técnica deverá ser a vacinar sistematicamente contra 

todas as epizootias, combate os vermes e alimentar bem o gado com 

reservas forrageiras. É oportuno lembrar as palavras do folclorista 

repassadas de tanto humor: “Sangue de porco é milho e raça de boi é 

capim”. 
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Necessitamos combater o costume do nosso fazendeiro que 

despende milhões na aquisição de um touro e nada investe no me-

lhoramento das pastagens. 

 

 

MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA PARA A 

ACRICULTURA E CRIAÇÃO 
 

Os agrônomos e veterinários não serão os únicos respon-

sáveis pelo progresso na área agro-pastoril. Em abono de nossa 

afirmativa podemos citar o exemplo da Índia que ultrapassou 

todos os seus planos qüinqüenais, tendo esse progresso repousa-

do na utilização de “tropas de cheque”, compostas de práticas 

agrícolas provenientes de cursos de emergência, onde aprende-

ram a manejar os animais de trabalho; pequenas máquinas agrí-

colas, o uso corrente de inseticidas e adubos e, igualmente, a 

procederem à vacinação dos animais. Consideramos esta medi-

da, se adaptada ao Nordeste, como a chave do nosso avanço 

neste campo. 

E dessa forma teríamos organizado uma agricultora de 

equilíbrio, com capacidade de absorção de, aproximadamente, 

700.000 homens úteis/ ano que a região oferece, sem que haja 

possibilidade de seu aproveitamento na área industrial. 
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IV 

 

ANTES A AMEAÇA DE UMA SECA 

 

 Com os dados da previsão, importantíssimos no estudo 

em pauta, teremos um período de alerta de, pelo menos, 3 meses 

para um planejamento preventivo e de retenção de reservas de 

alimento humano, concentrados para alimentação animal e inse-

ticidas para a defesa do algodoeiro. Ocasião em que será provi-

denciada a formação de um comando de ação, ante possível 

eventualidade de falta de chuva ou distribuição precária. 

 

 

DECLARADA A SECA 

 

O primeiro passo deverá ser dado pelo Governo Federal 

decretando estado de emergência em todo o polígono, com po-

deres para desapropriação provisória de terras e de controle ab-

soluto sobre as reservas alimentares e forrageiras de toda a regi-

ão. 

 

 

NA ÁREA IRRIGADA 
 

 O mal tem consistido em que os nordestinos e o DNOCS 

pensam muito na água, solução unilateral, quando a base do 
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equacionamento do problema não reside nela e sim no cultivo de 

plantas que produzem rapidamente e com pouca disponibilidade, 

na área seca que engloba maior extensão. 

“A solução do problema do deserto até no próprio deser-

to” . 

nunca acreditamos nos açudes alimentado por rios perió-

dicos e também porque temos poucos solos que justifiquem 

obras de tamanho vulto. Quase todos os grandes açudes foram 

feitos sem os estudos agronômicos visado seu aproveitamento 

real para a irrigação, com inventario antecipando das reservas de 

solos. 

Deve ficar claro que a batalha contra as secas é basica-

mente da agronomia, especialmente na área semi-árida. 

A irrigação repousa na dependência de dois fatores pri-

mordiais que são a drenagem perfeita e a adubação. A política 

da irrigação precisa ser revista com muita precaução de vez que 

continuam salinizado os solos preciosos, o que não é lógico, 

pois deles depende o futuro da humanidade. 

A verdade é que nenhum dos grandes açudes está funcio-

nando tecnicamente como seria de desejar, e a cultura não é dos 

técnicos, mas do esquema que está errado e continua a insistir 

no erro o que não é possível. Necessitamos completar racional-

mente os sistemas de irrigação existentes, acabando com essa 

Paísagem de obras inacabadas... 

Um sistema de irrigação criará uma comunidade limitada 

pelo fator água, solo e pelo aumento populacional. E o resto da 

área? Continuará na mesma situação? Dar resistência econômica 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

375 

 

também à área seca é a solução lógica para o problema e foi isso 

que à triste realidade de que pouca coisa existe organizada. 

Uma vez declarada a seca, toda a área irrigada deveria en-

trar em total aproveitamento para a produção de alimentos de 

curto ciclo vegetativo, como o feijoeiro de 50 dias e forrageiras 

para feno em grandes culturas subseqüentes. 

O problema é produzir alimentos diretos ou indiretos para 

o homem, num esforço concentrado. Isto é trabalho para flage-

lados. Ofertar algo para a sobrevivência coletiva. 

 

 

NA ÁREA SECA 
 

Configurada a seca, as zonas da mandioca dos altiplanos 

deixariam de produzir raspas panificáveis para fabricarem fari-

nha, garantindo, assim, os suprimentos de energéticos (hidratos 

de carbono). 

Nossos trabalhos ficariam nas propriedades onde seriam 

cadastrados e receberiam os alimentos necessários, de equilíbrio, 

sob rigorosa fiscalização oficial. 

Na propriedade, os trabalhadores dariam açudes, cercas, 

destocamento de nossos campos, o plantio de vazantes, e a seu 

cargo ficaria o tratamento dos rebanhos, a pulverização do algo-

doeiro Mocó e a plantação do xiquexique, que é um volumoso 

de grande valor: 
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Defenderiam, assim, a riqueza existente e preparariam no-

vas fontes de renda; não seriam compelidos a construir estradas, 

sem oportunidade de técnica aprimorada. 

Daríamos, dessa forma, sentido econômico ao flagelo, 

aumentando a resistência da propriedade que é a célula agrária 

da região. E isso que aqui preconizamos não é novo, antigamen-

te, antes das facilidades rodoviárias, as fazendas mantinham 

reservas alimentares. 

Houve até decretos, no Ceará, obrigado o plantio de certo 

número de covas de mandioca (manipeba) por morador. 

À primeira vista pode parecer absurdo o Governo alimen-

tar flagelados para trabalharem em beneficio de particulares, 

mas se bem analisarmos tal fato não ocorre em face de o regime 

de exploração ser de parceria, na região seca. O morador fazen-

do cercas, decotando e preparando os campos, plantando xerófi-

las e defendendo a folha do algodoeiro Mocó, também estaria 

trabalhando para si, em razão de ser ele “sócio” do dono da ter-

ra. 

Em relatório datado de 1910, o engenheiro Raymundo Pe-

reira da Silva, sabiamente, escreveu: 

 

“A população que trabalha e que produz é a 

que vive nas fazendas, empregada na lavoura, na indús-

tria extrativa e na criação; a sua e a sorte do fazendeiro, 

propriamente da terra, são função da outra: fortalecer as 

condições de resistência e a estabilidade daquela, e, pe-

la experiência do que tem passado, vê-se que é esse o 
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caminho, pelo qual se chegará mais depressa, e com 

menores sacrifícios, a um resultado satisfatório”. 

 

Uma fórmula de seguro idêntica à usada no sul do país, 

contra granizo, poderia ser estudada quanto ao emprego, quando 

surgissem anos anormais do Nordeste. 

 

 

APROVEITAMENTO DOS MINEIRAIS 
 

 Certas minas que dispuserem da água poderão absorver 

mão-de-obra numa exploração feita pelo Governo 9neste caso 

de emergência mesmo que a produção só pague a alimentação. 

O problema é diminuir os gastos do Governo, com alguma pro-

dução adaptada às condições do momento. O estado das jazidas 

existentes para esse fim necessita ser efetuada. Deverá ser ob-

servado, também, que uma exploração, Às vezes, não e econô-

mica em condições normais, mas em dias de flagelo concorre 

para aliviar pesados gastos de Tesouro Nacional. 

A meta é tirar o problema do campo da caridade para sita-

lo no terreno econômico, mesmo que se venha a utilizar um pe-

ríodo largo de amortização. 
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A ESTRADA ESTRATÉGICA DAS SECAS 

 

Uma estrada de sul a norte, ligando o Ceará aos centros 

agrícolas do Maranhão, é de vital importância. A produção seria 

grandemente aumentada nessa área, em caso de seca, formando, 

assim, um cinturão verde, na vizinha zona flagelada. 

 

 

A NECESSIDADE DE UM PLANEJAMENTO 

GLOBAL 
 

 O conjunto de medidas acima apontadas, superficialmen-

te, em face da natureza do trabalho em foco, dá margem a um 

planejamento global. 

O problema não é tão difícil como parece à primeira vista, 

pois já existem máquinas montadas e experimentadas, faltando 

apenas atribuir tarefas especiais, dentro de um plano global, que 

coordene todos os meios de defesa. 

Finalizando, devemos dizer que um trabalho desta ordem 

é, sem dúvida, o que de melhor poderá ser feito em favor do 

Nordeste, na salvaguarda de uma civilização ameaçada de ser 

destruída pela catástrofe de uma seca, com limite variável de 

anos, como a experiência do passado nos tem demonstrado. 
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O DESERTO BRASILEIRO 
 

 

                                     Projeto do Trópico Árido 

              
                                    J. VASCONCELOS SOBRINHO 

 
 

 

 

Este projeto resulta dos estudos procedidos pelo Autor 

no Departamento de Botânica da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, em regime de T 24 e ultimamen-

te em RETIDE, como titular da Disciplina de Ecologia 

Geral e Conservacionismo. 

 

 

Ao Almirante J. B Belart, incansável defensor dos nos-

sos recursos naturais, homenagem do autor. 
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O DESERTO BRASILEIRO 

 

PRIMEIRA PARTE 
 

Considerações iniciais 

  

 Em uma imensa faixa do território nacional, compreendi-

da pelas caatingas do Polígono das Secas no Nordeste, e por 

grandes áreas dos cerrados do Centro-Oeste, abrangendo, apro-

ximadamente, dois milhões de quilômetros quadrados, está a 

surgir um grande deserto com todas as características ecológicas 

que conduziram à formação dos grandes desertos hoje existentes 

em outras regiões do Globo, constituindo matéria do mais alto 

interesse nacional precisar suas causas e encontrar as soluções 

para evitar sua implantação. 

Cumpre, no entanto, visando à comprovação da validade 

desta tese, considerar as bases em que se apóia, verificar os fato-

res da desertificação e apreciar as suas conseqüências, para que 

possa ser julgados o seu mérito e oportunidade. 

Por relacionar-se a problemática aqui estudada com fato-

res ecológicos atuantes nas regiões áridas e semi-áridas do Bra-

sil, recebe o seu contexto a denominação de PROJETOS DO 

TRÓPICO ÁRIDO. 
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I – Bases em que se apóia a tese da formação de 

deserto brasileiro 
 

Aproximadamente no centro geográfico do território bra-

sileiro, encravado entre as regiões úmidas da floresta Atlântica e 

da Hiléia Amazônica, formando uma faixa continua que abrange 

desde a caatinga nordestina, no litoral cearense, até o cerrado do 

Centro –Oeste nos limites com o Pantanal mato-grossense, exis-

te um complexo de formações vegetais xerófilas e semixerófilas 

que, embora diversificadas, oferecem uma característica co-

mum: o equilíbrio ecológico instável a que se encontram sujei-

tas. 

Esse equilíbrio instável, criado pelas condições de clima e 

solo, permite aos seres vivos que habitam essa faixa, principal-

mente a cobertura vegetal que a reveste, apenas uma existência 

precária, com imenso esforço de adaptação e sobrevivência. Foi 

ele o criador dos grandes desertos. Surgida uma seca prolonga-

da, ou operada uma intervenção inamistosa do homem, princi-

palmente através de queimadas sucessivas, desmantela-se a es-

trutura ecológica precária e implanta-se o deserto. A vasta regi-

ão do Sahel, na África, está a transforma-se em exemplo clássi-

co e em grave advertência. Cumpriria ao Governo e aos nossos 

ecólogos uma cuidadosa observação do que lá está a acontecer. 

Das observações no campo da botânica, da zoologia, da 

edafologia, da hidrologia, da climatologia e, conseqüentemente, 

no campo da ecologia que a todos abrange, ciência de cúpula 

que é, torna-se evidente que também entre nós, na região em 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

384 

 

estudo, aquele equilíbrio ecológico foi desfeito, estando a im-

planta-se, em progresso acelerada, condições que evoluem para 

a desertificação. 

Será, um deserto atípico, diferenciado do típico deserto 

saariano, pela incidência de precipitações e natureza do solo, 

mas com as mesmas implicações de inabitabilidade. 

Um fato confirmador da desertificação avulta, entre ou-

tros, como impossível de ser negado ainda pelos mais recalci-

trantes opositores de presente tese: a diminuição do potencial 

hídrico da rede potamográfica da região. Como exemplo já hoje 

clássico do fenômeno, basta citar o Rio das Velhas, outrora na-

vegável, e como eles muitos outros afluentes do São Francisco, 

e dos outros dois grandes rios da ares: o Paraíba e o Paraná.  

Se toda a rede de afluentes dos três grandes rios da área 

em estudo, o Paraíba, o São Francisco e o Paraná vêm sofrendo 

alteração substancial nos seus regimes hídricos, então eles pró-

prios encontram-se comprometidos. E, como os rios de todas as 

regiões desérticos, tendem a tornaram-se progressivamente, 

temporários. 

Quando se considera que o sistema hidrelétrico brasileiro 

encontra-se na dependência do potencial hídrico dessas bacias, 

avulta a problemática aqui estudada como sendo matéria de se-

gurança nacional.  

E não apenas de segurança nacional, pois interessa, tam-

bém, a outras nações sul-americanas. 

A alteração sofrida, nos últimos decênios, pelo regime hí-

drico das referidas bacias, expressa-se segundo se verifica de 
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trabalhos de técnicos de SUDENE e de outras instituições, como 

um gráfico onde os picos das enchentes são cada vez mais altos 

e os escoamentos cada vez mais rápidos. Este gráfico expressa, 

também, um acontecer ecológico: a ausência cada vez maior da 

cobertura vegetal na bacia. Por que é a sua conseqüência. 

E aqui se radica o verdadeiro fator alterante daquele equi-

líbrio instável a que nos referimos: a generalizada devastação da 

cobertura vegetal. 

Testemunhas inúmeras confirmam que a caatinga, embora 

sempre houvesse sido uma composição florística xerófila, era, 

contudo, bem mais densa, revestindo o solo com capacidade 

bastante para manter no conjunto a continuidade do equilíbrio 

edafo-climático que lhe era característicos da área, com predo-

minância de espécies xerófilas, desfolhadas nas estiagens, porém 

matas verdadeiras, por vezes densas. Nos altiplanos, divisores 

dágua entre as bacias, a caatinga estendia-se imensa, por vez 

apenas espaços abertos com tufos de ervas e arbustos por vezes 

matas altas de angicos quase putos, ou mistas de braúna, aroeira, 

pereiro, catingueira e tantas outras espécies que compunham sua 

rica formação. 

A fisionomia dominante era, pois, a arbórea. Hoje é o solo 

nu, descalçado. 

A fana, como sempre, acompanha o acontecimento ecoló-

gico da flora: pode-se viajar dias sem avistar um ninho, sem 

ouvir um canto de ave. A onça pintada – o jaguar – desapareceu 

de todo; os bandos de emas somente de raro em raro são encon-

trados. O mocó, roedor cuja abundancia por entre as pedras ga-
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rantia a sobrevivência de muitas outras espécies que nele tinham 

sua base alimentar, desapareceu também. Até a raposa, o mais 

rústico dos animais selvagens, rareia. Já não há caça fácil para 

os animais predadores, nem para o homem. O deserto faunístico, 

pois já se implantou em vastas áreas. 

O estudo neófito, que apenas conhece a fisionomia total 

da caatinga, acredita que ela sempre foi assim, e não compreen-

de que se lhe fale em degradação. Nós porém, que conhecemos a 

caatinga há quantidade anos, podemos aferir a grandeza da de-

gradação nesse curto espaço de tempo. Porém, existem testemu-

nhas mais credenciadas. 

Saint-Hilaire encontrou Pinho do Paraná na região de Vi-

tória da Conquista. Martius comprovou, com desenhos ilustrati-

vos do seu livro “Viagem ao Brasil”, a existência de matas altas 

por entre lagoas em plena estiagem, habitadas por rica fauna, 

onde hoje situam-se as cidades de Juazeiro, na Bahia, Petrolina, 

em Pernambuco. 

Bastará um confronto entre essas testemunhas do passado 

e as condições prevalecentes hoje nas mesmas áreas, para aferir 

o grau da degradação sofrida em um século. Considerando-se 

que a explosão populacional e o desenvolvimento impõem a 

ocupação cada vez mais acelerada e cada vez mais intensa dos 

territórios, pode-se, com a exata vidência de um futurologista, 

prever quais serão as condições dessa mesma região dentro de 

mais um século. 

É, pois, uma exige rigorosas Limitações de uso. Na região 

da floresta Atlântica, a cobertura vegetal poderá ser destruída 
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sem que o equilíbrio ecológico rompido torne impossível sua 

ocupação. Nas caatingas e nos cerrados, desfeitos o equilíbrio, o 

homem não tem condições de sobrevivência. É expulso impie-

dosamente pela Natureza. Disto é testemunho o fenômeno dos 

“flagelados”. Periódico, sim, mas que tende a tornar-se perma-

nente. 

No entanto, cumpre esclarecer que a cobertura vegetal não 

condiciona as secas, nem condiciona as chuvas, pois tanto umas 

quanto outras resultam de causas distantes das áreas sobre que 

incidem. Porém, ameniza-lhes às conseqüências, reduz-lhes os 

efeitos catastróficos com tal eficiência que resulta, ao fim, um 

fator decisivo dos mesmos. 

Uma bacia hidrográfica revestida de vegetação protetora, 

em proporção adequada relativamente às áreas de uso permitido, 

tem minimizado os efeitos tanto das secas quanto das inunda-

ções. 

É um fenômeno que se desenvolve em fase sucessivas, 

desde a amortização do impacto das chuvas até à retenção das 

agias no solo. Mas já antes da queda das chuvas, faz-se sentir a 

influencia das grandes massas de vegetação na formação das 

próprias nuvens, atuando como um regulador da condensação, 

evitando o caráter torrencial, as grandes precipitações em áreas 

concentradas.  

Porque a temperatura da atmosfera contígua à floresta 

e´mais estável, elevando-se a arrefecendi-se vagarosamente e, 

assim, estabilizando o inicio da relação: umidade relativa x tem-
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peratura do ar, tornando mais difícil as condensações bruscas, 

impetuosas. 

Consideremos outros efeitos, o efeito de impacto por 

exemplo. Por ocasião das precipitações, a vegetação ampara o 

solo do impacto das águas que corresponde, em uma chuva de 

100 mm, ao peso de 10 quilos a se precipitarem de uma altura 

média de 600 metros. É um impacto irresistivelmente destrutivo 

para qualquer solo descoberto. 

Amenizado o efeito do impacto, a lâmina liquida retém-se 

nos resíduos do chão da floresta e, em vez de escorrer destruti-

vamente, perde a força, toma contacto com a superfície do solo e 

penetra-lhe as gretas e poros, infiltrando-se em suas profundida-

des. A água que sobra já não possui volume nem força para criar 

a torrente destruidora que, transbordando das calhas, cria as 

inundações. 

Não seria, pois, de todo improcedente, aventar-se à hipó-

tese de que as calamidades enchentes que inundaram ampla fai-

xa do território nacional se encontram bastante relacionadas com 

o desmatamento generalizado das nossas florestas. 

Sigamos, agora, o destino das águas do solo. Constituirão 

os lençóis freáticos que formarão o grande “rio invisível”, que 

abrange toda a bacia e progressivamente, sem erosões, corre 

para os talvegues, assegurando a normalidade dos rios de super-

fície durante as estiagens. 

Os rios de superfície, que correm em suas calhas e tomam 

nomes como Parnaíba, São Francisco, Paraná, são, assim, ex-

pressões parciais de um só sistema potamográfico: o de superfí-
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cie e o subterrâneo. Se as águas subterrâneas mingúem, também 

as de superfície decrescem. Se faltam durante o estio, as de su-

perfície tornam-se rios temporários. 

É a grande ameaça que pesa sobre os nossos rios da exten-

sa faixa em desertificação. 

Procura-se regularizar os rios superficiais mediante repre-

sas, mas esta é uma solução parcial, apenas, uma vez que a pe-

renidade dos mesmos é condicionada pelas águas subterrâneas. 

E estas são regularizadas pela cobertura vegetal da bacia. 

Assim, a represa não oferece solução integral para as esti-

agens, como não oferece solução integral para as inundações; é 

necessário que, paralelamente, se assegure à estabilidade de co-

bertura vegetal. 

Esta afirmativa alcança sua plane força quando se refere, 

como é o nosso caso, a rios regiões pré-desérticas, onde um fator 

de extrema periculosidade impõe sua presença: o alto índice de 

evaporação. 

Sabendo-se que uma superfície liquida. No polígono das 

Secas e parcialmente também no cerrado, perde anualmente por 

evaporação uma lâmina de dois metros, então uma barragem ai 

construída necessita de um suprimento dágua correspondente 

durante a estiagem. Esse suprimento somente pode ser provido 

pelas águas do grande “rio invisível” as águas subterrâneas. E 

essas águas encontram-se na dependência da cobertura vegetal 

dos solos que as escondem. 

Também uma outra dedução se impõe, e que jamais foi 

tomada em consideração pelos construtores de represas da regi-
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ão: perdendo-se anualmente por evaporação uma lamina liquida 

de dois metros de espessura, toda área em uma represa de cota 

inferior a dois metros é área inútil. E conseqüentemente corres-

pondendo as menores profundidades às áreas marginais, enquan-

to maior o perímetro do espelho liquido, maior a proporção de 

águas pouco profundas destinadas a perderem-se por evapora-

ção. É, pois, p que importa represa um volume de água útil mui-

to menor. É conseqüentemente mais cara. 

Isto posto, conclui-se que deveria ser encontrada uma 

fórmula matemática capaz de expressar a viabilidade econômica 

de uma represa nas regiões áridas do Nordeste, computando-se a 

relação: superfície do espelho liquido x lâmina de evaporação 

anula (constante de 2 metros de espessura) x profundidade mé-

dia. 

Mas deve-se considerar, ainda, que outros fatores são de-

cisivos em toda represa, no Nordeste árido ou em regiões úmi-

das. Esses fatores são: custo do empreendimento x perda da ren-

tabilidade do solo posto fora de uso pela inundação x rendimen-

to oferecido pela represa durante o período de mais baixo nível 

médio anual. 

Caberia ao matemático a montagem dessas formulas. Elas 

revelar-se-iam para evitar-se o dispêndio de altas somas com 

revelariam compensadores. empreendimentos cujos frutos 

econômicos nem sempre se 
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II – As causas da desertificação 

 

São aquelas capazes de romper o equilíbrio ecológico da 

área, como vimos. São as seguintes: 

 

a) vocação pré-desértica , (equilíbrio ecológico instável); 

b) criação extensiva; 

c) derrubada generalizada da cobertura vegetal; 

d) queimadas; 

e) manejo incorreto do solo. 

 

A vocação para a desertificação da área em estudo, em 

decorrência do seu equilíbrio ecológico instável, já foi conside-

rada anteriormente e não será necessário apresentar novos ar-

gumentos. Apreciemos os demais fatores. 

A criação extensiva é sempre o condicionante maior do 

outros dois fatores: a derrubada da cobertura vegetal e as quei-

madas. Por que exige, repetidamente, a abertura de pastagens 

novas e a renovação das velhas pastagens. Dessa exigência ad-

vêm as queimadas. São eles os instrumentos agrícolas típicos 

das sociedades primitivas. O ocupante de terras, desprovido de 

meios econômicos e de capacitação técnica, apela, necessaria-

mente, para a queimada como o procedimento mais econômico, 

e quase sempre o único viável, para o preparo do solo nessas 

regiões. 
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O preço de um fósforo substitui as despesas com cem ho-

mens. Não há, pois, como apresentar argumentos convincentes 

para modificar a mentalidade do ocupante desses territórios.  

É imperativo queimar cada ano os pastos velhos, resse-

quidos, para que, às primeiras chuvas, rebrotem tentos. Sem isto 

a criação é impossível. Queima-se na caatinga, queima-se no 

cerrado, queima-se no pantanal. 

Quem nos meses de agosto a novembro viaja de avião em 

vôo baixo, através dessa imensa região, pressupõe um cataclis-

mo da natureza. Recalcitra em creditar ser obra do homem. Do 

chão, apenas se vê o fogo, a fumarada de uma só queimada; 

quando se olha de cima, porém, em visão panorâmica de quilô-

metros de extensão, tem-se consciência da magnitude do desas-

tre. Do caráter catastrófico do fenômeno. 

Os aviadores conhecem-no bem, já indagam se não se 

pensa em medidas capazes de evitar também insânia. 

A vegetação queimada e as pastagens renascem mais ra-

quíticas, e substituem-se, por processos espontâneos, as espécies 

nobres por espécies sempre mais adaptadas às novas condições 

que se impõem ao meio. E as lavouras rendem, também, cada 

vez menos. É uma economia em decréscimo. A economia do 

fogo. 

Isto passa-se em dois milhões de quilômetros quadrados 

do território nacional: a área se está implantando o Grande De-

serto Brasileiro. 

Na área assim preparada pelo fogo, a criação extensiva 

vem acelerar o processo de degradação, e constitui, por si mes-
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ma, um fator de desertificação. O bode, a ovelha, o jumento, 

com sua afamada rusticidade, conseguem viver nédios e sadios 

onde o gado bovino mal conserva a ossatura durante os períodos 

difíceis. 

Mas essa rusticidade é exercida em detrimento dos recur-

sos naturais. Porém da capacidade que esses animais possuem 

de descobrir o alimento escondido, escavando no solo os rizo-

mas e tubérculos que aguardavam uma oportunidade para brotar; 

de retouçar as vergônteas das árvores queimadas que, em um 

esforço último de regeneração, apontam das hastes semimortas; 

de corroer-lhes a casca até que nada reste capaz de ser refazer. 

Depois das queimadas o bode, a ovelha, o jumento foram, 

em toda parte, os criados dos desertos. Completa-lhes a ação.  

Sob esse duplo impacto a cobertura vegetal torna-se cada 

vez mais pobre, as pastagens cada vez menos abundantes, as 

lavouras cada vez menos rentáveis. 

E o solo empobrecido, calcinado, gretado, mostra-se em 

escaras onde nada consegue medrar. Os bodes, as ovelhas, os 

jumentos, evitam-nas. Assim nascem os núcleos de desertifica-

ção. Neles, o horizonte A é o saibro desprovido de argila, carre-

ada pelas águas, no solo desprotegido. 

Esses núcleos aumentam de número e buscam soldaram-

se em um só deserto imenso. 

O fenômeno das moçorocas. Nos cerrados, os núcleos de 

desertificação caracterizam-se, notadamente, pelas moçorocas. 

As moçorocas instalam-se quando o desmatamento alcança am-

plitude capaz de permitir a formação nas superfícies dos solos, 
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de um lençol líquido erosivo com força suficiente para penetrar 

até o nível freático. Nesse ponto, as duas águas se encontram: as 

de superfície e as de profundidade. Então dá-se o desmantela-

mento da estrutura do solo, arrastando em grandes extensões. As 

moçorocas tendem a se alargar sempre mais em devastador pro-

cesso de erosão em progressão constante. É a fuga total das ca-

madas permeáveis, por vezes com dezenas de metros de profun-

didade. A solução para tão grave acontecimento deve ser encon-

trada através da sustentação mecânica, no ponto crítico, por 

meio de muros de arrimo, seguida, de imediato, da reposição da 

cobertura vegetal em toda a área de captação de águas condicio-

nadoras da moçoroca, o que exige, evidentemente, desapropria-

ções. 

  

 

III – As conseqüências da desertificação 
 

As conseqüências econômicas, sociais e políticas desse 

fenômeno são axiomáticas e evidentes por si mesmas: a área 

útil, economicamente habitável do País, diminuirá de dois mi-

lhões de quilômetros quadrados; as áreas contíguas da Amazô-

nia e da Floresta Atlântica serão progressivamente atingidas, 

minguado os seus territórios em favor da área desértica sempre 

ávida de ampliação dos seus limites: os sistemas hidroelétricos 

do Paranaíba, do São Francisco e do Paraná terão sua capacida-

de afetada; o clima geral do País sofrerá as influencias de tama-

nha área desertificada. Alguns Países vizinhos serão, também, 
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atingidos, principalmente os que se beneficiam das águas da 

bacia do Paraná e do complexo do Pantanal. 

Avulta, pois o problema como assunto de segurança naci-

onal Como soluciona-lo, porém? 

Na busca de uma solução, encontra-se como corolário do 

que foi exposto, que existem limites para a ocupação desses ter-

ritórios, e ressalta com extrema evidencia o imperativo de serem 

mantidas fora de uso extensas glebas dessa faixa pré-desértica 

brasileira, áreas criticas que jamais deverão ser ocupadas pelo 

homem. Quais sejam elas, é matéria do âmbito da ecologia. 

Com a finalidade de determinar essas áreas e encontrar so-

luções, lançamos as preliminares de um estudo cujo desenvol-

vimento e execução denominaremos Projeto do Tropico Árido. 
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SEGUNDA PARTE 

PROJETO DO TRÓPICO ÁRIDO 
 

 

Programa de Execução 

 

Existem limites para o processo desenvolvimentista em 

qualquer área da superfície da Terra, e em algumas delas esses 

limites são em demasia estreitos. 

Pode o homem amplia-los, porém nunca em detrimento 

dos fatores ecológicos condicionadores dessa ampliação. São 

pois, esses fatores que deveremos ter em conta na execução des-

te PROJETO, uma vez que, em nossa área de estudos, aquelas 

limitações chegam por vezes aos extremos. 

Visa este Projeto à recuperação das áreas já degradadas do 

complexo, caatingas nordestinas – cerrados do Centro – Oeste, 

e sustar o processo de degradação do conjunto como um todo. 

Seu cronograma de execução desenvolver-se-á através de 

dez anos, estimativamente, em etapas sucessivas, da seguinte 

maneira: 

 

 

Primeira etapa – duração dois anos 

 

a) Levantamento aerofotogramétrico do perímetro de toda 

a área em processo de degradação, com a finalidade de precisar 
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seus contornos e estabelecer seus limites com a Floresta Atlânti-

ca e com a Hiléia Amazônica, e conhecer sua progressão em 

direção a ambas; 

 

b) Levantamento aerofotogramétrico das nascentes dos rios 

das bacias do Parnaíba, do São Francisco e do Paraná, e posterior 

reconhecimento topográfico das mesmas no solo, determinação das 

suas áreas de captação de água e condições ecológicas existente; 

c) Levantamento aerofotogramétrico dos núcleos de desertifi-

cação, e posterior reconhecimento topográfico dos mesmos no solo, 

determinação das suas áreas e condições ecológicas existentes: 

d) Mapeamento do trabalho realizado. 

Verba necessária, estimativamente, seis milhões de cruzei-

ros. 

 

 

Segunda etapa – duração um ano 

 

a) Levantamento do valor das propriedades agrícolas situadas 

no perímetro das áreas estudadas; 

b) Recenseamento das populações nelas sediadas, estabele-

cendo-se as condições de casa família como proprietária, foreira ou 

assalariada. 

Verba necessária, estimativamente, um milhão de cruzeiros. 
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Terceira parte – duração três anos. 

 

a) Desapropriação das terras e outros imóveis situados nas 

áreas estudadas, de acordo com a legislação vigente: 

b) Distribuição das populações atingidas por outras regiões, 

procedendo-se à divida instalação das mesmas em novos núcleos de 

povoamento. 

Verba necessária, estimativamente, quatrocentos milhões de 

cruzeiros. 

Baseados apenas empiricamente nos estudos dos mapas dis-

poníveis, uma vez que somente após a realização das primeiras e 

segundas etapas poder-se-á obter uma avaliação exata, calculamos 

que a área mínima a ser desapropriada, incluindo inicialmente ape-

nas as princiPaís nascentes e os mais importantes núcleos de deserti-

ficação, abrangeria um total de quarenta mil quilômetros quadrados, 

o que corresponde a quatro milhões de hectares. 

Estimando-se o valor médio do hectare na região, em cem 

cruzeiros, teremos a importância de quatrocentos milhões de cruzei-

ros a ser despendida com desapropriações de terras, durante o perío-

do de três anos. 

 

 

Quarta etapa – duração quatro anos 

 

a) Transformação de áreas desapropriadas em reservas bioló-

gicas, porquês nacionais e outras modalidades de protecionismo, 

segundo a melhor indicação ecológica de cada uma: 
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b) Construção de cercas mistas de arame e vegetação de casas 

para vigilância e de instalações destinadas à hospedagem de cientis-

tas que desejem observar o processo da recuperação ecológica do 

meio ambiente, do regime hídrico, da flora e da fauna; 

c) Construção de pequenas represas subterrâneas ao longo dos 

cursos dos mananciais alimentares das nascentes; visando a pereni-

zação das mesmas e à retenção das águas para induzi-las à formação 

de lençóis freáticos; 

d)  Implantação de atividades de repovoamento da flora e da 

fauna com especial interesse da fauna ictiológica, visando ao apro-

veitamento dos cursos dágua com centros pesqueiros. 

e) Transferência das responsabilidades para o instituto Brasi-

leiro de Desenvolvimento Florestal, Secretaria Geral do Meio Ambi-

ente e Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, para 

operação em conjunto mediante convenio. 

Verba necessária, estimativamente, doze milhões de cruzei-

ros. 

 

Cômputo geral das despesas 

I – despesas com operação 

Primeira etapa ......................................................... Cr$ 6.000.000,00 

Segunda etapa ......................................................... Cr$ 1.000.000,00 

Quarta etapa .......................................................... Cr$ 12.000.000,00 

Total com operações .................................................... 19.000.000,00 

II– despesas com desapropriações 

Terceira etapa ..................................................... Cr$ 400.000.000,00 

Total geral ............................................................ Cr$ 419.000.000,00 
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 Considerações finais. 

 

O Projeto será realizado pela Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, em convênio com a Secretaria Geral do Meio 

Ambiente, do Ministério do Interior. 

Os períodos das etapas, aqui consideradas, constituem 

apenas uma previsão informal para efeito de obter-se a compre-

ensão global do processamento dos trabalhos. Podem eles ser 

prolongados, segundo a imposição das eventualidades. 

É oportuno considerar, também, que não se faz referencia 

neste documento, a atividade de silvicultura. É que seria grave 

erro promover o reflorestamento artificial nos moldes clássicos 

da silvicultura para fins econômicos, quando o fim que se tem 

em vista é de sentido ecológico. 

A recuperação ecológica da cobertura vegetal do solo não 

se propõe a finalidade lucrativa pelo aproveitamento dos seus 

produtos madeira, celulose. Sua meta é a recuperação dos ambi-

entes naturais. Pode ser uma simples vegetação baixa, arbustiva, 

ou campo natural. 

Seria, pois, incoerente o dispêndio de vultosas quantias 

em um reflorestamento artificial de árvores nativas e muito me-

nos exóticas, quando, para o fim que se tem em vista, a Natureza 

oferece os seus processos espontâneos, gratuitos. Basta deixar a 

área livre da ocupação humana. 

Pode-se ajudar a Natureza com o plantio de pequenos 

bosques de espécies pioneiras em lugares apropriados, com a 
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finalidade de criar condições para um mais rápido desenvolvi-

mento da vegetação espontânea. 

 Talvez este PROJETO DO TRÓPICO ÁRIDO venha a 

ser considerado por demais oneroso. No entanto, quando se co-

nhecem outras obras públicas, por vezes bem menos necessárias, 

e o vulto dos seus orçamentos, infere-se da sua viabilidade de 

execução dentro das disponibilidades da economia nacional. 

Será um empreendimento que condicionará a eficácia de 

muitos outros, tais como os sistemas hidroelétricos do Parnaíba, 

do São Francisco e do Paraná, inclusive a gigantesca Itaipu. 

Também condicionará dos empreendimentos desenvolvi-

mentistas dos vales daqueles rios: a melhoria do transporte flu-

vial em seus cursos, os planejamentos de irrigação, a fixação da 

suas populações. 

Porém, a finalidade de sustar a implantação de um deser-

to, em uma quarta parte do território brasileiro, constitui justifi-

cativa bastante para o esforço requerido, como matéria de segu-

rança nacional. 

 

Universidade Federal Rural de Pernambuco  

 

Setembro de 1974 
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