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A ECONOMIA FLORESTAL DO NORDESTE 

Sylvio Fróes Abreu 

 

I – A vegetação Natural como fonte de Riqueza  

II – Reflorestamento do Nordeste  

III – Tipos de Atividade no Sertão Nordestino  

IV – Extrativismo e Concorrência Tecnológica.  

V – Produção Extrativa Vegetal no Nordeste 

 

 

I – A VEGETAÇÃO NATURAL COMO FONTE DE RIQUEZA 

 

A exploração das florestas reflete estágios de Civilização 

muito diversos. Ora apresenta-se nas formas mais primitivas da 

atividade humana como a simples colheita de frutos silvestres ou 

a derrubada de árvores que nasceram e cresceram sem a sua 

intervenção, ora traduz um requinte de técnica, como a 

silvicultura nos paises mais civilizados do hemisfério norte. 

A produção florestal é uma atividade que vem fornecendo 

materiais de grande valor para o homem desde as épocas mais 

remotas. Até onde a informação histórica nos conduz vemos a 

floresta contribuir com a energia para o aquecimento nos dias do 

inverno nas zonas temperadas e frígidas, com o fogo para  

afugentar as feras durante as noites, com o material dos toscos 

abrigos da época proto-histórica, para dar medicamento para os 
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males do corpo e alimento sadio para as exigências do 

organismo. 

Agra, em nossos dias, após uma já longa evolução do 

engenho humano, a floresta ainda nos dá substancial 

contribuição para a satisfação das necessidades mais importantes 

do homem civilizado. 

Deve-se à produção florestal esse material tão preciso que 

é a madeira, essa matéria-prima, suscetível de uso sob formas 

tão diversas. 

De simples material de construção, sob a forma de troncos 

nas eras mais remotas, depois desfeita em tabuado – 

representando um melhor rendimento no seu uso – a madeira é 

finalmente apresentada sob a moderna forma do compensado 

que reúne as vantagens da economia a uma melhor utilização 

das suas propriedades. 

Vê-se nessa evolução do uso o apreço que o homem 

civilizado vem dando à árvore que cresce espontaneamente, 

regada pelas chuvas, alimentada pelo solo e desenvolvida pela 

energia que o Sol nos manda. 

Nas fases mais primitivas da Civilização os Homens só 

cuidaram de abater as florestas visando, na maioria dos casos, a 

conquistar espaço para plantações efêmeras, enquanto se podia 

contar com a riqueza do solo acumulada e conservada graças à 

própria presença da floresta. 
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Como instrumento para as derrubadas, o homem utilizou 

sempre o fogo que se alastrava impiedoso, queimando  material 

de tanta utilidade e consumido tanta energia sem proveito. 

O homem primitivo, não importa de que raça ou de que 

cor, foi sempre um criador de desertos e um malbaratador da 

riqueza natural. 

Na Europa, na África, na Ásia, na Oceania ou na América, 

procedeu sempre com aquela agressividade e incompreensão 

que tantos males trouxeram às gerações subseqüentes, 

ampliando as áreas de muito baixa capacidade de manutenção de 

habitantes e de animais. 

A incapacidade de manter-se à custa dos recursos 

florestais nativos levou o homem ao cultivo do solo nas áreas 

mais adequadas a essa atividade, onde se mostraram mais 

produtivas e a água foi suficiente para as culturas praticadas. 

Ainda hoje, entretanto, em certas regiões, a colheita de 

produtos derivados das plantas que crescem espontaneamente 

leva uma grande contribuição para a economia dessas áreas. A 

exploração da madeira apresenta-se em primeiro plano, 

fornecendo o material para construção como aplicação básica a 

que se juntam outros meios de utilização, com a produção de 

pasta de papel e cululose para indústrias diversas, com 

fabricação de explosivos, colódio e fibras sintéticas. 

A  grande demanda de produtos florestais cedo mostrou 

aos povos mais civilizados a necessidade de refazer as condições 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 7 

naturais da vegetação, através do plantio das árvores derrubadas. 

Essa idéia proclamada pelos homens de maior visão, desde 

épocas remotas, não teve, entretanto, uma aceitação 

generalizada porque a cobiça, a preguiça e o desinteresse pelo 

bem-estar dos outros sempre constituíram obstáculos de grande 

monta. 

Não obstante, em certos paises de economia florestal 

importante, o reflorestamento passou a ser uma prática 

generalizada porque sem ela cessaria uma grande fonte de 

riqueza. 

A Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Alemanha, a França e 

os Estados Unidos podem ser apontados como os que têm 

devotado maior apreço à renovação das suas florestas. 

Nós aqui no Brasil já começamos a sentir a necessidade 

de proteger esse tão importante recurso natural. 

Já nos albores da nossa vida política, como pais 

independente, foram levantadas vozes alertando os brasileiros 

para a prática louvável da conservação de nossas florestas. 

O grande JOSÉ BONIFÁCIO numa de suas falas à 

Assembléia Geral Constituinte e Legislativa proclamava, alto e 

bom tom: ‘‘nossas preciosas matas vão desaparecendo, vitimas 

do fogo e do machado destruidor, da ignorância e do egoísmo”... 

Em São Paulo,  NAVARRO DE ANDRADE dedicou-se 

ao problema do reflorestamento com eucalipto transplantando da 

Austrália para o Brasil, conseguindo magnífica adaptação de que 
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resultou tanto beneficio para a economia nacional, 

especialmente para o Estado de São Paulo que possui hoje tantas 

florestas de eucalipto, representando riqueza de considerável 

valor. 

 

 

II – REFLORESTAMENTO DO NORDESTE 

 

Numa dissertação sobre produtos florestais na Economia 

Nordestina impõe-se dedicar algumas palavras à questão do 

reflorestamento do Nordeste. 

O assunto vem sendo cogitado, especificamente, desde o 

meado do século passado quando o Governo Imperial, em 1859, 

organizou a Comissão Científica para o conhecimento dos 

problemas relacionados com a melhoria das condições de vida 

naquela parte do Brasil. 

Programada para realizar um inquérito geral na região 

abrangendo os estudos do meio físico (solo, clima, recursos 

minerais, fauna, flora e aspectos demográficos e etnográficos), 

teve aquela comissão, maldosamente apelidada de “comissão 

das borboletas”, o importante encargo de estudar os meios de 

minorar os efeitos do flagelo das secas que desde tempos 

imemoriais vinha, periodicamente, levando a destruição e a 

miséria aos que ali habitavam. 
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Sob a chefia de um brasileiro insigne, o Conselheiro 

FANCISCO FREIRE ALEMÃO, médico ilustre, com cursos em 

Paris e expoente da cultura botânica na época, e dela 

participando especialistas de renome, como o Barão de 

CAPANEMA (geologia e meteorologia), o FERRREIRA 

LAGOS (zoologia),  GONÇALVES DIAS  (etnografia), RAJA 

GABAGILIA  (transportes e engenharia), essa comissão 

percorreu o Ceará procurando fazer um levantamento dos 

recursos naturais das zonas visitadas. 

Se não conduziu a medidas de cunho prático, pelo menos 

proporcionou aos participantes um conhecimento objetivo da 

área de que resultaram estudos e informações subseqüentes, 

principalmente da parte de FREIRE ALEMAO  e do Barão de  

CAPANEMA. 

A análise do quadro fitogeográfico do Nordeste, visando a 

tirar conclusão de caráter realista sobre  os meios de minorar os 

efeitos das secas, tem sido, como se vê, uma preocupação 

secular. 

Quando se organizaram os trabalhos sistemáticos para o 

combate às secas, no começo deste século, conjuntamente com 

os estudos  geológicos foram atribuídos aos estudos botânicos e 

fitográficos o merecido destaque. 

O botânico sueco  ALBERTO LOEFGREN dedicou-se 

com afinco ao problema, porém de suas longas observações não 
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chegou a uma opinião favorável a um extensivo reflorestamento 

do Nordeste. 

As condições reinantes naquela área são bem diversas das 

que ocorrem em outros pontos do Pais, onde solo espessos e 

condições climáticas mais favoráveis ao desenvolvimento de 

uma vegetação exuberante permitiram a criação das inúmeras 

florestas de eucaliptos vestindo a topografia das colinas de São 

Paulo ou as matas ordenadas de  acácia negra que já dão 

apreciável contribuição à economia florestal no Rio Grande do 

Sul. 

 Posteriormente a  LOEFGREN, o botânico alemão Dr. 

FILIPP VON LUETZELBURG  realizou um grande trabalho de 

investigação fitogeográfica no Nordeste, percorrendo as zonas 

mais típicas, colhendo material e observações que lhe 

permitiram apresentar o “Estudo Botânico do nordeste”, 

alentada obra em três volumes publicada pela Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas (1922-1923).  

Mais recentemente  ADOLFO DUCKE dedicou-se ao 

estudo da flora cearense deixando publicado a importante 

contribuição “Estudos Botânicos no Ceará”, 1 sem contudo 

preocupar-se com os aspectos econômicos da flora  nordestina. 

                                                 
1 Anais da Academia Brasileira de Ciências, vol. 31, n.º 2 – 1959, pp. 209-

308. 
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Os estudos de  LOEFGREN  e  LUETZELBURG visavam 

principalmente a colher dados para um programa de 

reflorestamento, no sentido de dotar a região de coberturas  

florestais que pudessem minorar as conseqüências das longas 

estiagens. 

Nas cogitações sobre esse problema sempre vem à baila a 

seguinte indagação: a região semi-árida do Nordeste é 

conseqüência da destruição das antigas florestas ou teria sido 

sempre uma região sem grandes matas, portadora apenas 

daquela rala cobertura vegetal propiciada pelas caatingas nos 

seus diversos tipos? 

A resposta em sido objeto de muitas discussões. A nosso 

entender, tudo indica que desde tempos pré-históricos tenha sido 

a caatinga a cobertura vegetal característica do Nordeste 

Brasileiro. Nenhuma narrativa dos primeiros viajantes e 

cronistas revela a existência de vegetação mais exuberante que a 

atual. Todos os viajantes das épocas mais recuadas 

impressionaram-se com o aspecto pouco atraente dos matos nos 

sertões nordestinos. 

A região provavelmente nunca teria sido intensamente 

povoada pelo gentio em virtude da pequena capacidade de 

manutenção; o meio não comportaria recursos alimentares 

capazes de abrigar um povoamento denso. 

A hipótese de ser a paisagem atual conseqüência da 

devastação de matas outrora existente e dificilmente aceitável, 
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sendo muito mais provável que o quadro fitogeográfico 

encontrado pelos primeiros ocupantes portugueses fosse pouco 

diferente daquele que hoje presenciamos. 

 A paisagem natural do Nordeste, a nosso entender, é uma 

conseqüência das condições climáticas ali atuantes há milênios e 

não o resultado de uma atuação do elemento humano. 

A vegetação é o espelho do clima e as caatingas 

constituem uma documentação comprovando a ocorrência de 

uma regime de águas inadequado ao desenvolvimento de uma 

vegetação pujante durante longo período de tempo. 

Uma das características do solo no sertão do Nordeste, 

como foi posto em evidência por  LUETZELBRG, é a carência 

de húmus no solo arável. Segundo aquele autor, a falta de húmus 

na caatinga impede que a flora herbácea prolifere verdejante. O 

húmus por ventura formado à custa dos detritos vegetais é logo 

queimado sob a ação dos raios de sol que atuam diretamente 

sobre o solo, mantendo-o quase sempre com pequeno grau de 

umidade pela falta de sombra protetora das árvores copadas. 

Tal regime não facultou um tapete verdejante estável ao 

longo do ano inteiro, de modo a permitir o desenvolvimento da 

pecuária em condições propícias. 
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III –  TIPOS DE ATIVIDADES NO SERTÃO NORDESTINO 

 

Como é sabido, o Nordeste foi povoado através de dois 

caminhos: pelo litoral e pelo sertão. 

No litoral estabeleceram-se os portugueses nos pontos que 

deram origem às cidades de Olinda, Recife, João Pessoa, 

Maceió, Aracati, Fortaleza, etc., pontos de apoio da navegação 

de cabotagem. A conquista do interior foi feita partindo da 

cidade do Salvador; dali saíram os elementos da casa da Torre, 

dos  GARCIA D’ÁVILA, para os sertões do São Francisco, 

estabelecendo núcleos de povoamento nas fazendas de gado que 

iam fundando. 

O criatório foi a causa do povoamento dos sertões 

nordestinos que não se mostraram muito atraentes aos 

bandeirantes que buscavam ouro. 

A procura desse metal que, tanta importância representou 

no povoamento de Minas Gerais, de Bahia, de Goiás e Mato 

Grosso, teve repercussão pouco pronunciada no Nordeste. 

Só as minas do rio Salgado, no sul do Ceará, do meado ao 

fim do século XVIII  conseguiram atrair uma população 

forasteira apreciável, em número e em atividade. A  parcimônia 

com que o metal se encontrava disseminado nos aluviões fez 

desaparecer em pouco tempo a animação, voltando a região do 

Salgado a tornar-se tipicamente de caráter pastoril.  
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As cidades que se foram formando derivadas de grandes 

fazendas ou de aldeiamentos de índios ou ainda pontos 

singulares do longo das estradas de penetração tornaram-se os 

centros de comércio onde se realizaram as trocas entre as 

produções brutas da terra e as manufaturas importadas dos 

centros mais adiantados do país ou do estrangeiro. 

Essas mercadorias se diversificavam entre os produtos da 

pecuária como animais vivos, carne seca ao sol, couros e peles, 

requeijões, ou produção agrícola comerciável como algodão, 

cereais, ou ainda os produtos das rudimentares industrias 

agrícolas como farinha de mandioca e rapadura. 

Os primeiros povoadores certamente investigaram 

minuciosamente o ambiente procurando produtos naturais 

utilizáveis localmente ou trocáveis com o exterior. 

A natureza, entretanto, não foi muito pródiga e os recursos 

da terra aproveitáveis sem grande esforço humano foram 

escassos. Em quase todo o sertão a madeira mostrou-se pouco 

apropriada para os tabuados e dificilmente utilizável em peças 

grandes; os frutos comestíveis foram pouco espalhados 

(mangaba, caju, umbu, buriti) e os produtos trocáveis com o 

exterior nunca  foram objeto de comércio de vulto 

predominante. 

A pecuária foi a atividade inicial dos sertões do nordeste 

porque era a única que podia perdurar num ambiente destituído 

de recursos fartos e variados. 
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 Na falta de terras apropriadas às culturas mais nobres no 

país, naquela época – a cultura de cana com a conseqüente 

industrialização – a única solução para o estabelecimento de 

uma atividade produtora foi o gado vacum e caprino. 

Como acentua CAPISTRANO DE ABREU .  o gado 

dispensava a proximidade da praia, a si próprio se transportava 

nas maiores distâncias com mais comodidade ainda; dava-se 

bem nas regiões impróprias ao cultivo da cana,  quer pela 

ingratidão do solo, quer pela pobreza das matas sem as quais as 

fornalhas não podiam laborar; pedia pessoal diminuto, sem 

tranquejamento  especial, consideração de ata valia num pais de 

população rala; quase abolia capitais; capital fixo e circulante a 

um tempo, multiplicando-se sem interstício; fornecia 

alimentação constante, superior aos mariscos, ao peixe e outros  

bichos de terra e água, usados na marinha 2. 

A agricultura e a pecuária como se vê foram sempre os 

sestentáculos da economia do sertão, contribuindo a exploração 

florestal, embora de certa importância, com uma participação 

secundária. 

 

 

 

                                                 
2 Capítulos de História Colonial  (1500-1800). Edição da Sociedade 

Capistrano de Abreu – Rio de Janeiro, 1928. 
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IV – EXTRATIVISMO E CONCORRÊNCIA TECNOLÓGICA 

 

Desde muito cedo o homem teve na floresta uma preciosa 

fonte de utilidades. 

Na antiguidade os medicamentos provinham 

principalmente das plantas, eram os chás de “sete ervas”, as 

infusões de cascas, os sucos de plantas, os alcoolatos e tinturas 

que dominavam a medicina  até um século atrás. 

Na floresta também tinha o homem a fonte dos materiais 

de construção, o esteio e a tábua para arcabouço das casas, a 

palha para a cobertura e para a esteira, a fibra com que tecia as 

redes, a embira e o cipó com que atava os diversos constituintes 

da habitação, a taquara com que fabricava cestos, cofos e 

aparelhos de pesca e captura de pequenos animais. 

Com seus progresso incessante vemos a química moderna 

substituir uma a um os mais acatados medicamentos do século  

passado; nenhum resiste à capacidade inventiva do pesquisador 

de laboratório. Do emprego dos produtos naturais da flora 

medicinal, depois de atingir uma fase mais evoluída, quando se 

passou à extração por processos mais modernos, que conseguem 

separar o produto natural de acompanhantes indiferentes ou 

mesmo nocivos, ingressou-se definitivamente na época dos 

sintéticos. 

Isolado o principio útil contido nas plantas e conhecida 

sua constituição química, passou a mesma a ser fabricada por 
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via sintética, em melhores condições de pureza, com maior 

rendimento econômico e mais elevada capacidade de produção, 

pondo em evidencia a superioridade da industrialização sobre o 

extrativismo. 

No domínio das meterias corantes também a economia 

florestal foi profundamente afetada pelas inovações 

tecnológicas.  

O índigo ou azul vegetal, obtido de plantas do gênero 

Índigo-fera, nativas nas terras das Índias, da Malásia e do Brasil, 

constituía atividade extrativa próspera no Oriente no século 

XVIII. Aqui foi praticada a sua extração a partir do meado do 

século XVIII sem ter contudo o sucesso da industria do açúcar 

ou da cultura do café. 

A toponímia geográfica ainda hoje recorda essa indústria 

efêmera e malsucedida no Brasil colonial. O rio do Anil nos 

arredores de São Luis do Maranhão, o rio do Anil em 

Jacarepaguá, neste Estado da Guanabara, são reminiscências 

dessa produção que tão cedo desaparece nas nossas estatísticas. 

JOÃO MORGAN publicou, em 1816, em Ouro Preto, 

uma “Memória sobre a planta anil, sua cultura e fabrico da tinta 

em diversos paises, onde nos informa que a tinta azul foi objeto 

de exportação principalmente pelo porto do Rio de Janeiro “em 

cujas vizinhanças a cultura da planta do anil e a elaboração da 

tinta, que dela se extrai, dava proveitoso emprego aos habitantes 

daquela província”. 
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Também na Amazônia e no Maranhão funcionaram 

fábricas de anil que forneciam a tinta para o grande mercado 

consumidor da Europa. 

Na Indonésia até algumas décadas atrás ainda se produzia 

muito anil vegetal mas pode-se dizer que o azul ultramar, 

fabricado pelos químicos, matou aquela atividade derivada do 

produto silvestre. 

O azul ultramar, produzido artificialmente com caulim e 

compostos sulfurados submetidos a um cozinhamento em 

atmosfera redutora, substitui hoje com vantagem o velho corante 

vegetal dos séculos passados.  

Outro exemplo do deslocamento dos produtos do 

extrativismo pelas novas produções cridas pela tecnologia, ainda 

no domínio dos corantes, é o abandono do “pau-de-tinta”, o 

nosso “pau-brasil” ou Ibirapitanga (Caesalpinea equinata), 

responsável pelo nome da terra descoberta por Cabral. 

Essa leguminosa nativa no Brasil formava densas 

aglomerações na costa oriental, especialmente em certos trechos 

do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e nos arredores do 

Cabo Frio. 

Nesses lugares, aportavam as naus dos franceses que 

comerciavam essa mercadoria com o gentio. 

Naquela época as anilinas não eram ainda conhecidas e 

para tingimentos em vermelho, e em preto, obtidos com o uso de 
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mordentes adequados, eram usadas as madeiras que continham o 

principio corante de hemotoxilina. 

Nos mercados europeus apreciava-se o “pau-campeche”, 

produto originário da América Central, na Costa mexicana, e o 

“pau-brasil” desta nossa terra. 

Gabriel Soares de Souza, no seu “Tratado Descritivo do 

Brasil, em 1587’’, na primeira parte constituída pelo “Roteiro 

Geral” com largas informações de toda a costa do Brasil, 

freqüentemente se refere ao comércio de “pau-brasil” no século 

da descoberta. 

No capitulo em que se declara a costa do cabo de São 

Roque até o porto dos Búzios, menciona: “Neste rio entram 

chalupas francesas a resgatar com o gentio e carregar do pau-de-

tinta”... 

Mais adiante : “Neste rio há muito pau-de-tinta, onde os 

franceses a vão carregar muitas vezes, etc”... 

No trecho da costa desde  a Bahia da Traição até a 

Paraíba: “Nesta Bahia fazem cada ano os franceses muito “pau-

de-tinta e carregam dele muitas naus”... 

O mapa do Brasil do Atlas dos Reinel (século XVI) é sem 

dúvida o mais antigo documento da devastação florestal do 

Brasil. 

Nele vêem-se as figuras de índios cortando em achas 

madeira que devem seguramente ser de “pau-brail” para 

comércio com os franceses. 
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No Musée d’Antiquités de Rouen há um baixo-relevo do 

segundo quartel do século VXI representando a derrubada de 

árvores de “pau-brasil” e seu comércio com os franceses, figura 

acima reproduzida. 

Essa fonte de renda desapareceu sufocada por duas 

causas: primeiro pela rápida devastação das matas de 

Caesalpinea equinata  sem replantio, tornando a madeira 

preciosa um espécimen raro na costa; segundo pela concorrência 

dos corantes derivados do alcatrão da hulha que a partir do 

meado do século XIX foram eliminando gradativamente do 

mercado todos os velhos corantes vegetais. 

Vimos a indústria extrativa da borracha já praticada pelos 

índios da bacia amazônica, e revelada ao mundo por LA 

CONDAMINE, no século XVIII, tomar incremento pela 

utilização do produto na Europa e na América durante o século 

XIX, e expandir-se tanto no século XX graças ao uso 

generalizado do automóvel. 

Vimos a fase do extrativismo florescer na Amazônia 

Brasileira e nas regiões limítrofes do Peru e da Bolívia e a 

seguir, depois da primeira década deste século, a débâcle pela 

concorrência da borracha de plantação no Oriente. Nós 

brasileiros, de maiores produtores de borracha no mundo, 

passamos a fornecedores secundários ao mercado internacional. 

Desenvolve-se tanto entre nós a industria de artefatos de 

borracha, principalmente pnemáticos e câmaras de ar, que 
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passamos a ter de importar borracha das plantações do Oriente 

por que a produção nativa nacional não pôde atender às 

necessidade do consumo. Já agora, tão tardiamente, entramos na 

fase do plantio, mercê de uma legislação visando à defesa da 

estabilidade de nossa já tão próspera indústria de artefatos de 

borracha. 

Assistimos agora à luta entre a borracha natural e as 

borrachas sintéticas; enquanto os geneticistas procuram formar 

tipos de Hevea mais produtivos e de maior resistência às 

moléstias e pragas que atacam os seringais, os químicos nos 

centros de pesquisa na Europa e nos Estados Unidos procuram 

incessantemente novos tipos de borrachas e aperfeiçoamento em 

processos de fabricação, de modo a dar à borracha sintética uma 

posição cada vez mais saliente e de maior capacidade de 

substituição ao produto natural. 

Dada a diversidade de tipos de borracha sintética e as 

várias propriedades que apresentam vantajosamente sobre a 

borracha natural, além da facilidade de produzi-la partindo de 

matéria-primas de baixo custo e grande acessibilidade, como os 

hidrocarbonetos de petróleo, a produção de borracha sintética 

tende a crescer mais do que a de borracha natural, dependente de 

mão-de-obra, cada vez mais difícil nas próprias zonas tropicais, 

onde até há alguns anos era barata e abundante. 

O extrativismo florestal sofreu o grande impacto do 

desenvolvimento tecnológico que se seguiu à Revolução 
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Industrial do fim do século XVIII. A máquina a vapor dando um 

admirável surto, especialmente à industrial têxtil, exerceu 

influência estimulante sobre todas as atividades industriais. 

A química soube aproveitar bem as disponibilidades da 

energia à sua disposição, para promover destilações destrutivas 

que criaram novos corpos pela ruptura das grandes moléculas do 

carvão de pedra, dando os alcatrões contendo hidrocarbonetos 

aromáticos que abriram a estrada larga da grande indústria das 

anilinas, dos explosivos e dos medicamentos. 

Logo depois,alertada pelos químicos, a partir do fim do 

século passado, não satisfeita com a destruição para a criação, 

enveredou a química moderna pela maravilhosa estrada da 

síntese. Tomando os compostos  mais simples e às vezes os 

próprios átomos e tirando partido das afinidades entre eles, 

conseguiram os químicos rearrumar os elementos, 

principalmente o hidrogênio, oxigênio, carbono, azoto, fósforo, 

enxofre, cloro, bromo, flúor em milhares de padrões para 

realizar as mais notáveis criações do cérebro humano. 

Nasceu a época dos sintéticos. Passou-se a usar quinino 

sintético e não mais o das cascas das Cinchnas,  cânfora 

sintética e não mais o produto do Laurus camphora; morfina 

sintética para alívio dos sofredores em vez do alcalóide da  

Papaver somnifera, e tantas outras maravilhas da química 

farmacêutica moderna, que vai substituindo gradativamente os 
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mais famosos herbanários, últimas manifestações da medicina 

medieval.  

Assim, a Civilização chegando às plagas do Nordeste 

eliminou a ocupação de “tirar” pau-de-tinta nas matas costeiras; 

de colher a planta do anil e outros produtos que não puderam 

resistir à concorrência dos similares, melhores e mais baratos, 

saídos das grandes usinas idealizadas e mantidas pelo 

considerável poder criador dos geniais cultores da Ciência e da 

Tecnologia.  

A produção de borracha de maniçoba (Manihot sp) e de 

mangabeira (Hancornia speciosa), representantes conspícuos da 

vegetação espontânea do Nordeste, hoje não tem mais 

significação econômica, pelo pouco valor desses elastômeros 

naturais. 

A carnaúba é atualmente o principal produto florestal 

comerciável e exportável, graças ao seu emprego na confecção 

de preparações para dar brilho, no preparo de discos de vitrola, 

em peças de aparelhos, graças às suas propriedades dielétricas, 

etc. 

Mas sua própria sobrevivência acha-se ameaçada pelas 

tentativas de obtenção de um substituto sintético. 

A substituição dos produtos naturais de alto preço por 

similares sintéticos mais baratos é uma filosofia desta época de 

intenso desenvolvimento tecnológico. 
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V – PRODUÇÃO EXTRATIVA VEGETAL NO NORDESTE 

 

1 – Madeira 

 

A exploração do pau-brasil, que foi a atividade florestal 

característica nos dois primeiros séculos após a descoberta, 

cessou depressa por falta de reconstituições das matas da 

Caesalpinea equinata. 

Mais tarde, nem se pensou no replantio da leguminosa que 

deu nome à terra porque o interesse pelo corante natural foi 

perdendo cada vez mais o seu valor.  

A extração da madeira para fins de combustível (lenha) 

sempre existiu numa grandeza proporcional à população existen-

te. 

No preparo do alimento de qualquer habitante do sertão é 

indispensável um consumo diário de combustível que no caso do 

Nordeste é exclusivamente a lenha. Esse consumo não figura 

nas estatísticas porque fora das cidades não é objeto de comér-

cio, mas cada um colhe o que necessita para o gasto. Assim, 

mais próximo da verdade que as estatísticas oficias é a estimati-

va, baseada no consumo médio de lenha por habitante. 

Como resultado de observações numerosas, temos verifi-

cado que o consumo anual per capita varia entre 1,5 e 2m3. Se 

considerarmos os gastos nas pequenas indústrias, padarias, etc., 

não se fica muito longe da verdade admitindo como consumo de 
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uma região pouco industrializada o índice de 2m3 per capita, por 

ano. Nessa base, para uma população estimada em 16 milhões 

de habitantes para o Grande Nordeste, tem-se um consumo de 

madeira para lenha da ordem de 32.000.000m3 ou 9.600.000t, o 

que equivale, em unidades de calor, a cerca de 5.000.000t de 

carvão mineral de qualidade superior. 

Numa base de preço Cr$ 50,00 por m3, a lenha para uso 

doméstico consumida, no Nordeste, representa um valor da or-

dem de grandeza de 1,6 bilhões de cruzeiros. 

A fonte de lenha do Nordeste são as pequenas matas da 

zona litorânea e as caatingas do sertão. 

As matas têm sofrido devastações mais prejudiciais que as 

caatingas porque em alguns trechos alimentam as usinas de açú-

car, recebendo assim um ataque mais concentrado que a tirada 

de lenha para a população mais esparsa do sertão. 

Na caatinga, que já é uma associação vegetal rala, o efeito 

da extração de lenha não se faz sentir sensivelmente porque o 

consumo se destina ao fornecimento à cozinha de uma popula-

ção mais rarefeita que na faixa litorânea, não tendo que alimen-

tar tráfico ferroviário intenso nem grandes fornalhas de fábricas, 

usinas de açúcar, olarias e caieiras, de alta produção. 

Não há, no nordeste, serrarias de grande porte utilizando a 

madeira regional e o tabuado produzido localmente é serrado à 

mão ou em pequenos estabelecimentos de pouca produção. Para 
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os grandes consumos, a madeira é importada dos Estados do Sul 

ou do Pará.  

A lenha no interior do Nordeste é praticamente o único 

combustível usado, salvo o querosene empregado em pequena 

escala nas lamparinas domésticas. Não fosse a lenha das caatin-

gas e das matas da faixa costeira, a economia nordestina seria 

sobrecarregada com a necessidade de importar combustível para 

atender à energia indispensável ao preparo cotidiano da comida 

do nordestino. 

 

2 – Carnaúba  

 

A exploração da cera de carnaúba constitui sem dúvida a 

principal atividade da indústria extrativa florestal no Nordeste. 

Representa um produto exportável que fornece divisas ao País. 

Lamentavelmente está limitada a poucas áreas e não se tem cui-

dado devidamente da ampliação dos carnaubais. 

A carnaubeira é uma palmeira correspondendo à denomi-

nação cientifica Copernicia carifera, Mart, que se encontra nati-

va em algumas áreas dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia e tem a propriedade de 

possuir um revestimento ceroso na superfície das palmas. 

Essa característica é considerada como uma manifestação 

de defesa contra a evaporação excessiva, constituída, assim, uma 

reação da planta contra o excesso de transpiração. 
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Nos espécimens do mesmo gênero, ou muito próximos, 

vivendo em regiões úmidas, não existe a proteção cerosa das 

palmas, como é o caso do carandá no Estado de Mato Grasso. 

A cera de carnaúba constitui um produto comercial carac-

terístico do meio Norte e Nordeste do Brasil, explorado e expor-

tado em proporção considerável já há mais de um século. 

O processo de extração ainda é feito de um modo muito 

primitivo, consistindo na colheita das folhas, suas secagem ao 

sol e batida das folhas secas com o fim de separar a cera. A ope-

ração é feita em compartimentos fechados onde o operador tra-

balha respirando o pó finíssimo em suspensão no ar; em seguida 

o pó de cera depositado no chão é colhido, lançado em água 

fervente para que a cera se aglomere e flutue. 

O processo de colheita e preparo em voga não permite 

uma produção padronizada de material devidamente puro. 

Foram estabelecidos diversos tipos que têm cotações dife-

rentes de acordo com a pureza e o aspecto. A cera de olho, clara, 

é a de maior cotação, porém só é produzida em pequena propor-

ção. Modernamente, alguns comerciantes de cera têm introduzi-

do importantes melhoramentos, como a extração por solventes, a 

secagem artificial das folhas e outras medidas que valorizam a 

produção e diminuem as perdas. 

Com relação a perdas, considera-se que o sistema em uso 

de secar as folhas ao sol e extrair a cera pelo sistema de espancar 

as folhas ocasiona perdas até da ordem de 30% da cera contida; 
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isso representa cerca de 150 milhões de cruzeiros que anualmen-

te desaparecem como poeira nas estradas. 

A palmeira forma associações densas (carnaubais) ocu-

pando e preferência os vales de alguns rios e planícies que ficam 

às vezes cobertas algum tempo por uma camada d’água posteri-

ormente às cheias dos rios. 

No Piauí os carnaubais estão principalmente no vale do 

Parnaíba, desde Floriano até quase no delta; nos vales do médio 

Gurgueia, do rio Piauí, desde as cabeceiras na bacia do Poti e do 

Longá. 

No Ceará, nos vales do Acaraú, e na bacia do alto Poti, 

nas cercanias de Fortaleza, na zona SW do Estado e no vale do 

baixo Jaguaribe. No Rio Grande do Norte, nos vales do Mosso-

ró, do Açu, do Ceará Mirim e entre o Potengi e o Jundiaí. 

No Paraíba, somente nas regiões de Souza e Piancó, na 

parte ocidental do Estado. 

A carnaubeira foi chamada árvore da vida pelas múltiplas 

aplicações: produz a cera, objeto de grande comércio e de preço 

elevado, produz a palha para cobertura de casa, preparo de ces-

tos, chapéus, abanos, etc; o tronco ou espique é utilizado como 

madeira de construção, de satisfatória resistência e grande dura-

bilidade. São ainda atribuídas qualidades medicinais às suas 

raízes, valor alimentício aos seus frutos, mas essas qualidades 

têm papel muito secundário comparadas aos usos mencionados 

anteriormente. 
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A cera de carnaúba é uma substância sólida, de cor ama-

relo-esverdeada, de composição muito complexa, constituída 

por um hidrocarboneto e álcoois de alto peso molecular (álcool 

cerílico, álcool miricílico ) e ácidos também de elevado peso 

molecular e pouco oxigenados (acido carnaúbico, C21H48O2) etc. 

Conforme as impurezas e os tipos de cera, apresenta vari-

ações nas principais características, como peso especifico a 15ºC 

(0,95 a 0,99), ponto de fusão 83º a 85ºC, índice de saponificação 

(79-83), índice de iodo (10-13), álcoois e hidrocarbonetos (54 a 

55%), ácidos gordurosos (47%) etc. 

A produção e o valor de cera de carnaúba, nos últimos 

anos, é a seguinte: 

 

ANOS TONELADAS Cr$ 1.000 

1955 5.606 228.117 

1956 7.799 411.504 

1957 8.770 516.490 

1958 8.970 645.700 

 

Em 1957 a produção se repartiu do seguinte modo: 39% 

no Ceará, 35% no Piauí, 10% no Rio Grande do Norte, 10% no 

Maranhão e os 6% restantes nos Estados de Pernambuco, Bahia 

e Paraíba. 

 

3– Oiticica 
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A oiticica (Licania rígida) é uma árvore de grande, porte, 

crescimento lento, adaptada ao ambiente seco da região nordes-

tina. Não apresenta grande distribuição extensiva, formando 

maiores concentrações em certas áreas, sem que se tenha preci-

sado as causas que determinam essa localização, não chegando a 

constituir associações compactas como os carnaubais. 

É encontrada principalmente na zona Oeste e Sudeste do 

Rio Grande do Norte, Oeste da Paraíba e Leste e Centro do Cea-

rá, sendo menos disseminada no Piaui. Uma árvore de oiticica 

representa para o proprietário da terra uma renda apreciável, as 

árvores são marcadas e observadas para a colheita na época 

oportuna. 

A semente da oiticica contém cerca de 36% de um óleo 

com as seguintes características: peso especifico 0,95-96, ponto 

de fusão completo 57º-65ºC, índice de saponificação 189 a 195, 

índice de iodo cerca de 180 (altamente secativo). 

É um óleo de duplas ligações conjugadas o que o torna al-

tamente secativo e facilmente polimerizável, formando produtos 

sólidos de boa resistência ao intemperismo. O emprego principal 

do óleo de oiticica é nas fábricas de tintas e vernizes, onde é 

usado depois de sofrer polimerização pelo calor, por processos 

desenvolvidos aqui no país, graças às pesquisas empreendidas 

pelo grupo da Brasil Oiticica S.A. 

A produção de sementes de oiticica encontra-se a seguir: 
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1956........................... 26.080 50.903 

1957............................ 30.718 67.213 

1958............................. 12.491 33.517 

 

Quanto Estados contribuem para a produção nacional de 

oiticica: Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Relativa-

mente ao período 1956-1958, a contribuição percentual de cada 

um desses Estados foi: Piauí – 4% Ceará – 52%, Rio Grande do 

Norte – 18% e Paraíba – 27%. 

A coleta de oiticica é uma atividade secundária na vida do 

Nordestino, é uma ocupação passageira que complementa a pe-

quena renda do homem do sertão. As sementes se destinam 

principalmente às fábricas de óleo da Brasil Oiticica, em Forta-

leza. Certa proporção de óleo de oiticica produzido é exportado, 

mas o mercado interno de tintas e vernizes já absorve a maior 

parte. 

Não há plantações de oiticica devido à lentidão de cresci-

mento da árvore. Contudo, nos centros de Pesquisas Agronômi-

cas do Nordeste estão sendo feitos estudos visando à cultura 

dessa importante árvore fornecedora de óleo secativo. Têm sido 

abordados o problema da germinação da semente, que é difícil, e 

a questão da enxertia. 

A produção anual é muito variável, sem que se conheçam 

as causas, não parecendo ser a estiagem a razão principal. 
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A produção de óleo de oiticica em 1957 foi de 9.888 tone-

ladas, sendo 7.285 produzidas no Ceará, 1.899 na Paraíba, 703 

no Rio Grande do Norte e 1 tonelada no Piauí. 

 

4 – Fibra de Caroá  

 

É uma bromeliácea (Neoglaziovia variegata, A. da Câma-

ra) nativa na região semi-árida do Nordeste, muito disseminada 

em algumas zonas das caatingas, especialmente no sertão de 

Pernambuco e Norte da Bahia, na Paraíba e Piauí. 

Há cerca de 20 anos desenvolveu-se em Pernambuco o 

beneficiamento dessa fibra e seu emprego em tecidos para ves-

tuário em concorrência ao linho, mas ultimamente é empregada 

quase só para tecidos grosseiros de sacos para embalagem de 

produtos agrícolas. 

As fibras são extraídas por meio de expressão e lavagem, 

obtendo-se a fibra bruta que sofre beneficiamento posterior em 

aparelhos adequados. 

A principal zona de produção é o sertão de Pernambuco. 

 

5 – Casca e Goma de Angico  

 

Angico é a denominação dada a várias árvores da família 

das Leguminosas, do gênero Piptadenia, nativas no Nordeste, 

apresentando, contudo, uma larga distribuição no Brasil. Sua 
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casca contém proporção elevada de tanino, o que determina sua 

extração para uso como fonte daquele produto. 

As cascas de angico no nordeste são utilizadas no curti-

mento de couros e peles, dando um produto de qualidade satisfa-

tória, com relação à resistência e à coloração. 

 Não existe ainda no Nordeste indústria de extrato tanante 

utilizando angico; no Estado do Paraná funcionou durante mui-

tos anos uma usina produtora de extrato de angico então abun-

dante nos campos cerrados daquela zona. 

A colheita de casca de angico é manual e destrói em gran-

de parte as árvores; a casca é embarcada para os curtumes, já 

relativamente seca, encerrando cerca de 20% de substâncias 

tanantes. Como fonte de taninos, a casca de angico é mais pobre 

que a do barbatimão (Stryphnodendron barbatimão), muito usa-

da nos curtumes de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

A extração e casca de angico é atividade limitada a certas 

áreas da caatinga onde a árvore é mais abundante. É uma produ-

ção restringida pelo consumo limitado dessa mercadoria. 

A goma de angico exsuda do tronco dessas árvores; é um 

produto semelhante à goma arábica, obtida de variedades de 

Acácias nativas da África Oriental e Arábia. Estudos feitos no 

Instituto Nacional de Tecnologia mostraram que a goma de an-

gico pode substituir convenientemente a goma arábica importa-

da. 
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6– Cera a coquilho de Licuri 

 

É um produto semelhante à cera de carnaúba, obtido das 

folhas de uma pequena palmeira (Cocos coranata) nativa na 

região Nordestina e disseminada principalmente no Nordeste da 

Bahia. A cera de licuri é facilmente confundível com a de car-

naúba, prestando-se a falsificações por ter menor preço que a 

carnaúba. A produção regula em torno de 500 toneladas anuais, 

no valor de18 a 20 milhões de cruzeiros. 

Dessa palmeira colhe-se também um coquilho, que con-

tém uma amêndoa oleaginosa, semelhante à do babaçu. 

A produção de conquilho foi de 3.043t em 1957, valendo 

27,7 milhões de cruzeiros. 

 

7 – Castanha-de-caju 

 

Ultimamente vem sendo intensificado o comércio da cas-

tanha-de-caju, de onde se obtém dois produtos: a amêndoa olea-

ginosa, comestível, e um óleo cáustico, usado na indústria de 

vernizes. 

Pode-se considerar a castanha-de-caju como indústria ex-

trativa vegetal porque a maior parte da produção provém de ár-

vores que ninguém plantou, nascida ao acaso, nas proximidades 

de outras da mesma espécie. 
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Recentemente, entretanto, estão sendo feitas grandes plan-

tações de cajueiros em quase todos os Estados Nordestinos, em 

vista da crescente procura desse magnífico produto. 

O pedúnculo suculento, a que se chama impropriamente 

de fruto, é saboroso e medicamentoso, contendo grande propor-

ção de vitamina C ou ácido ascórbico, no suco açucarado, que 

encerra quantidades variáveis de taninos (cica). 

As virtudes do caju já foram proclamadas há muito, e, re-

centemente, o Dr. OSWALDO GONÇAVEIS DE LIMA e cola-

boradores, realizaram um minucioso estudo químico das nume-

rosas variedades de cajus de Pernambuco *acompanhado de 

magníficas gravuras coloridas, por MANOEL BANDEIRA. 

O cajueiro, já encontrado pelos portugueses crescendo es-

pontaneamente no litoral nordestino, foi considerado pelo Dr. 

GUILHERME PISO DE LEIDE , “sem contestação a principal 

das árvores do Brasil”. Sobre as virtudes do caju se exprime o 

escritor baiano GABRIEL SOARES DE SOUZA, senhor-de-

engenho no Recôncavo, no século XVI: 

 

                                                 
*Introdução ao Estudo Químico dos Cajus de Pernambuco (Anacardium 

occidentale, L). Universidade do Recife. Escola de Química de Pernambuco. 

Monografia n. 1 – Recife, 1952. 

 
  Médico e cientista trazido ao Brasil pelo Conde MAURÍCIO DE 

NASSAU, e e autor da “História Nacional do Brasil Ilustrada” ( 1648) 
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“São medicinais para doentes de febres, e para 

quem tem fastio, os quais fazem bom estôma-

go, e muitas pessoas lhes tomam o sumo pelas 

manhãs em jejum, para conservação do estô-

mago, e fazem bom bafo a quem os come pela 

manhã, e por mais que se coma deles, não fa-

zem mal a nenhuma hora do dia, e são de tal 

digestão que em dois credos se esmoem”. 

 

A castanha, que é hoje objeto de comércio intenso, era 

apreciada desde tempos remotos.  MANOEL BOTELHO DE 

OLIVEIRA, o primeiro poeta lírico nacional (1636-1711), assim 

se expressa sobre as frutas baianas: (Ode à Ilha da Maré, no Re-

côncavo): 

 

“De vários cores são os cajus belos, 

Uns são vermelhos, outros amarelos,  

E como vários são nas várias cores, 

Também se mostram vários nos sabores; 

E criam a castanha, 

Que é melhor que a de França, Itália, Espanha”. 

 

Da castanha-de-caju cerca de 30% é amêndoa comestível 

e cerca de 5% e óleo corrosivo, cardol, que polimerizado produz 

uma resina usada em tintas e vernizes. 
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A produção de castanha-de-caju, nos últimos anos, tem 

sido: 

 

ANOS TONELADAS Cr$ 1.000 

1955 1.883 3.252 

1956 2.421 5.845 

1957 3.300 10.673 

 

Em 1957 a produção nacional foi distribuída do segundo 

modo: 

Ceará – 48%, Pernambuco – 42% outros Estados 10%. 

 

8 – Fibra de Tucum 

 

A palmeira tucum (Bactris setosa. Mart) espinhenta, for-

ma pequenas associações em vários pontos do Meio–Norte, 

Nordeste e Leste do Brasil. 

Produz um coco contendo uma semente oleaginosa explo-

rada em algumas regiões do Maranhão e Piauí (2.973t no Piauí e 

2.397t no Maranhão, em 1957). 

A fibra é produzida principalmente no Ceará. O valor da 

produção de fibra de tucum em 1957 foi de 89 toneladas, sendo 

66 no Ceará, 10 no Maranhão, 8 no Piauí e 5 nos outros Estados. 

O valor total da produção nesse ano foi de 2,6 milhões de cru-

zeiros. 
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A fibra de tucum é usada principalmente para cordoaria, 

sendo aplicada no preparo de redes de dormir e redes de linhas 

de pesca, pela sua grande resistência ao ataque pela água salga-

da. 
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Como se depende das considerações feitas, há uma nítida 

tendência para a substituição dos produtos da industria extrativa 

vegetal por similares, fabricados pelo homem. 

A própria madeira, que é um produto natural de baixo 

preço e facilmente disponível em quase todos os paises, já sente 

a concorrência dos produtos fabricados artificialmente. 

As esquadrias de liga de alumínio, as estruturas de aço, as 

portas de chapas metálicas são demonstrações da tendência de 

substituição da madeira pelos metais mais adequados. 

O principal produto do extrativismo vegetal do Nordeste é 

a cera de carnaúba que por seu elevado preço unitário representa 

uma constate sugestão aos químicos para que descubram um 

similar sintético. 

Essa ameaça não é um sonho, é uma realidade que deve 

ser encarada, para salvaguardar uma importante atividade em 

certas regiões do Nordeste. Urge que se desenvolva a cultura da 

carnaubeira e que se aperfeiçoem os métodos de extração da 

cera a fim de que esse produto fique em condições de lutar con-

tra um possível concorrente artificial, saído das usinas, com pro-

priedades semelhantes e de custo de produção mais baixo. 
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O HOMEM E A ÁGUA 

 
Singelos comentários introdutórios à reedição das obras de 

C. A. BARBOSA DE OLIVEIRA e ALBERTO LOFGREN 

 

 

Sem carbono não há vida. Sem água, os seres orgânicos 

não subsistiriam. Licito afirmar que a economia dos seres vivos 

se resume na água. Em torno de 70% é seu conteúdo no corpo 

humano; para produzir uma tonelada seca de milho, há necessi-

dade de 4.000kg de água. (1). 

Mas, a própria economia industrial, que vem empolgando 

a humanidade em ritmo estonteante, não poderia viver sem ver-

dadeiras cataratas de água doce: para uma tonelada de aço há 

necessidade de 100.000 litros de água; uma tonelada de papel 

consome cerca de 200.000 litros, enquanto o refino de petróleo 

absorve aproximadamente 3.000 litros de água por barril. 

A luta para a obtenção de aguadas levantou irmãos contra 

irmãos e reinos contra reinos. Paises há que instituíram justiça 

especial destinada a solucionar disputas originadas pela escassez 

do liquido da vida. 

À medida que a agricultura e a indústria exigem mais 

água para alimentar homens e máquinas, há que desenvolver 

novas técnicas para sua captação, conservação e uso racional. 
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Dia a dia, vai a água se tornando o recurso natural mais 

precioso, e isso tanto nas regiões pobres, pressionadas pela rápi-

da multiplicação dos homens, como nas de alta industrialização, 

que está empolgando aqueloutras ansiosas por superar suas con-

dições de subdesenvolvimento. Água para plantações e conjun-

tos industriais; para palhoças, disseminadas pela solidão dos 

campos infindos, e para arranha-céus das grandes concentrações 

citadinas, nascidas do surto fabril. 

FÉLIX TROMBE inicia sua excelente monografia sobre 

as águas subterrâneas com as seguintes palavras que bem expri-

mem a subordinação de qualquer forma de civilização ao ele-

mento líquido: 

 

“La possesion d’une eau pure pour les besoins 

humanis et industriels est un des facteurs es-

sentiels de la civilisation. Un peu d’eau, un peu 

de terre, un peu de soliel suffisent à fixer gé-

graphiquement une agglomération humaine”. 

(2) 

 

Nas linhas, acima, o diretor do Centre National de la Re-

cherche Scientifique sintetizou o problema fundamental de toda 

e qualquer sociedade humana, ressaltando o significado da água, 

em seu duplo aspecto de bem de consumo e bem de capital. 
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Água, elemento vital imprescindível a qualquer atividade 

humana, cujo aproveitamento como bem de produção exige ca-

pitais volumosos sob as mais diversas formas: barragens, usinas 

elétricas, torres e cabos de transmissão. 

Por isso mesmo, no panorama econômico do século XX, 

Água e Investimento formam o binômio que, sem exagero, deci-

de a sorte de povos e continentes. Água, que exige parcelas vul-

tosas do produto social para que seja captada, distribuída e con-

servada. 

Água, referência freqüente nos Livros Sagrados com suas 

alusões aos filetes que brotam das rochas e aos lençóis que esta-

ticamente repousam nos poços profundos. 

Lugar-comum de toda uma teogonia bizarra e misteriosa, 

que se perde nas trevas da pré-história para reaparecer em nosso 

século, em que cientistas e homens de Estado são premidos, qual 

Moisés, pelas multidões citadinas, pelas glebas e pelas indús-

trias, todos sedentos de água doce. 

As duas obras reeditadas, no presente número de “Arqui-

vos Econômicos”, têm como tema central o flagelo da seca, que 

vem castigando permanentemente uma extensão de quase um 

milhão de quilômetros quadrados do solo brasileiro. 

O primeiro trabalho – publicado originalmente em fran-

cês, pelo professor BARBOSA DE OLIVEIRA – é síntese ele-

gante dos diferentes aspectos da região assolada pela estiagem; 

“raccourci” colorido, que não fica limitado ao quadro fisiográfi-
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co daquele pedaço do território nacional, onde o homem enfren-

ta a adversidade telúrica, vencendo pela tenacidade do espírito o 

desafio de um meio onde a escassez de água – fonte da vida – é 

um verdadeiro e permanente convite à morte. Em poucas regiões 

do mundo comprovar-se-ia, como no Nordeste, a palavra de 

SCHILLER: é o espírito que dá forma à matéria. 

Ao lado da descrição da terra árida, da paisagem infernal 

dos céus sem nuvens, dos homens a olharem os poentes averme-

lhados prenunciadores de manhãs escaldantes, o professor da 

antiga Escola Polytechnica do Rio de Janeiro esboça o sentimen-

to comum ao homem nordestino: o desafio diuturno de uma 

vontade de viver a um meio físico que é ameaça perene à vida.  

AUBERT DE LA RUE, em depoimento bastante recente, 

refere-se ao homem da caatinga, cuja suave cordialidade con-

trasta com a aspereza do ambiente físico: 

 

“J’ai constaté dans le Nord-Est qu’aubergistes et 

commerçants ne cherchent aucunement à abuser 

des très rares étrangers. Dans l’ensemble, on est 

fort honnête au pays de la caatinga. C’est là chose 

qui de nos jours n’est pas si courante pour qu’il 

soit agréable de la souligner. 

 

L’hospitalité des nordestinos n’est pas un vain 

mot, j’en ai fait l’expérience à maintes reprises. 
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Autant dans les grandes villes côtiéres on se mon-

tre froid et réservé envers l’ etranger, autant dans 

le sertão les gens sont accueilats et sympa-

thiques”. (3) 

 

E meio às considerações de ordem geográfica e técnica, 

repontam no livro do professor emérito da Universidade do Bra-

sil as referências à alma nordestina e ao significado da educação 

no equacionamento dos problemas geoeconômicos. Repetimos: 

grande e oportuna síntese. 

O segundo trabalho oferecido por “Arquivos Econômi-

cos” – neste número em que prepondera o tema do outro Brasil, 

que LAMBERT tão bem caracterizou em notável ensaio (4) – é 

obra de eminente botânico que se especializou na flora nordesti-

na. 

Encarado sob ponto de vista da minúcia, diverso, portanto, 

do professor BARBOSA DE OLIVEIRA, a contribuição de 

LOFGREN ao estudo do Nordeste é nitidamente especializada, 

embora seu assunto transcenda aquela região brasileira de vez 

que, em sua alta finalidade, interessa ao mundo inteiro. 

Na verdade, água e floresta estão de tal modo interligadas 

que o primeiro degelo das regiões temperadas – a que se referia 

com tanta ênfase ALBERTO TORRES – não consegue diminuir 

a importância da floresta na alimentação dos lençóis freáticos, 
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cujo significado na pedologia ninguém discute, embora haja 

necessidade de distinguir casos e nunca generalizar em demasia. 

 

“A natureza equatorial e tropical carece de certos 

elementos primordiais e conservação da fertilida-

de das terras e da regularidade das produções: os 

gelos e as neves, mananciais de águas correntes e 

fontes de umidade para a atmosfera e para o solo, 

a queda anual das folhas, origem da terra vege-

tal”. 

Em nossos climas, estes elementos são substituí-

dos pelas condensações atmosféricas, alimenta-

dos os terrenos pelas águas que aí se formam. 

Preservar as florestas, nos espinhaços das serras, 

nos altos dos morros, nos planaltos, nos pontos 

elevados, e, em geral, em toda parte onde a der-

rubada não for imposta por necessidades reais das 

populações no cultivar a terra por processos raci-

onais, intensivos e conservadores, tornou-se, as-

sim, para nós, um interesse vital, de dobrada im-

portância, em relação aos paises frios ou tempe-

rados, onde estes assuntos já fazem, aliás, um 

pouco, objeto de cuidados governamentais”.(5) 
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Aliás, a preocupação de  LOFGREN e de tantos outros 

que estudaram o problema florestal no Nordeste poderia, a nosso 

ver, ser resumida na atitude de  DUDLEY STAMP  ao aludir à 

ação predatória do homem no meio florestal: 

 

“Broadly speaking, the position is worse when 

the natural vegetation is forest. Not only does 

man, the pioneer, rob the soil of its source of hu-

mus, the fallen leaves, but he exposes a soil quite 

unused to the direct rays of the sun and the direct 

fall of the rain to the immediate influence of 

both”. (6) 

 

Palavras que, para nós brasileiros, nos obrigam a meditar 

na dilapidação de nossa grande reserva florestal atlântica, tendo 

diante dos olhos o retrato que dessa orgia de destruição fez há 

poucos anos PRESTON JAMES. (7) 

Repare-se, contudo, que quando se falar em florestas, a 

atenção não deverá limitar-se aos problemas de proteção das 

bacias hidrográficas e aos da regularização do filete de erosão. 

Deverá considerar a formação do solo, base de nossa vida, fun-

damento que é da agricultura, em seu sentido econômico como 

reservatório de alimentos e matérias-primas, e, no sentido políti-

co, como formadora de uma população coisa de sua estabilidade 

social. 
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Solo que, no conceito de um dos pioneiros da Ciência 

moderna, é, “o laboratório químico da natureza, em cujas entra-

nhas se realizam de maneira misteriosa inúmeras reações quími-

cas de decomposição e síntese” (8) 

Nessa acepção ampla deve compreender-se toda e qual-

quer pesquisa silvícola, em que pesa a sua limitação ao tempo e 

espaço. 

Nesse sentido, o culto dos teutos por suas florestas espes-

sas deve ser compreendido como a integração do homem à di-

vindade, que fecunda a terra por meio da árvore esparzidora de 

umidade e dispersadora de folhas, que caem sobre o chão os 

primeiros sopros gélidos do outono, para formar o húmus de que 

se alimentam as plantas nutridoras dos homens num eterno ciclo 

de vida e morte: “Sterben und Werden!” 

Essa visão global da floresta fez C.R. RANGANATHAN, 

representante da Índia na Conferencia Internacional para a Con-

servação e Utilização dos Recursos Naturais (N. York, Nações 

Unidas, 1949), insistir em ponto, bastante conhecido, alias: 

 

“Au curs des cent dernières années, les avantages 

indirectes des forêts ont fait l’objet 

d’observations et d’études et l’on s’est efforcé de 

mesurer avec précision l’action des forêts sur la 

température, l’humidité et le regime des eaux. La 

plupart des forestiers et um grand nombre de na-
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turalistes sont conviancus que la forêt exerce sur 

les conditions météorologiques et hydrologiques 

une action à la fois importante et salutaire et que 

la prospérité des collectivités rurales et agricoles 

est étroitement liée à la conservation et à réparti-

tion judicieuse des forêts”.(9) 

 

O conhecimento das condições peculiares a seu vasto pais 

fez com que o Presidente do Instituto de Pesquisas Florestais da 

Índia advertisse para as conseqüências do desflorestamento so-

bre os lençóis subterrâneos da água: 

 

“Dans les forêts tropicales à feuilles persisitantes, 

le défrichement entraêne des changemetns si pro-

fonds dans l’humidité et certains autres facteurs, 

que la végétation secondarie de ces réfions est 

généralement à feuilles caduques, par suite de 

conditions plus sèches et il peut  s’écouler beau-

coup de temps avant que les essences à feuilles 

persistantes ne reprennent possession du terrain. 

Dans les terrains sécs et rocheux, la coupe d’une 

forêt augmente la sécheresse. 

“L’influnce de la forêt sur la nappe aquifére et sur 

les réserves d’aeu dépend également de la topo-

graphie du terrian. Sur les pentes, la forêt tend à 
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augmenter la réserve d’eau du sol en retardant 

l’écoulement des eaux de surface et la fonte des 

neiges, et en favorisant l’infiltration. En sol plat, 

ces effets ont moins d’inportance et le niveau de 

la nappe aquifère peut souvent être abaissé par la 

trnaspiration soutenue de la forêt”. (10) 

 

As considerações do especialista indiano são particular-

mente expressivas para nós brasileiros que, como observa PI-

RES DO RIO, temos problemas muito semelhantes aos do secu-

lar País-Continente da Ásia, aonde veio a falecer aquele grande 

estadista, que tanto a pesquisou. 

A transpiração das florestas nos terrenos planos, estudada 

por C.R. RANGANATHAN, é fenômeno de especial importân-

cia no conjunto dos fatores formadores da bioesfera. A ele alude 

J. CARLES da seguinte maneira: 

 

“Les besoins en eau de la plante sont très impor-

tants. Um pied de maïs absorbe dans une seule 

journée deux fois plus d’eau que son poids total, 

10 fois plus si lon ne tient compte que de son 

poids sec. Cette constatations nous conduit à la 

conclusion que la sortie d’eau ne doit pas être 

beaucoup moins importante que son entrée. La 

trnaspiration des plantes est un phénomène dont 
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l’importance n’est ignorée de personne: elle par-

vient à modifier le climat et le regime des pluies. 

Um hectare de végétation émet dans l’air au 

cours d’une année envirou 3.000 tonnes d’eau, ce 

qui représente une hautuer de pluie de 300 mm. 

Le sol sans cultures en évapreret environ 2.000 

tonnes s’il était approvisionné de la même façon. 

La végétation n’ajoute donc pas dans l’air son 

eau à cele qui provient du sol: elle protège le sol 

pour une grande part et une grande partie de l’eau 

évaporée le serait par lê sol nu” (11) 

 

Mas a presença benéfica da floresta estende-se, ainda, à 

sua ação mecânica no combate à erosão do solo, contribuindo, 

embora parcialmente, para diminuir os males das torrentes impe-

tuosas que, periodicamente, castigam certas regiões intertropi-

cais de acentuado relevo geográfico.  

 

“El principal desaguisado producido directamen-

te por el hombre es la erosión que sigue al talado 

de los bosques en una región de lluvia fuerte o 

sujeta a aguaceros torrenciales. Esto ahora es 

unánimemente reconocido, pero cabe todavía la 

duda de si todo el daño que así se ha producido 

da podido ya controlarse. La erosión ha sido tan 
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grande en algunas regiones, que prácticamente ha 

sido arrancado el suelo y se han seguido una tras 

otra las inundaciones de los valles inferiores”. 

(12) 

 

Esses malefícios, fartamente conhecidos no Centro-Sul do 

Brasil, levam-nos à conclusão de que o excesso de vida das regiões 

intertropicais, freqüentemente mencionada por ROY NASH em sua 

interessante The Conquest of Brasil (13), tem, paradoxalmente, le-

vado seus habitantes a destruir, de maneira implacável, o patrimônio 

florístico de que tanto depende sua vida econômica. 

A circunstância de nossas florestas se reconstituírem em mé-

dia no espaço de vinte anos não autoriza a insânia de sua destruição, 

motivada pela cupidez do lucro fácil, pela ignorância e pelo atavis-

mo.  

BARBOZA RODRIGUES – que defendia a tese de uma per-

da secular dos mananciais – causada, preponderantemente, por fato-

res cósmicos – impressionava-se com a tendência secular à diminui-

ção das águas em nosso País: 

“Pelas ponderações que tenho feito sobre as florestas, não 

quero que se suponha que eu penso que as florestas não influem nos 

mananciais; não o que procuro fazer ver é que a causa da diminuição 

dos nossos mananciais é devido não só e exclusivamente à falta de 

matas como todos querem, e sim a uma revolução geológica, que de 

séculos se aproxima, lentamente”. 
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Como Cassandra, dou o grito de alarme, porque vejo o prejuí-

zo que se nos antolha, sobretudo para a nossa lavoura e salubridade. 

Não tenho esperança que a nossa indiferença se abale, porque 

tudo quanto eu penso passará por fantasia e a inércia não se importa 

com o dia de amanhã. Quando, no entanto, os cafezais morrerem; 

quando as vargens não deram mais arroz; quando os engenhos se 

abandonarem por falta de cana e de água para moê-las e transformá-

las em açúcar; quando a mandioca e o feijão desaparecem; quando 

os famintos começaram a afluir; quando todos formos então verda-

deiros irmãos dos retirantes do Norte; quando o mal tocar a todos, 

então o grito se levantará, e por ser já tarde, não ouvirei as maldições 

dos nossos descendentes”.(14) 

O eminente sábio brasileiro – como todo homem de ciência – 

cônscio da complexidade dos fenômenos e do papel da água na ma-

nutenção da vida – pressentia sua importância crescente para todos 

os povos, especialmente para os paises tropicais, onde “o controle da 

água é a chave de seu desenvolvimento econômico”.(15) 

Abençoadas, portanto, todas as iniciativas visando à conser-

vação do patrimônio florestal de nosso País, setor fundamental de 

sua sobrevivência. 

 

Rio de Janeiro, Dezembro de 1960. 

 

J. NINES GUIMARÃES 
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(9) Travaux de la Conférence Scientifique des Nations- Unis – 

N. York, 1952, Vol. V, pag 164 

 

(10) Idem, idem. Pag. 168. Complementando as observações do 

especialista indiano, transcrevemos as do pedologista italiano 

GIOVANNI HAUSSMANN: 

“II primo effetto dell’insediamento del bosco è il consolidamen-

to del rilievo nei confronti dell’erosione superficiale; ciò per 

altro non solo assicura l’attecchimento di nouvi alberi, ma facili-

ta successivamente anche la formazione di uma cotica erbosa, 

che finirà a un certo momento per sopraffare la vegetazione ar-

bórea, come si vedrà appresso. Il fatto però che trovandosi 

all’optimum climático le essenze arborescenti dimostrano uma 

spiccata indifferenza rispetto alla natura del suolo e um grado 

elevatissimo di frugalità, e si adattano a vegetare talora su detri-

to inconsistente o sopra substrati torbosi, consente la costituizio-

ne iniziale di formazioni forestali compatte, tanto da escludere 

dalla concorrenza le specie del sottobosco piú sciafili, per man-

canza di luce. Il suolo si ricopre quindi unicamente di residui 

morti degli alberi, i quali adempiono um ruolo importante nel 

regime idrico  del terreno sottostante; e su ciò converrà insistere, 

por intendere appieno il processo di podzsolizzazione”. 

(L’EVOLUZIONE DEL TERRENO E L’AGRICOLTURA –  

Einaudi, 1950. pág. 181). 
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 (11) J. CARLES – La Nutrition de la Plante – Paris, 1959, pág. 
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(12) CYRIL S. FOX - EL Agua – Barcelona, 1953, pág. 159. 

(13) ROY NASH – The Conquest of Brasil – N. York, 1926. 
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O PROCESSO ECONÔMICO NAS ZONAS  

SEMI-ÁRIDAS DO NODESTE 

 

DJACIR MENEZES 

 

Ao dizer que qualquer tipo de cultura revela certa forma 

de exploração imediata do meio geográfico, CLARK WISSLER 

indicou, de maneira precisa, a ação da ambiência física sobre a 

organização da comunidade. Ou melhor: sobre as formas de 

convivência e conexão com os recursos de sobrevivência. Nin-

guém ignora que nas condições naturais residem as premissas 

básicas; entretanto, é nas forças internas da sociedade que estão 

as dissimetrias que explicam a trama de sua história. O impera-

tivo biológico de conservação da espécie, no plano humano, se 

enriquece de fatores novos, elevando-se ao nível de desenvolvi-

mento histórico. 

Assim, quando se lança o olhar sobre o mapa do nordeste 

brasileiro, buscando delimitar as zonas semi-áridas, acode-nos à 

mente a história colonial da região, configurando-se, nas linhas 

gerais, com as determinantes geográficas: o relevo dos fatores 

físicos modelou os primeiros contornos históricos. No interior, a 

área da caatinga, a do brejo, a do sertão, situam-se diversamente, 

diferenciando as populações ali fixadas. Nas proximidades da 

costa paraibana e pernambucana, os terrenos argilosos e areno-

sos despiram-se das densas matas primitivas, onde, segundo 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 57 

depõe IRINEU JOFFELY, se concentrava a madeira cobiçada 

nas piratarias do século do descobrimento. A exploração coloni-

al, partindo do Recife, devastou as riquezas vegetais. Ainda no 

principio do século, diz JOFFILY que, só na Paraíba, do rio Me-

riri para o norte, havia quarenta e seis matas, várias delas com 

cinco léguas de extensão. Foram devoradas pela faina agrícola. 

Ali abundara o pau-brasil, comerciado pelos potiguares com os 

franceses. A penetração colonizada colonizadora varou os tabu-

leiros paraibanos, perlongando vales e riachos umbrosos, centros 

de fácil fixação agrícola. Depois, começam a surgir as áreas da 

caatinga, com a fertilidade dos terrenos argilosos onde se desen-

volveria a cultura algodoeira, zonas de transição para o sertão, 

que se estende para além da Borborema.  

A zona de adustão se espraia ao norte de bacia do S. Fran-

cisco até as orlas marinhas do Ceará e Rio Grande do Norte, por 

entre a faixa litorânea oriental e as terras úmidas em transição 

para a bacia amazônica e outros cursos dágua. Compreenderia 

um total de 560 municípios, abrangendo área superior a 900.000 

km2. Não dispomos de dados precisos para avaliação das zonas 

definidamente semiáridas, e nesse pequeno repasse, de fundo 

mais histórico e social, nos referiremos, particularmente, aos 

trechos situados em território cearense. 

A partir dos trabalhos pioneiros do Senador POMPEU 

(continuados valorosamente pelo filho, e, atualmente, pelo so-

brinho), distinguiu-se o lado telúrico e geográfico do problema 
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das secas e o lado político e humano. À medida que se adensam 

as populações nas terras sujeitas ao flagelo periódico, mais cres-

cem as repercussões socais do fenômeno. “O problema das secas 

é alguma coisa mais do que uma questão de hidráulica agrícola; 

a complexidade decorrente dos reflexos sociais que as estiagens, 

mal prevenidas, acarretam, perturbam o ritmo econômico, sob os 

mais variados aspectos”.(1) 

Há regiões onde é fraquíssima a pluviosidade. Ocorre, po-

rém, que em regiões que beiram o S. Francisco, ferazes e prós-

peras nas épocas de chuvas regulares, são as que oferecem as-

pecto mais desolador nas épocas das estiagens. A explicação 

decorre da rapidez com que se esgotam os recursos nas áreas 

mais densamente povoadas, que se dilatam até os tabuleiros fér-

teis do Piauí.  

Desde as famosas observações de LUTZELBURG, viu-se 

claramente como o aspecto botânico reflete a seleção e aclima-

ção das espécies vegetais às condições edáficas da zona semi-

árida. Durante a estação invernosa, as terras mais baixas se co-

brem de vegetação higrófila característica das áreas úmidas; no 

período estival, despontam, rápido, plantas xerófilas. A mutação 

surpreende. Essas últimas, dotadas de longos caules subterrâ-

neos, possuem resistência vital e sementes de alto poder germi-

nativo. Durante a seca, despem-se de folhagem, restando galha-

da esmarrida, naquele de flora expirante, que tanto impressionou 

EUCLIDES. Ao caírem, porém, as primeiras águas, opera-se a 
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transmudação. A selva horrida, de MARTIUS, transfigura-se. A 

germinação, que pulsava latente, mas resistia, explui vigorosa-

mente. Numerosos viajantes, que percorreram o nordeste nos 

anos flagelados, espantaram-se da ressurreição da paisagem no-

va pelo milagre da água. (2) 

A luta contra a irregularidade meteórica exige adaptações 

curiosas no mundo vegetal. A variedade das associações florísti-

cas é relativamente pobre, principalmente na caatinga: caules 

profundos, redução de folhas, defesas espinescentes, cera para 

dificultar a evaporação em certas espécies. 

Sem base regular, como se radicaram ali os elementos po-

voadores? Fixou CAPISTRANO, em definitivas, o papel do 

gado, na penetração do nordeste (3). Acrescente-se: e do algo-

dão, como lavoura da caatinga por excelência. Foi exígua a ação 

civilizadora dos centros pernambucanos sobre aquelas regiões. 

A “Capitania do Ceará grande” – como fala documento antigo – 

“conta sua antiguidade logo depois do descobrimento do Brasil” 

(4), mas não teve a influência da riqueza que crescia nas terras 

canavieiras. Sujeita ao Maranhão e, após, a Pernambuco, com a 

capitulação holandesa, tornou-se independente pela carta régia 

de 17 de janeiro de 1799. “Considerada árida e estéril e por isso 

não teve nunca donatário” foi cedo explorada pelos comercian-

tes do Recife, os quais auferiam “dela avultadíssimas somas, não 

só com prejuízo dos seus habitantes, mas até da Real Fazenda, 

como tenho por vezes mostrado”. O comércio se faria por Recife 
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e com Recife, via Aracati, quando Fortaleza já crescia. E no re-

sumo histórico da administração de BARBA ALARDO, anotou 

o BARÃO DE STUDART a queixa de BERNADO DE VAS-

CONCELOS, de que “os gêneros do Ceará se recebem na Euro-

pa por Pernambuco, se reputam de Pernambuco não merecendo 

por isso o Ceará a menor contemplação nem o menor empenho 

que felicite o seu aumento” – e BARBA ALARDO compreen-

deu que “era preciso libertar o Ceará da tutela absoluta e por 

completo em que vivia de Pernambuco”.(5) 

Toda sorte de dificuldades entravava o progresso da “civi-

lização do couro”. Os “currais”, as “fazendas de criações”, que 

iam estabelecendo os povoadores vindos das margens do S. 

Francisco ou transpondo o Apodi, encontravam a resistência 

tenaz das tribos que habitavam as terras ferazes do Cariri e do 

vale do Jaguaribe. As primeiras datas de sesmarias cearenses 

remontam aos fins do século XVII, mas é na primeira metade do 

XVIII que aumenta o número dos sesmeiros. Ao contrário do 

que afirmaram JOÃO BRÍGIDO e o Conselheiro ARARIPE,  o 

interior da capitania permaneceu desconhecido até o fim do do-

mínio holandês. Lê-se, em CAPISTRANO, ainda ignorando 

documentos posteriormente vindos a lume: “Findo o século 

XVII, estava o Ceará devassado, os índios, uns reduzidos a al-

deias, outros vivendo em paz, ao lado dos colonos. A criação de 

gado era a principal ocupação dos habitantes; a agricultura ru-

dimentar reduzia-se à produção de gêneros de consumo lo-
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cal...”(6). Foram as pesquisas de ANTÔNIO BEZERRA que 

dilucidaram a questão, acrescidas de documentos publicados na 

“Revista do Instituto do Ceará”, sob a direção do BARÃO DE 

STUDART. 

  O que se recomendava no “Roteiro do Maranhão”, em 

1655, mostra um dos caminhos mais seguidos na penetração 

colonizadora:” Te digo que oito legoas verás hum Rio, que se 

chama Jaguaribe, e pello Rio acima verás humas barreiras bran-

cas da banda do Nordeste hum morro de area e por baixo pedra, 

e pella terra dentro cousa de 6 legoas verás hua terra em que se 

mostra, como sete paens de assuquar, e poder ir correndo a ribei-

ra”.(7) 

Marcava o ponto em que se faria aguada, mas advertia 

tomar cautela “posto que já ahi há Pitagores que são nossos ini-

migos”. De fato, a vigilância do índio foi brava. Eram tribos 

numerosas, dispersas pelo território. Os Paiacus lutavam entre o 

Assu e a Serra do Apodi, dificultando muito a passagem de Per-

nambuco para o interior da capitania cearense. Os Tapuais da 

Ibiapaba, por seu lado, missionados pelos jesuítas ANTONIO 

RIBEIRO e PEDRO PEDROSA (1656), e visitados quatro anos 

depois pelo padre ANTÔNIO VIEIRA, se rebelaram, derrotando 

a tropa que fora combatê-los. Até 1678, no Rio Grande, a colo-

nização não fora além do município da capital, e, para o sul, do 

se S. José de Mipibu. As terras do Guamaré para oeste foram 

concedidas pelos capitães-mor do Ceará. Em uma das datas de 
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sesmarias se lê: “... na capitania do Ceará, em o sertão a que 

chamam Assu, nas testadas das terras que descobriu o governa-

dor JOÃO FERNANDES VIEIRA”. (8) 

“Depois, quando foi conhecido e transporta a caatinga – 

diz JOFFILY – e os primeiros colonos se estabeleceram nos 

frios e sombrios brejos da Borborema, a agricultura entrou em 

nova fase, alargando extraordinariamente o seu campo de ação” 

(9). A caatinga, entretanto, se tornará o centro da lavoura algo-

doeira; e as “fazendas de criação” desempenham o papel de li-

nha avançada da marcha colonizadora, a fronteira movediça dos 

conflitos mais violentos.’’Mas infelizes do que os Tamoios – 

continua aquele historiador – cujos heróicos feitos foram imorta-

lizados pela musa de Magalhães, os guerreiros Cariris, que obra-

riam prodígios de valor igual, senão superiores aos seus irmãos 

do sul, jazeram em perpétuo esquecimento”.  JOFFILY chama 

de “tempos heróicos do sertão” a fase da submissão e do massa-

cre das tribos indígenas, com seu ponto culminante no levante 

geral, quando se confederaram as muitas nações para a resistên-

cia ao invasor. 

Uma economia agrícola, mais ou menos aleatória, flores-

cia na retaguarda da franja de penetração, como fonte de “man-

timento para a guerra do gentio brabo”. Sabe-se hoje, com dados 

irrecusáveis de documentos públicos, que a colonização não se 

fez por gente vinda da Bahia, irradiação da famosa Casa da 

Torre, como alguns historiadores mal informados o divulgaram, 
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romanceando em torno dos brasões daquela grande propriedade. 

Os grupos povoadores procederam do Jaguaribe, cujo vale fo-

ram dominando gradualmente, de lá passando ao vale do Cariri, 

sempre ou quase sempre demarcando as sesmarias em terras 

ribeirinhas (10). 

“Não eram procurados os sacerdotes com o fim de doutri-

nar os índios, escreveu ANTÔNIO BEZERRA – mas unicamen-

te para que, com a sua assistência, estivessem em segurança os 

gados dos colonos potentados” (11). Essa progressiva apropria-

ção de terras comprimia cada vez mais o campo de ação e de 

vida das tribos e não admira que, em 1708, carta régia dirigida 

ao Governador do Estado do Brasil D. LUIZ CESAR DE ME-

NEZES, declarasse: “Fui servido resolver que se faça guerra 

geral a todas as nações de índios de corço entrando-se por par-

tes, assim pelo sertão dessa capitania como pela de Pernambuco, 

Ceará e Rio Grande do Norte, para que não possa escapar uns 

sem caírem nas mãos de outros” e destarte “não só se hão de 

matar a todos os que lhe resistirem, mas que hão de ser cativos 

os que se lhe renderem, os quais se venderão em praça pública 

aos que mais derem por eles” (12). 

É de crer que foi na primeira metade do século XVIII que 

se incrementou a criação no vale jaguaribano; porque até 1647, 

diz BEZERRA, o território ainda não era devassado e conheci-

do, o que refuta a afirmativa de CAPISTRANO. O requerimento 

feito por MANUEL SOARES DE ABREU e quatorze compa-
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nheiros, em 23 de janeiro de 1681, solicita a primeira sesmaria, 

afirmado que o rio, chamado Jaguaribe, “nunca fora povoado de 

brancos”. Só em 1702, vencendo a resistência dos Tapuias Icós, 

entram as primeiras boiadas na região onde está a cidade desse 

nome. Outros chegam às ribeiras de Quixeramibim, Banabuiú e 

Salgado. Eram vaqueiros que acudiam a paragens rudes e amea-

çadas pelo gentio; só depois de 1720 começaram a vir a famí-

lias. Os Cariris se encurralam na chapada e sopé do Araripe; 

eram Jaguaribaras e Anassés, entre outros, removidos das áreas 

sucessivamente senhoreadas pelo branco. 

“No regime pastorial do Ceará – ensina CAPISTRANO – 

percebem-se facilmente duas fases. A primeira caracteriza-se 

pelo absenteísmo, isto é, homens ricos, moradores em outras 

capitanias, requerem e obtêm sesmarias para onde mandam va-

queiros com algumas sementes de gado; eles, porém, em geral 

baianos, não visitam suas propriedades, contentes com o embol-

so do preço das boiadas. Na segunda fase, os fazendeiros vão se 

estabelecer em suas terras, ou porque o avultado dos interesses 

exija a sua presença, ou por inicitá-los ao espírito de liberdade 

que, segundo MARTIUS, foi o propulsor do povoamento dos 

sertões do norte, ao contrário do sul, em que a ambição do lucro 

foi a grande alavanca” (13). 

Se na Paraíba a fixação no interior, em focos de criação, 

socorria-se, subsidiariamente, dos núcleos radicados na zona do 

brejo, onde se desenvolvia a lavoura de base, – na capitania do 
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Ceará a colonização pastoril caminhava pelas ribeiras jaguariba-

nas, alcançava as serras frescas, onde surgia certa agricultura de 

gêneros essenciais; e tais núcleos reclamavam garantias de bens 

e pessoas, implantação de ordem que permitisse o desenvolvi-

mento do patrimônio familiar. O vaqueiro, muitas vezes já o 

mameluco indioide em toda sua capacidade de luta, tangendo as 

boiadas pelos descampados das caatingas, foi o pioneiro desgar-

rado do proprietário, que viria depois. Os “currais” se transmu-

dariam, construindo-se casas acachapadas, de largos alpendres 

hospitaleiros, desdobrando-se as dependências de vínculos so-

cais, com as famílias dos moradores, espécie de sócio de indús-

tria da atividade pastoril, como diz IRINEU JOFFILY: eram 

pagos com salários de bezerros e potros distribuídos em dias de 

“ferra”. A honestidade no cumprimento dos contratos verbais 

impressionaria o autor dos Sertões, muitos anos depois. 

Enquanto isso, os missionários, como guarda avançada da 

civilização, aldeiavam e amansavam o gentio, suavizando mais 

o choque brutal da exploração. Ou melhor, empregando certo 

eufemismo científico, abrandavam o conflito naquele processo 

de desculturação dos antigos habitantes do nordeste. Eram o 

elemento homeopático na desaparição da cultura aborígene, que 

atacavam no mais intimo de seu cerne: pela dissolução da sua 

Weltanschauung. Quando surgiram as rivalidades de família, 

como já estudamos em livro anterior, os contingentes descultu-

rados, mal ou semi-incorporados ao sistema de trabalho rural, 
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haviam de fornecer as brigadas de choque do cangaço, nas di-

versas fases de sua evolução. Inicialmente, medrou o cagaço na 

própria clientela do “coronel”, com os combatentes entre seus 

moradores e afilhados; depois, desprendendo-se, por cissipari-

dade, do domínio pastoril, sob liderança especializada, consti-

tuiu o bando autônomo. Mas contou com a simpatia deste ou 

daquele ‘coronel’, que o acoitou e acolheu. Enfim, o desenvol-

vimento dos meios de transporte, facilitando a ação policial, 

liquidaria os últimos remanescentes pelas alturas de 30. De certo 

modo, pelo próprio tipo de arma se acompanha o ciclo evoluti-

vo: do trabuco colonial ao rifle post-imperial e ao fuzil republi-

cano. 

Basta que se leia esse documento curioso, que é o reque-

rimento dirigido pelos “povos” das ribeiras de Jaguaribe, do 

Banabuiú, do Salgado, dos Inhamuns, contra o ouvidor MEN-

DES MACHADO. Esta autoridade judicial correu a capitania, 

por fazendas e currais, em devassas que custavam 80$000 aos 

culpados, “exigindo 4$000 aos solteiros que tivessem comércio 

sexual com solteiras; e se pecavam com duas, eram 8$000”. 

Nessa excursão, o ouvidor encontra JOÃO ALVES FEITOSA, 

comissário de cavalaria, e JOÃO DA FONSECA FERRERA, a 

frente de seus sequazes armados – e acumplicia-se com eles para 

assolar bens e propriedades dos Montes, quando aqueles dos 

clãs se batiam sanguinariamente; a devastação foi violenta e 

bestial. O povo, com medo do ouvidor, sumiu no mato. O povo, 
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com medo do representante da Justiça! (14) Nessa atmosfera 

agitada iam se definindo os lineamentos gerais dessa economia  

pastoril  e algodeira, com arquipélagos de tratos agrícolas, que 

as secas interrompiam. E a cada golpe do flagelo climatérico, os 

“strata” mais subterrâneos de uma população privada das classes 

existentes em economias desenvolvidas irrompiam em movi-

mentos desordenados, a que faltavam fins preciso, mas que eram 

protestos espontâneos e inconscientes. 

O enquadramento desses contingentes em sistema econô-

mico e político iria se fazendo gradual e insuficientemente, pela 

vida republicana afora, até os dias correntes. A civilização lito-

rânea, onde cresceram os centros industriais e bancários, será a 

face do Brasil adiantado e europoide; mas o itinerário para o 

interior é a viagem no tempo, a volta paulatina às idades passa-

das, um recuo nas eras. E se o viandante atinge as zonas do Ara-

guaia e outros rincões, vai a tempos pré-cabralinos e pré-

civilizados. De modo que não foi por gosto erudito este repasse 

histórico e social que é mais do que uma introdução: é o próprio 

tema deste ensaio. O passado está bolindo, vivíssimo, no presen-

te, e a perspectiva do problema econômico depende da análise 

retrospectiva que se faz prospectiva. 

Sempre impressionou os estudiosos nacionais, do ponto 

de vista demográfico, o crescimento vegetativo do nordeste, em 

relação a regiões que desfrutam de melhores condições naturais. 

Dos dados do censo demográfico se pode inferir que, grosso 
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modo, na população total do nordeste (pouco mais de 17 mi-

lhões), temos, como “economicamente ativos” cerca de 32%. 

Ora, o problema da renda real “per capita” se prende ao da pro-

dutividade física dos fatores conjugados na criação da riqueza e 

reflete o grau da acumulação do capital, que se costuma apontar 

como resultante do desenvolvimento técnico. Os especialistas 

deixam na sombra outro problema, socialmente grave, qual seja 

o da concentração da riqueza e de rendas, vinculado ao cresci-

mento da população ativa e ao parcelamento da terra em peque-

nas propriedades; essa fragmentação, entretanto, só é vantajosa 

ao considerar-se o grande domínio improdutivo. É sabido que o 

equipamento tecnicamente avançado dispensa mão-de-obra (la-

bor saving inventions, de HICKS) e já dois renomados econo-

mistas, JACOB VINER e RAGNAR NURKY, fizeram entre nós 

conferências aplaudidas sobre o assunto. Apesar do baixo ren-

dimento das atividades agrícolas, 74% da população ativa do 

nordeste se dedica à lavoura. Na composição de renda da indús-

tria nordestina discrimina-se, ao primeiro lanço, a prevalência 

das indústrias têxteis (31,4% sobre o total) e de produtos alimen-

tares (33,7%), enquanto a de transformação e de minerais não 

metálicos é de 4,5%, a de química e farmacêutica de 4,7%, a de 

construção civil 4,6%, percentagens determinadas em relação ao 

valor adicionado total. Apoiando-se a economia dos subdesen-

volvidos na exportação, originam-se geralmente, grupos socais, 

que concentram capitais em suas mãos e não encontram, no 
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meio econômico, estímulos para investimentos atrativos. Então, 

passam a gastar em ostentações luxuosas de parvenus, traço 

típico da burguesia dessas zonas do capitalismo (exploradores 

de plantations, marajás, beys, xás da Pérsia, etc.). 

Evidentemente, não nos interessam tais aspectos, estra-

nhos à economia nordestina, onde dia a dia, se torna importante 

conhecer bem as condições de formação de capitais e incentivos 

para seu emprego industrial. Um rápido balanço estatístico nos 

informa de que, entre dez milhões de rurigenas ativos, há 2.200 

mil proprietários; portanto, quase oito milhões recebendo salá-

rios de fome, o que decerto não constitui mercado consumidor 

no nível que seria de desejar, mas representam potencial de tra-

balho humano cruelmente explorado e desperdiçado. Tal espetá-

culo impressionou e determinou a criação de órgãos de assistên-

cia técnica e econômica ao pequeno produtor. Lêem-se relató-

rios que resudam o otimismo dos órgãos fundados. Se, entretan-

to, as finalidades não são inteiramente atingidas, há que buscar 

uma das causas na intromissão do interesse político. Mas isso já 

é outro problema, e, portanto, outra história para outro estudio-

so. 

Em consciencioso relatório publicado pelo “Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste”, após conside-

rações sensatas, que nos eximimos de repetir, escreve-se: “A 

questão central é, portanto, a seguite: como elevar a produtivi-

dade da economia da região semi-árida? Para alcançar esse obje-
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tivo será necessário integrar o possível, no mercado, a unidade 

produtiva típica. No momento presente, essa unidade se articula 

com o mercado por meio da pecuária e da produção de algumas 

xerófilas, particularmente o algodão mocó. As condições ecoló-

gicas indicam claramente que a economia da região deve basear-

se nesses dois elementos” (15)  

Pecuária e xerófilas; ou, especificando, pecuária e, princi-

palmente, algodão. Os vigilantes técnicos atentam cuidadosa-

mente no aspecto técnico da organização da produção através da 

combinação mais rendosa dos fatores produtivos. Claro que, na 

zona, semiárida, o problema é bem diverso da zona canavieira, 

onde se operou grande concentração da renda e surgiram pro-

blemas diferentes, com processo social distinto; são nordestes 

estranhos entre si sob vários ângulos pelos quais se considere a 

região. Há mesmo certo escoamento de rendas do nordeste eco-

nomicamente mais fraco para o economicamente mais forte.  

Preconiza-se com justiça a vinculação dos centros de pro-

dução pecuária e algodoeiro ao mercado. O relatório denomina a 

medida de ampliação ao alargamento da “faixa monetária”. (16) 

Julgamos que há um fator de produção exigindo mais atenção 

dos estudiosos, e só referido ao rufar dos tambores eleitorais: é 

trabalho, representado na imensa classe de assalariados. Essa 

distensão da “faixa monetária”, à luz do critério da análise eco-

nômica, é apenas o processo de redução ao assalariado das for-

mas feudais ou feudalóides de remuneração, vigente em perío-
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dos mais atrasados, comuns na produção rural. Significa, eco-

nomicamente, progresso; mas também significa organização das 

relações produtivas em moldes contratuais de novo tipo jurídico 

e outras conseqüências. Diz-nos ainda o relatório, em muitos 

pontos excelentes, que “o sistema econômico atual tem como 

base uma mão-de-obra que se auto-abastece de alimentos e que, 

por esta razão, resulta suficientemente barata. A isso se deve a 

tendência a reter as populações nas propriedades”. (O grifo é 

nosso). Não coincidimos no juízo. Os que acorrem às capitais e 

centros industriais, à busca de salário mais alto, não o fazem 

apenas pela famosa “atração”, de que falam alguns; são repeli-

dos do meio rural, saem por força da miséria, impelidos por ne-

cessidades de sobreviver, essa é a verdade singela. A estrutura 

arcaica do Brasil rural está lançando a gente do interior de uns 

pontos para outros, nas migrações continuas pelos campos e 

para as cidades. Por outro lado, essa oferta de braço barato man-

tém salários baixos, como todo mundo sabe, exigindo essa pro-

teção jurídica especial, que se dilata sempre, entre fracassos e 

vitórias parciais, sem grandes resultados. A cada regime corres-

ponde certa densidade, distribuição e movimento da população. 

A estrutura predominantemente agrária de economia exportada 

suscita a situação demográfica que lhe é conveniente. Ao sofrer 

as primeiras erosões do capitalismo industrial e bancário se alte-

ram as relações do balancement entre cidade e campo: há uma 

redistribuição do elemento humano, que é o fato ativo no pro-
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cesso. De modo que existe uma comexão entre o nível de popu-

lação ativa de um pais e sua estrutura social em determinado 

momento. Este dado à maioria dos especialistas, exclusivamente 

voltados para a tecnicidade do processo que exprime o que há de 

vitalmente humano nas coletividades. E de onde deriva isso? É 

que não há compasso de variação simultânea e coincidente entre 

o progresso econômico e o melhoramento do padrão de vida da 

classe trabalhadora, como, de modo implícito, está à base dos 

argumentos de alguns técnicos. As relações são muito mais 

complexas. Nas zonas canavieiras do nordeste, por exemplo, o 

advento da produção usineira foi inquestionavelmente, um pro-

gresso; mas a expansão da lavoura da cana, para acudir ao con-

sumo da usina, dificultou ou extinguiu as culturas de subsistên-

cia do tempo do banguê. Aquelas culturas desafogavam  o traba-

lhador rural, propiciando-lhe recursos da terra. Então, este se 

incorporou ainda mais à procura do mercado. Sob tal perspecti-

va, a ruptura dos últimos vínculos feudalitários (se é que assim 

poderíamos denominá-lo) representa agravação de sua situação 

pessoal e doméstica. Tais aspectos são muitas vezes olvidados, 

omitidos ou subestimados pelos que tratam do assunto. É, po-

rém, o lado gravemente humano, cheio de conseqüências para a 

comunidade. 

A nosso ver, quando se fala no alargamento da “faixa mo-

netária”, dever-se-iam perquirir as causas mais sociais e menos 

caracterizadamente econômicas, que nos permitam compreender 
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o sentido humano da resistência ao desenvolvimento do proces-

so monetário. Por que, no final de contas, não são os homens 

que servem aos sistemas econômicos, mas os sistemas econômi-

cos é que devem servir à felicidade dos homens. 

 

 

NOTAS DO TEXTO 

 

(1) Estudo completo sobre o tema: JOAQUIM ALVES. História 

das Secas, Instituto do Ceará, vol 1.º, Fortaleza, 1953; THO-

MAZ POMPEU SOBRINHO, História das Secas, Vol. 2.º, 

1953. 

 

(2) PHILIPP VON LUTZELBURG, Estudo Botânico do Nor-

deste, Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, 3vols, Rio 

de Janeiro, s/d. 

 

(3) CAPISTRANO DE ABREU, Os Caminhos Antigos e o Po-

voamento do Brasil, 1930, p. 35, passim. 

 

(4) Revista Trimestral do Instituto do Ceará, t. XXII, Fortaleza, 

1908, p. 351. 

 

(5) idem, ibidem, p. 345. Ver. Inst. do Ceará, tomo XI, Fortale-

za, 1897, 1.º trimestre, p. 30: “Pode-se seguramente afirmar que 
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até esse tempo era desconhecida (refere-se à capitania do Ceará 

grande) e considerada como árida e estéril, e por isso nunca teve 

donatário, de cuja falsa opinião não tirou pequeno partido a pra-

ça de Pernambuco, que ainda dela tira avultadíssimas somas, 

não só prejuízo de seus habitantes, mas da Real Fazenda, como 

tenho por  vezes mostrado”. 

 

(6) CAPISTRANO DE ABREU, ob cit., p 266. 

 

(7) BARÃO DE STUDART, Documentos para a história do 

Brasil e Especialmente a do Ceará, fortaleza, 1921, 4.º vol., p. 

65. 

 

(8) Data de sesmaria concedida ao capitão-mor FRNACISCO 

BERENGUER DE ANDRADE pelo mestre de campo ROQUE 

DA COSTA BARRETO, em 15 de fevereiro de 1683. Do ano 

anterior, a sesmaria do capitão FANCISCO RODRIGUES CO-

ELHO, alferes JULIÃO MACIEL, MANOEL RODRIGUES 

BARBOSA, MARIA PEREIRA e GREGÓRIO CURADO 

VALCACER, na parte norte do Jaguaribe (vol. 1.º, Dantas de 

Sesmarias, Fortaleza, 1920). 

 

(9) IRINEU JOFFILY, Notas sobre a Paraíba, Rio de Janeiro, 

1982, p. 115. 
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(10) Na segunda edição de O Outro Nordeste, a ser lançada pela 

editora “Conquista”, em coleção dirigida pelo Prof. ARTHUR 

CÉSAR FERREIRA REIS, estudamos o avanço colonizador 

pelo Jaguaribe, documentando-o com dados extraídos dos 14 

volumes das Datas de Sesmaria, publicadas por autorização do 

governo do Estado do Ceará, em 1920, Dr. JOÃO TOMÉ DE 

SABOIA E SILVA. 

 

(11) ANTONIO BEZERRA, Algumas Origens do Ceará. Forta-

leza, 1918, p. 116. 

 

(12) Idem, ibidem, p . 206. 

 

(13) CAPISTRANO DE ABREU, ob. cit.,  p. 97. 

 

(14) Outro ouvidor, chamado JOSÉ COSTA E BARROS, su-

premo magistrado da Justiça na capitania, esbulha miseráveis, 

comete desmandos, provoca distúrbios. Cf. ANTONIO BE-

ZERRA, ob, cit , ps. 185; segs. 

 

(15) Uma política de Desenvolvimento Econômico para o Nor-

deste, Rio, 1959, p. 75; segs. 

 

(16) É o processo visto pelo lado negativo, de destruição dos 

artesanatos rurais, e, de modo geral, das formas pré-capitalistas 
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de distribuição, que se retarda nos paises subdesenvolvidos, on-

de a auto-suficiência de regiões insuladas ou fracamente partici-

pantes do mercado geral é o sintoma mais vivo do atraso. Ao 

desenvolver-se, a agricultura comercial desloca os cultivos tra-

dicionais dos meios de subsistência, enquanto, simultaneamente, 

a produção manufatureira sufoca a antiga produção artesanal 

nativa (artigos de indústria doméstica: renda de bilros, redes de 

“tucum”, objetos de couro, de chifre, de palha de carnaúba, etc). 

Será, entretanto, a marcha para as metas da grande indústria? 

Nem sempre. Tal impacto, nos subdesenvolvidos, é promovido 

pelo capitalismo comercial (alargamento da “faixa monetária”, 

etc), mas é frenado por outros interesses que não são coinciden-

tes com os regionais. Daí a dificuldade de vencer a etapa que 

levaria do plano mercantil ao industrial, surgindo, renitente, a 

tendência a formas de auto-suficiência e estagnação. E já alguns 

estudiosos começam a pintar a cores saudosas o retorno a condi-

ções locais de produção rural. O problema, entretanto, deve ser 

encarado pelos economistas dos subdesenvolvidos com a visão 

própria inspirada por seus paises, cujas necessidades sentem 

diretamente a cujos interesses devem defender, sem se deixarem 

perturbar por teorias estranhas, oriundas de paises que têm pro-

pósitos contrários ou diferentes. 

 

 

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA CAATINGA  
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PERNAMBUCANA* 

 

WALTER ALBERTO EGLER 

Da Divisão de Geografia do C.N. G. 

 

Partindo do litoral para o interior, apresenta o Estado de 

Pernambuco quatro faixas em que a vegetação natural é sucessi-

vamente: a vegetação do litoral, a mata, o agreste e a caatinga. 

Infelizmente, LUETZELBURG não incluiu na sua cole-

ção de mapas fitogeográficos do Nordeste os Estados de Per-

nambuco e Alagoas, deixando com isso um grande claro. Recen-

temente, porém, VASCONCELOS SOBRINHO publicou um 

esquema da distribuição da floresta por zonas, subzonas e mi-

croclimas, referente ao Estado de Pernambuco, preenchendo 

assim, em parte, a lacuna existente. É diferente, porém, o ponto 

de vista deste autor no que se refere à divisão das ditas “zonas”, 

pois considera o agreste uma subzona da caatinga. Segundo o 

conceito que adota, a caatinga é subdividida em agreste e ser-

                                                 
*  Trabalho apresentado no I Reunião Pan-Americana de Consulta sobre 

Geografia realizada no Rio de Janeiro em setembro de 1949. O presente 

trabalho resultou de observações feitas no campo, pelo autor, em julho e 

agosto de 1948, quando participou da excursão de estudos que a Secção 

Regional Nordeste da Divisão de Geografia do C. N. G realizou no Nordeste 

Brasileiro. 

 1 Viagens pelas províncias do Rio de Janeiro, e Minas, 1847. 
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tão. Esta divisão, entretanto, acreditamos que não deixe bem 

clara a situação, pois embora possuindo estreitas ligações com a 

flora da verdadeira caatinga, o agreste apresenta particularidades 

que justificam a sua separação como tipo de vegetação à parte, 

conforme faz LUETZELBURG na sua obra e como o estabelece 

a própria tradição popular. Por outro lado, termo sertão é de uso 

corrente na terminologia popular do sertanejo, variando, porém, 

o seu significado conforme a maneira em que é empregado. 

Num sentido amplo, e isto tanto no Nordeste como em outras 

regiões do Brasil, o termo sertão significa lugar inculto, sem 

recursos, longe de povoações maiores, tendo um vago significa-

do de civilização inexistente ou pouco desenvolvida. Neste sen-

tido não há uma definição exata do que é sertão. Compreende-se 

que seja, sentindo-o como uma paisagem natural, um conceito 

que entrou na tradição, mas não se sabe defini-lo. SAINT-

HILAIRE, observador profundo, já sente esta dificuldade assim 

o definindo: “O nome “sertão” ou “deserto” não designa uma 

divisão política de território: não indica senão uma espécie de 

divisão vaga e convencional determinada pela natureza particu-

lar do território e, principalmente, pela escassez de população” 

1. Não é preciso ir tão longe, porém. Basta que atentemos para o 

titulo da magistral obra de EUCLIDES DA CUNHA, Os Ser-

tões. Nesta obra o autor, que é paisagista por excelência, analisa 

de maneira clara o sertão nordestino, sente-o na profundeza de 

seus pormenores, descrevendo com palavras vivas a paisagem 
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em seus múltiplos aspectos; mas nunca, em parte alguma do 

livro, procura defino-lo. 

Já nos estados nordestinos o mesmo termo é também usa-

do com outro sentido, mais específico, para designar a parte 

mais seca e mais inóspita da caatinga, onde a vegetação, nas 

associações ricas em espécies xeromórficas, reflete estas condi-

ções mais drásticas do ambiente. Assim, escreve LUETZEL-

BURG, tratando da distinção entre sertão e caatinga: “Nesta 

determinação o sertanejo não obedece à classificação botânica, 

atende, apenas, o aproveitamento útil do terreno, para fins agrí-

colas ou pecuários. Em vista disto, denomina a parte mais seca e 

inútil da caatinga de ‘‘sertão”, dando ao restante o nome geral 

de caatinga” 2. E, em outro trecho 3: “Os habitantes da região 

classificam de “caatinga legítima” a região onde vegeta o Ce-

reus Jamacaru (mandacaru), que é aproveitável para pastagem, 

enquanto o “sertão”, representado pelo Cereus squamosus (fa-

cheiro) não tem utulidade alguma: é região deserta, de difícil 

trânsito e subsistência”. 

No contato que tivemos com a população sertaneja da Ba-

hia, foi-nos dado observar o emprego das expressões “sertão” e 

“praia”, de significados opostos entre si e relacionados ao regi-

me pluviométrico. A população local denomina de sertão a parte 

                                                 
2 Estudos Botânicos do Nordeste – 3.º vol., p 84. 
3  Idem, p. 62. 
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mais seca da caatinga, onde o regime pluviométrico fica restrito 

a chuvas irregulares e torrenciais, conhecidas como “trovoadas”, 

não se exercendo mais a benéfica influência do período chuvoso 

regular (o chamado “inverno” do nordestino) que, no litoral ao 

norte de Salvador, coincide com o outono-inverno. Em oposição 

ao sertão fica a praia, que compreende toda a região desde a 

boca do sertão até a costa, gozando os benefícios das chuvas 

regulares, de outono-inverno. O emprego destes termos, sertão e 

praia, é de uso corrente nesta região, e serve de exemplo caracte-

rístico, pelo seu sabor regional, uma profecia de “Antonio Con-

selheiro”, citada por  EUCLIDES DA CUNHA: “... em 1862 há 

de rebanhos mil correr da praia para o sertão; então o sertão viá-

ria praia e a praia virará sertão.” (Os Sertões, 4.ª ed., p. 171). 

O fato é que, para designar um tipo de vegetação, o termo 

“sertão” não me parece adequado, pelo seu sentido dúbio e va-

go, razão pela qual considero mais conveniente manter a separa-

ção de agreste e caatinga, e não introduzir o conceito de sertão 

que o uso generalizou num sentido vago, conforme ficou expos-

to acima. 

No presente trabalho, apenas a caatinga será tratada, 

não se abrindo espaço para analisar as características dos outros 

tipos de vegetação que ocorrem no Estado.  

 

 

A CAATINGA 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 81 

 

Sob o termo geral de caatinga, que é de origem indígena 

(caa-mata; tinga-branca, clara, aberta), está englobado um gran-

de número de formações e associações vegetais, fisionômicas e 

florísticamente diferente. Dos grandes tipos de vegetação do 

Brasil é a caatinga, sem dúvida, o mais heterogêneo. Há na caa-

tinga sempre um aspecto novo, seja de um local para outro, seja 

na mesma região em estações diferentes. Naturalmente que, den-

tro do que nós conhecemos por mata, campo limpo, cerrado, 

etc., também variam as associações vegetais constituintes da 

formação, mas, apesar de tudo, com isso pouco se altera o as-

pecto geral e o quadro fitofisionômico, nos seus traços gerais, é 

característico e inconfundível. Já o mesmo não acontece com a 

caatinga, pois a mesma assume os mais diversos aspectos, ocor-

rendo tanto sob a forma de moitas baixas e isoladas, como sob a 

forma semelhante a uma mata fechada, apresentando uma vasta 

gama de gradientes entre estes tipos extremos. Isto no que diz 

respeito aos aspectos simplesmente fisionômicos, porque se des-

cermos às minúcias da composição florística (que, em última 

análise, é que vai estabelecer a fisionomia do conjunto), ainda 

teremos maiores variações.  

MARTIUS definiu a caatinga como “Silvae Aestu Aplyl-

lae”, isto é, floresta sem falhas no estio. SAMPAIO4, entretanto, 

                                                 
4 Fitogeografia do Brasil. 
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observa com razão, que: “Há caatingas que não são florestas 

assim como há florestas que perdem as folhas no estio e não são 

caatingas”. O próprio MARTIUS tinha reconhecido a complexi-

dade do problema da caatinga e ensaia uma divisão em grupos. 

Posteriormente, CAMINHOÁ, ARRUDA CÂMARA e também 

LOFGREN se interessam pelo mesmo assunto. Mais especifico 

é LUETZELBURG, em 1923, quando ensaia uma “Determina-

ção fitogeográfica da caatinga”, estabelecendo duas classes: 

“caatinga arbustiva” e “caatinga arbórea”, a primeira com nove 

e a segunda com três grupos. A sua preocupação em fazer a 

classificação com base fisionômica percebe-se na divisão em 

duas classes, levando em conta o porte da vegetação. Quando, 

porém, é ocasião de caracterizar os grupos de cada classe, e inte-

ressam os pormenores, a determinação foi feita segundo a asso-

ciação, isto é, de acordo com as espécies vegetais dominantes 

em cada uma delas. Infelizmente, na caracterização de cada gru-

po, o autor restringe-se a esmuiçar a sua composição floristica, 

não se preocupando em dar uma descrição fisionômica bastante 

clara. Não há duvida de que a análise florística de um agrupa-

mento vegetal é indispensável, sempre que se queira fazer um 

estudo com bases sólidas, permitindo um confronto comparativo 

em diferentes locais. Mas sob o pronto de vista fitogeográfico, 

esta análise não terá valor se não for acompanhada da descrição 

fisionômica. A fisionomia é o que se vê, é o que salta aos nossos 

olhos na paisagem, e a paisagem é a essência da Geografia. Por 
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outro lado, para justificar esta impressão fisionômica, para 

apóia-la numa base sólida e tornar possível um estudo compara-

tivo, não se poderá  dispensar um estudo das associações vege-

tais constituintes do agrupamento em questão. Somente do justo 

equilibrio das duas tendências (descrição fisionômica e análise 

floristica), é que a Fitogeografia poderá evoluir num sentido 

mais amplo. 

Um fato, por exemplo, que se verídica freqüentemente na 

caatinga, é a variação na forma biológica que uma mesma espé-

cie pode apresentar. Plantas que se está habituado a ver como 

árvores típicas, de tronco perfeitamente desenvolvido, podem, 

mais adiante, quando se penetra numa região de condições me-

sológicas diferentes, surgir como arbustos enfezados, quase que 

irreconhecíveis. Explica-se isto, em parte, considerando que as 

condições do meio são extremamente rigorosas de modo que a 

vegetação é adaptada ao máximo para poder resistir. Esta extre-

ma adaptação, por sua vez traz, como conseqüência que, em 

pequenas áreas (microclimas), onde as condições mesológicas 

sejam ligeiramente mais favoráveis, isto se reflete no aspecto da 

vegetação, e as mesmas espécies assumam formas biológicas 

diferentes. 

O fenômeno mais generalizado, e que por isso mesmo é 

destacado em primeiro plano sempre que se faz uma descrição 

da caatinga, é a completa perda das folhas da quase totalidade 

das espécies durante a estação seca. Ajunte-se a isto a quase 
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inexistência de folhas largas, predominando as folhas compostas 

e móveis, a profusa ramificação das árvores e arbustos, a exis-

tência freqüentemente, mas não sempre, de plantas crassas e 

espinhentas, e ter-se-á uma descrição generalizada da caatinga. 

Levando em conta, porém, certas minúcias, podemos re-

conhecer no Estado de Pernambuco uma série de formações 

distintas no conjunto da caatinga, segundo uma distribuição em 

faixas distintas, do sul para o norte, a partir das margnes do São 

Francisco e em direção à região montanhosa do norte do Estado. 

Analisaremos, a seguir, separadamente, cada um desses 

tipos, procurando, sempre que possível, indicar as espécies mais 

características e as condições de solo e da utilização humana. 

 

 

CAATINGA SECA E AGRUPADA 

 

Partindo do rio São Francisco, que forma o limite sul do 

Estado, vamos ter o primeiro tipo de caatinga: a “caatinga seca e 

agrupada” das margens do São Francisco. Ao contrário do que 

seria de se esperar, é exatamente ao longo das margens do rio 

que se encontra a caatinga mais enfezada e com um aspecto for-

temente xerófilo dado pela grande quantidade de cactáceas e 

bromeliáceas que encerra. Não há formações hígrófitas, nem 

mesmo junto às margens, e tem-se “o espetáculo extraordinário 
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de ver deslizar um rio perene com sua abundância de águas por 

entre uma vegetação atribulada e escassa”.5  

O relevo da região próxima ao São Francisco é, com pou-

cas exceções, pouco acidentado, formando extensões suavemen-

te onduladas que oscilam em torno de uma altitude de 300 me-

tros. Quanto à constituição geológica, predominam as rochas do 

complexo cristalino, com exceção dos tabuleiros sedimentares 

da bacia do alto Moxotó e da região compreendida entre a serra 

de Tacaratu e a foz do Pajeú. 

Embora fosse de capital importância um estudo pormeno-

rizado das condições climáticas, cuja influência na vegetação 

neste caso é indiscutível, a falta de dados mais completos em 

virtude da inexistência de uma rede mais densa de estações cli-

matológicas não o torna possível. No que se refere à questão da 

pluviosidade já existem, porém, dados e mapas publicados por 

órgãos especializados (Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas e Divisão de Águas do Ministério da Agricultura) que 

fornecem minudências interessantes. Assim, verifica-se, por 

exemplo, que quanto à pluviosidade, é esta uma das regiões me-

nos favorecidas do Brasil, sendo a média anual das precipitações 

inferiores a 500 milímetros. Além disso, há duas estações bem 

nítidas: uma estação chuvosa, de novembro a abril, durante a 

                                                 
5 VASCONCELOS SOBRINHO – As regiões naturais de Pernambuco. 
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qual caem 450 milímetros do total da precipitação, distribuindo-

se os restantes 50 milímetros em cinco meses (maio-outubro). 

Há, portanto, uma prolongada estação seca durante a qual a eco-

nomia de água na relação solo-planta assume proporções drásti-

cas. 

 Observada no conjunto, esta vegetação é de porte médio, 

com 2,50 a 3,0 metros de altura, constituída essencialmente de 

arbustos profusamente ramificados, formando um emaranhado 

espinhoso. Este emaranhado, porém, não torna a vegetação im-

penetrável por que a tendência é de formar agrupamentos, dei-

xando entre si espaços em que o solo fica desnudo. Este é raso, 

pedregoso e duro, não apresentando o mínimo vestígio de humo, 

mesmo onde a vegetação fica um pouco densa. Observando o 

aspecto geral, tem-se então como que alamedas completamente 

desimpedidas de vegetação (pelo menos na estação, quando fo-

ram observadas), contornando agrupamentos onde, em torno de 

alguns arbustos enfezados, se empilham amontoados de cactá-

ceas. Estas ilhotas de vegetação podem também, o que não é 

raro, ser formadas de um único indivíduo de xiquexique (Cereus 

gounelle (WEBWER), LUETZ), também conhecido por alastra-

do, ou de touceiras de macambira (Bromélia laciniosa MART.). 

Raramente ocorrem, nesta paisagem angustiada, árvores com 

tronco ereto e bem conformado. A tendência é sempre a da má-

xima ramificação desde a base do caule. As espécies que for-

mam o emaranhado da vegetação arbustiva são principalmente: 
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a caatingueira (Caesalpinia sp); a faveleira (Jatropha phyllan-

cantha (MART.) MUELL.); a jurema (Mimosa sp); o marmelei-

ro (Combretun sp.); uma e outra umburana (Torresea cearen-

sis), e umbu (Spondias tuberosa), além de cactáceas colunares 

(mandacaru), em alguns trechos. Das cactáceas de porte reduzi-

do (50 centímetros e menos) ocorre um grande número de indi-

víduos, mas, em compensação, o número de espécies é reduzido, 

aparecendo principalmente: o xiquexique (Cereus gounellei 

(WEBER) LUETZ), palmatória de espinho (Opuntia sp) e o 

rasteiro quipá (Opuntia sp.), além de outras menos conhecidas. 

Este tipo de caatinga ocorre ao longo do rio São Francis-

co, constituindo o que VASCONCELOS SOBRINHO denomina 

de “sertão baixo”. LUETZELBUG também a ela se refere como 

sendo uma das caatingas mais secas, cognominando-a de “a caa-

tinga do São Francisco”. 

Procurando enquadrar esta caatinga na classificação de 

LUETUZELBURG, verifica-se a sua identidade com o 3º grupo 

da classe primeira (classe arbustiva), Spondias-Caesapinia- 

Cnidoscolus-Caatinga, descrita como segue: ‘As diversas famí-

lias que formam este grupo ocupam grandes extensões na caa-

tinga seca. As spondias são representadas por 20%, igual núme-

ro os cnidoscolus, 40% são reclamados pelas caesalpinias (caa-

tingeira, etc.), 10% ocupa o Piloscereus setosus (atalmente C. 

gounellei – xiquexiqe), e o restante cabe às baraúnas, schinus e 

bau-branco. O solo é geralmente coberto de baixas cactáceas e 
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grande número de bromélias, que nesse grupo já formam peque-

nos tapetes; é coberto de pedregulhos, extremamente seco e per-

tence à parte mais árida” 6 

Pela própria descrição da paisagem, natural, já se depre-

ende que a utilização desta região é insignificante. Ao longo das 

margens do rio, aproveitando as vazantes que ficam após as 

cheias, fazem-se pequenas lavouras de subsistência, além disso, 

verifica-se apenas uma criação extensiva, na qual predomina a 

espécie caprina, que é capaz de se contentar com um pasto tão 

precário. 

 

 

CAATNGA SECA E ESPARSA 

 

Conforme vimos, o tipo de caatinga acima descrito é pe-

culiar às margens do médio São Francisco, no Estado de Per-

nambuco. Em Jatinã e seus proximidades, porém, ocorre uma 

caatinga que não se enquadra no tipo acima descrito que exige 

uma descrição à parte. Em lugar de grupos têm-se aqui arbustos 

isolados, bem distanciados uns dos outros, de maneira que as 

copas não se tocam. O solo é pedregoso, extremamente lavado e 

desnudo, faltando qualquer cobertura vegetal rasteira entre os 

arbustos. Faltam mesmo as cactáceas e toda vegetação se com-

                                                 
6 Obra citada – 3.º vol., p. 87. 
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põe de arbustos isolados, com 2 metros de altura em média, e 

muito espaçadamente algumas “umburanas” de porte arbóreo. 

Os arbustos são principalmente o pereiro (Aspidosperma pirifo-

lium MART.) que forma mais ou menos 60% desta sinusia, se-

guindo-se, na ordem de importância, a faveleira (Jatropha phyl-

lacantha (MART). MUELL), a caatingeira, o marmeleiro, etc. 

Este tipo identifica-se com o 5.º grupo da classe primeira 

(Combretum-Aspidosperma-Ceasalpinia-Caatinga) na classifi-

cação de LUETZELBURG. 

Menor ainda do que no caso anterior, o aproveitamento 

desta região é praticamente nulo. O solo raso, pedregoso, apre-

senta a superfície endurecida sobre a qual se deposita uma poei-

ra estéril ou então, nas depressões, depósitos de areia lavada. 

Não há o mínimo vestígio de humo. Toda matéria orgânica que 

chega ao solo é ressecada, pulveriza-se e é levada pelas águas de 

escoamento superficial, na ocasião das chuvas. A superfície do 

solo apresenta-se assim como que lavada tornando-se imprópria 

à vegetação rasteira, por menos exigente que seja. 

 

 

 

 

CAATINGA ABRUSTIVA E DENSA 
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Seguindo na direção norte, à medida que se deixa as pro-

ximidades do São Francisco, o aspecto da caatinga vai sofrendo 

modificações. A principal diferença é o adensamento da sinusia 

arbustiva que ser torna mais contínua, deixando de constituir 

agrupamentos ou indivíduos isolados como nos casos anteriores. 

Além disso, passa a fazer parte da caatinga uma maior porcenta-

gem de árvores, principalmente baraúnas e aroeiras. Outro fato, 

que pela sua importância econômica chama a atenção, é a ocor-

rência de grandes quantidades de caroá (Neoglaziovia variega-

ta), que no tipo anterior é encontrado apenas esporadicamente. 

Temos assim ainda um relevo suavemente ondulado, osci-

lando as altitudes de 350 a 400 metros, uma caatinga arbustiva 

densa, com ocorrência de elementos arbóreos. 

A cobertura vegetal, porém, apesar de ser contínua, não 

chega a fazer um sombreamento total do solo, deixando sempre 

que, por entre a folhagem, atravessem diretamente até o solo 

parte dos raios solares. RICHOMER DE BARROS7 em um tra-

balho sobre o caroá (O problema da água nos sertões dos caro-

azais, p. 4) já se refere a este fato com as seguintes palavras: “..., 

mas podemos assegurar que o caroá gosta da sombra dos morros 

e das juremas. Talvez porque a sombra dessas leguminosas é 

pouco protetora. Em síntese, o caroá quer sombra, porém, som-

bra fraca, desejando também a presença dos raios de sol que se 

                                                 
7  Citado por L. XAVIER em O Caroá p. 129. 
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coam através dos ramos das árvores que coabitam nesta associa-

ção sui-generis”. A transcrição deste trecho se justifica porque a 

área de distribuição do tipo de caatinga que estamos tratando, 

coincide com a área de distribuição mais densa do caroá no Es-

tado de Pernambuco. 

Neste tipo temos, então, três sinusias distintas. A primeira, 

arbórea, é formada principalmente de baraúnas (Schinopsis bra-

siliensis), aroeiras (Schinus sp.), angicos (Caesaplinia sp.) e 

outras árvores de conformação normal, um tronco bem definido 

e atingindo 4 a 6 metros de altura. A par destas, pode-se acres-

centar outras que pelo porte equivalem às acima citadas, mas 

cuja conformação é menos regular, tendo tronco e galhos retor-

cidos com é o caso da umburana e do umbu. As árvores geral-

mente ocorrem isoladas, e pelo fato de conservarem a folhagem 

verde por mais tempo do que a vegetação arbustiva, destacam-se 

do conjunto da caatinga, quando se tem uma visão de um ponto 

elevado, sobressaindo tanto pelo porte como pela tonalidade das 

folhas. 

A segunda sinusia, arbustiva, é mais contínua, constituin-

do um emaranhado de galhos ramificados, geralmente espinhen-

tos, atingido em média 2 a 3 metros. Também o número de es-

pécies é bem maior e pode-se citar como as mais comuns: a ju-

rema (Mimosa sp.), a caatingeira (Caesalpinia sp), a faveleira 

(Jatropha phyllacantha (MART., MUELL.); o pinhão bravo 

(Jatropha Rohliana, (MART.), o marmeleiro e muitas outras. 
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Finalmente, vem a terceira sinusia com meio metro ou 

pouco mais, onde abundam as malváceas e compostas (as mal-

vas e carquejas da linguagem popular) e onde ocorrem as cactá-

ceas e bromélias. Das primeiras as mais encontradas são o xi-

quexique e a palma de espinho que nos locais muito pedregosos 

e mesmo nos afloramentos rochosos tornam-se mais abundantes. 

Das bromélias ocorre uma e outra macambira e, em grandes 

massas, o caroá, cujas folhas ultrapassam em alguns casos dois 

metros de comprimento. 

Paralelamente ao maior desenvolvimento da vegetação 

natural, vamos encontrar nesta região um maior aproveitamento. 

São comuns lavouras de algodão, mamona, mandioca além da 

exploração do caroá por diversas usinas de beneficiamento. É 

freqüente encontrar-se também gado à solta dentro da caatinga, 

perambulando livremente à procura de alimentação. Predomina 

sempre, porém, a criação de caprinos que melhor se adapta às 

condições naturais, e que está mais de acordo com o tipo de 

economia da escassa população. 

 

 

 

 

 

CAATINGA DAS SERRAS 
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À medida que se chega mais próximo dos maciços montanho-

sos do norte do Estado, a vegetação gradativamente vai sofrendo 

modificação. Os representantes arbóreos passam a assumir maior 

importância e o aspecto geral da vegetação torna-se menos seco pela 

permanência de folhas verdes em muitas espécies. 

Ao mesmo tempo novas espécies passam a imiscuir-se entre 

as habituais da caatinga, formando o conjunto um novo aspecto fisi-

onômico que se assemelha ao de uma mata de fraco desenvolvimen-

to. Esta introdução de novas espécies se faz sentir, principalmente, 

pelo aparecimento de plantas de constituição herbácea cujo adensa-

mento é de molde a não deixar mais o solo a descoberto. O grosso da 

vegetação, entretanto, das mesmas espécies comuns na caatinga com 

a única diferença de que assume um desenvolvimento muito maior, 

a ponto de à primeira vista parecerem espécies diferentes. 

Infelizmente, por motivos de força maior, não foi possível 

uma demora mais longa na área de ocorrência deste tipo de caatinga 

e todas as observações que tenho a respeito da mesma se resumem 

em notas tomadas numa viagem rápida de reconhecimento. Por ou-

tro lado, informações de pessoas idôneas foram de grande valia. 

Assim, por exemplo, quanto à caducidade das folhas tive informação 

de que no auge da estação seca a maioria das espécies perde as fo-

lhas embora este fenômeno não possa ser comparado em drasticida-

de ao que se dá na caatinga de fácies mais xerófita. 

No que diz respeito ao aproveitamento destas áreas, nota-se 

pelo simples exame da paisagem que as mesmas oferecem condi-
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ções bem melhores do que a caatinga em geral. Impressiona de ma-

neira agradável o número relativamente grande de lavouras que 

ocorrem. O milho, o feijão e outras culturas apresentam um desen-

volvimento satisfatório sendo cultivados pelos processos rotineiros. 

Em conseqüência disso, também, é bem maior a concentração da 

população e mais elevado o padrão de vida da mesma. 

Este aspecto pode ser observado nas zonas montanhosas do 

norte do Estado, na serra de Taracatu e ainda, em menor escala, na 

serra Talhada, no município do mesmo nome. 

 

 

CAATINGA DO CHAPADÃO DO MOXOTÓ 

 

 O chapadão do Moxotó tem a reputação de ser a parte mais 

inóspita de todo “sertão” pernambucano. Formado de uma areia 

solta, de coloração acentuadamente violácea, este chapadão apresen-

ta um alto grau de permeabilidade, não retendo, pois, água na sua 

superfície. Esta só é encontrada a grandes profundidades, tornando a 

perfuração dos poços tão dispendiosa que não pode entrar na cogita-

ção dos proprietários de poucos recursos financeiros. Predominam 

nesta região os grandes latifúndios, praticamente inaproveitados e 

constituindo pastos naturais de péssima qualidade. 

A vegetação natural é baixa, arbustiva, ocorrendo, geralmente, 

um grande número de palmeirinhas de ouricuri. O que confere, po-

rém, um cunho característico à vegetação é a enorme quantidade de 
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facheiros (Cereus squamosus?) de alto porte (4 a 5 metros) que aí 

ocorrem. Segundo um cálculo estimativo, em cada círculo de dez 

metros de raio há pelo menos um individuo desta espécie. 

Além destes tipos descritos há outros que pela falta de conhe-

cimentos a respeito dos mesmos ou pela exigüidade da área que 

ocupam deixam de ser focalizados. Assim, por exemplo, as “matas 

das serras úmidas” mencionadas por VASCONCELOS SOBRI-

NHO na serra Negra, cuja altitude ultrapassa mil metros. Não tive-

mos ocasião de percorrê-la, infelizmente. 

Um problema interessante oferece a chapada do Araripe, cuja 

vegetação, segundo LUETZELBURG, era de agreste em vias de 

devastação. Atualmente, segundo o relato dos participantes da ex-

cursão, que lá estiveram, a devastação chegou a tal ponto que não é 

mais possível identificar a vegetação natural. Fica, portanto, uma 

dúvida neste ponto. 

Descendo a pormenores, pode-se mencionar ainda o fato de 

que, ao longo de alguns rios, desenvolve-se, às vezes, uma vegetação 

especial, como é o caso, por exemplo, do rio Moxotó, no curso infe-

rior do qual há uma concentração de carnaúbas e caraibeiras. Estas 

últimas, aliás, costumam aparecer ao longo da maioria dos rios. 

Acompanha este trabalho um esboço em que estão represen-

tadas em traços gerais, as áreas de ocorrência dos diferentes tipos de 

vegetação escritos.  A função deste esquema é apenas de assinalar e 

não delimitar estas áreas, pois que para tal, estudos mais demorados 

e minuciosos seriam necessários. A realização destes estudos seria 
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de grande interesse não só sob o ponto de vista da pesquisa pura-

mente cientifica, mas também, sob o da aplicação prática, uma vez 

que está em estudo o aproveitamento do vale do São Francisco. 

Cumpre chamar a atenção, por exemplo, de que exatamente as áreas 

mais próximas ao rio, e por isso as que estariam em cogitação para 

uma irrigação econômica, são as que oferecem piores condições de 

solo, principalmente no que se refere à profundidade do mesmo. 

Para qualquer plano de aproveitamento será indispensável um levan-

tamento munucioso, não só topográfico, como também pedológico e 

fitogeográfico, com a finalidade de reconhecer as áreas cujo aprovei-

tamento seja realmente econômico. 

Seria interessante, também, o real conhecimento das grandes 

reservas de caroá, o que serviria de base para um plano de explora-

ção racional, pois, que atualmente, esta exploração é desordenada e 

sem a mínima preocupação de garantir reservas para o futuro. Além 

disso, não está excluída a possibilidade de uma agricultura intensiva, 

– mesmo sem irrigação, desde que se empreguem as culturas mais 

adequadas e os métodos agronômicos mais atualizados em tais con-

dições. 

Toda região, portanto, oferece um vasto campo para interes-

santes estudos, necessários como base para o plano de aproveitamen-

to que se pretende realizar, em função da utilização da cachoeira de 

Paulo Afonso. 
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PREVISÕES FOLCLÓRICAS DAS SECAS E 

DOS INVERNOS NO NORDESTE 

BRASILEIRO 

 

 

 

 

 
Minha homenagem aos ilustres folcloristas presentes 

      ao V CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, 

                    reunido em Fortaleza, de 20 a 27 de julho de 1963. 

 
No Nordeste, as alternativas das secas e dos invernos 

nunca deixam de suceder-se com desconcertante irregularidade. 

Surgem as secas, quando menos as esperamos e, jamais, 

igualmente, deixam de surpreender. As perquirições 
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meteorológicas até hoje realizadas são todas falhas, ilusórias, 

carecentes de positividade. “Qualquer, pessoa, diz Luis Vieira, 

ex-Inspetor  do  DNOCS, em uma de suas entrevistas, pode dar 

sua opinião sobre a época em que se verificarão as secas. 

Nenhuma, porém, o fará com precisão, pois, até o presente 

momento, nem mesmo as pessoas entendidas em meteorologia 

conseguiram fixar com absoluta certeza os períodos de secas”. 

A confirmação destes conceitos temo-la no seguinte fato: 

Em começo de 1932 o Serviço de Meteorologia do Rio de 

Janeiro divulgou uma notica em que prognosticava “para o ano 

de 1932 chuvas copiosas e, possivelmente, enchentes por todas 

as zonas do Nordeste”. A realidade de 32 deve de ter sido 

decepcionante para o referido Serviço, pois, o que, vimos, foi 

uma grande seca. 

A propósito,  COLUMBUS O’DONEL ISELIN, diretor 

do WOODS HOLE OCEANOGRAFIC INSTITUTION,  em 

Massachusetts, respondendo, em 12 de agosto de 1959, a uma 

carta do Prof. Moacir Porto, da Escola de Engenharia do Ceará, 

assim se exprime: “A previsão do tempo de longo alcance, digna 

de confiança, está ainda em sua infância. Previsões de 

precipitação para trinta dias são publicadas de duas em duas 

semanas nos Estados Unidos e estão-se tornando cada vez mais 

fidedignas”. 

Em entrevista concedida a  O POVO de 29-11-62, o Prof. 

João Ramos, Diretor do Instituto de Meteorologia da 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 100 

Universidade do Ceará, instado a pronunciar-se sobre o inverno 

de 1963, declarou o seguinte: “As previsões de longo prazo são 

tão difíceis que os melhores serviços meteorológicos do mundo 

falham ao fazê-lo. Previsão de inverno é um trabalho difícil e até 

irrealizável”. 

A inconstância das chuvas, o temor das secas e a ausência 

de órgão previsor do tempo geram, pois, no espírito atribulado 

do sertanejo, grande inquietação, tanto maior quanto mais se 

aproxima a época das precipitações pluviais. Nesta conjuntura, a 

seu modo, entra o sertanejo a interpretar os fatos da natureza e a 

fazer previsões empíricas do tempo. 

Há um provérbio que diz: “De chuva a eleição não se faz 

previsão”. Todavia, como afirma J. de Figueiredo Filho, “todo 

mundo é profeta no Ceará e no Nordeste. Como são muitos os 

adivinhos, alguém há de acertar, assim, como se tira dinheiro em 

jogo do bicho ou na roleta do jaburu”. Aliás, os sertanejos mais 

antigos e aqueles que fazem alguma leitura emitem suas 

profecias arrimadas em interpretação do Lunário Perpétuo que, 

segundo Felipe Guerra, em Secas contra seca, “tem para muitos 

sertanejos, ainda, a força das Escrituras Sagradas”. 

As previsões populares do tempo não são privativas do 

Nordeste brasileiro. Os indus acreditam que, quando as cobras 

dançam, vai chover. Conta BREWTON BERRY que “Os 

caçadores de Bornéu  observam as Plêiades e determinam o 

tempo para preparar a terra para a plantação”. Informa  GEORG 
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BUSCHAN que “O cuco passa por anunciar e trazer a chuva, 

sobretudo quando seu canto é  ouvido próximo das habitações”. 

FRANZ BAUR,  por sua vez, narra que, na Alemanha, “o desejo 

de poder prever o tempo é quase antigo como a própria 

humanidade, porque o tempo é para muitos ramos da atividade 

humana, principalmente para os que cuidam da alimentação do 

homem, de grande importância. Da observação do vento e das 

nuvens, ou da orientação dos animais e da transmissão verbal de 

resultados de observações, de geração para geração, formaram-

se, vagamente, determinadas regras de tempo que se conservam, 

em parte, até hoje”. 

Refere YVES D’EVREUX que, entre os testes a que se 

submetia um índio, a fim de ser guindado à categoria de Pajé, 

figurava curar os doentes com sopro e prenunciar chuva. 

O nordestino, mercê do insulamento do meio físico em 

que vive e por força da natureza de sua personalidade anímica, 

“tão mestiça quanto na sua constituição física”, como preceitua 

ALCÂNTARA MACHADO,  em Vida e morte do bandeirante, 

não podia menos de tomar o mesmo rumo. Daí a sua postura 

perscrutadora em face do tempo e das coisas. Observa a posição 

das constelações, o movimento dos astros, o circulo da lua, a 

forma das nuvens e não deixa de reparar nas condições do ocaso 

nem nas circunstâncias personalíssimas em que nasce o sol em 

determinados dias. O canto dos pássaros, a atitude dos insetos, a 

conduta dos animais e o comportamento das árvores, outros 
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tantos elementos são de que se socorrem os sertanejos, para tirar 

conclusões sobre se, no próximo ano, haverá seca ou inverno. E 

tudo isto além de enriquecer o nosso variado folclore, constitui 

um corpo de doutrina, um código de sabedoria popular com que 

se procura deitar luz sobre o futuro. 

ADMER VIDAL, percuciente conhecedor da alma 

sertaneja, animado, talvez, do conceito de BREWTON BERRY,  

de que “ a natureza tem por esporte anunciar, generosamente, as 

suas intenções”, empresta excepcional valor às previsões 

populares do tempo, ao afirmar que “o sertanejo é mestre no 

assunto, não erra, não se equivoca – fala de certeza” 

E, na verdade, para os sertanejos, tais experiências valem 

mais que toda a ciência experimental dos doutores, porque são 

tradições orais que vêm de outros eras, legadas por seus maiores 

homens bem experimentados neste mister. Daí a fé inviscerada 

que nelas depositam e que lhes mantém o tônus da esperança 

cheio de vitalidade. Quando alguém, em base cientifica, se 

aventura a predizer se o ano futuro é seco ou molhado, o caboclo 

sertanejo costuma ironizá-lo dizendo que “profecia de doutor 

não vale para nada: quando diz que vem chuva é seca e quando 

pensa em seca o que aparece é inverno grande”. No entender dos 

sertanejos, ninguém melhor do que eles conhece os problemas 

de sua região porque nela vivem e observam. 

Alguns desses profetas, adivinhadores de seca e inverno, 

são discretos e reservados nas suas afirmações. Outros, porém, 
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apresentam-se jactanciosos e não perdem oportunidade de fazer 

praça de suas previsões. Destes, o povo não perdoa os erros, a 

propósito, conta Luis Vieira que certo individuo assegurava que 

em tal ano as terras do Nordeste seriam assoladas de terrível 

seca. Como se não verificara tal previsão, o impostor quase fora 

linchado pelo povo. Conheço outro caso de certo profeta que, 

havendo vaticinado seca para 1950 e se não tendo vingado a sua 

predição, pois 1950 foi ano de bom inverno, algumas pessoas 

pretenderam dar-lhe um banho na corrente tumultuosa de um rio 

transbordante “pra não sê besta, pois só Deus sabe quando vem 

chuva”, dizia. 

Releva notar, entretanto, que incontestavelmente, muitas 

pessoas possuem aguçada sensibilidade de observação e se 

algumas destas observações ou experiências são destituídas de 

fundamento e bom senso, outras, todavia, não deixam de basear-

se em razões que farte plausíveis. “Indivíduos incultos, comenta 

FELIX RENAULT, testemunham, às vezes, espírito de 

observação que muitas vezes os sábios não possuem”. 

Leio em Civilização  e cultura de Folk, de ROBERT 

REDFIELD, que em Yucatan, onde como no nordeste brasileiro, 

há alternâncias de secas e invernos, cinco deuses de chuva, 

ocupam, respectivamente, os pontos cardeais do firmamento e o 

centro do céu, os quais, sob a direção imediata de São Miguel, 

chefe supremo e mediador entre os homens e os deuses, 

governam as chuvas e têm poderes especiais para produzí-las 
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torrencialmente. Há uma cerimônia anual, celebrada sob a 

invocação destas divindades, que assegura a chegada  da chuva e 

outra, extraordinária , que associa, coletivamente, todos os 

homens do lugar, em ocasiões de ameaças de secas. Para fora 

disto, em algumas localidades, de regra,  pede-se chuva 

dirigindo-se preces ao santo padroeiro nove noites consecutivas. 

No Nordeste brasileiro não existe esta incongruente 

simbiose de catolicismo e paganismo. Não possuímos deuses 

mandadores de inverno, nem o culto pagão das chuvas. Sendo, 

porém, a mentalidade do sertanejo, por úndole  e educação, 

nimiamente voltada para os santos e coisas sagradas do 

catolicismo, não podia deixar de ver, em tudo, interferência 

Divina. Por isso, quando as circunstâncias do tempo são 

ameaçadoras, fazem-se orações, procissões e promessas pessoais 

e coletivas aos santos tutelares, no intuito de que afastada seja 

com as chuvas benfazejas, a perspectiva angustiosa da seca. 

Neste sentido, a própria igreja católica, oficialmente, inculca 

orações especificas. Em aviso n. 396, de 18 de janeiro de 1954, 

por exemplo, aos padres de sua Arquidiocese recomenda. D 

Antônio de Almeida Lustosa que, durante a celebração das 

missas se reze a oração Al Pedendam Pluviam em facor de bom 

inverno no referido ano. 

Existem, entretanto, algumas lendas em que os santos do 

catolicismo são figuras capitulares. Assim é que, para virem as 

chuvas com abundância, costuma-se, às vezes, proceder à 
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transferência das imagens de um altar para outro, não só dentro 

da mesma igreja, vila ou cidade, senão, também, para altares 

situados a várias léguas de distância. É costume, outrossim, 

roubar e ocultar os santos de altares particulares. Estas imagens, 

destarte expatridas, só voltarão a seus próprios lares quando o 

inverno se manifestar. Conta Celso Gomes de Matos ser crença 

geral no Crato que, quando se furta uma imagem de uma 

residência particular para depois entregá-la a seu respectivo 

dono, em procissão, este santo, assim desterrado, faz chover. 

“Os santos retirados, abruptamente, dos seus lares para 

residirem em outro oratório, sem festa, sem procissão e sem 

cânticos, informa Getúlio César, por certo se ressentirão e, para 

voltar, fazem cair chuvas copiosas. É essa a crença do nosso 

povo”. 

Na época da nossa colonização os padres da Companhia 

de Jesus deprecavam chuvas promovendo procissões. É o que se 

depreende de uma carta do Padre Nóbrega, datada da Bahia, em 

10-7-1559, e dirigida aos Padres de Portugal. Nela se conta que 

entre as procissões efetuadas “principalmente uma fizeram 

pedindo chuva pela grande seca que havia”. 

Ainda de todo não termina o inverno e já o sertanejo se 

preocupa de fazer experiências que possam algo revelar sobre o 

próximo ano. Assim, as primeiras experiências são feitas em 

julho e se relacionam com São João e São Pedro. Diz-se que se 

no dia 23 ou 24 de junho, véspera ou dia de São João, cair um 
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serenozinho ou pintar chuva durante o dia, o inverno do ano  

seguinte será bom. Afirma-se outrossim, que à noite cair chuva 

que apague a fogueira de São João, não faltará inverno, 

igualmente, no próximo ano. Veríssimo de Melo (Chuva na 

tradição popular. SOCIOLOGIA, março de 1951) anota esta 

experiência colhida por mim da boca de um rurícola do 

município de Santa Quitéria. Contou-me Abílio Pinheiro da 

Silva, morador na propriedade Riacho Verde, no município de 

Itatira, que na véspera do dia de São João, no lugar em que for 

feita a fogueira, previamente se enterra uma garrafa, cheia de 

água. Neste sitio, então , se levanta a fogueira. No dia seguinte, 

extinta a mesma, se a garrafa conservar-se ainda cheia, haverá 

bom inverno. Se estiver inteiramente, vazia, será uma seca. Se 

nela existir bastante água, sinal de de inverno regular. Se, 

porém, houver muito pouca, conta-se com  um inverno escasso. 

O dia de São Pedro também serve de experiência. Em fins de 

1949 dizia-me Francisco Anastácio Costa, morador na fazenda 

Feijão, no município de Canindé, que, quando o dia 29 de junho, 

dia de São Pedro, pinta chuva, o inverno vindouro é de boas 

águas. Acrescentou-me, ainda, que naquele ano tal dia foi muito 

bonito, prometendo até rio cheio, por isso fez bons roçados e 

estava confiante que o ano de 50 seria um ano de muito bom 

inverno. E foi, muitas pessoas do município de Canindé 

informam que, quando o ano é bom, gosta de pintar chuva, 

antecipadamente, do dia 3 para o dia 4 de outubro, dia de São 
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Francisco. Mas esta observação não é exclusiva de Canindé. É, 

igualmente, feita em Mombaça. Assim é que Serafim Pedrosa de 

Lima afirma que, quando há manifestação de chuva no dia 3 de 

outubro, é bom sinal de inverno.  Relâmpagos nos dias 7 e 8 de 

dezembro, véspera e dia da Conceição, significa ótimo 

prenúncio de bom e próximo inverno. Os sertanejos observam 

muito este sinal que Felipe Guerra colheu no Rio Grande do 

Norte e consignou em Secas contra seca. O dia 13 de dezembro 

não se passa sem se fazer a experiência de Santa Luzia. Sobre 

uma superfície lisa qualquer, exposta ao sereno da noite, 

depõem-se seis pequenas pedras de sal que representam, 

designadamente, os seis primeiros meses do ano. Na manhã 

seguinte, o maior ou menor grau de umidade de cada pedra 

responde à maior ou menor intensidade  de chuva no mês que 

ela representa. A este respeito registra Felipe Guerra um fato 

cômico . “Contam que um gaiato, vendo uma velha colocar as 

pedrinhas em certo lugar, foi às ocultas, e deitou uma gota 

d’água em cada pedra. Pela madrugada a velha ficou 

aterrorizada e alarmada ante a perspectiva de seis  meses de 

inundações”. Às seis horas da manhã do dia 3 de fevereiro, dia 

de N.S das Candeias, costuma-se fazer uma pequena fogueira 

com fragmentos de madeira a qual se não deixa enchamejar. Se 

a fumaça subir verticalmente é inverno ruim. Se, ao contrario a 

fumaça espalhar-se rasteira, muito baixa, preconício é de bom 

inverno. A barra de nuvens com que se apresenta o amanhecer 
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dos dias de Natal e ano-bom, traz, muita vez, indícios de inverno 

promissor. 

Se, ao serem partidas as hóstias, nas missas do Galo e 

Ano-bom, dão elas um estalido crepitante, conclui-se em 

desfavor do ano; se, ao contrário, emitem um som surdo, 

significa sinal de bom inverno. Disse-me um velho sertanejo, 

residente ao município de Patos, que nunca deixa de assistir ``as 

missas do Galo e Ano-Bom e ajoelha-se sempre perto do padre, 

a fim de escutar o estalo da hóstia consagrada. Acrescenta que é 

uma experiência dos seus avós que não falha. Um jovem 

português, residente em Fortaleza, informou-me que, nas zonas 

rurais de Portugal, os camponeses têm muito em conta esta 

experiência em certas previsões do tempo e se baseiam no 

estado higrométrico do ar. Se o estalo da hóstia é surdo é porque 

o tempo está úmido e prenuncia chuva. Se, ao revés, é 

crepitante, significa secura do ar, por conseguinte, falta de 

chuva. Abelardo Parreiras, a respeito desta experiência, faz, em 

Sertanejos e cangaceiros,o seguinte comentário: “A experiência 

mater é sem dúvida, esta. Consiste no seguinte: geralmente, nas 

capelas, distanciadas do sertão, costumam os componeses muito 

se esforçarem pela celebração desta solenidade. Da vizinhança 

de muitas capelas, existentes no interior dos lugarejos, acorre 

uma verdadeira multidão que se espraia ao longo das pequenas 

praças fronteirinhas às capelinhas do sertão. Precisamente à 

meia-noite o sacerdote inicia a missa. Sucede que, às vezes, ou a 
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temperatura ambiente é de calor sufocante ou se torna 

amenizada  pela aproximação dos ventos alísios, portadores de 

chuvas. Se, na primeira hipóteses  (calor), a fração da partícula 

no altar dá um pequeno estalido, e logo, os circunstantes 

apreensivos, retiram-se na convicção de “seca”; se, porém, na 

segunda hipótese (ventos alísios), a fração litúrgica não produz 

estalido e, imediatamente, inundam-se os ânimos de alvíssaras 

esperanças de abundantes chuvas”. 

Contava o velho José de Barros, morador no sitio 

Petrópolis, próximo a Mulungu, na Serra de Baturité, que se, 

durante a festa de São Sebastião, celebrada naquela vila, de 10 a 

20 de janeiro, os balões soltados à noite, depois da novena, se 

dirigiam para o lado do poente ao sertão, o inverno  seria 

escasso. Se, porém, rumavam para o lado do nascente, podia-se 

contar com bom inverno. 

Para o dia de São José, 19 de março, que é sempre 

precedido de novenário e promessas, já meio desconfiados, 

convergem os sertanejos as últimas esperanças sobre o inverno 

do corrente. Se não chover até este dia, está decretada a seca. O 

dia 19 de março, naturalmente, pode apresentar modificações 

atmosféricas com indícios de chuva, mercê da influência 

equinocial. Mas o sertanejo, que isto ignora, crê tão-somente no 

poder de São José. Em Ao som da viola diz Gustavo Barroso que 

“tal crença é dos povos do oriente europeu e, através da 

Península Ibérica, modificada pelos ambientes e pelas devoções 
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especiais,  veio localizar-se no centro-norte do Brasil”. Luis da 

Câmara Cascudo, em Anubis e outros ensaios, reafirma ter 

vindo de Portugal esta tradição. Todavia, cita um trabalho do 

Prof. J.A. Pires de Lima que julga ter esta crença popular origem 

muçulmana. 

Além destas experiências relacionadas com os santos, 

outras, inúmeras, existem, não menos curiosas  e originas, que 

se prendem à vida dos animais, dos vegetais, às condições 

particulares dos minerais, aos astros, e enfim, às variadas 

mutações da atmosfera. 

Vários sertanejos afirmaram-me que se, no fim do ano, o 

gado entra a comer osso, deve-se pensar numa seca. Getúlio 

César arrola esta farto em Crendices do Nordeste. No começo de 

dezembro de 1953, ao indagar de um morador da fazenda Oitis, 

município de Itatira, se eram boas as suas experiências de 

inverno para 1954, respondeu-me da seguinte maneira: “A 

minha primeira experiência, baseada na reprodução dos bichos 

do mato, era muito boa, doutor, porque o que não está dando 

cria está amojado. Mas agora, eu estou meio desconfiado de 

inverno porque o gado anda a roer osso pelos terreiros. Por isso 

eu só terei certeza de inverno ou de seca no dia primeiro de 

janeiro. Se o sol sair embarcado haverá bom inverno”. 

Embarcado significa envolvido em nuvens. 

“Tatu, deu o mês de novembro, dezembro, janeiro e dias 

de fevereiro, continuando magro, é bom sinal de inverno, 
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embora tardio. Tatu gordo, nestes meses, significa seca ou mau 

inverno”, preceitua Roque Macedo. Tiago Pereira da Costa, 

residente na fazenda São Gerardo, no município de Canindé, 

relevou-me uma curiosidade sobremaneira, surpreendente: “Nas 

vésperas das secas desaparecem os grãos dos preás. Os sacos 

ficam vazios. Verifiquei isto nas eras de 18 a 32”. Isto disse, 

repleto de convicção. Um sertanejo do município de Pedra 

Branca, fez-me, igualmente, a mesma revelação. Cumpre 

esclarecer que grão chama o sertanejo à glândula testicular. 

Contou-me o sertanejo Joaquim Serafim que, antes de uma seca, 

não há quem mate uma cascavel, porque esta cobra não aparece, 

fica metida nos buracos. Um outro sertanejo confirma esta 

observação, alegando haver muita chuva quando as cobras 

começam a andar. Adianta Francisco Marques de Mesquita, 

residente em Bandeira, município de Itatira que “em 1949 houve 

muita cobra do mês de julho para agosto e em 50 houve bom 

inverno. Também em 23 apareceu muita cobra miúda e em 24 

foi um invernão”. 

Diz-se que a aranha caranguejeira jaz uma toca e nela se 

mete. Quando está para chover ela se desentoca e começa a 

andar. A sua saída, bem como a das cobras, talvez, esteja 

influenciada pela pressão barométrica que aumenta com a 

aproximação do inverno.  

O araú, diz Luis Martins, do município de Canindé, vive 

apregado às árvores depois do inverno. Se, de janeiro para 
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fevereiro, ele se desprega com facilidade, podemos contar com 

bom inverno. Se, porém, continua bem fisgado e só se destaca 

com dificuldade, esperemos um ano escasso. 

Contou-me ilustre juiz, que dignifica uma das comarcas 

do sertão, que entre seus jurisdicionados vige o seguinte 

conceito: quando a juriti  retira os filhos da coroa do rio, de 

dezembro para janeiro, significa inverno próximo com rio cheio. 

Grande mestre de Direito Civil de nossa Salamanca, de conversa 

comigo, deu-me esta informação: “O porco é um animal triste. 

Quando ele escaramuça com uma palha ou um trapo qualquer na 

boca, é sinal de chuva, conforme observação sertaneja”. Esta 

observação vem referida por GETÚLIO CÉSAR em Crendices 

do Nordeste e um sertanejo de Icó já ma transmitiu.  ROQUE 

DE MACEDO a divulgou igualmente. Afirmou-me um inspetor da 

Carteira Agrícola do Banco do Brasil, muito andado pelo sertão 

que, quando as lagartixas se desprendem, espontaneamente, das 

paredes e caem ao solo, é sinal de chuva próxima. Conta o 

Coronel JOSÉ DE CASTELO BRANCO, em seu livro – Noções 

elementares de Hidrologia e Radiestesia – que, certa vez, ao 

proceder a estudos no vale do Ceará-Mirim, um caboclo lhe 

disse: “Seu Dotôr, por estes, dias tem que suspender o serviço 

porque vamos ter muita chuva”. E explicou: um rato houvera 

feito seu ninho no pé de uma touceira de cana e, depois o desfez 

e reconstruiu em uma situação bastante elevada. O rato 
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pressentira chuva e , por isso procurou melhor resguardar o seu 

ninho. Dias após caiu grande chuva que alagou todo o canavial. 

Afirma Francisco Pinheiro de Sousa, residente na Serra do 

Machado que se, em dezembro, os sapos cururus berram no 

seco, o ao seguinte é bom. Acrescenta observar este fato, desde 

que teve entendimento e está com 50 anos de idade. Adianta, 

ainda, que seu pai o mesmo afirma. A jia, igualmente, exerce as 

funções de instrumento previsor do tempo. Certa vez, ao 

atravessar a várzea do Açu, no Rio Grande do Norte, indaguei 

de um agricultor, ali residente, quais eram as suas experiências 

sobre bom inverno. O caboclo não teve embaraço em responder-

me e, sem nutação, apontou para o tronco retorcido e brocado de 

uma velha oiticica inclinada para o leito do rio, à pouca 

distancia de sua choça, e disse-me: “O que eu sei é que ali no 

tronco daquela oiticica, há 36 anos, mora uma jia que quando 

conta de novembro para dezembro, sem haver sinal de chuva, 

não deixa de ser bom inverno no ano seguinte.” Adiantou-me 

que em 1931 ninguém ouviu o ritimado martelar de seu canto e 

o resultado foi a seca de 32. 

Quando as formigas de roça botam a comida velha para 

forma do formigueiro, de setembro em diante, informa Manoel 

Honorato, de Mombaça, o inverno é bom. Se, em dezembro, o 

cupim já tem asa, o inverno vindouro será cedo e bom porque 

cupim só voa com chuva. Tanajura é a saúva quando se mune de 

asas e voa logo depois das primeiras chuvas. Há umas gordas e 
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outras magras. Disse-me um sertanejo que quando há maior 

número de magras o inverno é ruim e quando, ao contrário, as 

gordas predominam, o inverno é bom. Acrescentou que em 1919 

e 1942 quase todas eram magras e morriam, pois só se 

enterravam as gordas. É versão corrente no sertão que, em 

aparecendo tanajuras, em  abundância, logo depois das primeiras 

chuvas, vai haver verão. Se, porém, aparece muita mutuca 

haverá bom inverno. Contou-me um vaqueiro de Quixeramobim 

que “em 1923 foi um mutucal tão doido que os animais corriam 

do mato e vinham todos para o terreiro das casas. Também não 

havia cristão que pudesse andar no mato”. 

No sertão existe um coleóptero de talho avantajado, de 

nome serrador, porque serra circularmente galhos de árvores de 

alguns centímetros de circunferência. Dizem que no ano em que 

este besouro serra com muita atividade, o inverno seguinte será 

copioso. Há uma aranha que só faz a sua casa no solo. Quando 

ela constrói muitas casas é sinal de muito inverno. A este 

respeito afirma Pedro Félix, morador na fazenda Juá, município 

de Canindé, que, de agosto para setembro de 1939, houve 

grande fartura de casas e o inverno de 40 foi muito bom. Conta-

se que se a lagarta devora o milho e o feijão da primeira 

plantação, o inverno é bom; se porém, come somente o milho e 

só beija o feijão, o inverno é ruim. 

Os pássaros não deixam de oferecer, igualmente, grande 

contribuição. 
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Jerônimo de Freitas, residente em Monte Alegre, 

município de Canindé, disse-me, uma vez, que, em vendo 

alegria nos pássaros, tudo cantando e fazendo, ninho, também 

fica alegre porque é sinal de bom tempo. Uma ocasião, em 

trânsito por Acari, no Rio Grande do Norte, em meados de 

dezembro, interroguei a um velho sertanejo acerca das suas 

experiências atinentes ao próximo inverno, ao que respondeu 

por esta maneira: “Meu senhor, eu só sei dizer que quando há 

pombal o ano seguinte é bom. Nunca vi pombal sem bom 

inverno”. No ano em que o pássaro João de Barro, também 

nomeado Maria de Barro, constrói a sua casa de barro com a 

porta voltada para o poente, é bom inverno. Se a faz voltada 

para o nascente é Seca. Se, porém , vemos várias casas com a 

porta indiferentemente aberta para diversos lados, é inverno 

escasso. Certa feita, ao indagar de um sertanejo se o inverno 

próximo era bom, respondeu-me: “Doutor, nem é bom, nem é 

ruim. Vamos ter um inverno de pouca chuva, mas criador. O 

senhor vê, as Maria de Barro estão fazendo as casas com as 

bocas para todos os lados. Se fosse tudo para o poente eu dizia 

que o inverno era bom e se fosse para o nascente era ruim. Mas 

como está tudo virado para todos os lados é como eu lhe digo”. 

No ano em que o periquito não perfura o cupim para ai 

fazer o seu ninho não haverá inverno. Costuma-se dizer que se a 

xiririca cantar pode botar o pote na goteira. Se as andorinhas 

voarem baixo é sinal de chuva. 
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O anum preto é um pássaro associativo. Anda sempre em 

bando. Além do cântico ordinário, de todos os dias, ele tem um 

especial cântico coral, em conjunto, que só é ouvido nas coroas, 

às margens dos rios e riachos e apresenta a singularidade de ser 

onomatopéico, lembrando o ruído provocado pelas enchentes. 

Canta deste jeito somente no começo do inverno, de sorte que, 

quando ouve o sertanejo a zoada dos anuns, nas coroas do rios, o 

seu peito se dilata de alegria e fica a esperar chuva forte com 

cabeçada d’água .VERÍSSIMO DE MELO, em Chuva na 

tradição popular (Sociologia, março de 1951. São Paulo), 

consigna, referido por Jonas Gurgel, como bom sinal “o 

gargarejado que fazem aglomerados os anuns pretos dentro das 

moitas, nos baixios”. 

Não tem razão EURICO SANTOS  ao dizer o seguinte à 

pagina 143 do seu livro Da ema ao beija-flor: “Quando o carão 

deixa de cantar é prenuncio de chuva, asseveram os 

nordestinos”. É o contrário. O carão canta quando está para 

chover. O sertanejo quando ouve o grito do carão não deixa de 

exclamar prazerosamente: “Canta, carãozinho. Canta pra chuva 

chegar e a água correr”. Na letra de um baião de Luis Gonzaga 

lá está: “O carão canta, a chuva vem no meu sertão”. O  carão é, 

pois, outro pássaro que agoira chuva próxima e rios cheios, à 

página 37, de Tigipió, de HERMAN LIMA, o seguinte: “Sobre 

toda a terra pairava um silêncio comovido e solene, o silêncio 

genésico da noite. Só, raro, um grito de carão à beira do rio 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 117 

precunciando cheia certa”. A este respeito ainda se encontra 

concordância na seguinte evocação de  EDUARDO GIRÃO em 

Ao léu dos dias: “Banabuiú das enchentes transbordantes que os 

carões anunciam das frondes marginais repisando a mesma 

toada dolente, no encanto das noites”. De feito, quando o 

sertanejo ouve-lhe o grito fica animoso e, em suas conversações 

com amigos e vizinhos, não deixa de comentar esta novidade 

deveras alvissareira. No respectivo ao canto do carão cai a ponto 

uma história pitoresca. Certo fazendeiro concluira um grande 

açude em sua fazenda em meados de dezembro. Tudo pronto: a 

parede retilínea, bem socada, de coroamento perfeito. A bacia 

hidráulica toda escoimada  da mataria, escancarava-se para 

coletar os milhões de metros cúbicos de água fertilizante. Em 

uma das ombreiras rasgava-se o sangradouro disposto a dar 

vazão ao excesso pluvial. Foi nesta situação que, em um dos 

primeiros dias de janeiro, já antemanhã e ainda no interior de 

sua residência, ouviu o sertanejo o canto auspicioso do carão 

pressagiante. Não se conteve. Fitando o ouvido, de mansinho, 

abriu a porta de saída e caminhou até a fimbria do terreiro, a fim 

de ouví-lo mais aproximadamente. E, embevecido, alçou a voz 

repetidas vezes: “Canta, canta carãozinho de Nossa Senhora!” 

Decorridos mais alguns dias desabou, à noite, um aguaceiro 

tremendo. Cessada a chuva correu o sertanejo, pela manhã, ao 

açude. A água, ansiosamente  esperada, espraiava-se pela 

represa e subia, vertiginosamente, no aclive da parede. O 
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sangradouro angusto não dava fuga a todo o excesso das grandes 

águas. Por isso alcançaram elas o dorso da barragem e por esta 

se precipitaram a jusante numa erosão brutal, devoradora e 

irremediável. Quando viu a massa líquida jorrar em borbotões, 

parede abaixo, e considerou perdido todo o seu esforço, voltou-

se o sertanejo para a casa, e, braços em riste, bradou, bem alto, 

rumo ao carões que, na coroa do riacho do açude, indiferentes 

àquela tragédia, continuavam a cantar: “Vão cantar nos infernos 

carões de todos os diabos”. 

Consigna o Barão de Studart que “Rola, fogo-pagou, 

cantou, está adivinhando chuva”. Quando as rolinhas roxas 

põem pelo chão, diz-me José Pinheiro de Sousa, residente na 

Serra do Machado, é bom sinal. Ouvi a seguinte afirmativa de 

um sertanejo: “Se no começo do ano uma galinha procura 

comida no terreiro, em noite de luar, é mau agouro para 

inverno”. Afirmam, também, que quando as galinhas ciscam 

com maior intensidade é chuva próxima. Isto, comentam, é 

porque os bichos-da-terra vêm para a sua superfície quando está 

para chover. 

O  agricultor Miguel de Sousa, do distrito de Curupira, em 

entrevista concedida a um repórter associado em 10/11/1953, 

declarou não acreditar em bom inverno em 1954, pois que “O 

galo de campina em quem acredito como bom adivinhador de 

inverno, costuma, quando o ano vindouro é de chuva, cantar às 

primeiras horas da madrugada nos últimos meses do ano 
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anterior. Isto a começar do mês de setembro e já  estamos em 

outubro não tendo eu ouvido esse bichinho estalar a essas 

horas”. 

O papa-lagarta é um pequeno pássaro que, quando canta, 

prenuncia verão. Dizem que o seu canto também faz aparecer a 

praga das lagartas que ele as come vorazmente. Daí o seu nome. 

No Irmão Juazeiro, Julião faz referencia ao pio da peitica 

que chama chuva. Nas páginas do mesmo livro topamos com Zé 

Camilo dizendo que “Sabiá quando canta de noite a chuva vem 

perto”. 

As abelhas, também, são muito observadas. O velho 

Paulino, residente em Furnas, município de Canindé, disse-me, 

uma vez, que, quando as abelhas de capuxu e enxu bebem água 

nas cacimbas, de setembro para outubro, pode-se contar com 

bom inverno. Em outubro de 1949, dizia-me o seguinte um 

sertanejo de Boa-Viagem: “No tempo das secas as abelhas se 

escondem ou desaparecem”. E exemplifica: “Em 1918 houve 

muito capuxu, de julho até outubro: dois, três quatro em cada 

formigueiro. Depois, as abelhas desaparecem e, no ano seguinte, 

1919, foi uma grande seca. Este ano está havendo muitas 

abelhas e isto me faz crer que vamos ter inverno em 50”. Se no 

fim do ano as abelhas enxameiam muito na boca do cortiço 

significa bom inverno no próximo ano. No ano em que a abelha 

jandaíra, diz o sertanejo Juca Carneiro, cobre os filhos com cera, 

não há inverno. Acrescenta que o começo de 32 tirou diversos 
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nestas condições. O arapuá só engorda nas entradas de seca. Se, 

no fim do ano,  o mel das abelhas é fino e amolecida a cera, o 

ano seguinte é bom. Informou-me um morador no município de 

Quixadá que, na véspera de bom inverno, o enxu só faz casa nos 

lugares mais altos e nos anos ruins tanto nos altos como nos 

baixos. E explicou-me: “Estes bichinhos do mato, todos eles 

adivinhavam. Quando o enxu deixa de fazer suas casas na baixa 

é porque ele já sabe, de antemão, que vêm enchentes que 

poderão destruí-las”. Diz-se que, no ano em que o cubatão, ou 

abelha vermelha, não aparece em fins dáguas, nos alpendres das 

fazendas, o inverno seguinte é sempre ruim. 

Pescadores e praieiros, do mesmo passo, concorrem com 

as suas experiências. Afirmam os pescadores de Camocim que, 

no fim do ano em que, à praia, deita o mar muitos sargarços, o 

ano vindouro será favorecido de bom inverno. Quando 

aparecem, na praia, muitos búzios grandes é sinal de muita 

chuva, disse-me um pescador de Pecém.  

RODOLFO TEÓFILO, em Secas do Ceará, registou o 

seguinte: “em fevereiro de 1901, o povo, que em tudo julgava 

ver prognósticos, agourava a continuação da seca  pela enorme 

quantidade de cavalas que, diariamente, eram expostas à venda 

no mercado público de Fortaleza. Diziam que em 1899 tinha 

havido esta praga de cavalas e o ano havia sido seco”. De fins de 

dezembro de 51, até meados de janeiro de 52, houve 

extraordinária abundância de cavalas em nosso mercado. 
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Firmado na referência de Rodolfo Teófilo, consultei a vários 

pescadores sobre a possível  correlação da abundância do 

referido peixe e uma seca. Todos me afirmaram que era, de fato, 

um mau sinal para inverno. Segundo o entender dos pescadores, 

peixe ovado no fim do ano é sinal de bom inverno. 

A fecundidade e boa reprodução dos animais têm sempre 

uma significação muito lisonjeira para os sertanejos. Chico 

Capitão, por exemplo, em princípios de novembro de 1948, 

dizia-me, em Canindé, que a sua experiência para 49 era boa e 

baseava-se tão-somente na produção dos animais. E 

acrescentava: “Os tatus, os gatos do mato, os preás e os mocós 

estão todos amojados. Quando no fim do ano os animais não 

estão nestas condições, o inverno do ano seguinte é ruim”. 

Indagando eu, em outubro de 1952, de Raimundo Ferreira, 

agricultor em Campos, município de Canindé, se suas 

experiências para 53 eram boas, ele me respondeu: “As 

aparências são muito boas, os animais estão todos dando cria e 

fazendo ninho. As abelhas de mel estão filhando com uma 

família monstra . Tudo isto é coisa de inverno”. Em outubro de 

1949, ao procurar saber de Miguel Carpina se as promessas do 

inverno de 50 eram satisfatórias, deu-me ele esta resposta: 

“Pode contar com bom inverno, pois todas as aves que 

produzem estão com a carga normal para o inverno futuro”. 

Conta Ademar Távora, em artigo publicado em O Povo de 

14 de fevereiro de 1948, que, em começo de fevereiro de 1948, 
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ao manifestar o seu receio acerca do inverno daquele ano a um 

velho fazendeiro da ribeira do Cangati, este, prontamente, lhe 

tranquilizou com a seguinte afirmação: “Desde que adquiri uso 

de razão, venho observando este fato que aos meus antepassados 

já não era estranho: sempre que no mês de janeiro forem vistos 

filhotes de gato e de cobra no sertão do Nordeste, pode toda 

gente ficar tranquila porque seca não haverá naquele ano”. 

Chico Pindoba, conforme refere Monteiro de Morais, em artigo 

curto em O povo  de 2. 7. 49, com toda a experiência dos seus 

78 janeiros, dizia que aquele ilustre esculápio, em agosto de 

1923, na sua fazenda em Quixerambim: “Quando vosmicê tivé 

pur esses tempo, aqui no nosso sertão e vi três coisas 

assucederem, não tenha medo de seca, mas bata a mão ao 

dinheiro e compre toda a versidade de bicho de cabeço que 

aparecê: É rolinha fazendo ninho no chão”; cobra trepando nas 

arves, inroladas umas nas outras e gato maracajá produzindo 

fora de conta”. 

Ouvi de um sertanejo de Antenor Navarro a seguinte 

declaração: “O camaleão quando desova cedo é bom sinal de 

inverno. Quando vai haver bom inverno já em outubro ele está 

enterrando os ovos”. A respeito do camaleão, Getúlio César 

registra uma particularidade muito interessante: “O camaleão 

marca as alturas das enchentes, quando põe e enterra os ovos nas 

barreiras dos riachos. Na altura em que eles estiverem 

enterrados, lá chegarão as enchentes.” 
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Diz-se que em se matando um nambu codorniz, entre 

setembro e novembro, e for verificado que ele se encontra cheio 

de ovos pequenos, o inverno costuma vir cedo, pois o nambu só 

desova quando o mato se mostra já crescido. Se pois, nesta 

época já está adiantado na ovulação é porque o inverno virá 

cedo. Muitas pessoas tem-me referido a correlação de bons 

invernos com a abundância de ninhos de rolinha cabocla, pelo 

chão, de julho até dezembro. Teremos bom inverno para o ano? 

Interroguei, certa vez, a um velho sertanejo do vale do Jaguaribe: 

“Teremos, sim senhor”. Respondeu-me ele, corajosamente. “As 

rolinhas estão fazendo ninho, as rãs cantando pelo mato e se a 

gente quebra um pau seco, está cheio de formigas criando asa”. E 

concluiu: “Tudo isto são boas experiências, meu patrão”. 

 Disse-me o vaqueiro da fazenda Belém, município de 

Itatira, que se, no fim do ano, ao parirem as vacas, verificar-se 

maior número de bezerras, o inverno do próximo ano será 

abundante. E, de seguida , fez-me a penetrante observação: 

“Doutor, a parição de animais fêmeos significa abundância. Por 

isso é que eu digo que haverá bom inverno.” 

Carlôto Costa, proprietário no município de Itatira, 

informa que, em se observando abundância de ratos domésticos 

nas casas, pode-se esperar bom inverno. 

Firmado, sobretudo, na vida dos animais, Roque Macedo, 

vez por outra, faz interessantes previsões que, quase sempre, se 

caracterizam pelo tom de originalidade que possuem. Ao 
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Unitário de 25.12.1953, concedeu ele uma entrevista em que 

divulgou os 12 sinais seguintes, pressagiantes de ótimo inverno 

para 1954: 1.º)  as fêmeas do tatu estão prontas para dar cria nos 

primeiros dias de janeiro; 2.º) os pebas já estão com carrapato na 

barriga. Quando  o carrapato aparecer no sovaco dos pebas, a 

chuva cairá; 3.º)a cobra cascavel está muito gorda e com 

filhotes; 4.º) o bezouro serra-grosso começou a trabalhar desde o 

mês de julho e continua sua faina de derrubar galhos velhos de 

aroeiras, sabiás e mororós; 5.º) o coruja-bode está espantando os 

cavaleiros no sertão com seus berros e o cauã já principiou seus 

gritos nas matas; 6.º) o tetéu não foge mais quando alguém se 

aproxima de seus ninhos, mas voa em torno, defendendo-os e só 

faz isso quando vai haver inverno para alimentar os filhotes. Vai 

aparecer tetéu  novo em janeiro; 7.º) as abelhas de ferrão estão 

trabalhando ativamente e os marinbondos de chapéu 

(experiência do deputado Menezes Pimentel) estão se 

aproximando das casas grandes das fazendas; 8.º) as “marias-de-

barro” fizeram suas casas com as portinhas viradas para o 

poente para evitar a chuva;  9.º)  as maritatacas estão se 

mudando dos leitos dos riachos para os taboleiros; 10.º) os 

bacuris atiram palha para o lombo e dão cambalhotas pela 

madrugada; 11.º) os sapos, os cururus os teiteis e as jias estão de 

boca aberta no mundo; 12.º) está chovendo no Piauí. As 

previsões do Roque falharam em grande parte, pois o inverno de 

54 foi muito irregular. 
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As árvores oferecem vasto contingente às experiências 

populares. Quando o angico deita muita rezina é bom sinal. 

Contou-me Nenen Chagas, residente na fazenda Carretão, 

município de Quixeramobim, que, em 1920, durante o verão, 

todo angico tinha rezina e no ano seguinte, 21, houve bom 

inverno. Se o cajueiro flora cedo é bom prenúncio para o 

inverno do ano seguinte. Disse-me Roque Macedo vogar no 

município de Iracema a Experiência de que no ano em que 

paud’arco roxo flora de junho para julho e segura bem a carga, 

haverá inverno no próximo ano. No ano em que a umarizeira 

carega muito, o inverno é bom, diz Pedro Soares, residente em 

Arara, município de Canindé. Comenta Serafim Pedrosa Lima, 

agricultor no município de Mombaça que, em sua terra, quando 

as mangueiras floram muito em toda a copa, o inverno é bom e 

se pode plantar, sem medo de perder, em qualquer lugar. Se, 

porém, carrega só por baixo é sinal de que a plantação só deverá 

ser feita nos baixios, porque será inverno de poucas águas. 

Salienta que, em novembro de 1951, as mangueiras carregaram 

bem o inverno por lá foi bem regular em 1952. Francisco 

Marques de Mesquita, residente em Bandeira, município de 

Itatira, também tem muita fé na boa floração das mangueiras. 

Para Miguel Carapina, quando o cumaru, em fins dágua, segura 

a carga, o inverno é ruim. J. FIGUEIREDO FILHO (Principais 

aplicações do Cumaru no Nordeste Brasileiro) consigna, 

afirmativamente, esta experiência: “A sua intensa produção é 
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sinal de péssimo inverno no ano seguinte, conforme a 

experiência matuta”. A aroeira, ao contrário, segurando, o 

inverno se prenuncia bom. Disse-me, uma vez, um sertanejo de 

Santa Quitéria que no ano em que a carnaubeira, o juazeiro e a 

umarizeira floram e vingam bem, a primeira, de outubro para 

novembro, a segunda, de agosto para setembro, e a terceira, em 

janeiro, não pode deixar de haver inverno. Em fins de 1950 

dizia-me um agricultor que estava muito desconfiado do inverno 

de 1951, porque os juazeiros custaram muito a tomar carga. 

Contou-me José Rodrigues Vaz, residente no município 

de Canindé, que no terreiro de sua casa existe uma timbaubeira. 

Quando ela muda a folha, toda por igual, é bom inverno. 

Quando, porém a folha nova vem com irregularidade, primeiro 

um galho, depois outro, o inverno é ruim. Informa Tiago Pereira 

da Costa, residente na fazenda São Gerardo, município de 

Canindé, que, se em  outubro, ao tomar-se nas mãos um bocado 

de folhas de cafeeiro, elas estiverem macias, pode contar com 

inverno. Se porém, estiverem ásperas como folhas de oiticica, 

prepare-se para a seca. 

Em  Barragem, romance de INÊS MARIZ, leio o 

seguinte: “Estás vendo que inverno, Mariquinha? Diz o povo 

que vai ser mais formidável que o de 24. Bem que em outubro 

do ano passado a canafistula chorou... Minha experiência não 

falha nunca. Em 31 quem quisesse podia ir se pôr debaixo de 

uma. Nem uma gotinha. Em 32 foi aquele secão dos trezentos 
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milediabos”. Isto dizia o personagem Zé Mariano à sua mulher. 

Um sertanejo de Quixeramobim narrou-me a mesma experiência. 

Disse-me ele que no fim de ano em que a canafistula “goteja 

água pelas folhas” o inverno seguinte é bom. Afirma-me um 

velho amigo residente em Tamboril que se, de novembro para 

dezembro, as cascas das árvores estão cheias de água, é bom 

prenúncio de inverno. Informou-me Abílio Pinheiro Silva, 

residente na fazenda Oitis, em Itatira, que quando antes de 

chover, as batatas do mato, como a cebola braba e a cará, ficam 

vexadas e começam a soltar as folhas no seco, é sinal de inverno 

cedo. Diz-se pelo sertão que no ano em que o pau-de-mocó não 

flora, o ano seguinte é escasso. Em novembro de 1951 indaguei 

de um sertanejo acerca do inverno de 52. Respondeu-me estar 

muito animado porque o pau-de-mocó que em 50 não havia 

florado, estava em 51 com uma carga muito boa. Quando as 

barrigudas floram muito no mês de setembro, o próximo ano é 

bom, afirma José Pinheiro de Souza, residente na Serra do 

Machado Disse-me um sertanejo que o pau-d’arco e a barriguda 

são os profetas do mato quando florescem em junho. 

Os fenômenos meteorológicos e atmosféricos são, 

também, atentamente observados. Isaias Pereira de Sousa, 

barbeiro em Canindé  observa uma experiência de suas avós que 

diz não falhar. Se, no dia 18 de outubro, o nascer e o pôr-do-sol 

são limpos sem barra, é seca. Se há barra pela manhã e à tarde, 

bom inverno. Se há barra pela manhã e falta à tarde, ruim. Se 
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falta barra pela manhã mas aparece à tarde, haverá inverno 

regular. Se pintar chuva durante o dia será inverno pesado. 

Informa Roque Macedo que o velho João Raimundo, de 

99 anos de idade, morador na fazenda Tapera, do município de 

Pereiro, e seu pai de criação, diz que se no dia 18 de outubro há 

relâmpagos para o lado do Cariri não falha bom inverno. Conta 

Raimundo Mesquita dos Santos, residente em Santa Quitéria, 

que se no dia 18 de outubro, ao pôr-do-sol, aparecerem, no 

poente, cabeças de torres de nuvens pequenas é bom sinal. Se no 

dia 18 de outubro fizer barra grande no poente, ao pôr-do-sol, 

afirma Emídio Marques da Silva, de Sendador Pompeu, pode-se 

contar com inverno. Curiosa é a coincidência destas quatro 

últimas experiências serem feitas no mesmo dia e em município 

distantes. 

Antônio Raimundo, de 76 anos, residente em Santa Rita, 

município de Canindé, informa ter muita confiança na 

experiência do mês do outubro. Cada grupo de 5 deste mês 

representa um mês de inverno. Se pinta chuva de 1.º a 5, 

choverá em janeiro e assim por diante. Se a pinta  se verifica nos 

primeiros dias de cada grupo deverá chover na primeira 

quinzena. Se, porém, recair nos últimos, as chuvas virão no fim 

do mês. Se, no dia primeiro de dezembro, o sol sair raiado, é 

ruim e se sair limpo sem raias, é bom, diz Emidio Marques da 

Silva, de Senador Pompeu. Quando a primeira lua cheia, de 

janeiro, sai com uma barra que acompanha a lua até certa altura, 
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é bom sinal, disse-me um velho de São Miguel, no Rio Grande 

do Norte. Acrescentou-me ainda, que se sai com barra, mas é 

muito vermelha, é mau sinal e afirmou que em 1932 esta lua foi 

muito vermelha. Informa a tradição oral sertaneja que quando a  

lua é cheia de 25 para 27 de dezembro, o ano seguinte é ruim. A 

primeira lua de setembro de 1952 foi muito vermelha e isto é 

indicio de inverno fraco no próximo ano afirma Francisco 

Barros Martins, de São Serafim. Para Juca Carneiro, de Canindé, 

a lua cheia que tem valor é primeira de agosto: se  esta lua não 

sai embaçada, isto é, coberta de nevoeiro, não haverá bom 

inverno no ano próximo. 

Quando não é para chover, diz Manoel Ferreira da Cruz, 

de Santa Quitéria, os ventos são altos e quando é para chover 

são baixos, arrastando tudo quanto é de cisco e poeira. Além 

disto há muito redemoinho subindo no ar. Acrescenta que “em 

19 houve muito redemoinho e no ano seguinte houve bom 

inverno”. Em Fogo Morto, de JOSÉ LINS DO REGO, vemos 

que ao passar um redemoinho levantando folhas e cobrindo a 

estrada com uma nuvem de poeira, Vitorino Carneiro da Cunha, 

dizia para seu compadre, mestre Amaro: “Vamos ter chuva, 

compadre. Vento assim com este bafo de boca de fornalha não 

engana”. 

Em geral, segundo a tradição, chuva cedo no Piauí, 

prenúncio é de bom inverno no Ceará. A propósito, 

DOMINGOS OLÍMPIO,  ao exprimir com muita justeza, em 
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seu famoso Luis-Homem, a angustiosa perspectiva do povo de 

Sobral, em meados de 1887, assim se expressa: “Os olhares 

ansiosos procuravam, em vão, o fuzilar de relâmpagos 

lonqínquos a pestanejarem no rumo do Piauí, desvelando o 

negro perfil da Ibiapaba”. 

Quando as cristas das serras aparecem cobertas de nuvens 

é bom sinal de inverno. Um morador nas proximidades da Serra 

Azul, município de Quixadá, disse-me, uma vez, ao passar eu 

por lá, que, quando a cabeça da serra fica, em dias de dezembro, 

coberta de neve, é inverno com toda a certeza. Consigna  

Antônio Bezerra, em  Notas de viagem, que o serrote Feiticeiro, 

que demora de Tamboril cerca de 6 quilômetros, serve de 

barômetro aos seus habitantes. E comenta: “toda vez que aquela 

penedia se apresenta nevoada, não há que duvidar, a chuva é 

certa; e assim, tem sido sempre, de sorte que do aparecimento 

desse sinal depende a aproximação ou ausência dos invernos. De 

1867 a 1877, falhando a experiência no tempo devido, 

derramou-se o desânimo no seio da população com a certeza de 

terrível seca, e foi esta localidade a que mais sofreu as 

conseqüências, pois que a sua maior riqueza consistia na criação 

de gados. Diz-se, outrossim, que, se nos primeiros dias de cada 

ano, as serras, ao longe, amanhecem cinzentas, é mau sinal. Esta 

observação  já ouvi de diversos sertanejos e a encontrei referida 

em Aves de arribação, de ANTÔNIO SALES. 
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Os cavaleiros da praia são constituídos por uma série de 

nuvens em forma de bolas, arredondadas, baixas, formando 

filas, que se levantam no horizonte, do lado do mar e navegam 

do norte para o sul. Ainda que o tempo esteja ruim o 

aparecimento dos cavaleiros alenta as esperanças. 

Reza a tradição de Canindé que o capitão José da Cruz 

costumava dizer que chuva durante o verão era  prenúncio de 

seca ou inverno tardio. 

Comenta o povo que o inverno é bom quando começa no 

sertão e acaba na pancada do mar. Afirma-se que, quando no fim 

do ano as noites de escuro, sem luar, são relativamente claras, é 

mau augúrio de inverno. 

Se, no começo de inverno, as chuvas caídas cobrem 

apenas faixas estreitas de terra, em diversas zonas, não se deve 

esperar bom inverno. Estas chuvas são  chamadas chuvas de 

manga. A propósito das chuvas de manga, diz o seguinte Celso 

Gomes de Matos em uma de suas correspondências para o 

Correio do Ceará: “conheço a vida das roças. Já vi três secas: 

15, 19, e 32, e, categórico como desejaria ser nas minhas 

informações, digo que não me enganam chuvas de manga”. 

Sempre preocupados com a possibilidade de uma seca, 

com muita atenção, acompanham os sertanejos os movimentos 

dos astros, observam a inclinação do cruzeiro, a situação da 

barquinha, a posição do sete-estrelo, o brilho das estrelas e a 

intensidade das manchas do sul. E é por isso que, à noite, os 
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homens mais idosos vivem com os olhos cravados no céu, como 

no Não há estrelas no céu, de JOÃO CLIMACO, fazia o Seu 

Teodoro, “procurando os sinais das suas experiências”, ou 

aquele oiteiro de que nos fala  JULIÃO, no seu Irmão Juazeiro, 

que “agradecia a Deus quando findava de comer, fazendo uma 

cruz tosca com a mão por cima do prato. Picava fumo e metia no  

cachimbo. Olhava o céu a ver se o carrego de São Tiago 

prometia chuva”. 

Quando a primeira lua nova de janeiro se mostra com o 

corno virado para o norte, em posição mais baixa que o do sul, 

espera-se bom inverno. A estrela Dalva quando aparece no 

poente, à boca da noite, pressagia inverno copioso, disse-me 

Ricardo Alves da Silva, residente em Bonito, município de 

Canindé. As estrelas, também, não deixam de ser observadas. Se 

nos três últimos meses do ano apresentam-se luminosas e 

brilhantes indicam seca. Quando, porém, na mesma época, se 

mostram embaçadas e sem brilho, prenunciam a adveniência de 

inverno abundante. 

Se, de setembro para novembro, ao arrancar-se um seixo 

que esteja com uma parte exposta, a parte enterrada se encontrar 

com a superfície suada ou umedecida, choverá bastante. D 

Antônio Lustosa compendiou, em Notas a Lápis,  que o sal em 

se apresentando mais ou menos úmido, é sinal de alta 

significação para alguns observadores sertanejos. Informa Pedro 

Soares, morador em Arara, município de Canindé, que quando o 
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inverno é bom as águas das fontes e cacimbas crescem muito no 

fim do ano. Nas cacimbas de gado, por exemplo, ora por outra é 

preciso levantar o pau do bebedouro porque a água crescida o 

submerge. “Em novembro ou dezembro, mesmo em outubro, em 

plena seca, os olhos dágua e as fontes perenes mostram sensível 

aumento de águas? Bom sinal”, consigna FELIPE GUERRA  

em Secas contra seca. A este respeito vejamos uma justificativa 

de  SAMPAIO FERRAZ: (Previsão do tempo, Indicações e 

abusões condenáveis. Anuário do Ministério da Agricultura ) 

“Não é fenômeno habitual. Somente uma ou outra mina dágua, 

um ou outro poço nos podem auxiliar a prever a mudança do 

tempo ligada a baixas pressões. Observa-se que em certo poço 

as águas sobem passageiramente e que outro, quase sem água, 

passa a borbulhar ruidosamente horas antes da perturbação 

atmosférica. Certa mina passa a dar um filete mais grosso, e 

outra, dantes seca, começa a brotar água com surpreendente 

intensidade. Todos esses fenômenos soam facilmente explicados 

pela hidrostática, dada a introdução do ar ou de gases quaisquer 

pelas fissuras, vazios e fendilhamentos do solo em tempo seco, 

intercalando-se os mesmos entre as águas nos condutos naturais 

dos lençóis freáticos ou superficiais”. 

O sertanejo Raimundo Davi contou-me, uma vez, que no 

fim de cada ano enche dágua uma cabaça virgem, deixando dois 

dedos de folga. Se a água, dentro de dois dias, cresce e derrama, 

é certo o bom inverno. Disse-me o velho Cosme de Morais, 
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morador no pé da Serra do Machado, que se sonha, no fim do 

ano, com roçado de milho já maduro, o inverno seguinte é 

abundante. Acrescentou que este seu sonho tem dado certo 

muitas vezes e, por isto, muita gente nele tem muita fé. De uma 

feita sonhou só com uma tamboeira e o inverno foi ruim e os 

legumes muito poucos. O velho Cosme, decerto considera-se 

abstrato ao conceito daqueles autores antigos, crentes de que os 

sonhos dos homens lhes forneciam avisos últeis. 

Ao indagar no negro Assis Salgado, em um encontro que 

com ele tive em dezembro  de 1948 em Canindé, sobre se tinha 

esperanças para o ano próximo de 1949, respondeu-me que nada 

sabia, mas uma coisa dizia e muito certa: “quando de novembro 

para dezembro passam aviões o ano seguinte é muito ruim, por 

que os aviões afastam as nuvens e acarretam, assim, um mau 

inverno”. E acrescentou ainda: “A fumaça dos aviões é mesmo 

que veneno. Quando eles baixam produz ela uma morrinha no 

gado que fica triste, arrepiado, se mete nas moitas  e acaba 

morrendo”. 

Fala-se muito nas eras boas e más de século passado que 

os sertanejos, por tradição, têm em memória e com as quais 

devem corresponder eras semelhantes no século presente. A era 

de 5 é muito temida porque tivemos  no século pretérito as secas 

de 25 e 45 e, no atual, a de 15. A era de 2 incute sérios receios 

porque tivemos duas grandes secas nesta era: 32 e 42. Em 

novembro de 1961, em Canindé, dizia-me um vaqueiro: 
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“Doutor, estou com medo de 62. O ano de 2 é perigoso. Já 

tivemos uma seca em 32 e outra em 42. Corre perigo”. E 

despediu-se apreensivo. A era de 7 lembra, logo, os horrores das 

secas de 1777 e de 1887. Em a Componesa, de JOÃO MIGUEL 

DA FONSECA LÔBO, no diálogo entretido entre o moço e a 

velhinha,  ao pressentir esta uma seca em 1877 e indagar àquele 

o motivo de tal previsão, a velhinha assim se manifesta: “Moço, 

porque é o centenário de uma grande seca em 1777. Disse-me o 

Capitão Braço-Forte que as variações notáveis do tempo se 

repetem de cem em cem anos uma precisão matemática: é assim 

que no século passado houve seca grande em 25, outra em 45, 

outra em 77 e outra em 92; e neste século já se repetiram a de 25 

e a de 45 – ciclos de 100 anos; e . pois, terão de vir as de 77 e 

92”. 

Ao concluir este despretensioso ensaio folclórico em que 

procurei sistematizar um assunto tão curioso e interessante que 

tem vivido à margem da preocupação dos estudiosos 

pesquisadores, não posso eximir-me de trasladar as judiciosas 

palavras do insigne mestre JOÃO RIBEIRO, exaradas em 

Colmeia, ao apreciar as Leis das séries de PAULO RAMMERER: 

“As supertições, crendices, preconceitos, abusões e erros populares 

formam uma congérie de fatos e fantasias que, longe de serem 

desprezíveis, devem acordar o estimulo dos sábios e contrapor ao 

materialismo da física um valor  novo de espiritualidade”. 
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BARRAGENS SUBTERRÂNEAS E SUBMERSAS COMO 

MEIO RÁPIDO E ECONÔMICO DE 

ARMAZENAMENTO DÁGUA 

 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 137 

CARLOS BASTOS TIGRE1 

Do Instituto do Nordeste 

 

O armazenamento dágua, quer na superfície, quer no sub 

solo, é, hoje, prática adotada em vários paises civilizados. 

Estão ligadas a essa prática, de modo geral: a conservação 

da cobertura do solo com as lavouras, pastagens e florestas; a 

açudagem com a retenção das águas por meio de barragens de 

superfície fechando os talvegues de grandes de grandes e 

pequenos mananciais; barragens submersas que elevam o nível 

das águas para o espalhamento fora dos leitos; barragens 

subterrâneas, que predem o lençol freático elevando e evitando o 

seu completo escorrimento e finalmente, por sistemas de canais 

que, metodicamente distribuem água ao alcance das raízes das 

plantas cultivadas. 

                                                 
1 CARLOS BASTOS TIGRE –  Agrônomo diplomado pela Escola Superior 

de Agricultura de Pernambuco. Assistente técnico do Serviço Agroindustrial, 

chefiando presentemente, a Secção de Irrigação. Estudioso dos problemas 

específicos do Nordeste, apresentou ao 1.º Congresso de Agricultura do 

Nordeste, em Recife, a tese “o Problema Florestal”, bem como ao Congresso 

de Solos, realizado em 1948 no Rio de Janeiro, a tese “ O Homem e o Solo”. 

Publicou ainda “A Horticultura nas Bacias de Irrigação nos Açudes do 

Nordeste” ( 1948), pelo Serviço Agroindustrial. Tem tamado parte ativa em 

várias comissões  do “ Instituto do Nordeste” sobre assuntos especializados. 
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A região do Nordeste brasileiro difere das outras regiões 

da mesma natureza, no mundo, pela falta de montanhas com 

neves eternas em seu píncaro que, pelo degelo, mantenham, 

durante o verão, rios permanentemente cheios. 

O Nordeste possui serras que mal atingem mil metros de 

altura e rios que apenas servem de grandes drenos ao formidável 

deflúvio de uma precipitação média de cerca de seiscentos 

milímetros anuais. A maior parte dessas  serras são constituídas 

de rochedos cobertos de vegetação rala, retorcida e sem mata; de 

fisiografia acidentada, com solos rasos de textura grosseira com 

baixo poder  de retenção. 

Os rios, embora largos alguns e de longo curso, correm  

apenas durante o inverno em extensos trechos por sobre a rocha 

madre com elevada declividade, imprimindo, assim, grande 

rapidez às águas, que em pouco tempo, alcançam os níveis mais 

baixos. 

A colmatagem e o assoreamento nos pontos de nível  

formam, às vezes, estreitas e longas faixas, e outras vezes, 

extensas e largas glebas, várzeas ou baixios de solos profundos 

de camadas heterogêneas com a propícia constituição retentiva. 

Não havendo matas, pastagens e grandes lavouras 

permanentes no nordeste e sendo a sua geografia e fisiografia 

impróprias à retenção de umidade por longo tempo, a forma 

mais extensiva de armazenamento d água, no subsolo, seria por 

meio das barragens subterrâneas e submersas. 
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Há cerca de cinqüenta anos controí o governo grandes, 

médias e pequenas barragens nos mais volumosos rios e riachos 

na Região da Seca, possuindo alguns açudes, assim construídos, 

sistemas de canais de irrigação. A área de armazenamento d 

água, contudo, é pequena, considerando-se mais ou menos o 

volume de 3.068 milhões de metros cúbicos que, atualmente, 

está sendo armazenado nessa região, quando se sabe que a 

superfície seca do Nordeste é de 834.666 quilômetros quadrados 

e que, com um deflúvio médio teórico de 75.403 metros cúbicos 

por quilômetro quadrado, mais ou menos 60.000 milhões de 

metro cúbicos são levados para o mar. 

Por que  não armazenar maiores volumes d água por meio 

de outros processos e, especialmente, por meio desses tipos de 

barragens? 

O armazenamento d’água por meio de barragens submersas e 

subterrâneas é tão antigo quanto por barragens de superfície e se 

retivermo-nos em pesquisa remota, iremos encontra-lo já codificado 

e regulamentado nos tempos Hamurábicos. Essas barragens se 

assemelham às barragens vertedoras de baixo capelo, porém sua 

utilidade, como criadora de mananciais de subsolo, não teve, 

naquelas antigas eras, realçada importância, como modernamente se 

verifica em certos paises, a exemplo dos Estados Unidos da América 

do Norte, cujo aproveitamento integral de grandes e pequenos rios 

para fins de irrigação esgotou todas as possibilidades de construção 

de novos reservatórios de superfície e se faz o total aproveitamento 
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das águas que porventura estejam livres ou sobrantes  a montante ou 

a jusante dos rios já ali altamente controlados e explorados. Data de 

1895 o aproveitamento da água para umedecimento naquele 

pais. O Vale do Santo Antônio da Califórnia é onde pela 

primeira vez ele foi feito. 

Tudo deve fazer-se para aumentar a extensão da área 

úmida no Nordeste, a fim de alargar as possibilidades agrícolas 

e, por sua vez, engrandecer o volume da produção. 

Nesse ambiente árido, a umidade do solo é um dos 

principais fatores condicionantes à germinação do grão 

promissor, cujo desenvolvimento conduz à produção tão anelada 

por todos; e o seu grau e constância é a determinante à sua 

efetiva e permanente possibilidade, de que poderão resultar 

objetividades salutares aos povos inteligentes e trabalhadores, 

que dela sabem fazer uso completo e racional aproveitamento. 

Já disse alguém que, do armazenamento dágua, de sua 

conservação e segura aplicação, dependem a pujança das 

colheitas, a subsistência do vegetal e do animal em sua alta 

acepção; e de que da sua manutenção no solo todos devem ter a 

mesma responsabilidade. 

De fato, todos deveríamos ter a mesma responsabilidade, 

mas, lamentavelmente, o que vê por ai é a vampírica derrubada 

das matas, justamente naqueles pontos em que deveriam ser 

respeitados ou mesmo sagrados a segurança do clima e dos solos: 

nos píncaros e cômoros da alcantiladas e pedregosos serras; nas suas 
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encostas e divisores. O que se vê, repetimos, é o vandálico e 

periódico incêndio da vasqueira pastagem emaranhada no carrasco 

retorcido e eriçado desde os contrafortes às mais baixas vargens. 

Essa destruição insensata, guiada pela ganância de lucros 

fáceis, despe rapidamente enormes áreas de terra que ficam 

entregues à voragem das intempéries, decorrendo daí o rápido 

escorrimento das águas de chuvas que fendem, grotam e 

arrastam os desamparados solos que encontram em seu 

vertiginoso trajeto. 

Todos, com efeito, deveríamos ter o mesmo interesse em 

manter e aumentar o volume da área úmida dos solos em geral, 

e, especialmente, dos agrícolas, de onde promanam os principais 

produtos da subsistência de todos os seres. 

Portanto, as matas, os campos forrageiros e as glebas 

agricultáveis não deviam ser explorados barbaramente nem ser 

entregues à destruição pelo fogo periódico, porque o resultado 

final dessa ignorância, dessa imprevidência ou dessa incúria será 

o arrastamento completo dos solos pelas águas pluviais, 

juntamente com as últimas reservas de uberdade que serão 

transportadas em demanda do oceano. 

O povo nordestino não se apercebeu ainda do valor dessas 

reservas dágua senão para a salvação do gado em mangas 

forrageiras nas vazantes dos açudes, nos anos de escassos 

invernos ou fortes secas. As irrigações sistemáticas e racionais 

só a vemos nas esferas governamentais. Poucos e bem poucos 
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são os particulares cujos açudes têm canais de irrigação e que a 

praticam de qualquer forma. 

Como se vê, ainda não alcançamos o limiar da era 

irrigatória. Esse povo vive continuamente a olhar o céu e 

prognosticar o tempo. A lavoura, longe de depender da inteligência 

e educação do homem, vive ainda no misticismo desse ignaro e do 

que dizem os falsos profetas. Presta ele mais atenção e obediência 

aos ditames e conselhos de um João Grande, de um Chico Matias 

ou de um Pedro Tião, adivinhadores do tempo, lunaristas 

maniacos, adivinhos dos bons e maus invernos, do que à orientação 

técnica dos profissionais que constroem e dirigem as grandes obras 

de irrigação onde o governo, no polígono seco do Nordeste, 

procura educá-lo, auxiliá-lo e orientá-lo, porque ele ainda não 

compreendeu o valor desse monumental  empreendimento, não 

se interessado e não sabendo aproveitá-lo. 

Embora não tenhamos ainda entrado na era irrigatória nem 

também aproveitado totalmente todos os principais rios do sistema 

potomográfico do Nordeste, desde as suas cabeceiras até às suas 

embocaduras, deveriam eles ser pinçados nos pontos mais 

tecnicamente convenientes, com barragens que promovessem o mais 

largo armazenamento dágua no solo e subsolo. 

Nesse sentido é digno de citar-se o grau de aproveitamento 

dágua para irrigação de certos sistemas fluviais nos Estados Unidos, 

que não possuem mais pontos nos cursos dágua dos rios de sua 

região ocidental, onde econômica e tecnicamente se possam 
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construir grandes ou pequenas barragens de repressão. Por esse 

meio, toda  água que por eles corre foi aproveitada até a sua última 

gota. As vistas dos americanos voltaram-se para o aproveitamento 

das reservas do subsolo, como meio de completar as deficiências dos 

açudes e reservatórios daquele gênero. Feito o aproveitamento 

dessas  fontes, surge então o seu rápido esgotamento pelo excessivo 

trabalho de instalações de bombeamento e a conseqüente exaustão 

desse último manancial, criando o problema da barragem 

subterrânea para impedir a percolação do lençol freático e aumentar 

o seu volume, a fim de garantir maiores reservas e por mais longo 

período  de tempo. 

Esse armazenamento, todavia, não é fácil nem tão rápido e 

tão uniforme, ele varia, como é natural, em face dos diferentes 

tipos de solos, textura, composição, profundidade etc., como 

também variável é o tempo de aproveitamento de suas reservas  

dágua. 

O que é fato, porém, é que o controle da reserva 

subterrânea deve visar a garantia de uma efetividade de 

armazenamento em todas as áreas, capazes de assegurar a 

retenção dos imensos volumes dágua que se perdem durante as 

cheias. 

É preciso que esse armazenamento não seja excessivo 

nem diminuto a ponto de prejudicar pela demasia ou pela falta. 

Qualquer uma dessas possibilidades prejudicaria a agricultura ou 

o bombeamento, seja qual for o seu fim. 
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Portanto, deve cuidar-se na resolução do problema de 

fixar um recurso efetivo de água subterrânea, pelo processo do 

maior e mais vasto espalhamento deste liquido nos terrenos 

permeáveis, durante o inverno e por ocasião das enchentes dos 

rios e de suas cheias transbordantes. 

Nesse sentido, a geral conformação geológica e as 

diferentes características das diversas bacias condicionam os 

métodos de espalhamento a serem adotados em cada área, 

dentro ou fora dos leitos dos cursos fluviais. 

O processo mais rápido a atingir esse fim é a construção 

de barragens subterrâneas e submersas ao longo dos primeiros 

planos aluvionais dos rios e riachos, no sentido de conseguir-se 

a maior infiltração da água no subsolo, das camadas mais baixas 

às mais altas da subfisiografia do vale da região. 

No Nordeste, onde há imensas possibilidades para o 

emprego em larga escala desse processo, pouco ou nada ainda 

foi feito. Ele, sem dúvida, seria o mais rapidamente difundido 

pela economia dos estudos nele envolvidos e das construções a 

ele necessárias, muitas vezes mais baratas, talvez, do que as 

vultosas obras já empreendidas nessa região, boa parte delas 

sem a completa finalidade prática e com restritíssimo âmbito de 

aproveitamento técnico e econômico. 

Avançar este novo problema seria acelerar a macha para 

um mais longo umedecimento dos solos, para um mais vasto 
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armazenamento dágua e uma maior demora no seu escorrimento 

e percolação. 

Segundo cálculos teóricos, a razão media de infiltração 

dágua no solo é de 3.051 metros cúbicos por hectare em 24 

horas, dependendo da saturação. Portanto, se considerássemos 

um décimo da área do polígono das secas como terras agrícolas 

irrigáveis, teríamos 8.300.000 hectares que seriam beneficiados 

com essa unidade volumétrica dágua armazenada em 24 horas 

durante o inverno todo e grande parte do verão. A agricultura e a 

pecuária estariam, deste modo, com suficiente reserva dágua 

assegurada de uma maneira efetiva e econômica. Ademais 

aproveitar-se-ia  o colossal volume dágua que anualmente corre 

para o oceano, levando riqueza imensurável e deixando, atrás do 

último filete, terras lavadas, enfraquecidas e erodidas. 

Ventilamos este assunto devido ao seu elevado valor 

prático e formidável modicidade, a rapidez de como podem ser 

levados a efeito os seus estudos e de haver no Nordeste 

vastíssimas situações favoráveis a este méetodo de trabalho 

hidrotécnico. Devido outrossim a poder o mesmo ser facilmente 

compreendido pelo nosso sertanejo que, conseqüentemente, 

poderá dar maior apoio ás suas realizações imediatas. O 

sertanejo sabe quão demorados são os estudos para a construção 

de uma barragem de repressão com todos os dispositivos para a 

irrigação, não só quando estes projetos se destinam às suas terras 

particulares, como às de caráter puramente publico. Chega essa 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 146 

demora, às vezes, a tirar o estimulo dos interessados e a 

acorrentar mesmo a desmoralização das entidades técnicas 

responsáveis pela sua execução e integral  funcionamento. 

Estamos numa época em que não podemos esperar muito, 

em que a solução dos problemas públicos deve ter prioridade 

sobre todo e qualquer outro de demorado estudo. 

Há cerca de dez lustros cuida-se, no Nordeste, do 

Problema da açudagem e muito lento progresso tem-se 

conseguido no sentido do aumento da lavoura irrigada. 

Obras monumentais já provaram a capacidade dos 

engenheiros civis. Culturas tecnicamente  irrigadas já provaram 

a competência dos engenheiros agrônomos. Existem milhões de 

hectares em diversas bacias de irrigação estudadas aguardando 

oportunidade para serem aproveitados, no entanto,continuam os 

gastos em novos estudos, quando permanecem sem rápida 

conclusão algumas obras há mais de dez anos postas a 

funcionar. 

O problema que apresentamos neste trabalho, já dissemos 

linhas acima, merece alhures cuidadosa atenção dos técnicos, 

engenheiros agrônomos e civis, socialistas e estadistas, bem 

como dos estudiosos, com o fim de solucionar de modo 

derradeiro as disponibilidades das águas para a irrigação, uso 

doméstico e industrial.  
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Nós, nordestinos, deveríamos ter todo interesse em 

aproveitar o máximo das águas pluviais, única fonte de produção 

desse precioso liquido. 

Sem geleiras e grandes mananciais subterrâneos, só nas 

reservas da superfície e do subsolo propositalmente retidas, 

poderemos contar com a fonte de umidade para nossas lavouras. 

Governos e particulares devem interessar-se pelo 

aproveitamento racional das águas dos rios e riachos, que 

anualmente enchem e transbordam pelos vales, retendo-as na 

superfície ou no subsolo, para garantia do aumento das áreas 

cultivadas e da produção vegetal, reservas estas que perduram o 

mais longo período de tempo, assegurando pelo menos abundantes 

pastagens à produção de rebanhos. 

As obras de pequenas açudagem sem irrigação, feitas por 

particulares sem qualquer auxilio oficial, são poucas e de pequena 

eficiência. No geral, esses açudes secam antes que o novo inverno 

se inicie, sendo portanto, meio inseguro à exploração agropecuária. 

As barragens construídas em cooperação, na maioria do tipo 

médio, sem canais de irrigação e com insuficiente assistência 

técnico-agrícola por falta de recursos financeiros, servem 

comumente de meros reservatórios dágua. À ignorância ou 

desinteresse dos particulares, à falta de reação dos homens cultos e 

estadistas da região que pelo menos deviam conhecer as obras 

políticas-econômicas dos paises mais civilizados do mundo e saber 

do valor da agricultura irrigada, deve o Nordeste a grande 
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responsabilidade pela lentidão nestes últimos anos das providencias 

que lhe são vitais. 

Logo, quase meio século está indiscutivelmente vencido, 

enquanto nesse mesmo espaço de tempo milhões e milhões de 

hectares de terras de irrigação estão à disposição da economia de 

paises americanos menores, menos cultos e mais pobres que o nosso. 

A umidade do solo é o pivô da germinação e tanto mais 

constante e efetiva, tanto mais garantirá o completo 

desenvolvimento da lavoura até a sua inteira maturação. Qualquer 

falta ou excesso influirá nesse desenvolvimento e a falta mais do que 

o excesso, quando não há novas fontes de suprimentos, preponderará 

economicamente no produto final da colheita. 

Nos sistemas fluviais do sertão nordestino, passadas as 

chuvas do inverno, as águas escoam-se em poucos meses para o 

mar. Aqui e acolá nos leitos dos rios, grandes poços ficam 

alimentado o lençol freático e em alguns de pouca declividade e 

grandes larguras, sustentam ótimas plantações de vazantes, que 

garantem a subsistência a muita gente, durante vários meses. 

O comum, todavia, é terem os rios grandes declividades, 

leitos de camadas pouco profundas, onde a rocha madre aflora a 

cada passo deixando sáforos de socalcos de áreas lavada entre 

seixos ralados e blocos de pedra. Regiões há, em que certos rios 

não têm água suficiente, nem a recebem com a necessária 

frequência, para garantir tais culturas. Impossível, sem dúvida, a 

subsistência com tão incertos meios de produção. 
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Dominar essas águas, com sucessivas barragens 

submersas e subterrâneas, é uma das grandes maneiras de como 

conseguir, rápida econômica e praticamente, a retenção efetiva 

desse preciso liquido. 

Dominadas as águas do subsolo e ligeiramente elevadas 

ao alcance das várzeas e ribeiras  aluvionais, onde, por 

processos de espalhamento conveniente, consiga-se sua 

penetração nas mais vastas superfícies, então grandes reservas 

garantirão seguro sustento às lavouras e pastagens tão 

necessárias à manutenção das populações.  

Essas barragens, construídas em locais apropriados de 

preferência onde a subfisiografia dos solos impermeáveis é mais 

alta, com material autóctone de especial qualidade e nos moldes 

previstos pela técnica, poderão promover o mais extenso 

armazenamento dágua no subsolo em grandes áreas dentro ou 

fora dos talvegues dos rios e conservar apreciável volume deste 

liquido durante grande espaço de tempo. No entanto, elas não 

podem ser construídas arbitrariamente. Sua construção está 

condicionada a cuidadosos reconhecimentos por parte de 

técnicos especializados, a fim de examinar entre outras coisas, e 

principalmente, a qualidade e a quantidade da água das 

enchentes, os locais escolhidos para as barragens, etc., porque as  

águas que atravessam regiões em sais minerais, especialmente 

de cloretos de sódio, as tornam impróprias à agricultura. E locais 

onde os solos já são saturados desses sais não se prestam a 
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empreendimentos dessa natureza, sobretudo quando aquelas 

águas já  chegam salinizadas. 

O armazenamento dágua só se recomenda à aplicação 

prática e  econômica em certas áreas e sob condições especiais. 

Algumas delas mais evidentes e de primeira monta são: a 

planura do revelo da região, o tipo e profundidade dos solos, a 

cobertura da vegetação nativa, além de outros, cuja magnitude 

pode tornar-se de notável importância. 

Essas planuras criadas pela colmatagem e sedimentação, 

nas grandes enchentes, arrumam-se em forma de leque à saída 

de gargantas naturais emersas ou submersas. São elas tanto 

maiores quanto mais pronunciados forem os declives a montante 

e tanto mais ricos em solos, quando mais densas as águas em 

tempo de cheias. Há rios no sertão que formam no seu leito 

admiráveis banquetas ou colmarenas de solos areno-argilosos, 

cujo aproveitamento racional enriqueceria a região com centenas 

de hectares de valiosas terras agrícolas, caso fossem 

judiciosamente vedadas com barragens submersas ou 

subterrâneas. Essas terras poderiam ser  colocadas em condições 

agrícolas para cultura mecanizada, por meio de trabalhos de 

terraplenagem adredemente executados sob orientação 

agronômica. 

Quanto mais próximo às cabeceiras dos rios e riachos, 

tanto mais grosseiras as formações aluvionais desses leques, 

que, a principio, são formados por verdadeiras rochas de 
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superfície arredondadas como se fossem gigantescos seixos 

rolados, depois,  por pedras de natureza, constituição e formas as 

mais diversas e finalmente, por calhaus, areia grossa e areia fina 

limosa. 

Essas formações tomam variadas posições nos leitos dos 

rios depois de cada enchente, ora passando de uma margem para 

outra, ora acumulando-se num só local, dependendo isto do 

volume das águas e de sua riqueza em sedimento. 

À medida que essas formações vão descendo os canhões 

ou gargantas, rompendo, desmontando e depositando-se em 

banquetas nos estreitos, rasos e destendidos talvegues, formam 

aluviões marginais de solos permeáveis do quais, ao atingir 

largos vales ou extensas várzeas conduzidos por águas de 

grandes e violentas enchentes, espalham-se, em forma de sector 

formando vastos bancos de areia e colmarenas quando baixas as 

águas fora do seu leito natural. Baixadas as enchentes, surgem 

fora e dentro do próprio leito vastíssimas esplanadas ou baixios 

de solos permanentes, permeáveis uns, impermeáveis outros, 

com subsolos ricos em depósitos dágua ou umidade, cujo fluxo 

pouco a pouco se congrega ao leito central, formando a corrente 

freática que constitui riquíssima fonte de suprimento para 

qualquer fim. 

Na escolha de bons locais para o armazenamento dágua 

deve considerar-se, também, a qualidade dos solos, sua 

declividade, extensão das áreas e locação em referência à 
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divisão das águas, sua drenagem superficial, sua estrutura 

geológica e a direção do movimento do lençol dágua 

subterrâneo. Esses locais são geralmente encontradiços às 

margens aluvionais, às fraldas das elevações de paranais em 

diversos de nossos rios e riachos. É, no entanto, preciso estudar 

bem os solos, principalmente quanto à sua permeabilidade, para  

evitar o desvio dágua para solos de salão, baixios endurecidos 

onde as águas só encontram saída pela evaporação, ou para solos 

possuidores de bolsões dágua estagnada, sem movimento, que 

formam falsos lençóis, às vezes, de natureza prejudicial a 

qualquer aplicação. 

Quanto à declividade dos solos, a sua importância reside 

no perigo de não receber água suficiente, mormente 

considerando-se a rica natureza siliciosa de que são formados. 

Pode-se, contudo, com eficiência, espalhar água em solos 

que tenham declividade de 1,8 a 3 por cento, segundo 

experiências já realizadas nos Estados Unidos por A. T. 

Mitchelson e C. Muckel dependendo, todavia, do método de 

como se deve fazer essa operação e da preferente escolha das 

colmarenas ou bancos mais baixos extensos acima do leito do 

rio. As colmarenas mais elevadas e perto de encostas recebem 

sempre das altas ribanceiras maior quantidade dágua e 

infiltração, como também vários detritos orgânicos que tornam 

os seus solos mais absorventes e retentivos. 
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A questão das obras permanentes que devem ser 

construídas para desviar as águas nessas colmarenas é digna, 

outrossim, de especial atenção,  porquanto para  a colocação de 

estruturas permanentes para este fim, precisa ter-se em vista que 

esses bancos de areia que estão constantemente em formação 

são de pouca estabilidade. Os canais naturais, feitos pelas águas 

de cheia, trazem sempre todos os anos material novo, que cobre 

e destrói qualquer obra impropriamente situada, pondo em 

perigo a orientação que tem o canal permanente, mudando-o 

para nova direção. Esse desvio provocará o arrasamento e 

destruição dos trabalhos de terraplenagem ou montagem dos 

solos já consolidados ou estabilizados. Por isso, devem 

construir-se estruturas com a mais absoluta segurança, capazes 

de resistir às grandes cheias que passam por cima delas, sem 

alterar as condições desejadas. 

Construídas as barragens e as principais estruturas, o 

espalhamento das águas para o racional umedecimento das áreas 

escolhidas obedece à técnica que é dividida em quatro diferentes 

métodos, que são: de bacia, de sulco, de inundação e de poço. 

Com exceção deste último, os outros são muito usados na 

prática comum de irrigação, só ou em combinação com outros. 

No entanto, a aplicação de qualquer um deles depende da 

topografia, declividade, condições de montagem das áreas, 

condições da água (limpa ou barrenta) e caráter das cheias.  
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Analizando-se de per si, cada um desses métodos, 

verificamos que nos métodos de bacia, a água é represada numa 

série de tanques com fundos de superfície uniforme, embora de 

níveis ou alturas diferentes uns dos outros, cercados por diques 

construídos com terra local. Depois que se uniformizar o 

enchimento em cada um dos tanques mais altos, a água passará 

para os mais baixos. 

Na construção dos diques, podem empregar-se blocos de 

pedras, revestindo os taludes, quando estas são encontradas 

próximo ao local, pois é de grande vantagem construí-los com 

esse material, porque eles não erodem tão facilmente os diques 

construídos só de terra. Esses diques têm no máximo dois 

metros e meio de altura, não sendo, portanto, econômico 

construí-los de pedras, quando estas precisam ser transportadas 

de mais distante. Este método de armazenamento dágua tem 

grande controle sobre as enchentes. 

O arranjo dessas bacias é feito de tal modo que todas elas 

ficam submersas por ocasião do espalhamento dágua. Os diques 

geralmente são construídos seguindo a linha de nível, de modo 

que as águas das enchentes passem por meio de canos dos 

diques mais altos ao mais baixos. Às vezes, quando os diques 

são construídos de pedra ou de material não erosível, elas 

passam por cima. 

Este método tem vantagem de molhar toda a superfície 

quando ela é irregular e cheia de gargantas. Tem no entanto a 
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desvantagem de, com a sedimentação do limo, fazer lama que 

impermeabiliza o solo, tornando-se necessário vez por outra, 

quando está seco, o gradeamento principalmente com grade de 

dentes de molas, para  se lhe quebrar a crosta. Deve limpar-se 

essa sedimentação com violenta descarga dágua quando dela se 

dispõe em abundância, porém é bem provável que nessa ocasião 

não haja água suficiente para tal fim. 

Este método visa sobretudo forçar a infiltração do maior 

volume d’água na região, mormente quando ela não tem gargantas 

para a construção de barragens ou são muito caras e há falta de 

suprimento dágua para grandes e permanentes consumos juntos, 

principalmente, a grandes centros de população ou grandes áreas 

de culturas irrigadas que empregam água por bombeamento. 

Pode conseguir-se uma infiltração diária  dágua em certos 

solos, segundo sua constituição, declividade etc., de 15 a 20 mil 

metros cúbicos por hectare durante o inverno conforme 

observações feitas no vale de Tujunha na Califórnia, nos Estados 

Unidos. Embora não se tenha no Nordeste dados para confrontar 

ou para citar, queremos crer que as infiltrações sejam mais ou 

menos correspondentes. 

Quantas culturas definitivas de laranjeiras, bananeiras, 

mangueiras, etc. em muitos dos principais vales dos grandes rios 

do sertão não se beneficiariam com reservas armazenadas por 

esse método em locais adequados? No vale do Jaguaribe, por 

exemplo, inúmeras são as propriedades que vivem dessas 
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culturas, as quais, muitas, vezes, definham ou morrem, pela 

insuficiência ou carência dágua no lençol subterrâneo ao 

pronunciar-se o rigor do verão. 

O método de sulco assemelha-se a um sistema de 

irrigação e compõe-se de três processos. O primeiro funciona do 

seguinte modo: A água é conduzida em levadas de fundo chato 

de pouca profundidade e o espalhamento é realizado por meio 

de sulcos, que partem dessas levadas, de modo a dar máxima 

expansão à distribuição, para que ela se infiltre tanto quanto 

possível, em toda área, armazenando-se subseqüentemente nas 

cavidades ou em outros meios retentores do subsolo. 

Essas levadas são construídas paralelamente umas às 

outras e são ligadas entre si por manilhas ou regos abertos nas 

banquetas, controlados, às vezes, por comportas que regulam a 

entrada  dágua  nos sulcos. Elas variam de um a cinco metros de 

largura, dependendo sua profundidade do caráter do solo e da 

facilidade com que se lhes abrem saídas nas suas paredes. 

O segundo processo, em lugar de se desviar a água por 

meio de sulcos, o canal principal é dividido em dois e cada um 

deles em quatro canaletes, continuando-se essa divisão até 

terminar em meros reguinhos desaparecendo finalmente do solo. 

O terceiro processo, comumente chamado sistema ou série 

de diques em curva de nível, a água é espalhada até atingir o fim 

do contorno onde se constroem barragens ou tapagens para retê-
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la. A área terá tantos diques quantas forem as curvas de nível 

adotadas e tantas barragens ou tapumes quanto necessários . 

Para cada série desses diques são construídas valetas para 

apanhar o excesso das águas e redistribuí-las em novas séries de 

diques em áreas mais abaixo, podendo por fim serem as águas 

excedentes novamente encaminhadas para o canal principal. 

Esse processo é recomendável principalmente para as 

águas de enchentes muito ricas em sedimentos e para as áreas 

planas dos leitos dos rios onde não é aconselhável a construção 

de estruturas permanentes, bem como onde podem as cheias 

subseqüentes levá-la todos os anos. 

Não se pode dizer que qualquer um desses processos 

citados tenha vantagens sobre os outros, pois eles dependem da 

topografia e outras características do terreno. O método ideal, no 

entanto, para molhar-se um terreno, é fazer correr à pequena 

velocidade um fino lençol dágua sobre sua superfície, 

inundando-o. Os relevos que não têm altos nem baixos e os que 

se apresentam sem acidentes, planos e de declividade suave, são 

os indicados para o emprego desse método. 

Nos leitos dos grandes rios do Nordeste, como no 

Jaguaribe, Piranhas, Acaraú, Curu, etc., e muitos de seus 

grandes afluentes, existe grane número de áreas que 

dispensariam acurados beneficiamentos, porém em outros é 

necessária a montagem do terreno, com terraplenagem, para 
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evitar que as águas se encaminhem para as depressões pelas 

regueiras naturais. 

No caso que se não possa beneficiar o terreno, com 

aplainamentos racionais, levantam-se diques que obrigam as 

águas a procurar as partes altas, podendo-se, assim, molhá-lo 

inteiramente, ou fazem-se canais que conduzam a água aos 

pontos mais elevados de onde poderá ser espalhada para as 

partes mais baixas, ou também,  constroem-se estruturas de guia 

para conduzí-la às áreas mais difíceis. 

Comumente, no entanto, é mais recomendável o 

lançamento de canais segundo os divisores mais altos do 

terreno, de onde a água é derivada por comportas em pequenos 

intervalos aos diversos locais provendo um completo controle e 

segurança na distribuição, pois no caso de ruptura num dique ou 

estrutura, só nesse local se notará o  acidente, continuando tudo 

mais a funcionar normalmente. 

Verificou-se por experiência e observação que se obtém a 

maior infiltração dágua nas áreas onde a vegetação nativa foi 

menos perturbada. Num trabalho bem planejado, em que a 

distribuição dágua precisa ser feita por esse método, as plantas 

nativas do terreno não devem ser removidas, sim conservadas 

inalteradas. 

Alguns terrenos, todavia, pela irregularidade de superfície, 

não permitem o espalhamento dágua por esse método, por isso 

devem usar-se os métodos de bacia ou de sulco para manter o 
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umedecimento dentro das áreas desejadas. As bases do método 

de inundação devem ser tomadas em consideração, contudo o 

método tem preferência nas áreas que lhes são apropriadas. O 

custo do preparo do solo para o método de inundação é mais 

barato do que qualquer outro e o grau de infiltração muito mais 

alto, porém tem ele a desvantagem de exigir a construção de 

diques ou tapumes nos limites das áreas a fim de evitar 

inundações nos terrenos alheios. Em igualdade de condições aos 

outros métodos, as águas necessitam de controle nos pontos 

limítrofes, das estradas de serviço, rodagens, etc.  

É difícil planejar um sistema de inundação completo por 

causa da imperfeição dos relevos encontrados numa mesma 

área, devendo por isso serem instalados principalmente os canais 

principais, as obras de derivação e os aparelhos de controle nos 

pontos mais aconselháveis pela prática, então com esses meios 

de suprimento e direção, aplica-se água no terreno, construindo-

se depois os diques, os tapumes, as paredes de guia, em locais 

onde melhor vantagem apresentarem. Essas construções 

subsequentes devem ser cuidadosamente vigiadas e inspecionadas, 

porque muitas outras glebas, consertando, ajustando ou 

diminuindo certas saídas dágua  demasiadamente abertas. Dessa 

maneira, trabalhar-se-á com eficiência e economia. 

Nos rios de leito muito largo em que o canal principal o 

serpenteia de um lado para outro deve lançar-se de barranco a 

barranco uma barragem baixa a fim de ser uniformizar a lâmina 
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dágua que verte por cima de sua crista, fazendo-a correr em toda 

a sua largura, cuidando-se que durante as cheias as  águas não se 

desviem para um só ponto, invadindo terras aprontadas e 

fixadas, rasgando-as para ajustar a sua corrente à tangente de 

maior força. 

Esse processo de espalhamento d água pertence também 

ao método de inundação que vimos descrevendo e nele a maior 

despesa está no custo da construção da barragem e sua periódica 

inspeção. Todavia necessita fazer-se economia na sua 

construção que tanto pode ser feita de pedra, como de concreto, 

em forma de simples cortina ou muro, gastando assim o mínimo 

de transporte de material e volume de movimento de terra. São, 

portanto, esses os meios práticos que se laçaria mão para o 

armazenamento dágua pelo método de inundação. 

Por fim, o método de armazenamento dágua por meio de 

poços que servirá ao mesmo fim quando se desvia de um 

manancial aquífero o volume dágua necessário para enchê-lo 

com o objetivo de aumentar-lhes a reserva no subsolo. Esse 

método é caro e de aplicação limitada, porém de muita 

vantagem perto de grandes instalações industriais ou estradas de 

ferro. 

Na cidade de Quixadá, no Ceará, por exemplo, não só a 

Rede de Viação Cearense como certas indústrias que dependem 

dágua de poços se beneficiam com a água do açude do Cedro, 
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que vez por outra é desviada para os seus cacimbões, saturando-

lhes o lençol até enchê-lo completamente. 

Para esse método de espalhamento vertical, atinge-se as 

camadas permeáveis da subfisiografia da região acumulando-a 

dágua e elevando a reserva do lençol, que entre muitos 

benefícios auferidos salientam-se: o de garantir à vegetação 

superfície úmida pelo mais longo tempo e o de permitir o mais 

fácil e rápido aproveitamento com a perfuração de poços, como 

fonte de suprimento dentro da maior área. 

É evidente que, para este fim, não se construam 

propositalmente essas cacimbas ou façam-se essas perfurações a 

não ser em condições especais e de econômica conveniência, 

entretanto, com este objetivo, podem aproveitar-se velhos poços, 

cacimbas, cacimbões ou buracos. Consegue-se, assim, algumas 

vezes, grande infiltração dágua, melhorando consideravelmente 

enormes extensões de terra, com pequeno emprego dágua. Deve  

ter-se, contudo, o máximo cuidado com a qualidade desta. As 

águas barrentas só são aplicadas para o umedecimento, quando 

apresentarem um teor abaixo de 566 litros de sedimentos para 

cada 1.234 metros cúbicos dágua, pois o acúmulo de limo 

rapidamente vedará as camadas permeáveis no fundo desses 

poços inutilizando-os definitivamente. Convém, por conseguinte, 

examinar cuidadosamente, sempre, as camadas permeáveis do 

subsolo e a qualidade da água, cada vez que se resolva o emprego 

desse método. 
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Sumariando o que ficou tido acima, desejamos salientar a 

grande importância do armazenamento dágua pelos métodos e 

processos indicados, muito principalmente pelo de barraens 

submersas e subterrâneas, que mais utilidade apresentam no 

aproveitamento dos leitos dos rios do Nordeste, considerando-se 

que muitos desses tipos de barragens costruidas sem a mínima 

orientação técnica e sem os necessários conhecimentos, venham 

tornar-se completamente estragadas e inutilizadas pelas razões 

expostas. 

O maior número desses tipos construídos no rios do 

Nordeste, com auxilio financeiro e orietação técnica adequada, 

conservaria nessa vasta região apreciável volume dágua e 

promoveria um aumento incalculável na produção de cultura de 

vazantes e culturas ribeirinhas permanentes. 

 

COLMARENA: – Aluvião silico argiloso ou argilo 

silicioso de pouca estabilidade formado ao longo das margens 

baixas dos rios pelo produto da colmatagem (colma) e dos 

bancos de areia (arena) – vocábulo técnico introduzindo pelo 

autor. 

 

OTACÍLIO JUREMA 
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A SECA NO NORDESTE 
 

 

Discurso pronunciado no Senado Federal no dia  

19 de fevereiro de 1957 

 

 

 

Aos meus amigos pobres de Cajazeiras, que, desgraçadamente, 

têm sentido na própria carne os horrores da seca e a opressão 

dos poderosos, dedico esta contribuição modesta, para que o 

Governo olhe com mais atenção para essa região esquecida e 

promova a sua recuperação econômica.  

 

Posso aplicar à minha gente o conceito de Keyserling – não é a 

terra que pertence o homem, mas o homem que pertence à terra. 

 

 

 

 

PREFÁCIO 

 

 No Parlamento a seca ainda é um grande assundo. Desde 

tempos de Dom Pedro I que o problema vem ocupando a 
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atenção dos nossos homens públicos. Os anais da Monarquia 

estão cheios dele. A maior seca foi a de 1877, ontem ainda 

relembrada, no Senado, pelo Sr. Otacílio Jurema, em discurso de 

estréia. Paraibano de Cajazeiras, o senador conhece de perto o 

flagelo, pois como se sabe aquela cidade fica situada na zona 

atingida pela falta d’ agua. 

O discurso do Sr. Otacílio Jurema foi extenso, analisando 

a questão sob vários ângulos. O orador disse uma verdade digna 

de ser meditada, isto é, que os nosos governos só cuidam da seca 

em tempo de seca. Basta chover para que todo mundo se 

esqueça dos maus momentos passados. 

Ora, exatamente quando há fartura é que o governo 

deveria precaver-se para os dias piores, segundo o exemplo da 

formiga e não das cigarras do Sr. Olegário Mariano. 

Os interesados no assunto devem procurar ter o 

depoimento do senador Jurema. É um depoimento objetivo de 

quem sabe o que está dizendo, em linguagem simples, porém 

sem esquecer os míninos detalhes do problema. 

                                                        

Nertan Macedo 

 

Senhor presidente, embora sem o brilho de tantos oradores 

fulgurantes, que por esta tribuna já passaram, para versar as 

teses da minha região, reabro, neste momento, com a devida 

vênia dos Srs. Senadores, o exame do problema da seca, com as 
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suas tragédias e contradições, pondo em relevo novos aspectos 

desse martírio secular do Nordeste que ainda não encontou o 

corretivo adequado, sem embargo dos esforços já desenvolvidos. 

Porque na verdade, tudo inda está por ser feito. Mudou-se 

o quadro de outubro, mas permanecem os mesmos motivos, que 

aintigamente agravavam as dificuldades da região nas horas de 

eclosão do flagelo. Melhoraram, efetivamente, os meios de 

transporte, mas inda não foram extirpadas as causas principais, 

que concorrem para transformar a área da seca, nas horas 

estivas, no cenário de misérias, em que se transmuda, com tuda 

sua esteira de desgraças e infotúnios. 

Tenho lido trabalhos de homens notáveis, à guisa de 

explicação desse distúrbio periódico, mas fugindo aos aspectos 

práticos e reais do problema, tais estudos, pela natureza teórica 

de que se revestem, não prenchem as condições de autenticidade 

para servirem de base a uma interpretação judiciosa do problema 

da seca. 

Filho da zona calcinada, conhecendo todos os aspectos da 

vida regional, como cultor espontâneo de suas tradições, tenho 

sentido, na própria carne, a tortura da terra requeimada, sofrendo 

e vendo sofrer as dores do sertão comburido. 

As hístórias de ontem, que ouvia das mucamas da fazenda 

de meu pai, guardadas as proporções, não são mais diferentes 

das de hoje. O drama de 77 tem se reproduzido com a mesma 

intensidade. O que difere é a maneira como hoje pode o homem, 
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pelo menos, fugir da catástrofe, embora os prejuízos do Pais 

continuem os mesmos.  

Àquela época, costumava dizer-se que o Imperador, 

homem de coração generoso, preferia vender a sua coroa, a ver 

um norestino morrer de fome. E como uma alma sensível ao 

sofrimento alheio, acudia aos apelos do Nordeste, pela mesma 

forma, como ainda agora se faz, remetendo gêneros para matar a 

fome dos infelizes sertanejos. 

Hoje, porém, não se reproduz o episódio que Rodolfo 

Teófilo conta, segundo o qual, na seca de 77, foram encontrados 

esqueletos, no rio Jaguaribe, com os braços enterrados 

verticlamente, na areia, como se procurassem água , no fundo do 

rio, numa miragem da sede. 

Evidentemente, seriam muitos os exemplos a narrar de 77, 

que enchem páginas e mais páginas da literatura popular do 

sertão, ao mesmo tempo em que documentam trabalhos de 

escritores notáveis, que fizeram o histórico desses fenômenos 

cíclicos. 

Acontecia que, áquela época, não se contava com um 

sistema de transporte, que abrisse oportunidade para as fugas de 

hoje. À mortandade de ontem, sucedeu, em escala cada vez mais 

crescente, o êxodo de hoje, com populações inteiras que se 

deslocam para outras zonas, em migrações sucessivas, 

disficultando a vida nas métropoles e retirando do sertão a seiva 

de sua economia, traduzida na mão-de-obra barata. 
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Quem conhece a história do Nordeste, sabe que 1915 não 

foi diferente de 77, embora não tenha tido a mesma crueza, em 

seus efeitos, do mais famoso flagelo da crônica da seca. 

Mas a miséria campeou com a mesma violência, servindo 

de tema a uma obra imortal – a “Bagaceira”, de José Américo – 

que o talento do genial paraibano transformou numa verdadera 

epopéia do sofrimento nordestino, inspirando esses lances 

extraordinários, ao descrever as retiradas: “Uma ressurreição de 

cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto terroso 

e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que 

aim dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado 

de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam  

devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham 

pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Espulsos de 

seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, 

no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os 

nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, 

cesciam, como se o vento os levantasse. E os braços afinados 

desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham 

escoteiros. Menso os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica 

– com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem 

idade, nem condição humana. Eram os retirantes. Nada mais. 

Meninotas com as pregas da súbita velhice, careteavam, 

torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os vaqueiros 

másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria, 
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pequenos fazendeiros, no arremesso igualtário, baralhavam-se 

nesse anônimo aniquilamento. Mais mortos do que vivos. Vivos, 

vivisimos, só no olhar. Pupilas do sol da seca. Uns olhos 

espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si 

próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante”. 

No seu estilo, a um só tempo gracioso e soberbo, Raquel 

de Queirós, em “O Quinze”, repisou o mesmo tema, num tom de 

suavidade, mas sem fugir à triste realidade do epísodio. 

1932 foi o ponto culminante desse ciclo fatal. Como 

médico, vi de perto os horrores da crise, assistindo a uma 

população faminta e desprovida dos recursos mais elementares 

para sobreviver, junto às obras do Açude São Gonçalo, no 

Estado da Paraíba, que José Américo mandara construir para 

atender nessa emergência à multidão desprotegida. 

Tanto por espírito de observação, como por esse dever de 

solidariedade humana, que comove o sertanejo diante do 

sofrimento do seu irmão mais desafortunado, tenho prestado, ao 

sertão aflito, no exercício de minha profissão, em várias 

oportunidades o meu quinhão de esforço para atenuar os efeitos 

da desgraça do próximo. De todas essas intervenções, recolhi a 

mesma impressão de improvisação dessas obras, que poderiam 

ter um sentido mais econômico e prestar um beneficio mais 

efetivo, não fora o caráter de emergência com que eram feitas. 

Em São Gonçalo, vi, certa vez, cinco mil operários 

famintos, acompanhados de suas famílias, trabalharem mediante 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 169 

o pagamento de uma diária miserável de dois cruzeiros, menos 

que o salário da fome, porque era o salário da morte. A farinha, 

o feijão e a rapadura eram vendidos pelos fornecedores com um 

lucro de 25%. Enquanto isto, a imensa multidão de retirantes era 

dizimada pela disenteria e pelo tifo, morrendo, diariamente, uma 

media de trinta pessoas, deixando no rastro da morte a viuvez e 

a orfandade. 

Ainda aí o quadro não se modificou, apesar dos 

progressos já introduzidos no Nordeste. A contecia que o 

desenvolvimento, que se programava para a região, era, 

proporcionamente, muito inferior ao cescimento demográfico, 

de modo que subsistiam, sempre que surgia a ameaça de um 

simples repiquete, as mesmas dificuldades, o mesmo martírio, a 

mesma tragédia. 

Prefeito de Cajazeiras em 1952, novamente tive de 

enfrentrar a fúria do clima impiedoso, desta vez com a 

responsabilidade de garantir um mínimo de condições de vida 

para uma população inteira, que se aglomerava na minha cidade, 

proveniente de vários setores mais atingidos, e como que 

buscando uma saída para fugir à natureza adusta. De repente três 

mil pessoas invadiram a cidade, à procura de trabalho. E como 

não podia improvisar uma obra para atender a essa emergência, 

pois os recursos da minha comuna já haviam se esgotado em 

serviços dispersos, com o mesmo fim, mas considerando que 

não poderia, por outro lado, deixar ao abandono a massa 
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faminta, mandei distribuir alimentos e uma pequena reserva em 

dinheiro, enquanto providenciava junto ao Governo do Estado a 

decretação de uma medida mais objetiva, de efeitos mais 

profundos. 

A abertura de estradas e outros trabalhos, que então 

pleiteei ao Governo, não vieram, mas em compensação Deus fez 

cair do céu a chuva milagrosa, e dentro em pouco tudo voltou 

ano normal. 

O jornalista e escritor Antônio Calado, que a esta época 

percorria o cenário devastado, em missão do “Correio da 

Manhã”, assistiu ao fato, que narrou, posterirmente, pelo seu 

jornal, com muita propriedade. 

Evoquei esse acontecimento, para mostrar, de propósito, 

como tudo ainda é feito ao sabor do improviso, sem qualquer 

plano de organização. 

Sem embargo dessas condições negativas, o Nordeste, 

entretanto, não é a terra desgraçada, condenada à destruição e à 

miséria. Porque, na verdade, ao contrário de outras regiões, 

sujeitas a mutações violentas, como é o caso de tantas zonas 

castigadas pelas enchentes e terremotos, o nordeste possui 

recursos próprios para enfrentar as dificuldades da época estival. 

Tudo é somente questão de planejamento. E o mal da seca, com 

todo o seu cortejo de infortúnios, não é mais do que uma 

distrubuição irregular das chuvas. 
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Enquanto outras terras só podem produzir  mediante o 

emprego de abubos de toda natureza, que oneram 

extraordinariamente a produção agrícola, o Nordete dispõe de 

um adubo natural, como uma riqueza nativa, que são os seus 

depósitos minerais, os quais se estendem sobre a sua superfície 

em grandes faixas. Por mais intensa que seja a seca, basta uma 

chuvinha para cobrir de renovos verdajantes a zona antes 

acinzentada pela incidência dos raios solares que estrurricam as 

plantas e esgotam-lhes a seiva, até transformá-las em paus secos. 

Já Oliveira Viana manifestara, anteriomenrte, o mesmo 

otimismo com relação à nossa região, mostrando que outras 

terras, de caraceristicas acentudamente desérticas, se 

transformaram em vales férteis, mediante o emprego racional 

dos processos de irigação. E citou o exemplo do Arizona, onde a 

irrigação fez surgir, numa área que dantes não apresentava a 

menor condição de vida, verdadeiro pomar, com as uvas e 

laranjas mais saborosas do mundo. 

Este ponto de vista não escapou à argúcia do professor 

francês Alber Robau, ao afirmar que a seca do Nordeste é 

inteiramente diferente da que constatou no Marrocos, no Líbano, 

na Turquia, no Egito e em outras regiões do globo, onde o 

fenômeno é permanente, ao contrário da região nordestia, em 

que é apenas temporário. 

Para o notável cientista, a pequena e a média açudagem, 

ao lado da grande irigação, com o aproveitamento das águas 
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subterrâneas, poderiam resolver, praticamente, o problema da 

seca, citando em abono de sua tese o caso do Marrocos onde a 

perfuração de poços profundos, após minucioso levantamento 

geológico da região, o cultivo de plantas nativas e a exploração 

de uma agricultura adaptada às características do solo 

permitiram criar condições favoráveis, num meio absolutamente 

hostil. Disse o nobre Senador Assis Chateaubriand, nesta Casa, 

que os judeus criaram na Palestina verdadeiro solo artificial. 

Cada vez mais me compenetro de que a política do 

Departamento Nacional de Obras contra as Secas está errada, 

porque, prodigalizando tudo nas épocas de calamidade, restringe 

ao mínimo o seu programa de ação, logo cessam os efeitos dos 

distúrbios do clima. Isto quer dizer que, ao invés de enfrentar 

com decisão o problema, justamente na ocasião mais propicia, 

que é aquela dos períodos normais, onde as obras podem ser 

realizadas sem as precipitações dos planos de emergência, o 

DNOCS limita-se a desperdiçar os seus recursos em trabalhos de 

improviso, nas horas agudas, deixando tudo ao abandono, 

quando o sertão volta à normalidade. Existem dois projetos na 

Câmara, um do nobre deputado Virgilio Távora dando 

organização autárquica ao DNOCS. Outro do ilustre deputado 

Alencar Araripe sobre os planos de defesa contra os efeitos da 

seca no Nordeste. 

A obra de Epitácio está ainda para ser concluída. Pode-se 

dizer que o eminente brasilerio foi, talvez, o único Presidente 
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que pensou numa solução racional do problema. Vargas, 

conduzido pelo seu coração generoso, sempre foi sensível aos 

dramas de minha região. Mas, na segunda fase do seu governo, a 

sua assistência limitou-se aos socorros de emergência os quais 

merecedores de toda gratidão da gente nordestina, pela presteza 

com que eram encaminhados, jamais tiveram a força de um 

plano diretor, como o que sonhara realizar o grande estadista 

paraibano. 

Epitácio Pessoa realmente mobilizou os recursos da União 

para afastar os males da estiagem nordestina, fixando um 

programa de trabalho, que se tivesse podido executar ou ao 

menos fosse continuado pelos seus sucessores, já a esta hora não 

estaríamos lamentando os reflexos dessa omissão do Governo, a 

respeito das secas do Nordeste. 

Com a assunção do Governo Arthur Bernardes, todos os 

serviços que o grande paraibano iniciara foram paralisados, 

ficando perdidos materiais de gande valor que para a região 

mais atingida pela estiagem foram enviados por Epitácio, a fim 

de serem aplicados na construção dos açudes. 

E, como se essa indiferença ao nosso sofrimentro não 

bastasse, veio Washington Luiz e apressou-se em vender, como 

ferro velho, todo o material que se encontrava no Nordeste. 

Ainda não se papagou da minha memória o episódio 

vivido após o regresso de Epitácio da Europa, depois de haver 

deixado a Chefia do Governo, quando, respondendo à saudação 
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que lhe dirigiu Jackson de Figueiredo, pronunciou estas palavras 

admiráveis: “Acusam-me de ter gasto demais no Nordeste, mas 

se um dia ainda voltasse à Presidência, gastaria muito mais 

naquela parte do Brasil, por que empenharia todos os recursos 

para saldar essa divida que a Nação brasileira tem com aquela 

região tão abandonada”. 

Retomada por José Américo, durante a sua permanência 

no Ministério da Viação, no Governo Provisório, a obra do 

grande brasileiro não pôde, contudo, ser atacada com a 

intensidade com que previra o notável Ministro de 1932, pois 

deixando mais tarde o exercicio da pasta, os trabalhos perderam 

o ritimo com que foram iniciados, paralisando-se, em 

consequência, a construção dos canais de irrigação idealizados. 

De então para cá, quase nada se fez. E o que se tentou 

fazer não logrou resultados  positivos, em face do mesmo 

espírito de descontinuidade, que tem sido o fator mais 

preponderante do fracasso da luta conta a seca. 

Além de acarretar enormes prejuízos ao Pais, essa 

descontinuidade, na execução dos planos de trabalhos, na área 

da seca, criou um espírito de desconfiança em torno das 

iniciativas do governo, naquela região, de tal forma que hoje 

ninguém acredita na realização de qualque programa que se 

anuncie com vistas ao problema. 

Mas, no meio de todas essas vicissitudes salvou-se a 

tenacidade do homem do sertão, o seu poder de resistência, a 
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vontade de vencer todos os contratempos, permanecendo 

agarrado à terra, a despeito de toda descrença nos propósitos do 

governo, preso de um sentimento telúrico, que ajuda a afastar 

todos os pessimismos. 

Vem a propósito a frase de Victor Hugo, no seu livro 

“Noventa e Três”, quando, descrevendo o camponês da Vendéa, 

com um rosário no pescoço e o bacamarte na mão, diz que a 

alma da terra encarna-se no homem. 

O sertanejo nordestino encara o fenômeno da seca como 

uma irrupção natural, uma fatalidade inexorável, a que não pode 

fugir, sem abjurar os deveres de sua fé religiosa. É tão grande o 

amor do homem à terra que a defesa da prorpiedade chega a ser 

uma das causas mais fortes da criminalidade, exercida com a 

mesma paixão com que se defende, nessa região, a dignidade da 

família. 

A esse respeito, pode-se dizer que o sertanejo nordestino 

faz exceção à regra do Bukle, ao assinar a contradição do fato do 

homem não se afeiçoar, jamais, às calamidades naturais que o 

rodeiam. “Evidentemente, nenhum povo tem mais pavor aos 

terremotos do que o peruano. E no entanto as crianças desde 

cedo são embaladas pelas vibrações da terra”. 

Com o sertanejo nordetino dá-se o contrário. A seca não o 

apavora. Faz parte de sua vida. Enfrenta-a com estoicismo. E 

apesar da dolorosa experiência das secas anteriores, dos 

negregados episódios que as tradições transmitem de geração 
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em geração, mantém acesa a chama da esperança, mesmo nos 

momentos mais cruciais, quando todas as perpectivas de 

salvação parecem esgotar-se, alimentando sempre a convicção 

de uma resistência impossível. 

Talvez tenha sido esse aspecto da psicologia do sertanejo 

nordestino o que mais tenha impressionado Euclides da Cunha, 

ao procurar penetrar nos segredos da alma dos nossos jagunços, 

descobrindo-lhes as idiossincrasias e as peculiaridades de seu 

temperamento. 

É bem de ver, porém, que esse despretensioso heroísmo 

não tem sensibilizado a ação federal, parecendo que o governo 

tem o Nordeste como uma cruz pesada, que carrega por dever de 

oficio. 

Há poucos dias. Sr. Presidente,uma das mais eminentes 

figuras desta Casa, o Senador Lourival Fontes, chamava a 

atenção do Pais para o descaso com que são tratados os 

problemas do Nordeste, sujeito a toda sorte de restrições, a pior 

delas a do ministério da Fazenda, que prende as verbas e ainda 

proclama sua liberação, com uma sem-cerimônia de pasmar. 

Alinhando dados estatísticos da mais alta significação, o 

nobre representante sergipano, com a agudeza se sua 

inteligência e a propriedade com que discute as teses da nossa 

região, mostrou de que forma se traduz esse descaso, menos 

com a eloqüência das palavras, do que com a dos números os 

quais falam com mais veemência, porque são incontestáveis. 
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Recordo-me, especialmente, daquele trecho em que o 

Senador Lourival Fontes, verberando esse procedimento 

antibrasileiro, afirmou que o “nordeste está curtindo o crime de 

muitas gerações, que preferiram viver nos ócios das 

disponibilidades, a cumprir os deveres humanos. A sua salvação 

e a sua redenção constituem uma dívida nacional, ainda temos 

capacidade de vergonha e remorsos ou um seguro calculado, se 

ainda não perdemos o instinto primário de defesa e 

sobrevivência”. 

Com dezessete milhões de habitantes, ou seja 32% da 

população brasileira, cobrindo uma área de cerca de 14% do 

Território Nacional, a renda per capita, do Nordeste, contudo, 

não foi além, no ano de 1954, de três mil e quinhentos cruzeiros, 

isto é, uma renda anual por pessoa de Cr$ 3.500,00, ou 

simplesmente trezentos cruzeiros por mês. 

Isto porque o governo ainda não se empenhou em criar 

naquela imensa área do Brasil condições favoráveis para o 

desenvolvimento econômico de maneira a que os próprios 

investidores privados venham a se interessar em aplicar os seus 

capitais, em iniciativas que conduzam ao enriquecimento 

regional. 

“Ai estão a renda da fome, o salário da morte lenta 

criando sombras que perambulam andrajosas, descalças e 

subalimentadas, vivendo ao relento, casa sem lume e sem pão, 

velhos que imploram a caridade e sucumbem às doenças não 
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cuidadas, cianças que se entregam ao vicio e à delinqüência, 

mulheres que a tirania das necessidades faz esquecer o pudor”. 

Foi assim que bradou o senador Lourival Fontes, numa 

explanação dramática que é um retrato fiel do nosso sofrimento. 

E prosseguiu: “Onde estão os reflorestamentos para a 

proteção dos cursos d água e defesa de solo, onde o crédito 

agrícola, onde a expansão das cooperativas com as estações de 

mecanização, onde os estimulos às lavouras de subsistência e de 

reservas alimentares, onde a defesa dos produtos do Nordeste, 

ontre eles o algodão, o açúcar, a cana, a oiticica,  a mamona, o 

babaçu, o agave, o cacau e a carnaúba?” 

Evidentemente, subsistem ainda hoje, agravadas pela 

evolução demográfica, as tenebrosas estatísticas de mortalidade, 

no Nordeste, que inspiraram a célebre frase de um pesquisador, 

de que naquela região “ morre-se mais do que se vive”. Com 

efeito, enquanto o analfabetismo atinge a 70% da população, a 

natimortalidade abrange uma cifra superior a trezentas em cada 

mil crianças. Este fenômeno mereceu de Josué de Castro, em 

sua “Geopolítica da Fome”, o conceito de que, no Nordeste, o 

homem parece nascer apenas para morrer e adubar a terra com a 

sua matéria orgânica. 

 

O Sr. João Villasboas –Dá V. Exa. licença para um 

aparte? 
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O Sr. Otacílio Jurema – Com todo o prazer. 

 

O Sr. João Villasboas – Agravando todos estes 

padecimentos, como que aumentando a tragédia do nordestino, a 

esquistossomose tem-se propagado na região. Provam as 

estatísticas que, há, ali, cerca de quatro e meio milhões de 

infectados por aquela endemia. O Governo precisa olhar o 

Nordeste com o máximo interesse, não somente para minorar as 

condições da vida humana em conseqüência da seca como para 

debelar as enfermidades que estão dizimando as populaçães. 

 

O Sr. Oracilio Jurema – Sou muito grato ao aparte do 

nobre Senador João Villasboas, meu grande amigo. Tratarei 

também dese problema em meu discurso. (Lendo): 

Verifica-se, assim, como também observou o nobre 

Senador Lourival Fontes, que o êxodo do Nordeste não tem o 

sentido de uma aventura em busca de mundos desconhecidos, 

como quer parecer a alguns menos dispostos a encarar o 

problema de um ponto de vista humano, mas um comportamento 

decorrente das precarissimas condições materiais da vida sertaneja, 

forçando o homem a permanentes necessidades, como uma 

enfermidade crônica, que o  oprime e se transmite à sua familia. 

Para deter essa ondas humanas, que se projetam ao longo da 

Rio-Bahia à procura de trabalho, não acode aos administradores 

públicos nenhuma outra solução, que não as de natureza policial, 
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como se a polícia pudesse resolver um problema que encontra as 

suas raízes em profundas causas sociológicas. 

Engrossado especialmente pela população válida e ativa, tal 

êxodo tem sido o maior responsável pelo colapso da atividades 

econômicas, comprometendo o esforço verdadeiramentemente 

titânico dos empreendedores nordestinos, especialmente do 

sertão, no sentido de criar fontes de produção e intensificar o 

aproveitamento das riquezas nativas. 

De tal forma a incidência esse fenômeno vem adquirindo 

reflexos mais graves, que a própria família vem sendo atingida 

no seu principal fundamento, que é o matrimônio, cada dia mais 

diminuindo as possibilidades dos casamentos, pois os moços 

mal chegam aos dezessete anos e já começam a deixar as suas 

glebas. 

Acontece que o êxodo atinge especialmente os jovens 

entre 17 e 27 anos de idade. 

Sabe-se, por exemplo, que em 1952 o fluxo das correntes 

migratórias para o sul do Pais abrangeu cerca de trezentas mil 

pessoas, ai consideradas as de idade economicamente ativas. 

Despovoam-se os campos, enquanto o nosso segundo 

porduto de exportação – o algodão – cada dia vê diminuídas as 

suas possibilidades de concorrência no mercado internacional, 

em face do regime de câmbio vigente que não permite abrir 

melhores perpectivas para uma remuneração compensadora dos 

legítimos produtores. Enquanto isto, o lavrador nordestino, sem 
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financiamento racional e adequado do Banco do Brasil, e uma 

assistência do Ministério da Agricultura, que lhe faculte os 

meios para melhorar a produtividade das lavouras algodoeiras, 

tem que se deixar prender pelos tentáculos da Anderson Clayton 

e da Sambra, que são os que auferem maiores proveitos da 

exploração da cultura da malvácea. Controlando os preços por 

força do domínio econômico que exercem, tais organizações não 

favorecem as cotações remuneradoras, mantendo sob o seu 

guante impiedoso os pobres lavradores nordestinos. 

Redulta dessa séria de considerações que os desequilíbrios 

socais e econômicos do nordeste não decorrem, simplesmente, 

da seca, mas têm origens mais complexas, abrangendo 

influências de fatores vários. 

Ela é acima de tudo um fenômeno social, provocando a 

evasão da riqueza humana e a inferiorização do homem pela 

fome e pela subnutrição. 

E como se todo esse cortejo de infelicidade não bastasse, 

Senhor Presidente, ainda se expõe, desgraçadamente, o Nordeste 

à ameaça de ver-se, de uma hora para outra, transformado num 

campo de batalha, no caso de ataque de foguetes russos aos 

Estados Unidos. 

Abordando aspectos importantes dos problemas do 

Nordeste, o Sr. José Guimarães Duque, um dos mais notáveis 

conhecedores da nossa região, acentuou, no seu livro “Solo e 

Água no Polígono das Secas”, com muito acerto, que existe 
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“uma imensa disparidade entre as necessidades do flagelado e 

aquilo que lhe podem oferecer as atividades governamentais e 

privadas”. 

Evidentemente, não se poderá falar de maneira alguma 

numa recuperação econômica da região nordestina, sem 

paralelamente cuidar-se de proprocionar recursos de trabalho às 

numerosas famílias pobres que deles necessitam, para se tornar 

uma parcela atuante da produção nacional. Sem esse estimulo 

elementar – trabalho ao menos – que lhes garanta a sua 

integração aos hábitos da vida modesta das populações melhor 

bafejadas pelos reflexos das iniciativas governamentais, não será 

possível jamais mudar o quadro desse cenário de horrores. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Dá V. Ex.ª licença para um 

aparte? 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Com muito Prazer. 

 

O Sr. Fernandes Távora – enquanto o Sul não se 

convencer de que o Nordeste não poderá progredir sem o seu 

auxilio, tudo quanto se fizer será debalde. É uma região assolada 

pela fatalidade. Temos de lutar, porque a luta é própria do 

homem; mas lutar para vencer. Nossos irmãos do Sul precisam 

compreeder que, sem seu auxilio econômico, nada 

conseguiremos. Vencidos arrasstaremos conosco o Sul; e não 
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terá então quem lhe compre as mercadorias, quem estabeleça o 

balanço das compras, inda mantido, infelizmente, de maneira 

canhestra, por falta de amparo. Convençam-se os brasileiros de 

que necessitamos de auxilio para ajudar a Pátria no seu 

engrandecimento; do contratio será a grande vencida. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Grato pelo aparte de V. Ex.ª, 

nobre Senador Fernandes Távora, que tão bem conhece os 

problemas do Nordeste: econômicos, financeiros, sociais e 

políticos. 

Quando prefeito de Cajazeiras, em 1953, recebi a visita do 

ilustre Professor Sieger, de quem recordo esta frase: “ – o 

Nordeste, em relação ao Sul, está atrasado cem anos; serão 

preciso vinte anos de trabalho e vinte bilhões de cruzeiros para 

se obter a recuperação do Nordeste”. – Essas palavras foram 

ditas em 1953. Os vinte bilhões e cruzeiros daquele tempo 

equivalem, hoje, a mais ou menos, sessenta bilhões. 

Caro colega Senador Fernandes Távora, O sul não tem 

ficado indiferente ao sofrimento do Nordeste. 

 

O Sr. Fernandes Távata – Vossa Ex.ª tem razão, o Sul não 

tem ficado indiferente, já está compreendendo que sua obrigação 

para com o Nordeste não é moral, também econômica. Ou o Sul 

nos ajuda, ou perecerá conosco, porque já se vê a braços com 

milhões de metros de tecidos, sem ter a quem vendê-los. 
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O Sr. Otacílio Jurema – O art. 198 da Constituição 

Federal reserva, pelo menos, 3% da renda tributaria da União 

para aplicação em obras no Polígono das Secas. Esse dinheiro, 

entretanto, não tem sido assim empregado. Segundo estatística 

em mãos do Deputado Alencar Araripe, essa perecentagem, em 

três anos, rendeu quase dois bilhões de cruzeiros, dos quais 

foram aplicados, aproximadamente, quatrocentos milhões; o 

restante, ou não existe, ou foi desviado. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Breve direi, nesta Casa, o que 

foi feito do 1% da poupança da Caixa de Emergência das Obras 

Contra as Secas. O Senado irá pasmar, ficará estarrecido diante 

do desassombro, do cinismo – posso dizer mesmo – com que, no 

Pais, se aplicam os dinheiros públicos, violando a própria 

Constituição! 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Aguardemos que, reformando o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com 

autonomia própria e administrativa, o assunto saia da órbita de 

influência política. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Essa medida o Nordeste 

vem, há muitos anos, pleiteando. Queremos, apenas, que os 

dinheiros sejam aplicados corretamente, para não ficarmos, 
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como no tempo de Epitácio Pessoa, responsáveis por centenas 

de milhões de cruzeiros, despendidos sem o menor proveito; a 

maquinaria a enferrujar e a conta do Nordeste aberta. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – V. Ex.ª não ouviu o principio 

do meu discurso... 

 

O Sr. Fernandes Távora – Lamentavelmente. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – ... em que teci os maiores 

elogios a Epitácio Pessoa. 

 

O Sr. Fernandes Távora –  Que os merece, porque ele 

só pretendeu beneficiar o nordeste. Não compreendeu, 

entretanto, que o Nordeste não possuía o que prometera aos 

americanos. A Inspetoria das Obras  Contra as Secas não estava 

preparada para cumprir o prometido; de sorte que ficaram os 

americanos, pelo menos um ano, sem trabalhar, percebendo 

grandes ordenados. Não havia sequer o alicerce dos grandes 

açudes projetados; e, no entanto, pelo contrato, a isso estava 

obrigado o Estado. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – O grande mérito de Epitácio 

Pessoa foi acumular todo o material, e, assim José Américo 

pôde, em 1932, iniciar as obras de emergência. 
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O Sr. Fernandes Távora – Epitácio pessoa teve a maior 

boa vontade. Foi, realmente, um grande patriota; não pensava 

que fosse capaz um Presidente do Basil de suspender aquelas 

obras; do que resultou verdadeira calamidade. 

 

O Sr. Oracilio jurema – Sinto não tenha. V. Ex.ª ouvido 

o inicio de meu discurso. Lembrei, justamente, a paralisação das 

obras iniciadas por Epitácio Pessoa e que Washinton Luis 

mandara vender tudo como ferro velho. Eu estava, justamente, 

em Sousa, quando isso aconteceu. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Nem vale a pena rememorar 

o fato. Peço desculpas a V. Ex.ª pela interrupção de seu 

discurso. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Ao contrário; senti não 

estivesse V. Ex.ª no recinto, desde o principio, porque poderia 

prestar-me esclarecimentos. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Obrigado a V. Ex.ª. Eu, 

apenas, digo o que sei. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – (Lendo): Até hoje não se 

procurou estabelecer um plano articulado de serviços agrícolas 
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federais, estaduais e municipais, capaz, pelo menos, de reduzir 

as dificuldades de suprimeto alimentar. Nas épocas de 

semeadura, carecem os agricultores de sementes para o plantio, 

ao mesmo tempo em que lhes faltam adubos adequados e 

ferramentas indispensáveis ao preparo da terra, para produção 

agriculturesca. Não se cogitou, ainda, de um programa racional 

de pequenos empréstimos, nas épocas oportunas, que ao menos 

venha proporcionar aos lavradores de menor categoria os 

recursos para organização de suas roças. A rede de cooperativas 

falhou, enquanto  o Banco do Brasil, exigindo uma série 

interminável de formalidades para concessão de financiamento, 

criou de tal forma entravas  que o pobre agricultor, quando 

termina de percorrer o inferno burocrático, para a obtenção do 

favor do Estado, já perdeu a oportunidade de aplicar, em 

condições satisfatórias, o parco dinheiro para o amanho de seus 

campos. 

O Sr. Fernandes Távora – V. Ex.ª dá licença para mais 

um aparte? 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Com muito prazer. 

 

O Sr Fernandes Távora – Sinto estar interrompendo o 

brilhante discurso de V. Ex.ª 
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O Sr Otacílio Jurema – O nobre colega traz-me grande 

contribuição. 

 

O Sr. Fernandes Távora –  É preciso relembrar o que 

fez o General Juarez Távora, quando Ministro da Agricultura. 

Tratou, exatamente, do assunto das cooperativas, criando e 

organizando, de acordo com o Presidente Getúlio Vargas, um 

banco de crédito rural, que permitiria, simplesmente, ao Pais 

encher-se de cooperativas. O Governo Federal entraria com cem 

milhões de cruzeiros e cada Estado poderia ter uma sucural, por 

intermédio da qual  seriam feitos os empréstimos às 

cooperativas estaduais. Bastava que cada Estado entrasse com 

1% da sua renda de exportação para ter direito a uma filial desse 

banco. Qualquer cooperativa, ou mesmo agricultor do interior 

que pretendesse levantar empréstimo, iria à Cooperativa local, 

esta entender-se-ia com o banco estadual, que por sua vez, 

encaminharia a transação ao banco federal. Depois dessa curta 

tramitação – porque era realmente para ser curta e essa 

burocracia que temos – o empréstimo seria autorizado. Dentro 

de dez anos, se esse banco fosse criado, o Brasil estaria coberto 

de cooperativas, e a agricultura seria uma realidade e não 

conversa como é hoje. Perguntar-mé-a V. Exª por que não foi o 

Banco fundado? – Foi;  apenas o Sr. Getúlio Vargas, depois de 

ordenar a sua criação e sancionar o projeto que o General Juarez 

Távora lhe apresentara, quis, imediatamente, que ele fosse seu 
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diretor. Como Juarez Távora não aceitasse, S. Ex.ª pôs uma 

pedra em cima da questão, que dorme até hoje e dormirá para 

sempre. 

 

O Sr. Otacílio Jurema –  Sou muito grato ao 

esclarecimento de V Ex.ª 

 

O Sr. Fernandes Távora – Desejo apenas mostrar que a 

idéia é realmente ótima, por isso mesmo não se realizará no 

Brasil. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – muito obrigado a V. Exª. 

(Lendo): O custo de vida assume a cada dia que passa 

proporções mais graves, apertando o cinto da classe média e 

empobrecendo ainda mais a bolsa dos mais humildes. 

O mal inflacionário é um mal geral, mas a sua 

incidência é mais forte no interior do Pais, em face de estrutura 

econômica não comportar o estabelecimento de níveis salariais 

correspondentes ao aumento dos preços das utilidades. 

E a receita do pobre, lavrador, de tão desgastada, não 

chega sequer para atender aos compromissos da mercearia, que 

não pode ampliar os prazos de crédito, porque é também uma 

instituição sujeita a todos os melindres desse quadro de 

restrições. Basta um simples repiquete para complicar ainda 

mais a situação, e então , com a sua economia inteiramente 
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desorganizada, fica o sertão completamente desprotegido, sem a 

menor possibilidade de reagir a essas fases agudas.  

Os grandes açudes têm uma função de relevo, na 

modificação do pronorama climico. Mas é preciso dar-lhes uma 

função social, através do alongamento dos canais de irrigação, 

beneficiando as terras circunvizinhas e criando áreas de cultura 

capazes de gerar recursos alimentares para atender às crises 

periódicas. 

Por si, só a grande açudagem não resolve o problema. 

Urge disseminar os canais irrigatórios, que possam levar às 

terras marginais a água salvadora. 

Como médico, não posso esquecer o aspecto referente à 

defesa sanitária, que ainda está por ser feita, é como disse o 

eminente senador Assis Chateaubriand, não temos uma nação 

porque o brasileiro é um doente, é um enfermo. No setor 

educacional, o homem está do mesmo modo inteiramente 

desprotegido, sem as possibilidades de uma participação efetiva 

na vida brasileira, em vista da incidência acentuada do 

analfabetismo. 

Há, entretanto, Senhor Presidente, razões fundadas para 

acreditar que a situação do Nordeste aassará a ser olhada por 

outro prisma. Anunciou recentemente o Presidente Juscelino 

Kubitschek, em notável discurso proferido em Fortaleza, que as 

soluções das crises do Nordeste não mais seriam dadas pela 

mobilização dos recursos assistenciais ou pela realização de 
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obras de emergência. E como corolário dessa nova política – 

aqui vai a declaração mais importante do Chefe da Nação – 

acentuou que nenhum açude seria mais construído, sem que 

antes o Governo tivesse procedido à prévia desapropriação das 

terras circundantes. 

 

O Sr. Rui Carneiro – Permite V. Exª um aparte? 

 

O Sr. Otacílio Jurema – com muito prazer. 

 

O Sr. Rui Carneiro – Estou ouvindo o discurso de V. 

Ex.ª com muita satisfação porque se refere a assuntos 

palpitantes, sobretudo para nós nordestinos. Filhos que somos 

das terras secas do Estado da Paraiiba. V Ex.ª do Municipio de 

Cajazeiras quase vizinho ao meu, no Pombal, zona batida pela 

estiagem que transforma a nossa gente em brasileiros altamente 

sofredores, sinto perfeitamente esse drama. O nobre colega 

acaba de aludir à promessa do Presidente Jucelino Kubitschek 

de que jamais se construirá açude público no Nordeste, sem que 

sejam, primeiro, desapropriadas as terras. Eu que servi a dois 

ministros da Vição, o Sr. José Américo de Almeida e o saudoso 

João Marques dos Reis, posso, no momento, dar as razões por 

que os açudes foram construídos sem essa prévia e salutar 

medida, prometida agora pelo Presidente da Republica. É que os 

açudes eram pedidos nos momentos de calamidade. 
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O Sr. Otacílio Jurema – Nas épocas de emergência. 

 

O Sr. Rui Carneiro – Exatamente. Se o Governo 

tentasse a desapropriação para, posteriormente, construir a 

barragem, o povo já teria morrido de fome. V. Ex.ª não ignora a 

situação. Eis o motivo por que ainda hoje se luta para interditar a 

desapropriação de terras para construção de açudes em 1932. É 

que, às vezes, tais desapropriações redundam em grandes 

prejuízos para os proprietários das terras montantes da 

barragem. O nobre colega está ferindo o assunto com grande 

conhecimento de causa. Estou de pleno acordo com V. exª e 

solidário com o ponto de vista que defende. Meu aparte, visa, 

apenas, salientar as dificuldades encontradas pelos Ministros 

que ocuparam as pastas da Viação e aos quais servi: um, aliás, já 

morreu. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Sou muito grato pela 

colaboração de V. Ex.ª que conhece perfeitamente o problema. 

Lembro-me quando em 1932, na época mais triste das secas, 

levava sua ajuda a quantos passavam fome. 

 

O Sr. Rui Carneiro – É verdade: foi um drama 

tremendo, que jamais esquecerei. 
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O Sr. Otacílio Jurema – Antes de iniciar meu discurso, 

declarei ao nobre Senador Lourival Fontes que lançaria mão de 

estatísticas constantes da brilhante oração, pronunciada por S. 

Ex.ª nesta Casa, baseando minhas considerações nelas e nas 

diversas citações feitas por S. Ex.ª 

Muito grato ao nobre colega Senador Rui Carneiro pelo 

seu aparte (Lendo): 

Com esta medida, o Governo estará, realmente, 

enfrentando o problema nos seus devidos termos, promovendo 

verdadeira reforma agrária, pelo menos nas áreas beneficiadas 

pela ação governamental. 

Ainda recentemente o “Correio da Manhã” em dois 

editoriais chamava a atenção para a necessidade do Governo 

promover uma reforma agrária piloto, nas terras a jusante dos 

grandes açudes. Se for positivada a medida, teremos então 

oportunidade de ver em execução a política sábia de dividir as 

terras marginais dos grandes açudes e entregá-las aos 

trabalhadores, que as queriam cultivar, na base da policultura. 

Acredito que esta iniciativa significará autêntica 

revolução na economia nordestina, abrindo horizontes 

favoráveis para a recuperação dessa abandonada regiao do 

Brasil. 
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O Sr. Presidente – (Fazendo soar os tímpanos) – 

Permito-me lembrar ao nobre orador que está esgotada a hora de 

expediente. 

 

O Sr. Daniel Krieger – (Pela ordem )  – Senhor 

Presidente, requeiro a V. Ex.ª submeta à aprovação do plenário o 

requerimento para concessão da prorrogação da hora do 

expediente, a fim de que o nobre Sanador Otacílio Jurema possa 

terminar seu brilhante discurso. 

 

O Sr. Presidente – O Senado acaba de ouvir o 

requerimento do nobre Senador Daniel Krieger. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queriam 

permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 

Continua com a palavra o nobre Senador Otacílio 

Jurema. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Muito agradeço ao nobre 

Senador Daniel Krieger, a V. Ex.ª, Senhor Presidente, e ao 

Senado a oportunidade que me dão de terminar o meu discurso. 

(Lendo): A grande açudagem não desempenhou até agora a 

função social que dela se esperava. Ao contrário, serviu apenas 

para valorizar terras alheias, ao invés de contribuir para o 

estabelecimento, em suas margens, de um sistema próprio e 
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complementar da irrigação. Os grandes açudes foram 

construídos com o dinheiro do povo, mas os seus beneficiários 

foram os proprietários das terras situadas nas suas vizinhanças, 

que hoje são os senhores ricos da região, em detrimento da 

grande massa humana que deveria favorecer. 

Os três projetos de lei dos Senhores Mauricio Joppert, 

Plínio Lemos e Olavo de Oliveira, que ora se encontram sob 

exame do Congresso, abordam o problema de desapropriação, 

debaixo de vários ângulos. 

Somente nos quatro grandes sistemas –  Acaraú, 

Jaguaribe, Alto Piranhas e Baixo Açu – há uma disponibilidade 

de cerca de 250.000 ha de boas terras irrigáveis, além de outros 

açudes já construídos. 

Uma reforma agrária nesses setores possibilitaria o 

estabelecimento de pequenas propriedades, dando margem a que 

as terras fossem melhor exploradas e a uma distribuição mais 

equitativa dos benefícios da grande açudagem, que até hoje, 

como disse, só tem beneficiado os grandes prorietários das terras 

circundantes dos açudes. Por outro lado, permitiria levar a outras 

terras os magníficos resultados da irigação, ensejando o surto de 

novas fontes de riqueza agrícola e pastorial. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Permite v. Ex.ª outro aparte? 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Com prazer. 
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O Sr. Fernandes Tóvara – Infelizmente a açudagem 

não tem beneficiado nem aos grandes proprietários. Uns não 

querem aproveitar-se da irrigação; outros têm vontade, mas não 

sabem ou não possuem elementos para executá-la. Se o Governo 

Federal não os ajuda, fica tudo na mesma, isto é, gasta a União 

somas vultosas sem ou quase sem proveito, a maioria dos donos 

das terras não as aproveitam por ignorância ou incapacidade. 

 

Os Sr. Otacílio Jurema – Nobre Senador Fernandes 

Távora, o Vale de Sousa, cuja situação bem conheço, 

transformou-se completamente. Quatro ou cinco proprietários 

fazem, por mês, dez milhões de cruzeiros vendendo bananas. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Verifiquei isso em São 

Gonçalo. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Só a exportação, em 1956, 

atingiu a 4 mil toneladas, ou mais, do produto. 

Uns ainda plantam bananas. Está muito bem, porque as 

exportam para Pernambuco e Ceará, outros, porém, plantam 

capim ou deixam a terra à vontade. 

 

O Sr. Fernandes Távora – Há falta de capacidade. Uns 

não têm auxilio; outros, competência e ainda outros não querem 
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abrir mão de suas terras. O resultado é que o solo não é 

explorado. O Governo, por haver gastado milhões, julga ter 

cumprido o seu dever; entretanto, não cumpriu. Sua obrigação 

era fazer a terra produzir, e não o conseguiu. 

 

O Sr. Otacílio Jurema – Sehor Presidente. (Lendo): Um 

cálculo feito pelo técnico Guimarães Duque assegura que, para 

dar-se trabalho a 300.000 familias do Nordeste, será necessário 

conseguir 2.000.000 (dois milhões) de hectares de terras 

irrigadas. Efetivamente, não dispomos, no polígono da seca, de 

uma tal extensão de terra, capaz de ser artificialmente molhada, 

por gravidade. Assim, tal superfície teria de ser completa com 

outros solos, mediante a elevação mecânica das águas dos rios e 

dos lençóis abundantes, onde eles existirem. 

Se bem não tenha grande expressão econômica, a 

pquena propriedade possui extraordinário valor social, ao passo 

que a grande propriedade, a chamada gande fazenda, muito 

embora possa permitir apreciável renda, não tem maior 

significação. 

Esses e outros argumentos que deixo de enumerá-los 

para não alongar-me muito, justificam, perfeitamente, a 

necessidade de desapropriar as terras, a jusante dos grandes 

lagos artificiais. 

Quero, nesta oportunidade, dirigir um apelo ao 

Congresso Nacional, no sentido de que aprecie e vote, ainda 
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nesta convocação extraordinária, os projetos que tratem de 

irrigação do Nordeste. A importância de que se revestem 

justifam essa prioridade. Além do mais, estará o Congresso 

cumprindo com as suas obrigações de corresponer à confiança 

em si depositada pelo povo brasileiro. 

No momento em que deixo esta tribuna, após lançar à 

reflexão dos meus ilustres colegas as soluções apontadas para os 

problemas da minha região, espero que o Presidente Juscelino 

Kubitschek não fique indiferente ao drama periódico do 

Nordeste e promova a sua integração na comunidade econômica 

do País. 

 

(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado) 

 

  

 

 

ANAIS  DO INSTITUTO DO NORDESTE 
 

ILHAS DE UMIDADE 
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Ciências Econômicas do Ceará e Professor de História Geral do Instituto de 
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Os Estados do Nordeste Brasileiro atingidos pelas 

crises climáticas possuem municípios que são verdadeiras ilhas 

de umidade em meio da secura dos seus vizinhos, situados nos 

chapadões carrasquentos das terras interiores. 

As áreas mais expostas ao flagelo das secas em 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará são 

beneficiadas com trechos de verdura e umidade que contrastam 

com áreas especificamente esqueléticas. Garanhuns e Triunfo, 

em Pernambuco, Borborema, na Paraíba,  as Serras do Luis 

Gomes e Martins do Rio Grande do Norte, Ibiapaba, Serra da 

Uruburetama e Serras Litorâneas, no Ceará, são áreas de clima 

suave, onde a temperatura desce a 14 graus nos meses de maio e 

junho e permanece em 20 graus no estio, quadro o termômetro 

sobe a mais de 30 nos municípios sertanejos.  

                                                                                                         
Educação. Publicista dos mais distinguidos de sua geração, colaborador de 

revistas especializadas em assuntos de geografia e economia. Publicou: 

“Fronteiras do Nordeste” (1929), “Estudos de Pedagogia Regional” (1939), 

“O Vale do Cariri” (1944), “Autores Cearenses”, e “Juazeiro, Cidade 

mistica” (1949). Tem tomado Parte em Congresso de Educação e de 

Geografia, representando o Ceará. Na Procincia a sua participação nos 

movimentos literários e culturais, é intensa e continuada, pertencendo, 

outrossim, à maior parte das entidades e associações de homens de letras de 

seu Estado. 
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No presente trabalho ocupar-nos-emos dos municípios 

da Ibiapaba, Uruburetama e Serras Litorâneas, que apresentam 

as maiores concentrações humanas do Estado, incluindo o Vale 

do Cariri, e ao mesmo tempo oferecem o mesmo quadro 

climático. 

A Serra da Ibiapaba pertence ao maciço nortista 

brasileiro. A sua extensão aproximada é de 450 quilômetros, 

ocupando uma área de 10.000 quilômetros quadrados, 

aproximadamente. Compreende duas zonas distintas: a do 

carrasco ou macambira  e a da  mata. A primeira é lindeira com 

o Estado do Piauí; tem uma largura média entre 30 e 40 

quilômetros. A segunda alarga-se entre 5 e 10 quilômetros. É 

nela que se desenvolve a cultura do café, da cana-de-açucar, dos 

cereais, mandioca e a fruticultura. No carrasco, vez por outra, 

surge uma fonte. Formam-se brejos, a vida se adensa nessas 

pequenas áreas. Sem esta modificação, porém, a macambira pe 

inadaptável à vida. 

A distância em que se encontra a Serra da Ibiapaba do 

litoral dificulta a circustância dos seus produtos, entre os quais 

avultam as frutas que seriam suficientes para abastecer o 

mercado de Fortaleza. Os sertões dos municípios vizinhos e a 

macambira mantêm os rebanhos da Serra. 

Na regiao da Ibiapaba o solo arável está incluído entre 

os de constituição areno-calcárea, existindo solo de aluvião 

arrastado pelas cheias dos rios, nos períodos invernosos e 
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coluvial, produzindo pelo desagregamento das rochas, 

localizado em altitude mais elevada, atestando, pela coloração 

das rochas, o contato com o ferro, tendo como elemento 

predominante a sílica. As formações sedimentárias têm pequena 

espussura ao sul, sendo maior ao norte. Os arenitos calcaréos e 

os folhelhos de igual natureza, que predominam na sua 

constituição, segundo Small, pertencem ao período pré-

permeano, da era paleozóica. A origem da Serra da Ibiapaba 

encontra-se a 450 quilômetros distante do Oceano, entre os rios 

Parnaíba e o Camocim. 

O principal rio da Ibiapa é o Poti, cuja bacia 

compreende 12.230 quilômetros quadrados, ocupando o terceiro 

lugar entre as grandes bacias do Ceará. É formando pela reunião  

dos riachos Seco, Corrente e Olho-d’Água, que formam o rio 

Itabim, cujo curso se orienta do sul para o norte, recebendo o 

riacho do Meio, pertencente à bacia do Jaguaribe, o qual 

recebem também o Independência, e, tomando então a 

denominação de Poti, volta-se para NO e, logo depois, para O. O 

rio Itabim tem um curso de 150 quilômetros e o do Meio, 110. O 

Poti, depois de um curso de 90 quilômetros em território 

cearense, atravesa a Ibiapaba, no boqueirão que tem o seu nome, 

no município de Crateús, e penetra no Estado do Piauí. 

A região da Ibiapaba é constituída por sete minicipios: 

Inussu, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Viçosa do Ceará, 

Ubajara e, no sopé da Serra, Ipu. 
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Inussu é um município fronteiriço com o Estado do 

Piauí, encontra-se a 933 metros acima do nível do mar. É 

constituído por duas áreas distintas: uma carrasquenta, 

fertilizada pelas águas pluviais que arrastam os materiais 

necessários para a cultura da terra, e outra que é utilizada para a 

cultura da cana-de-açúcar, café, cereais, mandioca e fruticultura. 

É a área dos brejos e fontes perenes. 

O rio Inussu é o mais importante do município, 

servindo de linha divisória com o município de Ipu. 

Ibiapina encontra-se a 875 metros da altitude. Os 

principais rios que irigam as suas terras servem de limites com o 

Piaui e são o Pejuaba e o Jaburu. 

São Benedito está a 903 metros acima do nível do mar. 

As suas terras estendem-se para os sertões do Piaui e para os 

municípios de Cariré e Santa Cruz, sendo os demais confinantes 

municípios serranos. Compreende duas secções, da macambira 

ou carrasco, que é a zona de criar, e a das terras úmidas e 

férteis, onde se encontram os sítios de cana-de-açucar, café, 

fruticultura e as plantações de cereias. Os rios que cortam os 

municípios são fornteiriços, servindo de linha divisória com o 

Piaui, e são eles o Jaibara e o Arabé. 

Tianguá está a 800 metros de altitude. O rio principal é 

o Tianguá que atravessa a cidade de sul a oeste, numa extensão 

de três quilômetros, toma o nome de Itacolomi e despeja no 

Corearu, depois de um curso de 40 quilômetros. 
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O município de Ubajara está situado a 870 metros de 

altitude. No seu território nasce o rio Pitanga, a cinco 

quilômetros a sudoeste, e o Ubajara, a um quilômetro a noroeste. 

O mais importante é o Jaburu pertencente à bacia do Parnaíba 

que se lança no rio Longá, município de Piracuruca, Estado do 

Piauí. São seus afluentes o Pajuaba, divisor da Ibiapaba com São 

Benedito, e o Arabé. 

Viçosa do Ceará encontra-se a 711 metros de altitude. 

O rio que banha a cidade é o Timonha, cujas nascentes ficam no 

município, existindo, ainda, o Itacolomi e outros riachos. 

Situado mais ao norte da serra, o município de Viçosa 

do Ceará possui um solo rico em terras aráveis, em virtude da 

maior profundidade da camada sedimetária nesse trecho. 

Ipu, no sopé da serra, a 380 metros de altitude, 

compreende um trecho de serra e outro de sertão. No primeiro, 

as condições do clima permitem um maior desenvolvimento da 

cultura da cana, cereais e frutas. No segundo, a peduária o 

algodão, os cereais, a mandioca e a mamona são as principais 

atividades do homem. 

O rio principal do município de Ipu é o Inussu que 

serve de linha divisória com o município de igual nome. 

A região da Serra da Ibiapaba é atravessada pela 

transnordestina que liga Teresina a Fortaleza, estabelecendo o 

intercâmbio com as populações cearenses e piauienses. 
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Na Serra da Uruburetama encontra-se os municípios de 

Itapipoca, Itapagé e Uruburetama. É uma formação montanhosa 

distante 120 quilômetros de Fortaleza. Na sua constituição 

entram formação de gniess, em que as lâminas de mica se 

apresentam paralelas, enquanto os grãos de quartzo de destacam 

pelo alongamento, tornando a forma lenticular. As rochas 

paleozóicas e schistosas imprimem à estrutura formas 

peculiares, sendo a mais importante a escarpa granítica que tem 

o lineamento de um frade, na proximidade de Itapagé. 

Os rios que banham a região formam bacias 

independentes, despejando diretamente no Atlântico. São eles: o 

Curu, o Mundaú e o Aracatiaçu. A disposição topográfica da 

região traça a estes rios o leito que eles escavam entre gargantas 

graníticas, espairando-se nos pequenos baixios localizados entre 

colinas, nos municípios referidos que são também banhados por 

outros pequenos cursos fluviais. 

O município de Itapipoca está a 200 metros de altitude 

e consta de três secções: a serrana, onde se cultiva a cana, o 

café, cerais, frutas e mandioca. A natureza do solo argilomoso 

dota os terrenos de admiráveis qualidades agrológicas. Ao norte 

encontra-se segunda secção que se estende até o litoral, com 

uma vegetação rasteira, prestando-se os terrenos, com suas 

pastagens, para o abrigo dos rebanhos nas crises climáticas, 

encontrando-se nesse trecho grandes fazendas. Na pequena faixa 

litorânea pratica-se a pesca e cultiva-se a mandioca. A terceira 
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secção, representada pelo sertão, é o centro agropastoril do 

município que se estende até às divisas com os municípios de 

Sobral e Aracaú. 

A cera de Carnaúba é uma das principais indústrias 

extrativas, revestindo a preciosa palmeira grande parte do 

território do município, cujos carnaubais constituem a maior 

riqueza da região, mesmo após a baixa busca que experimentou. 

Os sertões de Itapipoca alongam-se da sede para oeste, 

além do distrito de São Bento da Montada, onde começa a 

influência da zona marítima. 

O município de Uruburetama, a 210 metros de altitude, 

está dividido em duas seções: a serrana que se prolonga até os 

limites com Itapipoca e Itapagé, a peste, e a caatinga a leste. Na 

primeira pratica-se a lavoura da cana, cereais e fruticultura. O 

seu solo ubérrimo é grandemente produtivo, estendendo-se os 

baixios de uma colina a outra da serra desgastada pela erosão 

química e mecânica, resultantes das precipitações pluviais e da 

irradiação solar. A segunda secção de topografia ondulada é a 

região das pastagens ricas e da lavoura de cereais e algodão. 

O município de Itapagé, a 205 metros de altitude, está, 

igualmente, dividido em duas secções, a serrana e a sertaneja. 

As várzeas e os baixios, limitados por colinas escavadas pelos 

pequenos cursos dágua, alternam-se nesse trecho, avultando as 

formações graníticas de Tejuçuoca, e Irauçuba, sendo este 
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distrito a área mais seca e mais quente da região, tendo a 

compensar as melhores pastagens para o gado. 

Os municípios da Uruburetama, por sua situação 

climática, suas possibilidades econômicas, ante a fácil 

circulação dos seus produtos, são servidos pelo ramal da R. V. 

C. que passa em Tururu e em Itapipoca, e pela rodagem 

Fortaleza-Sobral que atravessa desde Curu até Irauçube, 

continuando em direção de Sobral, e ainda o ramal de Riachuelo 

até a cidade de Uruburetama, ligações estas que estabelecem o 

intercâmbio comercial  entre os três município a região. 

Parte não pequena das terras aráveis da Uruburetama 

não é aproveitada pela agricultura. Os engenhos não têm uma 

prordução de cana que corresponde à capacidade produtora do 

solo. A fruticultura não oferece o desenvolvimento que a terra 

arável proporciona, de modo  que não atende às necessidades do 

consumo local e da exportação para Fortaleza, o que determina o 

encarecimento excessivo do produto, sendo a laranja vendida a 

mais de C$ 1,00 por unidade. 

Pacatuba, Maranguape, Redenção, Pacoti e Baturité são 

os municípios que constituem as Serras Litorâneas. O grupo de 

serras, em que se encontram, surge nas proximidades da orla 

marítima e orienta-se de nordeste para oeste, a 30 quilômetros 

de Fortaleza, no município de Caucaia, com as denominações de 

Serra do Camará, Arara, Cauipe e Tucunduba que se prolongam 

até Maranguape, tendo como continuação a serra que dá o nome 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 207 

ao município, prolongando-se as formações montanhosas com a 

Serra de Aratalha, onde está localizado o município de 

Pacutuba, separada da de Maranguape por um pequeno vale de 

12 quilômetros de extensão, sendo a sua elevação máxima 700 

metros, com uma superfície de 23 quilômetros de norte a sul e 

18 de leste a oeste. 

As terras de Pacatuba prolongam-se pelos taboleiros de 

Pacajus, Aquiraz e Fortaleza, com as zonas de transição com as 

áreas floristicas da orla martima. 

A serra de Maranguape caracteriza-se pela constituição 

granito-argilosa, sendo drenada por numerosas fontes que dão ao 

município destacada importância econômica. Pequena depressão 

a separa da serra do Cauipe e Camará. Ergue-se a 900 metros 

acima do nível do mar, prestando-se, por seu clima e quantidade 

d água de que dispõe, para a cultura da cana-de-açúcar, café, 

cereais e fruticultura. 

O município de Maranguape possui trechos sertanejos 

nos quais a lavoura de algodão e a pecuária têm admirável 

desenvolvimento. Próximo da cidade encontra-se um carnaubal, 

propriedade de um sindicato americano, com instalações 

mecânicas para o aproveitamento da cera e plantio da carnaúba. 

Na serra Maranguape encontram-se as melhores 

propriedades agrícolas, com prédios residencais custosos que 

servem para o veraneio e descanso de fim de semana dos seus 

proprietários, sendo o Balneário Hotel Pirapora um dos sítios 
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mais procurados pelos visitantes, pela beleza da paisagem que se 

descortina do litoral aos taboleitos. 

Redenção é um município situado no centro das serras 

litorâneas. A serra do Acarape que deu o nome à Estação de R. 

V. C., está separada da Aratanha por um vale de 22 quilômetros. 

O território do município é caracterizado por uma série de 

serrotas, que servem de divisas intermunicipais e entre as quais 

se destacam as serras do Oiti do Olho-d’água, da Pelada e os 

serrotes do Prata, do Gurguri e do Itapai, ao quais se constituem 

o divisor das águas tributárias do rio Pacoti. No município 

encontra-se o açude Santo Antônio, que abastece a cidade de 

Fortaleza, com capacidade para 134.000.000 m3. 

O município de Pacoti é o único que está situado no 

alto da serra, a 750 metros acima do nível do mar. O seu 

território compreende quase toda a serra de Baturité que 

constitui um maciço montanhoso com altitude média de 750 

metros, e tem inicio no lugar Água Verde, a 55 quilômetros de 

Fortaleza, com a extensão de 60 quilômetros e largura máxima 

de 33 e média de 22, ocupando uma área de 1.300 quilômetros 

quadrados. 

Em outros tempos o município de Baturité estendia seu 

território aos distritos serranos que constituem hoje o município 

de Pacoti. 

Os principais rios do município de Pacoti são, além do 

que lhe dá o nome, o Aracoiaba, o Putiu, o Candeia e o Capitão-
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Mor. O rio Pacoti nasce no sopé do Pico Alto, a cinco 

quilômetros de Pernambuquinho, seguindo rumo a oeste; banha, 

pela margem direita, a sede do município; corre em direção da 

cidade de Redenção, seguindo daí até o mar, depois de um curso 

de 90 quilômetros. 

O clima de Pacoti é temperado, com uma temperatura 

média de 25 graus e mínima de 16, baixando a menos, conforme 

já nos referimos, nos meses de maio a julho. A coluna 

pluviométrica ultrapassa a 1.500 milimetros, características estas 

comuns a todos os municípios da região. 

O minicipio de Baturité é constituído por trechos da 

serra que tira o nome e por distritos sertanejos. Afora os sítios de 

café, cana e frutas, Baturité possui áreas sertanejas próprias para 

a cultura do algodão, mandioca, cerais e cana, nos baixios ou 

nas propriedades irrigadas por barragens e açudes. A pecuária 

ocupa lugar destacado nestas áreas, com as suas fazendas de 

criar dotadas de instalações modelo, proporcionando admirável 

desenvolvimento dos seus rebanhos raceados que contribuem 

para a criação da riqueza regional. 

Os seus principais cursos fluviais são o Castro, o 

Mazagão, o Pesqueiro e o Putiú. Existem no município as lagoas 

Nova, Grande, Cangati, Umari e Jucá. 

 

 

CONDIÇÕES AGROLÓGICAS E CLIMÁTICAS 
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 Os terrenos dos distritos pobres da terras agrícolas e 

dágua são dotados de um clima quante e seco; no entanto, a 

açudagem mehora as suas condições de vida. 

Na constituição geológica das Serras Litorâneas avulta, 

por sua extensão e importância, o maciço da Baturité, cujo solo 

é produto da decomposição das rochas schisto-cristalinas e 

eruptivas que afloram abundantemente por toda parte. Nas 

lombadas e solo aluvial, embora ainda espesso, tende a adelgar-

se com a derrubada das matas e iracional cultura agrícola que 

facilita sobremodo o trabalho de erosão das águas pluviais, 

conforme Thomaz Pompeu Sobrinho. 

Ante a proximidade de Fortaleza e as admiráveis 

propriedades agrolólogicas dos terrenos, a vida econômica desta 

região devia ser mais intensa. A sua população é das mais 

densas do Estado, tendo bastante capacidade de trabalho para 

imprimir às industrias rurais um surto de progresso 

rejuvenescedor das atividades socais e culturais. 

As condições climáticas das regiões serranas do Ceará 

são uniformes, colocando-se entre as áreas de maior 

pluviosidade do Estado. As observações durante cinco anos, 

1951-1945, revelam a estabilidade da coluna pluviométrica, 

conforme se pode constatar no quadro seguinte: 

  
MUNICIPIOS           1941          1942          1943         1944          1945 
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Serra da Ibiapaba: 

Inussu.......................448,7         642,1         915,7       961,1     1.294,2 

Ibiapaba .................. 788,6         609,6     1.056,7     1.533,9     1.529,7 

Tianguá.................... 743,9        812,4      1.030,9     1.037,7    1.051,3 

Viçosa do Ceará......  828,0        811,7         998,2     1.147,0    1.492,8 

Ubajara..................1.193,1         732,3     1.183,7      1.315,7    1.631,6 

Ipu.............................431,7         503,7        934,7        701,1       997,2 

 

Serra da Uruburetama:     

Itapipoca.................. 445,6         439,4         539,7       774,3     1.153,7 

Itapagé..................... 457,6         369,8         539,7       774,3     1.153,7  

Uruburetama............ 785,8         494,5         692,2       644,0     1.157,3   

 

Serras Litorâneas:  

Pacatuba..................  485,2        464,3           612,7      954,7    1.360,3 

Maranguape............. 677,7         645,5       1.085,9       926,7    1.412,7 

Redenção ................ 678,1         779,8          826,4       935,5    1.123,3 

Pacoti.....................1.241,1         817,7       1.294,3    1.252,1    1.721,3 

Baturité.....................691,4         642,3          841,8       971,9    1.367,9  

Verifica-se pelos dados transcritos, que o município de 

menor pluviosidade é Itapagé que recebeu em 1942, ano de seca 

parcial, 369,8 milímetros dáguas pluviais. A medida total dos 

distritos de Iraúçuba, Juá e Tejuçuéca foi 224,6, 191,1 e 230,5. 

Os outros postos existentes registraram: o da sede, 605,2 e o da 

Fazenda Grande, 598,0 milimetors, ambas ficam na área serrana. 

No ano de 1942 registrou-se uma seca parcial em que a 

média pluviométrica mínima, nos municípios sertanejos, foi de 

232 milímetros, para Mombaça, antigo Maria Pereira. 
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A produção agrícola desenvolve-se em função do 

clima, da maior ou menor pluviosidade durante o ano, que 

corresponde às necessidades da lavoura, porque, às vezes, nos  

anos da seca parcial, caem chuvas abundantes, mas sem 

seqüência para as plantações, servem para a pastagem. Nas 

propriedades providas de açudes, são utilizadas na agricultura as 

águas coletadas, mas onde não há açudes, os prejuízos da 

lavoura e da pecuária são enormes, daí a importância que as 

chuvas têm para o Ceará,  

Nas serras a umidade atmosférica, a temperatura e as 

águas pluviais são fatores que constribuem para a sua fertilidade 

e elevada produção agrícola. 

 

 

 

 

CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 

Os censos realizados em 1940, 1920 e 1890, 

repectivamente, apresentam um apreciável crescimento da 

população das regiões serranas, conforme o quadro abaixo. 

 
MUNICIPIOS          1940         1920          1900        1890          Área 

Serra da Ibiapaba.....149.405     115.285     75.583     74.952      7.196 

Inussu .....................   15.693      17.882      15.280     12.922      1.226 
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Ibiapina......................14.952      11.426      13.997     13.476         709 

São Benedito............. 34.101     20 .099      16.624     14.058      1.146 

Tianguá .....................16.802      14.493        7.011        8.349      1.078 

Viçosa do Ceará........ 22.636      19.315        8.408      14.938      1.261 

Ubajara.......................15.207       9.256         –––            –––           371 

Ipu...............................30.014    22.814        13.263     11.216      1.405 

Municípios                 1940           1920          1900          1890      Áreas 

Serra da Uruburetama...95.696    53.242       29.942      31.465      6.338 

Itapopoca..................... 49.328    27.409       14.283       12.078     3.490 

Itapagé ........................ 22.957    14.587       12.261       12.365     2.074 

Uruburetama...............  23.411    11.246         3.398        7.092         774 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS            1940            1920           1900         1890      Áreas 

Serras Litorâneas.....141.313        107.997      105.684     75.852   4.337 

Pacatuba.....................18.523         13.374          6.436     10.115       720 

Maranguape.............. 39.212         25.396         22.556     19.074      999 

Redenção...................26.212         16.955         20.044     16.950      735 

Pacoti.........................27.385         21.970        12.621        8.407      737 

Baturité......................29.981         30.302        44.024      21.306    1.148 
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A população total das regiões serranas, nos quatro 

censos, é representada pelos números seguintes: 

 
REGIÕES                1940               1920        1900        1890      Densidade     

                                                                                                        em 1940 

Serrana da Ibiapa.....149.405       115.285     74.583      74.959         21 

S. da Uruburetama......95.696        53.242     29.942      31.465        15 

Serras Litorâneas......141.313      107.997    105.684     75.852         32 

Total..........................386.414      276.524    210.209   182.276         68 

 

A população das serras representa, atualmente, cerca da 

6a parte da população total do Estado. Dentre as regiões 

serranas, as Serras Litorâneas representam um crescimento 

demográfico, no decurso de cinquenta anos, correspondente a 

46, a Uruburetama a 66% e a Ibiapaba oferece menos de 50%. A 

densidade demográfica é maior nas Serras litorâneas, que é a 

região serrana de menor superfície e foi onde se registraram os 

movimentos populacionais inernos, mais intensos, do sertão para 

a serra e para o litoral. O homem movimenta-se nas três áreas, 

segundo as condições de clima e as necessidades da lavoura e da 

pecuária. 

Os totais apurados nos censos de 1920 e 1940 revelam 

um aumento de 34.120 habitantes para Ibiapaba, 42.454, para a 

Uruburetama e 33.316 para as Serras Litorâneas. Entre as 

contagens censitárias de 1900 e 1920, o crescimento foi 

relativamente pequeno, sendo uma das causas as grandes 
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migrações que se realizam nesse período, aparecendo as Serras 

Litorânias com o crecimento de 2.313 habitantes, enquanto a 

Uruburetama teve um aumento de 24.300 e a Ibiapaba registrou 

40.702 habitantes a mais. O segundo recenseamento da 

República teve a mais sobre o primeiro, na Uruburetama, 1.523, 

enquanto as Serras Litorâneas apresentam 29.832. A Ibiapaba, 

entre os dois censos de 1890 e 1900, teve uma redução de 369 

habitates. 

As subdivisões territoriais contribuem para o 

desequilibrio registrado no crescimento populacional referido, 

ora criando municípios, ora suprimindo-os e, às vezes, anexando 

grandes áreas territoriais aos municípios sertanejos. Entre os 

municípios criados no período a que nos referimos, a Ibiapaba 

registra o de Ubajara, em 1915. 

 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS REGIÕES 

SERRANAS 

 

O desenvolvimento agrícola dos municípios serranos 

oferece o quadro da sua produção, no ano de 1946, em que se 

constata o volume apreciável da colheita de cereais, algodão, 

café, mamona e a fabricação de farinha, goma de mandioca, 

rapadura e aguardente: 
MUNICÍPIOS              UNIDADE: Saco de 60 quilos 
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                                Arroz         Feijão        Milho        Farinha      Goma 

Serra da Ibiapaba...10.285         43.535    68.410     128.354     154.000 

Inussu.....................–––––              910       2.030      15.000        10.000 

Ibiapina..................  3.000          1.200       6.000      30.000        40.000 

São Benedito...........1.020           1.800       3.000        6.000        24.000 

Tianguá.....................  300          3.000       8.000        8.500        50.000 

Viçosa do Ceará......3.000           6.000       8.400      35.000        ––––– 

Ubajara ...................   740              625          980        3.254       5.000 

Ipu .......................... 2.025        30.000      40.000     30.000     25.000 

MUNICÍPIOS                Arroz      Feijão       Milho     Farinha     Goma 

Serra da Uruburetama    12.060     27.400     23.400    110.000   319.000 

Itapipoca..........................2.000     15.000     30.000      80.000   300.000 

Itapagé.............................4.500       4.200     14.000      10.000     10.000 

Uruburetama....................5.560       8.200       9.800      20.000       9.000 

 

Serras litorâneas............. 30.190     25.410     83.572     54.148     54.000 

Paatuba............................4.950           480        1.122       6.318       1.000 

Maranguape....................11.200    17.730      39.600      10.000      8.000 

Redenção........................   2.040     4.900      12.000      26.000    10.000 

Pacoti...............................10.000    20.000     12.600        6.000    25.000 

Baturité............................  2.000         300     18.250        5.830      1.000 

 

A  maior produção de arroz foi na Serras Litorâneas, onde 

existe um posto de fomento agrícola federal, com plantações de 

arroz bastante desenvolvidas. A maior produção de feijão e farinha 

coube a Ibiapaba e a de goma, a Uruburetama. O Comércio da 

Ibiapaba realiza-se com os sertões piauenses e com a cidade de 
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Sobral, centro comercial e industrial da região norte do  Ceará. As 

duas outras fazem comércio diretamente com Fortaleza. 

A produção de algodão, café, mamona, rapadura e 

aguardente, no ano de 1946, foi a seguinte. 
MUNICÍPIOS Em arroba Em quilo Em litro 

Algodão/café Mamona/rapadura Aguardente 

S. da Ibiapaba 29.770/147.700   1.187.000 /8.570.000 812.300 

Inussu – /7.500 45.000/1.100.000 20.800 

Ibiapina 3.020/15.000 20.000/1.800.000 250.000 

São Benedito 600/90.000 8.000/300.000 125.000 

Tianguá 600/7.400 50.000/1.000.000 25.500 

Viçosa do Ceará 550/7.500 4.000/ 470.000 230.000 

Ubajara – /20.000 10.000/700.000 61.000 

Ipu 25.000/500 1.050.000/1.400.000 100.000 

S. Uruburetama 248.000/4.396 2.800.000/1.300.000 271.000 

Itapipoca 50.000/420 500.000/500.000 200.000 

Itapagé 90.400/2.016 1.000.000/600.000 15.000 

Uruburetama 108.000/1.960 1.300.000/400.000 56.000 

S. Litorâneas 328.720/193.940 60.000/5.500.000 2.930.652 

Pacatuba 40.000/ – – /300.000 83.000 

Maranguape 200.000/1.440 20.000/700.000 1.200.000 

Redenção 84.000/500 12.000/600.000 1.287.567 

Pacoti 3.220 /180.000 24.000/3.500.000 300.000 

Baturité 1.500/12.000 4.000/400.000 60.000 

 

A Ibiapaba está em primeiro lugar como produtora de 

rapadura, as Serras Litorâneas têm a primazia como produtoras 

de café, algodão e aguardente. 
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As migrações de sertanejos para a Amozônia, em 1942, 

respondem pela reduzida produção da Ibipaba, que é um dos 

centros de dispersão demográfica mais fortes no grupo das 

regiões serranas. As serras, como os sertões, sentiram a falta de 

braços para a lavoura, como o deslocamento de 42.626 

cearenses, de 1941 a 1944, período e que se registraram grandes 

crises na lavoura e em que teve lugar a campanha da borracha, 

cujo fracasso representa uma das páginas dolorosas do homem 

do nordeste. 

 

 

VALOR E PREÇO DA PRODUÇÃO AGRÍCULA 

 

Em quadors anexos, divulgamos os elementos 

referentes ao valor da produção agrícola nas regões serranas do 

Ceará. Por eles se tem idéia da distribuição do valor dos 

principais produtos de origem agricula existentes nos 

respectivos Municípios. 

O preço médio dos cereais e farinha, em 1946, nas 

regiões serranas, foi o seguinte, em Cruzeiro, para saca de 60 

quilos : 

 
Regiões Arroz Feijão  Milho Farinha 

Serra da Ibiapaba 81,00 127,00 39,00 41,30 

Serra da Uruburetama 112,00 170,00 39,50 18,50 
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Serras Litorâneas 69,00 97,00 43,50 54,00 

 

Quando o estio se prolonga a faltam as chuvas no inicio 

de inverno, os preços dos cereais e farinha sobem entre 50% e 

75% dos acima referidos. A exportação para o exterior no ano 

de 1946 determinou a elevação do preço da farinha e do milho, e 

a falta do feijão nos primeiros meses do ano em curso ocasionou 

a alta brusca no varejo, estando presentemente a Cr$ 6,50 o 

quilo. 

As condições de vida dos sertões diferem 

extraordinariamente das serras. Os produtos agrícolas se vêm 

mantendo no Ceará em uma base do baixo preço, a que se alia a 

falta de braços para a lavoura, determinada pela migração a que 

nos referimos. Tudo isto contribuiu para que a produção 

cerarense sofresse uma diminuição em seu volume. 
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A M. EMMANUEL DE MARTONNE 

le grand ami de la Terra 

 

 

 

A M. GEORGES DUMAS 

le grand ami du Brésil 

 

respectueux hommage 

de l’AUTEUR. 

 

 

 

 

 

 

AVANT-PROPOS 

 
Un grand sujet, encore à l’étude, ne puet et ne doit publié, que 

lorsqui’il répond bien au désir des personnes s’intéressant à la question, 

question qui nous saisit parfois – comme celle-ci par son extension et 

par as complexité! 

Un travial étant fait s’il mérite une durée plus grande, une 

méditation plus longue que celles généralement accordées à de simples 

conférences bien documentéss et ilustrées par des projections 
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lumineuses, il doit être publié, si lê milieu scientifique, philosphique et 

technique ainsi le juge. 

C’est pour satisfaire à de nombreuses demandes – très 

honorables pour nous – et à la sugestion du beau préfece d’un  eminent 

professuer que nous avons decide de publier cette contribution à la 

solution d’un grand problème brèsilien. 

Nous devons insister sur le fait que notre opinion, sincèrement 

émise – opinion que nous avons cherché bien souvent à appuyer 

d’autorités supériueres à la nôtre – est le fruit d’une longue réflexion et 

d’une longue observation, directement, directement “in loco”. 

Puissent ces pages stimuler de nouvelles recherches sur cette 

vieille question tant débattue, et nous considérerons nos efforts bien 

employés, dans ce champ de la Géographie Humaine, où Pierre 

Deffontaines s’est montré, entre nous, le maitre parfait que le Brésil sait 

schalereusement apprécier! 

                                                                                                                                              

C. A  Barbosa de Oliveira. 

PRÉFACE 

 

La Geographie humaine que étudie la marque de 

l’homme sur la terre, le vêtement humain de la Terre, n’ent pas 

une science statique. 

Elle n’a pas à étudier suelement lês résultats de l’ 

homme sur le sol, à établir par exemple une géographie de 

l’habitation, de l’ agglo mération, de la circulation. 
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Elle a surtout à étudier l’homme dans sa bataille contre 

la nature. C’est la plus noble des batailles que les hommes aient 

menée sur le globe. Elle n’est feite que de fraternité et de 

désintéressement. C’est une humanité, une caravane humaine 

qui est appelée à progressivent rendre la nature plus favorable á 

la vie humaine; chaque génération apporte sa collaboration aux 

suivantes, immense ouvre de collaboration que cet 

aménagement d’une Terre plus harmonisée. 

Ainsi progressivement l’homme a réussi à conquerir la 

mer, les fleuves, les montagnes, les forêts et l’on conçoit que les 

principaux chapitres d’une géographie humaine véritabe doivent 

s’intituler: 

L’homme et la mer 

L’homme et la montagne  

L’homme et les fleuves 

 

Mais parmi les fronts de bataille que l’humanité a ou-

vert contre la nature, l’un des plus acitis et des plus audaciex est 

la lutte contre le desert et la sécheresse. 

Le globe est traversé de grandes bandes désertiques, la 

plus considérable va de l’Atlantique au Pacifique à travers tout 

l’ ancien monde, des Sahara à la Mongolie. 

Cette écharpe de deserts, est un des signalements essen-

tiels de notre Terre. Il est d’autres coins désertiques plus locali-
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sés, mais la lutte des hommes pour les occuper, les utiliser, les 

domestiquer, n’en est pas moins âpre. 

Le Brésil possède un de ces grands ilôts désertiques: le 

“Nordeste”. C’est là certanement une plus extraordinaires re-

gions pour l’étude de la Geógraphie humaine. 

Les homes ont réussi à s’y adapter à des climats le plus 

irréguliers du monde. Le savant qui aborde l’étude de telles 

régions ne peut manquer d’être ému de tant de labeurs, de tant 

d’adresse pour vaincre l’hostilité de la nature. 

Monsieur Barbosa de Oliveira a compris l’intéret d’un 

tel sujet et a intitulé son étude: L’ homme et la sécheresse – titre 

qui a l’allure d’une épopée, qui chante une bataille et aussi une 

victoire. 

L’humanité du Nord-est brésilien est une humanité en 

état de siege à cause de l’inclemence de son climat. Cette sorte 

d’étt de siege a donné, une physionomie particultiere aux gens, 

aux psychologies. Quel exemple donne une telle population! 

Tant d’autres régions de la Terre seraient plus amènes; 

et cependant le Nordestin est profodément attaché à sa bataille, 

il y a acquis une résistance, une débrouillardise spéciale. 

A sa maniére, c’est un héros d’épopée; lentement, il 

trimphe de son sol et de son climat. 

C’est un homme que mérite, géographiquement parlant. 

Ne peut-on pas dire qu’il y a des vertus ou des défauts 

géographiques. 
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La terre a été donée aux hommes pour la perfectionner, 

pour continuer en quelquer sorte l’oeuvre majestueuse de la 

création; ils aurosnt  à rendre compte de leur travail sur le sol. 

On comprend que le professuer Barbosa de Oliveira ait si singu-

lièrement enveloppé son livre d’une mystique quasi religieuse, 

qu’il ait eu la hardiesse d’invoquer en Géographie, un grand 

penseur comme Saint Thomas.  

Un tel libre ose enchevêtrer en même temps foi et 

science. 

 

 

Pierre Deffontaines. 

 

 

 

 

 

L’HOMME ET LA SÉCHERESSE EN  

PARTICULIER DANS LE NORD-EST BRÉSILIEN 

 

“Quand les sciences physiques et nature-

lles ont permis une intelligence plus complète des 

relations locales, la geographie c’est révélée 

comme une science descriptive et explicative d’une 
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compléxité très grande, d’un interet philosophique 

et pratique à la fois”. 

De Martonne. 
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L’homme est venu apporter sur la terre un élément 

nouveau, étonnamment puissant: la pensée. 

 

     P. Deffontaines. 

 

L’esprit est créateur parce qu’il est avant tout contem-

platif; l’oeuvre à réaliser a des lois qui, méconnues ou non obéis, 

provoquent de la nature rebelled de fâcheux avis. 

Le milieu physique et humain, plus ou moins riche en 

sés possibilités, exige une étude soigneuse et méthodique pour le 

profit de ses ressources, et  l’ensemencement de ce que l’on doit 

cueillir. 

Le sol avec ses accidents, la terr avec sés qualités, la 

région avec son climat, l’indigene avec ses moeurs, sés habitu-

des, sont des facteurs qui aident ou difficultent le devoir social 

que la civilisation impose. 

Il est certain que ce ne fut pas seulement la connaissan-

ce, plus ou moins parfaite, de ces caractères physiques qui prêtè-

rent à la nouvelle science géographique as brillante suprématie, 

chaque jour plus opulente grâce à sa direction clairement hu-

maine. Son incomparable prestige émane précisément des condi-

tons admirables du travail de l’homme – divin dans sa grandeur 

et dans sa portée, surtout dans cette sphère pensante, où le do-

maine de la raison et de l’intelligence surpasse les sphères maté-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 229 

rielles de la vie quotidienne, dans ses travaux consicients ou 

simplement végétatifs.  

Il importe, lorqu´on examine quelque aspect de 

l´Univers, momentanément intéressant ou non, de se rappeller 

toujors la fonction que les êtres vivants eurent, conservent ou 

doivent encore obtenir pour que la terre, dans tous ses recoins, 

traduise avec éloquence, par le talent de ses enfants, devant la 

riche et si souvent revêche nature, l´oeuvre sans égale du Divin 

Créateur. 

En choisissant comme étude ces vastes régions, où la 

plus grande comme la plus petite aridité marque avec valeur l 

´effort humain pour le progrès, et dans cet ensemble, spéciale-

ment la partie relative à l ´Amérique du Sud, et d úne manière 

particuliere celle de notre pays: le Brésil – nous avons eu la plus 

grande préoccupation de conveger les rayons lumineux de la 

valeur personnelle des maitres vers ce point, en leur ouvrant des 

horizons loitains, avec les données obtenues, principal objet de 

notre travail. II n´a pas été facile de présenter les éléments in-

dispensables à la bonne compréhension de notre grave problème 

qui ne se manifeste pas avec les mêmes circonstances dans les 

autres continents, sauf dans  l´lnde et cela em peu de chose et à 

une bein plus petite échelle. 

Les zones pluvieuse du monde sont localisées à l 

´équateur et à proximité, pourtant, contrairement à ce fait bien 

observé, nous trouvons en Amérique à quelques degrés de lati-
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tude Sud du côté de l’Océan Pacifique – le pérou – “pais de de-

siertos que debe al riego su existencia” – dans la forte expres-

sion de  GERALDO KLINGE 1 et du cote de l ´Atlantique, le 

vaste Nord-est Brésilien, où “la traversée des sentiers intérieurs 

est plus exténuante que celle d ún steppe dénundé”, au dire 

d´EUCLYDES DA CUNHA 2 qui ajoutait: “ dans le esteppe au 

moins, le voyageur a le délassement d ´un large horizon et la 

perspective des plaines franches tandis que la “caatinga” 

l´étouffe, rétrécit la vue, l ´assaille et devant lui se déroule des 

lieues, dans un aspect immuable et désolant”. 

Qui a parcouru, comme moi, ces interminabels “caatin-

gas” peut sentir toute la repalité frappante de cette description si 

belle! 

Il ne convient pas, d’aborder dès maintenant l’étude de 

la cause, nous le ferons plus tard, nous suvenant de ce 

qu’ailleurs on disait de la géographie humanine, science à insti-

tuer et qui doit être faite, comme science d’investigations, avec 

une méthode propre: l’échantillonnage. 

Avançons donc, prudemment, sans isoler les faits, dont 

le groupement bien observé leur donne un mérite relevé, garan-

tissant au principe d’association, un fondement basdilaire dans 

le travaux comme celui-ci. Ce jugement n’a pas comme con-

                                                 
1  Geraldo Klinge – Política de irrigacion – Lima, 1935. 
2 Euclides da Cunha – Os Sertões – Rio de Janeiro, 1902. 
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séquence la restriction des limites de perquisition scientifique 

d’un fait découvert, bien au contraire il prescript l´observation et 

l´expérimentation nécessaries à la pleine connaissance de son 

domaine, avec ses possibles transitions. 

En considérant la grande valeur de la synthèse 

géographique, proclamée par les éminents professeurs, guides 

éclairés de cette nouvelle science, par laquelle le phénomène 

humaine est dûment exalté, entrons, avec assurance en la matiè-

re, en traitant séparément ou dans son ensemble, selon ce que la 

bonne méthode indique, les principaux éléments avec lesqueles 

la nature se présente à la caravane humaine dans les terres de 

“Vera Cruz” nom béni donnée d´abord à notre Brésil per 

l´Amiral Pedro Alvares Cabral lors de sa prise de possession. 

Qu´il nous soit permis de vous rappeler, pour la claire 

compréhension de notre étude, que la suface du Brésil est de 

8.494,229 km2, plus grande, par conséquent, que toute l 

´Europe, hors la Russie (6.800.000 km2). 

Le continent Sud Américain présente trois régions de 

dispersion formées par son ossature; cela constitue et définit 

bien la direction des fleuves qui coutent en son territorire. Ce 

sont: le plateau andin, le plateau des Guyanes, le plateau brési-

lien: ce dernier ayant environ 3 millions de kilomètres carrés, 

entre des altitudes de 300 à 1.000 m.; le plateau des Guyanes est 

formé par les terres de l’éxtreme Nord du continent et le plan-

teau andin se trouve à l’extreme Ouest avec des directions ap-
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prochantes Nord – Sud d´une étendue supérieure à 7.000 km et 

avec des altitudes de 6.000m. 

Les troins plateaux déterminent parfaitement les gran-

des régions, que la carte nous montre clairement. 

Le fleuve Amazonas a sa source dans les Andes et a 

creusé son lit entre les deux derniers plateaux, en conservant la 

direction générale de Ouest-Est. 

Dans la région déprimée entre le premier et le troisieme 

plateau le système hydrographique Paraguay- Paraná a ouvert 

son cours qui se maintient approximativement dans la direction 

Nord-Sud. 

Du plateau central du Brésil partent les fleuves qui 

forment les bassins secondaries ou orientaux; nos avans là, outre 

des chutes d’eau, quelques fleuves qui présentent certaines 

facilités pour la navigation intérieure, mais, jusqu’à présent peu 

utilisés, bien qu’ils aient été signalés il y a presque un siècle par 

le savant français: Saint Hilaire .3 

Avant de continuer, il est indispensable de délimiter la 

zone du Nord-est qui s’étend sur 670.000 km2, plus grande que 

la surface de toute votre belle France, et qui pourrait embrasser à 

elle seule, six pays de l’Europe: le Portugal, l’ltalie, la Suisse, la 

                                                 
3 Saint Hilaire – Voyage aux sources du S. Francisco et à Goyaz – Paris, 

1847. 
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Hollande, la Belgique, le Danemark et cinq iles de la 

Méditerranée. 

Dans le Nord-est Brésilien, notifions de suite ce qui 

arrive dans les bassins qui sont entre les fleuves Parnahyba et 

Paraguassú, zone tourmentée par le fléau des sécheresses 

désastreuses. 

Cette zone, selon l’opinion de quelques auteurs, 

s’agrandit jour à jour du côté de l’Ouest ce qui réclame une 

étude attentive pour savior exactement quelles raisons 

déterminent de si dures conséquences. 

En 1676 Domingos Antonio Mafrense, et d’autres, qui 

faisaient partie de l’expédition de Francisco Dias Avila et qui 

connaisaient parfaitement les rivières de Parnahyba et Gurgueia, 

demandèrent une  “sesmaria” concession de terrain faite par le 

Guovernement dans la valée du Gurgueia. 

Ce terrain qui comprenait en 1676, 48 lieues s’étendait 

sur la rive du Parnahyba jusqu’aux pieds de la “Serra do 

Araripe”. 

Cette “sesmaria” se touvait donc dans le bassin du 

Canindé, et était destinée au paturage du bétail qui avait quitté le 

“sertão” de Cabrobó. De nos juors, il serait impossible 

d’occuper ces mêmes terrains car la vallée du Canindé alors 

recherchée par sa fertilité est aujuird’hui entièrement ravagée 

par la sécheresse. 
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En revenant sur lês flueves du Nord-est, il est 

nécessaire d’établir qualques restrictions: dans l’Etat de Ceará, 

par exemple, l’linspectuer general, l´ingénier Antonio Olyntho, 

dans son rapport mentionne l’irrégularité du fleuve 

Quixeramobim ; – dans une période de onze années, ce fleuve 

suspendit complètement son cours pendant deux ans, lê reprit 

deux móis em 3 ans, moins de 4 mois em 3 ans, et 5 à 7 mois 

aussi em 3 ans: – ce fait prove le caractère temporaire de ce 

cours d’eau et la difficulté d’une bonne et efficace utilisation. 

Cette occurrence citée à propos du Quixeramobim dont 

le cours est de 250 km se vérifie, plus ou moins dans le cours 

des fleuves: Aracahú, Aracaty–Assú e Mandahú qui ont 370, 

2400 et 160 km; et aussi pour le Pirangy avec 150 km le 

Bonabuyú et le Salgado qui ont chacun 300 km de leur source à 

embouchure. 

Le fleuve Jaguaribe, avec ses 700 km et son bassin de 

71.000 km2 se “coupe” selon l’expression de l’habitant de 

l’intérieur – c’est à dire sèche complètement, quoiqu’il soit d’un 

courant rapide, pendant quelques semaines et même qualque 

mois durant la saison d’hiver, nom donné dans le Nord-est 

brésilien à la saison pluvieuse. 

Il n’y a pas au Ceará un fleuve dont le cours se 

conserve toute une  année, aussi le prudent ‘sertanejo’, dans le 

doute, ne dit jamais, “le flueve coupe”, mais: “le fleuve est 
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descendu”, il y a dans ces mots, une savante image de la valeur 

torrentielle du régime fluvial de cette région. 

Les tableaux (annexes) des-hauteurs pluviométriques 

des principaux bassins, montre l’irrégulière distribution des 

pluies; plus irrégulière est encore la comparaison d´une année à 

l’autre. 

La carte hypométrique montre la topographie du Nord-

est que Waring signale, en considérant la bande littorale; 

constituée par des dunes et par quelques récifes rocheux, le 

“planalto”; plateau, vaste plaine peu ondudée, et finalement les 

“chapadas”; plates formes audessus du plateau: la Chapada de 

Borborema, celle d´Araipe, la “Serra Grande” ou ibiapába, dans 

son prolongement vers le Nord, constituant l´hémicycle Nord et 

la Chapada de l’Apody. Il faut noter que l’ondulation du terrain 

ne laisse pas toujorus les séparations des eaux nettement 

indiqueés.  

Le relief du Nord-est est constituée de roches 

cristallines qui servent de base à toute la region et qui forment 

une pénéplaine qui fut soumise à une erosion intense; des 

massifs granitiques, alignés ou non, restent, comme exemples, 

les serras de Uruburetama, Maranguape, Baturité, Pedra Branca, 

Pereira, etc. 

A cette base se trouve liée la Serra du Ceará constituée 

de schistes argileux, d’arénites et de calcaires; on trouve des 

marbres à Tresidellas, Caxias, Alcantara et à Brejo. 
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La région naturelle compexa, dénommée “Brasil Norte 

Oriental” par sa position entre la dépression du fleuve 

Amazonas et les plateaux orientaux, représentant la transition 

entre les deux, donne place à des sub-régions oú les bassins 

fluviaux ont un rôle important. 

Dans l´hémicycle du Nord, les couches entre Piauhy et 

Matanhão ont seulement des taches sédimentaires; elles sont 

tertiaires et quaternaries sur la côte et les bassins fluviaux. 

Le releitf dont nous occupons est dans sa presque 

totalité fait par l´érosion, les couches crétacées du lit des fleuves 

ont disparu et on voit les couches anciennes cristallines et 

schisteuses. 

Il ne serait pas opportun de narrer l´hypothèse de la 

glaciation pour expliquer l’origine de l’Amazonas, comme a fait 

Agassiz, et les études ultérieures du géologue Hatt accompangé 

d’un groupe d’étudiants de la “Cornell University” entre 

lesquels se trouvait Orville Derby. 

Quelque temps après, les etudes seulement de Hartt et 

de Orville Derby, réfutèrent la théorie d’Agassiz, et établirent 

avec grande abondance d’élémentns, la genèse de la règion; ces 

etudes furent publiées en 1871 4. 

                                                 
4 Joural of the American Geographic Society of New York. 
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La vallée de l’Amazonas, apparu d’abord comme un 

large canal entre deux îles ou groupes d’iles – d´un côté la base 

et le noyau du plateau brésilien,  de l’autre au Nord le plateau de 

la Guyane. Ces îles apparurent au commencement de l’époque 

silurienne, ou peu après. A cette époque les Andes n’éxistaient 

pas encore. Dans ce canal se déposèrent des couches 

représentant les terrains siluriens supérieurs, dévoniens, 

carbonifères et crétacées, cette série de couches, apparut 

sucessivement de chaque côté, en terre ferme, rétrécissant ainsi 

le passage entre les îles. 

De même, nous pensons qu’íl serait inopportun de 

discuter en ce moment l’âge du Brésil, la possibilité de 

l’Atlantide et de nous occuper de questions plus ou mains 

débatues em archéologie, sujets intéressants mais qui nous 

éloigneraient de notre but. Je citerai , toutefois, la bibliographie 

à être consultée par ceux qui disposent de temps et aiment les 

problèmes pré-historiques, pleins de vie pour lês esprits cultivés. 

Voyons un peu la classification climatologique adoptée 

par le Professeur HENRIQUE MORIZE 5 pour le Brésil. Dans 

son ouvrage ce professuer considère les trois zones suivantes: 

 

                                                 
5 HENRIQUE MORIZE –  Contribuição ao estudo do clima do Brasil  - Rio 

de Janeiro, 1922. 
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a) CLIMAT  ÉQUATORIAL:  avec una température 

moyenne annuelle supérieure à 25ºC comprenant: 1.º - le type 

super-humide dans l’Amazonia; 2.º – le type humide 

continental, à l’interieur du nord; 3.º – lê type demi-aride au 

Nord-est brésilien. 

b) CLIMAT SOUS-TROPICAL: avec une température 

moyenne de 20 à 25ºC, comprenant: 1.º - le type maritime demi-

humide sur le littoral Oriental; 2.º - le type demi-humide 

d’altitude dans les hauts plateaux du Centre; 3.º - le type demi-

humide continental, à l íntérieur du Brésil. 

c) CLIMAT TEMPÈRÉ MODÉRÉ: avec température 

moyenne entre 10 et 20°C comprenant: 1.º – le type super-

humide maritime surt le Littoral Méridional; 2.º – le type super-

humide des latitudes moyennes, dans les plaines de l’intérieur, 

au Sul, 3.º – le type demi-humide d’altitude, dans les grandes 

altitudes. 

Des trois zones établies par le professuer MORIZE,  de 

l’Ecole Polytechnique de Rio de Janeiro, avec les climates déjà 

mentionnés dont la valeur sociale, hygiénique et agricole est 

parfaitment reconnue. 

Nous allons, pour l´étude que nous nous proposons de 

faire sur le Nord-est Brésilien, chosir des “physical regions”, 

don’t l´analyse géographique obéissant à la  méthode moderne, 

nous conduise après, par des connexités bien signalées, à la 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 239 

synthèse géographique o`les horiazons s’élargissent devant 

réalité des fais. 

L’agriculture, en observant bien la lutte économique 

internationale de notre temps s’est hausée à un plan si élevé, que 

l’étude de la flore, la relation entre les plantes et le milieu, leur 

origine, peuvent définir des régions naturelles. 

Sans perdre l’idée de connexion, au point de vue 

phytogéographique comme fit A. J. SAMPAIO 6 avec une petite 

modification du système géobotanique du professuer ENGLER, 

nous choisirons deux grandes provinces. 

a) La Province de L´Amazonie ou Flore 

Amazonienne. 

b) La Province Extra- Amazonienne ou Flore générale. 

 

La Flore Amazonienne dont nous ne nous  occuperons pas 

est incluse dans l’Hilaea, dans la grande Forêt Equatoriale 

humide de Humboldt et a été nommée “Amazonia” par  

BARBOSA RODRIGUES. 

La Flore Générale ou extra Amazonienne s’étend sur la 

plus grande partie du Brésil ; environ 60% du pays, elle 

comprend six zones. 

 

1 – La zone du Mileu Nord ou zone des cocotiers. 

                                                 
6 A. J. SAMPAIO – Phytogeographia do Brasil – Rio de Janeiro, 1934. 
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2 – La  zone des Caatingas (maquis broussailleux) ou du 

Nord-est. 

3 – La zone des Forêts côtières ou Forêts Orientales. 

4 – La zone des “Campos” qui se propage jusqu’aux autres 

zones y compris la Flore Amazonienne. 

5 – La zone des pins et la zone Sud-Brésilienne de 

l’Araucaria. 

6 – La zone Maritime. 

 

Dans ce cadre général, nous provons pour bien examiner le 

cas du Nord-est brésilien, admettre pour ce territoire, la triple 

subdivision: le littoral – la “caatinga” – le “sertão “. 

Le littoral est la région humide où il y avait autrefois des 

forêts tropicales avec grande quantité de “pau-brasil”. 

La “Caatinga”, dont le nom indigène, veut dire: bois clair, 

est une associations ligneuse, propre aux terrains secs, ayant le 

plus souvent des cactées, des broméliacées et autres plantes 

xérophiles. 

Martius – dont l’oevre est universellement estimée – a 

donné à la “Caatinga” le nom de “Sylvae Aestu Aphylloe”, forêt 

sans feuilles en été. 

Il est toujours difficile de définir – quand on veut obéir aux 

règles de la bonne définition. 

Dans le cas de la “Caatinga”, cela est presque impossible, 

étant donné la diversité des types: parmi tant de dissemblance 
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j’ai choisi celle-ci qui est assez significative de la “sylva 

horrida”comme écrit le savant auteur de la Flora Brasiliensis. 

La zone des “Caatingas”, dont la partie la plus important 

est au Nord-est s’étend du Sud du Piauhy et du Ceará jusqu’au 

“sertão” de Bahia et des proximités des sources du S. Francisco, 

dans l’État de Minas Gerais; elle va aux proximités de 

l’Araguaya avec disjonctions entre l’Araguaya et le Xingú; et 

atteint même les voisinages de Cuyabá, d’après de récentes 

informations . 

Luetzelburg7, chargé à la fin de l’année 1910 par 

l’académie de Munich, d’étudier la flore du Brésil, publia en 

1922 une excellente monographie dont la préface mentionne que 

sa phytogéographie du Nord-est du Brésil est à peine une 

esquisse, et non un travail complet du sujet.  

Cette déclarations d’un maitre en la matière, montre 

comme il est dificile de formuler des conclusions; pour les 

“Caatingas” il propose deux classe, dans la premiere il gruope 

les “caatingas” d’arbrisseaux de neuf types, dans la seconde les 

“caatingas” arborescentes de trois types. 

Les “sertanejos” – par la simple observation d’hommes 

habitués à ces parages – distinguent quatre types: 

                                                 
7 Philipp von Luetzelburg – Estudo botânico do nordeste – Rio de Janeiro, 

1922   (3 volumes-atlas). 
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a) La “Caatinga” basse, qui domine le plateau et la 

“chapada” plate formé du Piauhy et du Maranhao; cette zone 

n’est pas comprise par quelques uns dans le Nord-est, torturé par 

les sécheresses. 

b) La “caatinga” haute, dans les régions plates et les larges 

vallées du Parahyba, comme aussi au Nord  d´Alagoas, à l’Ouest 

de Bahia et de la Serra d’Araripe (Ceará); on trouve dans cette 

“caatinga” des “aroeiras” (lentiques), des “pereiros”, des 

“marizeiros”, des “prazeiros” e “carnaubeiras”. 

c) La vraie “caatinga’ – appellée “Sertão” dans l ´État de 

Parahyba et de Ceará – est constituée par beaucaup de 

broméliacées, de cactées basses, cactées hautes, par le facheiro 

(chardon); la caatinga véritable se caractérise par le mandacarú. 

d) La “caatinga métise, qui a différensts nomes, suivant les 

régions du Nord – “Carrascal” – “caatinga suja “ (sale) etc. 

 

Il nous est impossible de laisser dans leur grand silence, au 

coeur même du “sertão”, la famille nombreuse et bizarre des 

Cactus. Leur variété si diverse, est presque déconcertante. Ici le 

“rabo de raposa” tel un serpent noueux étendu au soleil, là une 

“Coroa de Frande” (couronne de moine) trapue dans la terre 

chaude, soutenant immobile sur sa tête épineuse une magnifique 

fleur de pourpre; une peu partout les “Palmas do Diabo” si 

drôles avec leurs cibles vertes, hérissées d’épines brunes, tels 

des dards innombrables lancés par quelque dieu malin. Et le 
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“xiquexique”  le grand cactus, qui se lève désolé et maigre, 

parmi les pierres blanchies au soliel tropical, sa silhouette triste 

se découpe sur le paysage silencieux: on dirait de longs bras 

éplorés, se levant vers un ciel pitié, dans une príère muette et 

tragique pour demander l’aumône de quelques gouttes d’eau 

pour cette terre aride  et desséchée!... 

Avant de pourisuivre, faisons une petite digression à propos 

de deux plantes que nous venons de citer – la Carnahubeira et le 

Mandacarú, et aussi le Joaseiro, car ces trois plantes supportent 

toutes les sécheresses, pour désastreuses qu’elles soient dans 

leurs manifestations ou dans leurs conséquences. 

La Carnahubeira – appelée par lês indigènes Caraná ou 

Carandá – est um palmier de grande utilité; ses nombreuses 

propriétés furent divulgées dès 1810 par le naturaliste Arruda 

Câmara qui fut le premier à em extraire la cire. 

Parmi les nombreuses espèces indigénes de l’élégante 

famille des palmiers, se trouve en premier plan la belle et 

précieuse “carnahubeira” dont les différents produtis sont 

inestimables. Sa cire, a, pendant de longues années, illuminé lê 

Brésil naissant; et voilà qu’elle s’allume de nouveau, non plus 

em faibles bougies vacillantes, mais dans la lumière tragique des 

canons; la guerre de 1914 a confirmé la grande valeur de l’acide 

picrique tiré de la cire de la carnahubeira pour la fabrication des 

poudres supérieures. 
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Bien d ´autres avantages nous donne ce palmier: de son 

tronc élancé qui atteint à 10 m de hauteur, nous faisons des 

poteaux télegraphiques, des ponts, des lattes, des “jangadas”, 

que sais je encore? De ses belles feuilles en parasol, les 

“sertanejos” recouvrent leur maisons rustiques, tissent leurs 

nattes, leurs hamacs, leurs chapeaux. Avec as cire on prepare les 

cuirs, les lubrifiants, les disques de phonographe, les isolants 

éléctriques et bien d ´autres choses. 

Et quand la sécheresse étend son manteau de désolation sur 

cette région triste et couraguese, la “carnaubeira” tel un pélican 

du “sertão” va nourir le “sertanejo” et son bétail. 

Du coeur de son tronc, l’homme retire une fécule 

nourissante et fraîche, ses jeunes pousses sont préparées, comme 

les asperges, sa séve une fois fermentée, donne un excellent 

vinaigre; ses feuilles et ses fruits sèrvent d’alimetation au bétail. 

Chaque année nous attire de nouveaux bénéfices avec 

l´exportation de la cire de “carnahubeira”; en 1934, par exemple, 

rien qu’à fortaleza, ont été embarquées 3.167 tonnes de cire 

d’une valeur de 15.451 :000$000. 

Voilà un des plameirs précieux que la Providence 

généreuse a placé dans ces terres arides et sans eau! 

Le Mandacarú, connu des botanistes sous le nom de Cereus 

jamacarú, est une plante de la famille  des cactées et un 

représentant bien catactéristique des climats arides. 
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Il végète dans les “sertões” du Nord-est, aussi bien que 

dans les plus agrestes caatingas, dans les fourrés, les plus épais 

et même sur quelques points du littoral. Pendant les sécheresses 

prolongées, quand la “caatinga” est endormie les fermiers ont 

recours à cette plante; de sa tige octogonale ou hexagonale, ils 

retirent les épines, avec une fote lame ou en employant  le feu; 

la tige est partagée en rondelles qui sont distribuées au bétail 

affamé. 

Le Joaseiro est on bel arbre, attrayant d’aspect, mais surtout 

rechercé pour son ombre toujours fraîchement accueillante, 

même aux temps de plus fortes chaleurs. 

Son nom scientifique est “Ziziphus Juà” – en langage “ 

tupi”: fruit à épines – . Les Ziziphus sont, généralement, des 

arbres fruitiers, l’espèce du Nord-est donne un petit fruit jaune 

très doux. 

A la grande utilité de sa cime verdoyant cet arbre joint la 

valeur fourragère de ces feuilles, valeur alimentaire supérieure à 

celle du foin et de la luzerne; contenant 18.1% de matierè 

azotée, 41,7% d’hydrocarbures  et 2,1% de matières grasses. 

On trouve le Joaseiro, sauf sur quelques zones du littoral, 

dans tout le Nord-est, comme dans les régions arides du Piauhy, 

et de Bahia. Il va chercher  l’humidité à une grande profondeur, 

grâce à ses racines qui descendent à plusieurs, profitant des 

crevasses des roches. 
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Les “sertanejos”, quand ils font une éclaircie dans les lieux 

où se trouve un “Joaseiro”, respectent, cet arbre avec un 

sentiment de religiosité ; ils se souviennent des immenses 

bénéfices que cet arbre leur prodigue, sans aucun travail de leur 

part. 

Nous terminouns cette petite digression sur ces trois 

expressifs représentants de notre flore du Nord-est, qui résistent 

aux étés calamiteux, comme aux pluies torrentielles; ils 

supportent tantôt l’inclémence horrible des sécheresses et peu 

après l’humidité exagérée des terribles hivers.  

Passons ou facteur humain e ce sillon brésilein, à l’élément 

qui lutte là pour défendre un patrimoine cher à son coeur de 

patriote! 

Nous regrettons ne pas avoir le temps de descendre aux 

particularités relatives à l’hypothèse que le Brésil ait été le 

centre de distribuition des habitants de son continent, et peut être 

même de la race humaine; nous regrettons encore plus, que le 

même motif nous empêche de présenter des considérarions sur 

l’homme de la Lagoa Santa (travaux du savant danois Lund, 

publiés em 1888) comme ancêtre du “Botucudo”, que les 

Européens trouvérent ici; comme sur l’homme de Posotinelo, 

découvert au Rio da Prata par Santiago Roth, et l’homme des 

“Sambaquis”; celui-là appartient à la premiére famile et celui-ci, 

quoique plus récent est précolombien; remarquons au passage 

que selon Ehrenreich et Von den Steinen, les races 
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préhistoriques sud américaines ont émigré du plateau central 

brésilien et que les habitants de l’époque de la découverte 

(1500) ne se trouvaient pas en état de rétrogradation sociale, 

mais en état d’évolution gradative, sans doute préjudiciée par 

l´apparition de l ´homme blanc.8 

Il serait intéressant de donner qualques informations sur la 

céramique amazonienne, provenant de deux civilizations 

différentes, mais nous devons nous occuper du facteur humain. 

A l’époque de la découverte, dans la zone du Nord-est, à 

l’intérieur et sur les rivages du Nord du Ceará, vivaint les 

“tapuias” appartenant presque tous au groupe Cariry; au Sud 

fleuve Jaguaribe, habitaient les groupes de la famílle Tupy. 

Enregistrons donc, em entrant dans la phase coloniale, les 

points d’irradiations établis – le premier, alla de Bahia par la 

côte vers le bassin du grand flueve S. Fancisco; le deuxième, 

alla de Pernambuco, un groupe vers le même bassin, un autre 

vers le Nord jusqu’à Maranhão; le troisième partit de S. Paulo, 

où les “bandeiras” s’organisèrent; ces pionniers pénétrèrent par 

les “sertões” du S. Francisco jusqu’aux bassins du fleuve 

Piranhas et du Parnahyba ; le quatrième, alla de Parahyba et du 

littoral et monta vers les terres de Borborema, de Assú, du 

Choró, do Curú, de Acarahy et de l’lbiapaba.   

                                                 
8 ANGYONE COSTA – Introdução à arqueologia brasileira – Rio de 

Janeiro, 1934. 
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Ce qui appela l’attention des deux derniers centres ce fut la 

connaissance des bonnes qualités des terres pour l´industrie 

pastorale – et cela explique la formation des fermes d´elevage au 

bord des flueves. 

Selon Gabriel Soares, ce fut au temps du premier 

Gouverneur General que lê premier bétail vint à Bahia et de 

cette localité il fut conduit vers lê Caatingas du fleuve S. 

Francisco et finalement dans tout le Nord-est. 

Le littoral, ne se prêtait pas à l’élévage, mais offrait à  

l’agriculture, des conditions qui donnaient une grande valeur a 

ses terres. 

La  bande du littoral a deux subdivisions – une constitue, 

du Parahyba vers le Sud, la surface cultivée des 

“engenhos”(moulin à cannes à sucre) ; l’autre moins humide et 

plus étroit, du même flueve vers le Nord, constitue la zone de 

pêche dans la mer et dans les estuaries; l´agriculture est à petite 

échelle pour le manioc, quelquefois le cotonnier, les legumes et 

quelques céréales. Les plages soblonneuses et plates une 

moyenne pluviométrique très faible, et cela ne conseillait guère 

la culture de la canne à sucre – mais justifie la manière de vivre 

des habitants, les pêcheurs avec leurs “jangadas’ (redeaux), leurs 

habitudes séculières et leurs chansons. 

Trois régions éthnographiques caractérisent la zone du 

Nord-est em temps colonial: celle des “caatingas”, quelquefois 

isolée du sertão, mais dominée par les bouviers; celle du littoral 
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où l´on ciltive la canne, dominée par les “engenhos”, la 

troisième, aussi sur le littoral, avec des plages basses et des 

dunes, habitée par les pêcheurs. Dans ces groupes les indeigènes 

sont em majorité, les blancs et lês nègres sont em parties égales. 

Dans la zone des “engenhos”, la race noite prédomine, il y 

a des blancs et quelques éléments tupi; dans la prémière, celle 

des caatingas prédominent les tapuias avec de rares exceptions 

d’eléments africains. 

Depuis la période coloniale – comme ou devait s’y attendre 

– il eut des modifications dans le rythme ethographique de la 

région, mais elles n’ont pas détruit la division générale ébauchée 

cidessus. 

Il suffit de penser à l’ínvasion hollandaise, au 

débarquement d’israélites et de ciganes, explusés de Portugual, 

etc., outre cela, d’autres facteurs propres à la vie de la région la 

fondation de villes et même de capitales, pour avoir une idée de 

la complication éthnographique qui s’est opérée sur une échelle 

plus ou moins large. 

Pour l’étude du facteur humain, il nous est intéressant de 

connaitre, avant de louer sés qualités morales, les circonstances 

mésologiques qui déterminent la lutte de sa vie de travail, dequis 

la simples acquisition de l’aliment, la plus grande necessite de 

êtres vivants. 
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Sur cette question lê Dr.  THOMAZ POMPEU SORINHO 
9,  a des  informations qui donnent à son étude une grande 

valeur. 

“Pendant la période coloniale, et même récemment, la 

viandre et le lait constituaient l’aliment de préférence de 

l’homme des caatingas. 

Les bouviers et les propriétaires, les négociants et les 

fonctionnaires publics, utilisaint la viandre et le lait des brebis et 

des chèvres. 

Tous faisaient, et font encore une grande consommation de 

farine de manioc et de cassonade ( rapadura). 

Le développement du commerce de bétail et la conséquente 

élévation du prix de la viande, donnèrent une importance 

particulière aux fèves et aux haricots dans l´alimentation 

générale. 

Les protéines sont donc fournies avec abondance, par la 

viande, le laitage, et par les haricosts ; les hydrocarbures, par la 

farine de manioc, par le riz et par le mais, en quatité moindre ; 

les matières grasses, par le “gergelim” (sésame orientale) et 

l´arachide (Arachis hipogna) mais principalement par le beurre 

de bouteille et le lard de porc; le sucre par la cassonade. 

Dans certaines contrées, au long des flueves poissonneux, 

on faisait et on fait encore une assez grande consommation de 

                                                 
9 THOMAZ POMPEU SOBRINHO –  O homem do nordeste  – Ceará, 1934. 
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poissons d’eau douce: (curimatãs, trairas, jatubaranas, carás, 

surubins, cangatos et bagres); les fruits sont rares, sauf la 

pastèque, plus difficilement le melon et le “mamão” (papayer) à 

une certaine époque de l’année. 

Dernièrement le bananier s’est propagé dans le “sertão” et 

est cultivé aux bords des marais, et des terrains frais, de même, 

le cocotier des plages. L’usage des legumes est inconnu, on se 

sert à peine avec lês viandes cuites, du “quiabo”, du “maxixe” et 

du gerimú (potiron). 

Certains tubercules sons utilisés: la machacheia (aipim), la 

patate douce, les ‘carás” et lês “inhames”. 

En écoutant cette énumération de produits alimentaires, ne 

jugerait-on pas le sertanejo doté d’une façon privilégiée par la 

nature. 

Si l´on ne calculait pas les irrégularités pluviométriques, si 

l´on ne pensait que’à la fertilité de la terre, qui produit tout cela 

pour nourrir ses cultivateurs, n’auraiton pas raison de s’écrier: 

La caatinga est donc un paradis! 

Les restrictions vont capendant, donner à ce paradis du 

Nord-est, ainsi qu’au privilège du sertanejo, leur juste valeur. 

Il suffut de comparer, même em temps normal, la 

différence de l’alimentation, pendant les derniers mois de la 

saison pluvieuse, à celle prise durant les premiers mois de 

sécheresse, et les suivants. 
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Le sertanejo, profite de la période  d’abondance pour se 

nourrir d’une manière excessive; il vend certains produit pour 

acquérir des denrées: du café, de la cassonade, du lar, de la 

graisse et même de la farine (mandioca). 

Cette richesse, toutefois, diminue à mesure que l’été passe, 

et avant l’hiver suivent, au moment où les travaux de labour et 

ceux d´élévage deviennent plus fatigants, la réserve a été 

épuisée depuis longtemps. C’est la règle, générale, avec de rares 

exceptions pour qualques ménages plus prudents, plus 

prévoyants. La prévoyance est une qualité que le tampérament 

du sertanejo connait três rarerment. 

Le travailleur no nord-est, avec ses 60 kg de poids, une 

stature d’environ 1,60m necessite de 6.000 calories, soit: 3.400 

pour dix heures de travail au champ, 1.000 d´énergie 

supplémentaraire perdant les quatorze heures de repos; nous 

devons ajouter 560 pour le travail spécifique de la nutrition et 

1.220 pour la dépense fondamentale. 

Voilà lês 6.180 caloreis que la parcimonieuse alimentation 

réduite du sertanejo doit fournir toutes les 24 heures. Cela n’est 

pas. Pour obtenir ces calories, le travailleur aurait besoin, selon 

de Dr.  THOMAZ POMPEU, d’un demi kilo de farinhe de 

manioc de 750gr de cassonade, de 300 gr d’haricots, et 100 gr. 

de graisse du lard, et du café; il aurait ainsi, 60 gr. de protéines, 

1.220 gr. d’hydrate de carbone, 100 gr. de corps gras, sur les 

bases respectives de 4.1 calories, 9,3 et 4.1 par gramme, um 
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total: de 6.178 calories. Mais cette ration coûterait à peu près 

1$500 par jour, dépense qui s´élèverait chez une famille 

nombreuse à une somme que le sertanejo ne possède pas, meme 

avec l ´ainde du travail des siens. 

C´est au mois de Novembre, que, le plus fréquemment, tout 

commence à manquer; cela s´aggrave au mois de Mars, car il a 

fallu acheter les denrées indispensables, haricots, farine, 

cassonade, cette dernière très souvent salée, farine moisie, 

haricots, d´une qualité inférieure, très souvent véreux. 

Dans quelques localités, ils ont comme petit recours, du 

poisson, des chèvres, des brebis et quelques fruits; mais cela est 

l’exception car la majeure partie des habitants reste sujette à une 

alimentation de très faible valeur nutritive. 

Cela s’aggrave encore pendant les sécheresses 

calamitueses; les “sertanejos” émigrent, suportant de terribles 

jeûnes, mitigés à peine par une alimentation souvage, faite de 

medule de jeunes palmiers, de cactus, de bromeliaces, etc. 

L’homme des caatingas, a donc, quatre mois d´abondance; 

il passe ensuite, un temps, quatre autres mois, pendant lesquels 

les vivres  commencet à manquer; mais il a alors recours à la 

‘venda” (magasin) pour l´achat de vivres, même deteriorés, 

finalement arrive la plus mauvaise saison, celle où il n’a plus 

d’argent pour acheter des denrées, ou tout lui manque; et, 

l´alimentation, quoique dissemblable d’un lieu à l’autre, est 

toujours incomplète et imparfaite quant aux vitamines. 
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Ce régime de vie, dans son ensemble, a influencé d’une 

façon remarquable sur la population, par sélection naturelle, car 

les faibles, les mal adaptés à ce milieu, dont nous étudions la 

sécheresse, fatalement disparaissent. 

On voit l´homme du Nord-est, habitué à la lutte – on le 

voit, aujourd´hui, comme hier, supporter, faiblement nourri, des 

travaux pénibles, et résister plysiquement comme l´homme de 

forte complexion. 

Sa petite stature, s’explique en partie, par le manque de 

vitamines, dans les périodes critiques le l´alimentation, 

annuellement répétées pour les habitantns des “caatingas”. Sa 

grande capacité de locomotion, qui atteint à 5 et 8 lieues par 

journée, et cela pensant des semaines consécutives, comme aussi 

sa vue perçante et l’execellence du nerf auditif sont attribuées à 

l´atavisme indigène. 

Sa manière de s´accroupir pour travailler, surtout chez les 

femmes, pour laver le linge ou les utensiles de cuisine, est 

signifiative ; spécialement si nous ajoutons les repas pris dans 

cette position coubeé et les moments de causerie ou de 

divertissement. Pendant des heures ils restant accroupis sur une 

natte, et même jouent aux cartes. C´est la force de l´habitude; 

c´est cette même force qui donne au travail du “nordestino” une 

certaine lenteur, mais une grande persévérance. 

Les types éthiniques que contribuèrent à la formations de 

l´homme du Nord-est furente: “L´amerindio”, habitant de la 
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region au temps de la découverte, l´ariano péninsulaire, 

notamment le portugais, et l´africain importé. 

Nous devons mentionner, quoique en trés petite dose, le 

sang hollandais, et le sang sémitique apporté par la race Israélite 

et aussi par les gitanes sous la responsabilité du Portugal. 

La formation éthnographique du sertanejo des caatingas est 

ainsi ébauchée; la contribution de sang africain est petite; ce fait 

se justifie par des motifs sociaux et géographiques, comme la 

presque totale absorption du bras esclave, par les plantations du 

littoral. 

Traçons le type du “vaqueiro” de ce, “sertanejo”, qui 

grandit sous l’éternelle menace de lá sécheresse dévastatrice ou 

de la lutte pour la vie, avec son caractère sauvage avec son 

costume de cuir dans les “sertões” du Nord-est brésilien. 

 

“Le sertanejo est, avant tout, un fort. Il 

n´a pas le rachitisme épuisé des métis 

neurasthéniques du littoral. Son apparence, 

pourtant, à première vue, dénote le contraire. Il 

lui manque la plastique impéccable, la 

désinvolture, la structure correcte des 

organisations athlétiques. Il est disgracieux, 

dégingandé, tortu. 

Hercule – Quasimodo, son aspect reflete 

la laideur typique des faibles. 
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Sa démarche sans fermeté, sans aplomb, 

presque dandinante et sinueuse, rappelle les 

mouvements de membres désarticulés. Cela 

s’aggrave par la posture normalment 

découragée, dans une manifestation de 

nonchalance qui lui donne une apparence 

d’humilité déprimante. 

A pied, lorsqu’il s´arrête, il s´appuie 

invariablement au premier montant ou mur 

qu’íl rencontre; à cheval, s’il arrête sa monture 

pour échanger deux mots avec une 

connaissance, il se laisse tomber de suite sur 

un des étriers et se repose contre l’arçon de la 

selle. 

En cheminant, même à pas rapides, il ne 

suit pas une trajectorie rectiligne et ferme. Il 

avance avec célérité avec un balancement 

caractéristique, dont le tracé géométrique 

semble du aux méandres des sentiers du 

“sertão”. 

S’il fait halte, pour le plus vulgaire 

motif, comme pour rouler une cigarrette, battre 

le briquet, ou échanger quelques mots avec 

ami, il tombe aussitôt sur ses talons – tomber 

est le mot – il s’accroupit et reste un long 
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moment dans une position d’équilibre instable, 

tout le corps soutenu par les orteils, assis sur 

ses talons, dans une simplicité à la fois ridicule 

et touchante. 

C´est un homme perpétuellement 

fatigué. Il manifeste une paresse invincible, 

une atonie musculaire constante en tout: la 

parole hésitante, le geste gauche, la marche 

oscillatoire, la cadence langoureuse des 

chansons, la tendance constante à l’immobilité, 

à la quiétude. 

Pourtant, toute cette apparecence de 

lassitude est illusoire”. 

 

Et EUCLYDES DA CUNHA (2) l´admirable peintre de 

nos “Sertões”, ajoute: 

 

“Mais, si une des bêtes est prise de 

terreur panique, qui la fait s’enfuir et se cacher 

dans la  “caatinga garranchenta”, ou si le bétail 

s’égare au loin,  le voilà, immédiantemente 

transformé, il pique la pointe des rosettes de 

l’éperon dans les flancs de sa monture et part 

comme um trait, plongeant rapidement dans les 

dédales inextricables des “juremas”. 
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Nous l’avons vu dans ce “steeple chase” 

sauvage. 

Rien ne peut son impétuosité! Les 

côteaux pierreux, les fondrières, les buissons 

aux épines acérées, les talus des rivières, rien 

ne l’empêche de rejoindre l’animal égaré, car  

où passe le beouf, passe le “vaqueiro” avec 

son cheval... 

Collé ou dos de sa monture, il se conford 

avec elle, grâce à la pression des jarrets 

fermes, il réalise, l’aspect bizarre d’um 

centaure rude: il émerge inopinément dans les 

clairières; plonge dans les hauts herbages; 

saute les vallons et les marais; franchit les 

monticules; traverse avec célérité les fourrés 

de broussailles, se précipite à toute bride au 

large des plateaux... 

Sa complexion robuste, se montre alors 

dans toute sa plénitude. 

On dirait que c’est le cavalier robuste 

qui prête de la vigueur au cheval, petit et 

chétif, le soutenant par les brides faites de 

“caruá”, le tenant suspendu par les éperons, 

l´encourageant à la course – les brides courtes, 

les jambes repliées, les genoux portés en avant, 
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le torse collè à l ´arçon – lancé sur la trace du 

“novilho” (bouvillon) fugitif; ici il se baisse  

agilement sous une ramure qui frôle presque la 

selle; plus loin il se démonte tout à coup, 

comme un acrobate, se retient à la crinière de 

l’animal pour échapper au choc d’un tronc 

inopinément aperçu, remont aussitôt après, 

d’un saut sur la selle; et galope toujours, au 

travers de tous les obstacles, soutenant en 

main, sans jamais la perdre, sans la laisser dans 

l´inextricable fouillis des lianes, la longe gaule 

à pointe de fer emmanchée de cuir à elle seule 

constituerait, dans d´autres mains, un sérieux 

obstacle à la coure... 

Mais, la poursuite terminée, l’animal 

dompté rendu à son troupeau, le voilà de 

nouveau retombé sur la selle; derechef, le voilà 

disgracieux, inerte, oscillant au gré de sa lente 

monture, avec la triste apparende d’invalide 

découragé’. 

Les apparecens sont encore une fois 

illusoires! Qui reconnaîtrait, affaissé sur sa 

monture dans l’attitude indolente et 

disgracieuse, le héros du bon combat; celui qui 

brave courageusement dans sa terre aride, les 
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horreurs de la sécheresse, celui qui defend, 

comme un dompteur puissant au travers des 

épineuses “caatingas” le bétail égaré! 

Nous retrouvons, dans le “vaqueiro”, 

dans cet homme simples, qui sait si bien aimer 

sa terre natale, l’energie admirable des élus du 

Seigneur, de ceux qui, par la douleur et les 

privations savent en travaillant affronter la vie, 

dans la tranquilité de cette confiance et dans la 

sérénité de cet abandon qui sont les fruits de 

l’ntégrité du caractère et de la parfaite 

conscience d´un devoir à accomplir! 

 

 

 

 

 

 

II 

 

Le problème scientifique des sécheresses dans l’univers, 

dans l’Amérique du Sud, en particulier, et plus encore  

dans le nord-est brésilien 

 

Étude explicative des causes et des conséquences 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 261 

  

“Théoriquement, la science n’a pas de 

limites; ce qui’l nous reste à apprendre est 

presque infini par rapport à ce que nous 

savons”. 

 

                     ABBÉ  TH. MOREUX 

 

Né dans la seconde moitié du 19ème siècle sous le 

presitige de penseurs, de philosophes et d’hommes de lettres, le 

rationalisme a apporté à la civilisation une instabilité qui lui a 

beaucoup nui. 

Les partisans extrêmes de cette étrange doctrine 

prétendent expliquer tout par “l´immense progrés de la Science” 

et, par cet argument, réduire les principes moraux à de simples 

conséquences des éléments scientifiques définitivement 

formulés. 

La conception naturaliste de la vie, aspirant à établir 

une Science (avec un S majuscule) universelle de nature, 

synthèse de toutes les connaissances humaines, est aujourd’hui 

réduite à un rêve, qui disparaitra avec le temps, mais qui porte la 

responsabilité des désordres terribles qu’elle e déjà provoqués. 

Il importe de faire ces considérations, dès le début, pour 

donner à l’admirable pensée de MOREUX, sa juste valeur, de 

même qu’il importe de rappeler que ce “scienticisme” et 
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aujourd’hui condamné par des savants, des philosophes et des 

écrivains parmi lesquels se distinguent HENRI POINCARÉ, 

PIERRE DUHEM, EMILE BOUTROUX et FERDINAND 

BRUNETIÈRE. 

 

 Le grand physiologiste CLAUDE BERNARD  a écrit: 

 

“Le caractère de tout fait 

scientifique est d’être déterminé ou 

déterminable” et BERTHELOT a ajouté 

que: “la science positive ne poursuit ni 

lEs causes premières ni la fin des 

choses”. 

 

Pour lui et pour l’école philosophique qu’il suivait, la 

science était délimitée, mais en réaliTé cette limite 

d’investigation circonscrit des recherches légitimement 

possibles. 

Le processus scientifique consiste à passer d’un terme 

quelconque au précédent et si l’on réussit à passer du second 

terme au premier, comment nier la véracité du résultant obtenu? 

Rein n´autorise le savant à ne pas continuer dans ses 

études sachant que l’effet provient d’une cause et que celle-ci à 

son tour, n’est rien d’autre que l’effet d’une autre cause 

antérieure. 
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Chercher l’extrémité de cette précieuse chaîne, partir 

des causes, conclure aux effets, qui doutera de la portée de ces 

études comme science? 

Ce n’est cependant pas la doctrine que le scientisme 

prêchait, désirant, selon la phrase de M. HUSSON: “ une 

assimilation des sciences morales aux sciences de la nature”. 

En déclarant que la sceince humaine est illimitée ce que 

l’on veut affirmer est le domaine de la raison pure, vaste champ 

dont l’exploration intégrale ne se fera jamais. Il y a cependant 

une frontière plus ou moins éloignée, que l’intelligence de l 

´homme ne parvient pas à vaincre, il n’y arrivera que par la 

vérité révélée, connaissant alors, l’origine et la destinée de la vie 

que le SURNATUREL expliquera. 

Ces brèves réflexions – comme ja l’ai dit – n’ont pour 

bur que de faire ressortir la réelle impotance de la science, de 

rappeller la hiérarchie des valeurs humaines, si oubliées en ce 

moment où les facteurs moraux sont si souvent méprisés. 

Entrons mainteanant directement dans l’étude des 

nombreux problèmes scientifiques que la sécheresse prèsent à 

l’homme – sécheresse parfaitement caractérisée dans certaines 

régions, em particulier dans le Nord-est brésilien. Nous sentons 

bien, en examinant la complexité des phénomènes, la diversité 

de ses causes et son rapport avec les effets observés. Nous 

aurons l’occasion de discuter quelques opinions contradictoires 

et de montrer ce qui resta à faire, spécialement dans le champ de 
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la météorologie, pour l’enrichissement de la science encore 

incomplète en diverses parties de son immense domaine! 

Les rapports d’interdépendance du  milieu 

géographique et de la societé, condition de la vei de l’homme 

dans le problème dont nous allons nous occuper présentent en 

fait un intérêt admirable. 

L’extraordinaire variabilité de la distribution des pluies 

et les multiples influences que subit le facteur pluvial ne 

constituent cependant pas un obstacle à une certaine stabilité 

dans les observations faites. Des études régulières du 

phénomène ont montré qu’une telle stabilité, n’est pas absolue et 

que sous l’aspect météorologique, le problème de la variation 

pluviométrique a une importance indiscutable. 

Etudiant avec les recours de la technique moderne, 

l’océan aérien, la circulation atmosphérique avec ses modalités 

si diverses, nous constatons, parfois, des faits mal interprétés des 

indications incomplètes et des concluions précipitées que 

l’élément historique nous transmet avec des altérations données 

scientifiquement et cependant imprécises. 

Il importe donc, dans l´examen des phénomènes des 

sécheresses, comme d’ailleurs, dans l’étude de n’inporte quelle 

question du même genre, de procéder avec la sûreté de toute 

observation ou expérimentation digne de ce nom. 
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Il est clair qu’on ne peut se permettre, dans ce vaste 

champ de recherches, une fantaisie qui, sous l’apparence de 

documentation, nuit à la réalité. 

La distribution géographique des pluies ou plus 

exactement la localisation géographique des sécheresses que le 

planisphère rèvèle – comme nous le verrons – la diversité des 

circonstances caractéristiques dez zones plus moins arides, où, 

por bien vivre, l’homme est obligé de recourir à certaines 

mesures que le milieu lui impose implacablement. 

Considérant les régions arides qui, n’étant pas situées à 

des latitudes élevées, reçoivent moins de 500mm de pluie 

annuellement, ou encore celles qui dépassant ce chiffre, ne 

reçoivent pas cette pluie à l’époque convenable, nous constatons 

leur position sur cette carte, d’après Supan, en deux bandes 

parallèles à l’équateur de 10 à 15 degrés, de la largeur de part et 

d’autre des tropiques.  

La position du Nour-est brésilien n’est pas très exacte. 

Pour l’hémisphère Nord la ceinture de déserts du vieux 

Continent, avec de rares oasis, comprend en Afrique, les déserts 

du Sahara, de Lybie, de Nubie et d’Egypte, en Asie, les déserts 

du Sind, du Than, du Punjah au Nord de l´Inde et par le désert 

de Goby, s’étend à travers la Mongolie jusqu’au Kingham: dans 

cette ceinture asiatique est encore comprise l’Arabie, dans sa 

presque totalité, le sud  de la Perse et la Balouchistan. Dans le 

Nouveau Continent, aux mêmes latitudes, nous trovons les terres 
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séches des “Reclamations States and Territories” dans la grande 

république de l’Amérique du Nord. 

Dans l’Hémisphère Sud, la ceinture, toujors au voisinage 

des tropiques comprend, en Afrique, les déserts de Kalahara; en 

Océanie les déserts de l’Australie et dans l1Amérique du Sud, les 

pampas de l´Argentine et de la Patagonie. 

Nous devons mentionner, comme exception flagrante, 

la ceinture équatoriale – qui correspond à la zone pluvieuse de 

l’univers – terres du Nord-est brésilien et celles du Nord du 

Pérou. 

La carte nous montre encore que les régions humides 

sont d’une superficie inférieure à celle des régions séches, 

comprenant dans ces dernières, bien entendu, les déserts et les 

territoires très peu peuplés. 

Il convient de remarquer, toutefois, que le berceau des 

civilisations anciennes, se trouve dans les régions sèches, aù, 

pour progresser, le facteur humain eut à vaincre le milieu, 

adoptant de nombreuses mesures qui, graduellement, se 

développèrent et se perfectionnèrent pour la conquête définitive 

du monde. 

Dans ces régions séches, naquit et se développée 

l’Hydrologie, car, dans les terres humides – où en cas de besoin, 

on trouve des réserves d’eau sans grande difficulté – cettes 

science a infiniment moins d’importance. 
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Meyer, professuer d’hydraulique à l’Université de 

Minnesota exaltant l’importance croissante de l’hydrologie qu’il 

considère essentiellement nouvelle dit que “the complete lack of 

books on the subject of hydrology itself attests the formative 

character of the science”.10 

Une fois abordées les différentes causes de sécheresses 

dans les diverses parties du monde, nous verrons dans une 

prochaine conférence et du point de vue hydrologique, les 

ressouces techniques compartibles avec les multiples aspects 

que les conditions locales prescrivent obligatoirement. 

Avant cela il est intéressant de considérer qualques 

données relatives à l´Europe où la grande sécheresse de 1921 a 

provoqué des minimas pluviométriques et de máximas de 

température vraiment expressifs. 

Ainsi, dans le Sud-Est de l’Angleterre, il y a 150 ans 

qu’on n’enregistrait pas de précipitations si faibles. Pour étudier 

les causes de cette sécheresse BROOKS et GLASSPOOLE  

présentent deux cas typiques pour l’occurence du phénomène. 

Le plus fréquent – et donc, le plus important – est quand il y a 

un center de haute presion au Sud des lles Britanniques; le 

maximum des Açores remontant vers le Nord, ayant 

probablement son centre au Sud–Ouest de l´Irlande. Les 

dépressions se déplacent aussi vers le Nord avec une basse 

                                                 
10 MEYER – Hydrology – 1917. 
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pression dans les regions artiques. Le grandient barométrique 

diminue beaucoup entre les Açores et l´Angleterre, tandis qu´il 

augmente beaucoup entre l’Ecosse et l’Islande. Dans l’autre cas 

il se produit une haute pression vers le Nord et le maximum des 

Açores est faiblement développé. La sécheresse est expliquée 

par la présence de vents secs plutôt que par des effets 

anticycloniques. Considéreant lês causes de ces deux cas 

typiques on est amené à discuter la question des basses pressions 

dans les regions polaires et certaines éventualités périodiques 

comme la conséquence de taches solaires. Par une étude des 

pressions barométriques des mois antérieurs à la période de 

sécheresse, on arrive à la conclusion que cette sécheresse peut 

être prévue, quand la pression reste basse pensant longtemps, 

particulièrement au Spitzberg. Cette probabilité s´accentue si la 

pression est basse dans les régions tropicales surtout si survient 

la période des taches solaires. La probabilité est encore plus 

grande si, dans la région de l’Oural et au Nord de la Russie, la 

pression s’élève. 

En Scandinavie également, l’année 1921 s’est signalée 

par une sécheresse accentuée, particulièrement dans l’est de la 

Norvège et dans toute la Suède méridionnale et centrale, alors 

que les autres parties de la péninsule recevaient d’abondantes 

précipitations. Le phénomène est attribué à la position très au 

Nord du minimum d’lsande  et des dépressions, ou pour parler 

comme l’école norvégienne, “du front polaire”. 
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L’examen de la période suivante est sans nul doute, fort 

intéressant: considérant le lac de Vacner et partant de la 

Sécheresse de 1788 nous avons ensuite les sécheresses, de 1819, 

de 1854, de 1887 et de 1921 séparées toutes par un intervalle de 

33 ans environ! 

En Italie BROOKS et GLASSPOOLE 11 remarquent 

qu’un niveau aussi bas du Pô,  avant la sécheresse de 1921 ne se 

trouve qu’en 1621, date qui correspond approximativement à un 

intervalle de 9 fois 33 ans! 

FILIPO EREDIA 12 étudiant cette sécheresse de 1921 

en Italie, constata, grâce aux observations pluviométriques 

conserveés à Padoue et à Milan, que, pendant 196 ans, une 

hauteur de pluie égale au tiers de la normale n’a pas eu lieu dans 

le trimestre d’octobre à décembre. Le maximum régulier 

d’automne a été remplacé par un minimum exceptionnel. 

Comparant d’autre part, l’époque caractérisée par une avserce 

complète de pluie, il trouva à Milan une période de 97 jours, du 

13 janvier au 19 avril 1854. Une si longue durée sans pluie ne 

s’est jamais vu dans le dernier trimestre de l’année, la grande 

sécheresse de 1854 à laquelle nous avons déjà fait allusion eut 

lieu en hiver et au printemps. 

                                                 
11 BROOKS AND GLASSPOOLE – The drought as 1921. 
12 FELIPO EREDIA – La Sécheresse en Italie perndant l´année 1921. 
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La distribution des pressions barométriques en Italie, 

dans les périodes de sécheresse, montrent que ces dernières sont 

caractérisées par des pressions très elévées dans l´Europe 

Centrale. Le déplacement de l´anticyclone des Açores provoque 

des dépressions, faibles, sans doute, mais qui déterminent des 

précipitations em certaines localités centrales de la péninsule et 

dans les îles méditerranéennes. 

D’autres petites dépressions originaires de Tripolitaine 

et de la Syrte et atteignant le bassin méridionnal de la 

Méditerranée provoquent également des précipitations. 

Des dépressions atlantiques et d’autres provenant du 

Nord de l’Afrique peuvent, em atteignant directement la 

Méditerranée, provoquer des pluies, surtout dans la zone 

meridionnalle centrale de cette mer. 

Une référence spéciale símpose au sujet de la France 

avant d’envisager la question dans le Nouveau Continent. La 

sécheresse de 1921, s’est manifestée particulièrement dans de 

Nord-Ouest et dans l’Europe: France, Angleterre, Belgique, 

Suisse et Russie. 

JOSEPH LÉVINE, de la section des recherches 

scientifiques de l’office national météorologique écrivit: 

 

“Puisque la théorie thermique et 

les différentes théories mécaniques se 

sont montrées incontestablement 
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insuffisantes, et qu’on ne saurait se 

passer d’une hypothèse pour diriger les 

recherches, ja me permets de signaler 

quon n’a pas tenu compte jusqu’ici de 

l’électicité atmosphérique. Or, les 

effluves électriques, qui nous sont 

rendues visibles par les aurores polaires, 

et le froid qui règne dans les hautes 

régions de l’atmosphère, presentent des 

conditions extrêmement favorables pour 

la condensation de l’oxygène en ozone: 

il en résulte un vide partiel, qui constitue 

la cause première d’appel d’air, qu’on a 

vainement chercheé d’ailleurs. J’imagine 

donc qu’on peut assimiler la marche 

d’une dépression à la propagation d’une 

effluve électrique ozonisante”.13 

Ce chercheur, préocupé pare les dépressions, chercait 

ainsi l’origine et les causes qui déterminent leurs trajectoires.  

Cette année 1921, de sécheresse bien prononcée en 

Europe, sourtout dans le Nord-Ouest et dans l’Est, fut, au sud des 

Etats-Unis de l’Amériques du Nord une année extrêmement 

pluvieuse! 

                                                 
13 JOSEPH LEVINE – La sécheresse de 1921. 
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Depuis le 3 mars 1879, cette grande nation a organisé 

son service contre la sécheresse et le dévelope sans cesse à 

mesure que les beoins s’enfort plus sentir.  

L’étude des eaux de superficie et de celles du soussol 

avec la mesure du débit et l’enregistrement des variations; l´étude 

des terrains en vue d’une irrigation, faite d’accord avec les règles 

de la technique, le tout, accompagné d’une étude des causes et 

des conséquences des divers phénomènes, a donné au service 

d’hydrologie de ce pays une portée vraiment remarquable. 

L’enquête des cycles climatériques, les rapports 

existant entre les phénomènes météorologiques et l´apparition 

périodique des taches solaires, la possibilité des previsions, ainsi 

que bien d’autres recherches de caractère scientifique – science 

pure ou science appliqueé – ont été l’objet d’une attention 

particulière dans l´Amérique du Nord qui apporte ainsi à l´Europe 

sa part d’observations pour enrichir les travaux faits dans le vieux 

Continent dans un but identique. 

Les plus grandes périodes de sécheresse de 1870 à 1873 

et de 1893 à 1895 coïncidant avec les máximas de taches de 

taches solaires, ont donné lieu dans les états situés à l´Ouest du 

Mississipi à d’excellentes constatations. Un minimum 

exceptionnel de taches em 1913, suivi d’un excès de pluie  vint 

confirmer l’hypothèse acceptée de même qu’une période de 

sécheresse accentuée, concentrée dans la tache maximum de 

1917. 
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Une longue discussion sur les connexions entre le 

facteur pluviométrique et celui de l’activité solaire n’entre pas 

dans les limites de ce bref travail, ce qui reste hors de doute c’est 

l’influence positive des taches, maximas ou minimas, qui doit 

entrer en ligne de compte avec d´autres agents dans le problème 

complexe dont nous nous occupons pour l’instant. 

Nous passerons donc à l´Amérique du Sud, où le 

Fleuve Noir (Rio Negro) a été appelé le Nil argentin à cause des 

analogies que son regime et la région , qu´il traverse sur la 

majorité de son parcours, presentent avec le Nil. 

Formé par la réunion de deux flueves le Limay et le 

Neuquen, le grand fleuve parcourt sur 527 km, une zone 

désertique aù la hauteur pluviométrique est inférieure à 200 mm. 

Les conditions dans lesquelles ou peut tirer parti de ce flueve sont 

plus défavorables que celles du Nil car les crues de ce dernier ont 

une amplitude et une régularité inconnues em Argentine où les 

deux vassins supérieurs du grand fleuve, non alimentés par les 

pluies équatoriales, compliquent le travail d’irrigation dans cette 

zone au caractère désertique. 

Le régime du Neuquen accuse un débit minime de 70 

m3 par seconde, le débit maximum étant de 8.100 m3. Le Limay 

donne, dans les plus fortes crues 6.000 m3 . O Rio Negro (le 

Fleuve Noir) selon que l’apport maximum de ses deux bras 

coincide ou non, souffre d’une irriégularité qui ne convient en 

rien aux besoins agricoles de près de 400.000 hectares. 
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Un autre flueve, le Mendoza – dont la vallée servi à 

l’établissement de la voie ferrée transandine – a été étudié par 

Soldano. Ce dernier a révélé les hauteurs pluviométriques de 280 

mm sous forme de neige à Puente del Inca (2.701m d´altitude),  

228 mm à Cachenta (1.225 m d´altitude) et 250 mm à Mendoza 

(719 m d’altitude). II y a des années où aucune goutté de pluie ne 

tombe à Puente del inca. Le plateau à l’Est de Cachenta est d’une 

aridité croissante, le regime du fleuve de cette zone étant plus 

glaciaire que celui du Rio Negro. 

Pendant l’hiver  l’étiage règne en maître et il ne este sur 

la montagne que les eaux qui, par la fonte des neiges, détérminent 

les crues de Novembre à Mars. Les débits extrêmes sont 14.670 

m 3 et 487.800 m3 ce que n’a pas empêché toutefois d’organiser 

l’irrigation rationelle grâce à um réseau de canaux de plus d’une 

centaine de kilomètres. 

C’est aussi dans la Répluique Argentine que nous 

trouvons le Département de Tinogasta, un  des plus riches et des 

plus étendus de la province de Catamarca, séparé de la république 

du Chili par la Cordillière des Andes dans les contreforts de 

laquelle naît un fleuve, l’Abaucan. 

Traversées du Nord ou Sud par ce courant les terres de 

ce département sont typiquement sablonneuses et la partie où se 

pratiquait l’agriculture était d’un faible rapport étant donnés les 

caractères bien accentués de région désertique. 
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Avec des températures extrêmement variables, allant de 

10º C à 43º C, des chaleurs d´Octobre À Mars, la période de pluie 

– pendant laquelle se concetre presque la totalité des 

précipitations – étant de Janvier à Mars, ces terres, non irriguées, 

se révèlent absolument impropres à l’agriculture. Il convient 

encore de mentionner que la hauteur pluviométrique pour une 

période de 10 ans, a été de 101 mm, avec un maximum de 172 

mm et un minimum de 78 mm agravé du fait que pendant un 

grand laps de temps aucune goutte d’eau n’est tombée comme 

c’est arrivé en 1915 et cela du 15 mars au 29 novembre. Dans ces 

conditions l’amélioration du cours de l’Abaucan s’imposait et fut 

faite sous la direction de l’illustre et regretté ingénieur Guilherme 

Cespedes, alors professuer à l’Université de La Plata. L’eau est 

fournie pour l’usage domestique et industriel aussi bien que pour 

l’irrigation et la production de force motrice. 

Comme nous le savons, les déserts, les terres sèches, les 

régions aux pluies rares ne se trouvent pas à l’équateur, mais sont 

situées en deux bandes parallèles de 10 à 15 de largeur aux 

alentours et au delà des tropiques. 

La zone pluvieuse est justement sous l’equateur où 

nous trouvons en Asie, la péninsule Malaya, en Afrique, la vallée 

du Congo, les sources du Nil et région des grands lacs, en 

Océanie, Sumatra, Bornéo et la Nouvelle Guinée et enfin, dans 

l’Amérique du Sud, l’immense bassin de l’Amazone. 
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La partie seotentrionale du Pérou et le Nord-est 

brésilien se présentent donc, à titre d’exception, comme zones de 

sécheresse situées presque sous l’équateur. 

Le Pérou, du point de vue climatérique, est in des plus 

grands phénomènes du monde, comme dit Manger, car sur toute 

sa superficie qui s´étend de 3.100 km du litoral jusqu´à la crête de 

la seirra des Andes, la hauteur pluviométrique est insuffisante, 

80% environ de ses terres cultivées sont irriguées et 80% 

également de la population vit de l’agriculture.  

Il est intéressant de remarquer que pendant la période 

des Incas le problème a dû être compliqué car, privé de son 

commerce international actuel  et ayant une poputalation double 

ou même triple, la culture des terres occidentales avec l’irrigation 

devait subvenir aux besoins de tout le pays. La superficie en plien 

rapport au XVI ème siècle dépassait 700.000 hectares, environ le 

double de ce qu’elle est de nos jours. L’exploration des dépots 

minéraux de grande valeur à la suite de la colonisation 

européenne, et, en conséquence, l’importation de produits 

alimentares, modifa la politique économique du pays. On trouve 

des restes d’anciens canaux et récemment on a entrepris de 

grands travaux pour rétablir, graduellement, l’agriculture 

délaissée. 

L’ingénieur Fréderico G. Fuchs, étudiant la 

météorologie du départament de Lambayeque, dit que les vents 

régnants sont les alisées du Sud-Est  vers le Nord–Ouest dans les 
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parties basses. A la  hauteur de 400 à 500 mètres, la direction est 

presque de l’Ouest vers l’Est et dans le hautes conches 

atmosphériques les contre-alisés soufflent avec régularité. 

Certains jours d’été le vent est chaud et suit la direction Nord–

Ouest, Sud–Est. En certaines années il se produit des altérations 

et la direction des vents alisés SE–NO de même que celle des 

vents chauds NO–SE, appelés vents tropicaux, change de 

direction, en relation avec lec cycles météorologiques. Les zones 

de pluie, attegnant une durée de 4 à 8 mois, deviennent 

“ubicadas”dans la partie occidentale de la Cordillière des Andes à 

l’altitude de 600 à 700 m. La hautuer et la durée de ces pluies 

d’été, d’Octobre à Mai de chaque année, se trouve en rapport 

evec les cycles météorologiques qui comprennent les périodes de 

11,2 ans, 21 ans, 34,8 etc., périodes pendant lesquelles se 

produisent des altérations de climat sensibles dans le monde. 

Selon l’ingénieur Fuchs, deja cité, “il est démontré que les 

variations de température, presión, chute de pluie etc, sont en 

rapport étroit avec l’intensité des taches solaires et le nombre de 

ces denières, phénomènes qui ont des cycles determinés dont les 

causes viennent de l’action des planètes et des étoiles sur 

l’atmosphère et la photo-sphère du soleil.” 

Des pluies périodiques et éventuelles se produisent à 

certaines époques de l’année accompagnées d’autres 

manifestations météorologiques, comme le courant équatorial 

appelé “del Nino” sur la côte, la déviation du courant de 
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Humboldt vers l’Ouest, les vents chauds équatoriaux qui souflent 

du Nord-est etc. 

L´étude météorologique du départament de 

Lambayeque, où la température minimum enregistrée jusqu’à nos 

jours est 18ºC alors que la température maximum est de 40º, 

compèterait la brève indication que nous faisons; ce département, 

dont le climat est franchement tropical, est situé entre les 

parallèles 5º 40´et 7º 10´de latitde sud et les méridiens 79º 10´et 

80º 40´de longitude Ouest de Greenwich. 

Nous arrivons en fin au Nord-est brésilien situé entrele 

3ème et le 13ème degré de latitude méridionale et le 35ème et 

43ème degré de lonitude occidentale selon le méridien de 

Greenwich. 

Les études de  GRISEBACH, avec son idée d’un point 

surchauffé d’aspiration des courants áeriens; de DRAENERT,  

avec l’hyothèse d’attribuer les faits à des conditions 

topographiques, bien que contesté par des levées topographiques 

ultérieures; de Voss, cherchant un rapport entre la direction des 

vents et des pluies, bien que les précipitions ne coicident pas avec 

la prédominance des vents E et SE, qu’il supposait humides; de 

WEBER établissant l´influence de la hauteur des vents au lieu de 

leur intensité, leur régularité et leur direction; de  BRANNER, 

enregistrant à l’époque miocène une plus grande élévation à la 

côte orientale du Brésil et à la “Chapada Diamantina” dont la 

dépresion a réduit les précipitations, en moderant la force des 
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courants et en provoquant l’invasion des sables; toutes ces études 

sont des contribuitions historiques pour la solution desirée; dans 

ces recherches le sondages aériens nous donneront la 

connaissance des conditions générales ou particulières, aux 

sécheresses comme dans les inondations, des couches supérieures 

de l’atmosphère. 

Nous devons mentioner, en passant, un rapport de 

l´lngénieur SALHAB pour étudier la loi spéciale suivant laquelle 

le débit maximum des bassins du Nord-est varie en fonction du 

nombre de jours durant lesquels ce débit peut être consideré 

aproximativement constant.14 

Une fois choisi le bassin du Jaguaribe, un des plus 

importants occupant la partie centrale du Nour-est, la station 

hydrométrique d’Orós, presque au centre du bassin et qui paraît 

avoir les caractéristiques d´un régime moyen aux différents points 

de vue hydrographique, topographique, géologique et 

climatologique, cet Ingénieur a obtenu cette formule suivante 

pour le débit q en m3 / sec pendant x jour: 

                           

         

                                               h log    (x + 1)     

                          1.37 aS         ––––––––––– 1.7 

       q =            –––––––  (x + 1) 2/3  

                                                 
14 RUCHDI SALHAB – O  regime torrencial das bacias do Ceará – 19247. 
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                               x 

 

 

Comme les pluies donnant ce débit sont quelquerfois 

précédés par une autre de forte intensité  journalière couvraut le 

bassin de haut vers le bas et dont le produit atteint la sortie ou 

bassin, on doit, pour obtenir le débit  maximun maximorum. 

 

Q = q + q´ 

 

ajouter arithmétiquement q´ em m3/séc donnée par la formule 

suivante : 

a S        p (VS +1-1) 

–––        –––––––––– 1.7 

   4                   S 

 

                 

   

Dans ces formules nous avons: 

 

              S superfície du bassin, en milliers de km 2 

h hauteur máxima normale de pluie. 

p ´´       ´´ exceptionelle journalière de pluie. 
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a coefficient, tenant compte des conditions diverses 

dans chaque, cas, et qui varient aux environs de l´unité. 

 

Un diagramme facilite le calcul des débits. 

Cette étude nous montre la grande influence des pluies 

de forts intesités mêmes sur des petites superficies et, par suite 

l´intérét de connaître le débit maximum maximorum, pour que 

les barragens puissent jouer, en même temps, le rôle de 

régulateurs des crues  afin que la partie de rivière en aval néxige 

qu´une  petite amélioration. 

Il est bon de ne pas oublier que le coeffcient a doit 

répondre aux conditions topographiques, géologiques de l’état 

du sol etc, et que la puissance 1.7 résulte des expériences faites 

aux bassins de Mont Olympe, dans des conditions favorables 

aux débits, pour nous rappeler que la formule, établissant une loi 

provisoire, doit être rectifier à l’aide d’observations futures. 

Dans le Nord-est Brésilien, notifions de suite ce qui 

arrive les bassins qui entre les fleuves Parnahyba et Paraguassú, 

zone tourmentée par le fléau des sécheresses désastreuses. 

Cette zone, selon l’opinion de qualques auteurs, 

s’agrandit jour à jour du côté de l’Ouest, ce qui réclame une 

étude attentive pour savoir exactement quelles raisons 

déterminent de si dures conséquences. 

En 1676 Domingos Antonio Mafrenze, et d’autres, qui 

faisaint partie de l’expédition de Franbcisco Dias Avila et qui 
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connaissaient parfaitement les rivières de Parnahyba et 

Gurgueia, demandérent une ´´sesmaria`` concession de terrain 

faite par le Gouvenement dans la vallé du Gurgueia. 

La météorologie de cette vaste région présente um 

énorme intérêt pour ceux qui se consacrent à la science de 

l’atmosphère, non seulement pour nous, Brésiliens, qui 

souffrons des conséquences de ce phénomène, mais pour ceux 

qui, dans  l’étude de l’océan aérien, recherchent, loin, et parfois 

même très loin, les causes, en plus d´une possible prévision, de 

l´événement. 

Dans cet ordre d’idées les travaux de Walker du service 

météorologique de l´Inde anglaise et sourtout son mémoire “ 

Ceará famines and the general air movement”, ont une notable 

importance. 

Dans l’opinion de ce maître consacré, la pluviométrie 

du Nuord-est brésilien, basée sur les pluies de l’état de Ceará, 

dans la période quiva de janvier à juin, peut être prévue grâce 

aux éléments fournis danl les mois de juin à novembre de 

l´année antérieure à l’époque considérée. Sa formule est la 

suivante: 

 

Ceará = 0.44 (Santiago) + 0.20  (Honolulu) – 0.10 (Cap) 

– 0.42 (sud de Rhodésie) - 0.22 (Sainte Hèlène) 
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les éléments dont il se sert étant, pour Santiago, Honolulu et la 

ville du Cap la PRESSION dans les périodes respectives de juin 

à août, de juin à novembre et de septembre à novembre, pour le 

Sud de la Rhodésie, la PLUIE dans la période de juillet à 

novembre, et, pour Saint-Hélène, les VENTS dans la période de 

septembre à novembre. Selon que les pressions observées sont 

supérieures ou inférieures aux respectives normales de Santiago 

et d’Honolulu la hauteur pluviométrique dans le Nord-Est 

brésilien sera forte ou faible car l’influence se fait sentir en 

raison directe; quant à la presión ovservée au Cap, aux pluies 

survenues dans le Sud de la Rhodésie et à la vitesse des vents de 

Saint–Hélène, éléments qui entrent en raison inverse, des 

valeurs anormalement basses ou élévées se chiffrent en 

augmentation ou en réduction de la hauteur pluviométrique, le 

tout pour les périodes établies par l ´auteur de la formule, basé 

sur la série, d’années 55, 49, 26 et 31 correspondant à chaque 

élément et pour les degrés de corrélaton 52, 38, 40, 56 et 40. 

Cette formule de prévision a comme indice de corrélation totale 

0.82. 

L’ingénieur J. DE SAMPAIO FERRAZ15 ancien chef 

du bureau de météorologie du Ministère de l’Agriculture du 

Brésil, afait d´intéressantes études sur cette question et se trouve 

particulièrement bien renseigné sur la météorologie de 

                                                 
15 SAMPAIO FERRAZ –  A Previsão das Secas do Nordeste – 1929. 
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l’Atlantique dans l’hemisphère sud. Il a proposé quelques 

retrouches à la formule de Walker, admettant que la plupart des 

sécheresses du Nord-Est brésilien sont dues à diverses 

circonstances parmi lesquelles l´absence de refroidissement 

supérieur provenant de l´air du sud, la réduction de la taxe 

hygrométrique absolue des alisées, les modifications dans la 

convection habituelle – circonstances provoquées par une action 

mécanique des courantes aériens et de plus grande bitesse ou par 

une stabilisation trop grande du gradient thermique verticale – 

sans mentionner les agents physiques qui diminuent les pluies 

sans jamais cependant les annuler.  

Partant de lá il a suggréré quelques modifications tout 

em proclamant le mérite de la formule de Walker, complément 

de valeur de sés excellents travaux antérieurs. 

Dans as monographie “La prévision de sécheresses  du 

Nord-Est” (essai par la méthode des corrélations),  SAMPAIO 

FERRAZ reconaissant que as “suggestion doit être étudiée plus 

longuement, et plus rigoureusement” et sans renoncer 

définitivement aux vents de Sainte-Hèlène (données qu’il ne 

possédait pas), introduisit Samoa et remplaça Santiago par Punte 

Galera. Grâce à ces modifications il réussit à écarter de la 

formule de Walker ces références aux sécheresses de 1915 et de 

1919 et à obtenir pour le reste des résultats équivalents. Il appela 

la formule ainsi modifiée: “formule de Walker compensée”. 

La voici: 
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Ceará = 0.67 (Punte Galera) – 0.39 (Sud de Rhodésie) – 0.16 

(Cap) – 0.13 (Samoa). 

 

Voici quelques considérations de SAMPAIO FERRAZ 

sur les formules de prévision basées sur les facteurs de 

corrélation. 

 

“Ces facteurs sont généralement calculés 

pour des périodes de 3 à 6 mois. Exner préfère se 

servir d’indices mensuels, Walker allègue que les 

facteurs mensuels donnent beaucoup de travail et 

que les siens ne leur sont en rien inférieurs, car, 

en general, ils sont plus élévés et à l’abri de tout 

hasard. Exner défend ses coefficients quand ils 

sont constants même alors qu’ils sont bas. 

Personnellement et d’après ce que nous 

connaissons de la circulation atmosphèrique dans 

l´Atlantique Sud nous allons même plus loin que 

la prudence du savant météorologiste autrichien. 

Pour des études, du moins, nous consielleirions 

des périodes encore plus courtes. Nous estimons 

que lês coefficients mensuels sont plus sûr pour 

les prévision”. 
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“Nous devons toufours avior à l’esprit la 

complexité des phénomènes atmosphériques 

surtout quand les vortex – les tourbillons – très 

mobiles des regions tempérées en font partie. Il 

n’y a pas de formule de prévision capable de 

retracer, fidèlement, chaque anticyclone, par 

exemple, dans son trajet et dans se conduite. Il 

sera possible de prévior le type général de 

l´anticyclone, ses chemins les plus probables et 

les conditions générales qu’il aura à affronter. 

Mais tout cela, bien que très utile ne sera pas 

infaillible. 

Pour si loin que nous puissions aller, 

cependant, il manque encore beaucoup à 

découvrir et à étudier.” 

Et maintenant, à la fin du parcours fait 

par la science métérologique, aussi rapidement 

qu’il nous a été posible de le faire nous arrivons à 

cette pensée initiale si profonde épigraphe de ce 

travail succinct,16 pensée qui doit être un 

stimulant pour chacun de nous, disposé à faire des 

recherches et ainsi, à enrichir le patrimoine reçu 

qui devra être remis aux futures générations 

                                                 
16 ABRÉ TH. MOREUX  – Les confins de la science et de la foi – 1924. 
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grandement augmenté et rappelons-nous toujours 

que “la vérité totale dépasse notre raison limitée, 

de toute la supériorité de l´infini sur le fini.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

La population indigène avec ses traditions et sont folklore. 

La colonization souhaitable au point de vue des 

circonstances locales et des initiatives que la región réclame 
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Étude philosophique de l´éducation intégrale, comme 

element indispensable au perfectionnement humain et 

comme base solide pour l´agrandissement social 

 

´´L’intelligence``  

 

“L´intelligence et l’énergie créatrice sont 

aussi des mines, qui ont, sur les mines de charbon 

ou de fer l´avantage d’être inépuisables” 

        

H. DUBREUIL17 

 

 

Dans l’oeuvre éducative de  DUPANLOUP, écrite il y a 

plus d’un demi-siècle, nous trovons des caractéristiques, qui 

rèvèlent bien la haute sagesse de ce pédagogue. 

Dans les sciences de l´esprit, dans ces domaines où la 

personnalité humaine se présente à sa juste valeur, il importe 

toujours de rechercher dans l’élément historique, dans le milieu 

ambiant de chaque époque, une profonde leçon. 

Ce fut la pensée  du maître savant, qui éleva si haut la 

bonne pédagogie en France, qui nous a laissé cette sentence 

lapidaire: “Les principes généraux, les grandes lois de 

                                                 
17 H. DUBREUIL –  Nouveaux Standard (1931). 
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l’éducation sont invariables, mais les applications varient 

perpétuellement... Le centre d’une maison d’éducation est 

immobile ; le fond des principes est inaltérable; mais de là naît 

une action d´une variété sans fin...”18. 

Cette sentence, dans propres termes, pourra étonner 

ceux qui sont peu familiarisés avex lês problèmes scolaires, 

surtout devant les affirmations de ce que l’on nomme “l’École 

Nouvelle”; cela nous porte à corroborer sa valeur avec la 

philosophie de l’éducation de S. Thomas d’Aquin, écrite au 

XIIIº siècle et qui, pourtant, conserve son intégrale actualité, 

dans cette vraie “École Noubelle” que nous venons de citer. 

Le “De Magistro” avec ses príncipes succintement 

présentés fut le résultat d’une discussión philosphique, à 

l’Université de Paris em 1257; le “Docteur Angélique”, comme 

maître, en était le président. 

Dans l’oeuvre de MARY HELLEN MAYER: The 

Philosophy of Teaching of St. Thomaz Aquino, nous lisons: 

 

“Dans le DE MAGISTRO, ce maître en quelques 

pages, rédige les principes fondamentaux de sa 

conception sur l’apprentissage comme activité 

personnelle de l’elève, et démontre aussi les relations 

entre le maitre et cette activité.” 

                                                 
18  DUPANLOUP  – De l´education (1851) 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 290 

 

Qu’il nous soit permis de signaler, sommairement les 

principaux points qui correspondent d’une façon générale aux 

quatre parties du traité. 

 

1 – L’élève doit avoir un problème. Il doit posséder la 

connaissance en qualité potentielle. Le maître doit aider l’èlève, 

le guider dans la recherche de la vérité. 

2 – L’élève a besoin de l’aide du maître pour organiser 

l’expérience à faire. Le maitre doit connaitre parfaitement le 

sujet à traiter. 

3 – La description de la méthode est la description de 

l’enchainement de la reflexion de l’elève. 

4 – L’élève est capable de se déterminer. Sa liberté doit 

être respectée par le maitre, qui doit aussi comprendre les 

conséquences décourageantes de l’erreur. L’opinion philosophique, 

que le maître aura de la vie, établira son attitude en face de la 

vérité. 

L’indication approuvée au Congrès Internations de 

l’École Nouvelle, sur la philosophie de l’education, a renforcé la 

valeur de ces études; cela me convie à transcrire, encore, 

l’opinion du professuer EDWARD A. FITZPATRICK: 

La doctrine pédagogique thomiste, outre qu’elle soit 

supérieure aux élucubtations de cinq siècles postérieurs à S. 

Thomaz, vaut plus, philosophiquement parlant, que les théories 
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modernes à partir de PESTALOZZI. Il ne lui manque, même 

pas, l’actualité, car les problèmes proposés par DEWEY , sont 

tous indiqués dans l´opuscule (DE MAGISTRO), du Docteur du 

moyen âge. 

Ce même professeur, dont l’autorité se disponse 

d’éloges, a écrit dans la préface de l’oeuvre cité de  MARY 

HELEN MAYER: 

 

“La vie active, dans la conception thomiste est 

ordonnée pour le bien du prochain, étant plus 

parfaitement portée, par la lumière de la contemplation, 

à la recherche  des choses suprêmes, en considérant la 

Verité. 

Le contemplation thomiste, met en relation, 

construit, unifie; tandis que beaucoup de théories 

modernes, séparent, isolent, détruisent. La lumière 

extraordinarie, apportée par S. Thomas sur les problèmes 

les plus immédiats de l´éducation, provient du point de 

vue éternel sous lequel ils furent considérés: “sub specie 

eternitatis”. 

En terminant cette petite digression, qui nous fit 

parcourir tant de siècles, pour arriver au fondement de la bonne 

doctrine, aujord´hui prescrite, revenons à Dupanloup, à peine 

éloigné de nous par un demi siècle; il a, avec un grand prestige, 

exalté l´importance de la tradition, si recherchée à notre époque 
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comme facteur éducatif. Il a illuminé votre belle France d’une 

douce clarté qui lui restera à jamais comme une auréole de 

gloire. 

On a déjà dit que l’homme était un être historique et 

avec raison on reconnaît que chaque époque a sa valeur 

particulière; dans ces conditions, chercher à connaître le passé, 

avec tout ce qu´il nous présente rechercher l’arbre généalogique, 

et suivre la marche de son développement, tacher de savoir et 

d’enregistrer tout ce que la tradition orale transmet, c’est capter 

et diriger sur les problèmes du présent, la  lumière d’une 

expérience faite. 

Pour les sciences dites exactes, l’ancien domaine 

présente peu d’intéret; mais, pour celles qui  s’occupent de la vie 

humaine, la tradition contient des révélations dont le progrès 

peut faire son plus grand profit. 

Que l’éducation soit influencée par le milieu, qui 

aujourd´hui nierait cette vérité? 

Que cette vérité n’est pas nouvelle, et qu’elle se 

confirme à travers les siècles, qui en douterait? 

Le fait prouvé et très souvent comprové, est la difficulté 

de bien connaître le milieu, pour pouvoir, en utilisant certains 

facteurs et en neutrasilant graduellement d’autres, le corriger em 

vue de l’idéal éducatif que l’on prétend atteindre. 
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Voilà l’opulent programme que la pédagogie prescrit; 

sagement apploqué et amplíé, il fera de l’intelligence et de 

l’energie créatrice des peuples une richesse sans pareille! 

Permettez nous encore une citation du  DUPANLOUP: 

“il’y a toujours dans la langue d’une nation une certaine somme 

d’idées faites, d’idées acquises, d’ideés simples et vulgaires en 

apparence, mais dont il ne faut jamais dédaigner la lumière.19. 

Pour l´eouvre complète que la civilisation contemporaine 

exige, il faut combattre les dangereux “unilatéralismes”, tels que “les 

mentalités de certains réalistes, sans idéal, ou d’idealistes sans notion 

de réalité” 20 pour atteindre à l’éducation intégrale, recommandée par 

les pédagogues dignes de ce nom. Le problème à résoudre, dans 

beaucoup de cas, semblables à celui du Nord-est Brésilein, est 

um probléme très complexe; le plus simple  examen de la 

question le prouve. 

Il faut, em accompagnant l’évolution civilisatrice du 

monde, comprendre la nécessité d’une oeuvre scolaire, 

graduellement croissante, comme un puissant facteur du progrès 

souhaité. 

Il faut, avec urgence, completer l’amélioration 

matérielle de la région; de tout ce qui est indispensable à la 

                                                 
19 DUPANLOUP –  De l´education (1851) 
20 MÁRIO DE ANDRADE – Ensaio sobre a música brasileira. 
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concurrence, car elle est la Pierre angulaire de la vie 

économique moderne. 

In faut assurer une éducation intégrale, à la hauteur du 

but visé. 

Il faut, enfin, assurer le perfectionnement individual 

pour rendre réelle cette grande oeuvre qui, en forment des 

techniciens de toute espèce, n’oublie pas – en tout premier lieu - 

de former l’homme! 

Fixons, nos regards sur cet objet suprême, la formation 

de l’homme, de celui qui dans le royaume de la techique  et au 

milieu de toute cette lutte caractéristique de la vie actuelle, ne 

perd jamais de vue son origine es son éternel destin. 

Analysons, sucessivement, les trois étapes de notre 

problème; étapes qui – dans l’immense étendue, où 

l’avancement ne sera pas uniforme, sur tous les points – 

pourront toutefois coexister. 

Commençons par le premier échelon; cherchons, dans 

la vie primitive de notre “sertanejo”, les ressources qu’elle 

fournit pour une école primaire, tout à fait régionale et où 

l’éducation, tout en éveillant les ambitions inhérentes au 

progrès, en l’eloigne pas de son pays natal, où le retient aussi 

l’attachement à sa vie rustique. 

Le maître, plein de zèle pour sa mission, connaît la 

haute portée de son travail obscur, et pour cela même, 

moralement de double valeur. Il connait aussi, par sa formation 
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professionelle lorsqu’elle est parfaite, ou mieux, quand elle est 

passible d’un continuel perfectionnement, la source où il peut 

s’abreuver d’énergie pour son apostolat. 

Il sait comment éveiller l’intérêt immédiate pour le 

travail à faire, ou intentionnelement établi, il connaît la manière 

de stimuler l’indifférence de ses élèves en les incitant aux 

aspirations, que la tradition contient, il sait les retenir 

agréablement aux récréations, grâce au folklore misical et aux 

chansons chorales, dont la valeur éducatice est bien reconnue. 

Tout conseille, pour le chapitre du folkore 

“nordestino”un mouvement intense; il faudrait recueillier 

soigneusement ces reliques de différentes époques, car elles 

risquent de se perdre, et ainsi disparaîtrait, cet étroit contract à 

établir entre l´école primaire et l´âme populaire de chaque 

canton. L’enseignement régional, dans ses justes prétentions, ne 

dispense guère le maitre de cet agréable devoir, quand il 

comprend la valeur des choses ambiantes et de l’aide qu´il  y 

peut trouver en conservant les archives locales, en faisant un 

musée d’objets qui deviennent rares, et qui retracent les fastes de 

la zone; les habitants pourront s’initier, de cette façon, au 

respect des traditions que ces archives et ce musée mettront en 

valeur. Tous les élèves, intéressés à cette double richesse, 

voudront collaborer à son plus grand succèss, persuadés que 

cette oeuvre sociale racontera le passé de leur hameau, et 

attachera l’homme au lieu où il est né, où il a travaillé avec 
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efficacité, grâce à l´education intégrale reçue. De nouvelles 

familles s’étant constituées, elles continueront à aider au 

développement de la localité, qui grâce au progrés général, fruit 

d’un effort collectif, voit dans la petite école d’autrefois, bien 

développée pour suiver la prospérité actuelle, le centre 

d’irradiantion de tous les bienfaits. 

Le presitige de la tradition est ainsi élévé, l’utilité de cet  

élement historique, le mérite d’un folklore connu de tous, et par 

tous chanté dans les temps, comme maintenant encore, tout cela 

permet d’atteindre à cet objectil social, de houte valeur, pour 

l’appareil scolaire établi. 

En insistant sur la richesse misicale du Nord-est 

brésilien, proclamée par les maitres de la matière, nous donnons 

comme exemple: une chanson sertaneja “Maringa”, une “toada”, 

cantilène de Pernambuco, “Jangadeiro do Norte”, une 

“embolada”, “Cuidado com o côco”; ce sont des documents 

régionaux, comme l´affirme MARIO DE ANDRADE;1 ils 

manifestent cet impératif qui les fait si facilement reconnaître. 

La “Toada”, monotone dans ses paroles, a un 

accompagnement de peu de coloris d’orchestration. 

L’“Embolada” fait, dans ses paroles, persister le rite du bétail, 

                                                 
1 ces chants du folk-lore brésilein, en musique enregistrée, ont été écoutés 

avec un vif intéret au cours de la conférence. 
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du bouef, l’animal national par excellence. La chanson – 

“Canção” – c’est le vieux et toujours nouveau theme, l’amour, 

elle raconte les aventures de “caboclos”, troujors relatives aux 

sécheresses et aux émigrants du “sertão”. 

Quant aux orchestres typiques, du genre du jazz, du 

gamelan, des ensembles havanais et mexicains, CATULO 

CEARENSE cite un ensemble “caboclo” avec violão (espèce de 

guitarre), flûte, tambour de basque, clarinette, “cavaquinho”, 

chalumeau, musette, “recoréco”(crécelle), la “cuíca”. A 

Pernambuco on emploie aussi la vielle et le triangle. 

En mettan à profit, la musique populaire du Nord–est, 

qui sera sans doute, une parcelle de l’oeuvre qui doit être 

instituée, examinons l’école primaire régionale, seul point de 

départ sûr, pour obenir l’éducation indispensable à la camplète 

entreprise, justement réclameé par les millions d’habiants de la 

zone revagée par nos sécheresses. 

L’école régionale, chaleureusemente préconissé par la 

pédagogie, surtout, ayant en vue les circonstances particulières 

de la vie contemporaine, prétend –  en tirant parti du milieu 

géographique et historique, où vivent les élèves – les préparer 

mieux pour le travail, en particulier pour l’activité qui servit de 

base à leurs études. 

 

“Nous voudrions mettre l’enfant en état de vivre 

dans son milieu, mais de vivre au sens le plus large et le 
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plus noble do mot: vie matérielle, vie intellectuelle, vie 

morale. Nous régionaliserons donc et localiserons les 

exercices de travaux manuels des garçons et des filles. 

Mais nous cultivernos aussi l´âme’. 

 

Cet écrit de Mr. L’Inspecteur EDMOND 

BLANGUERNON précise rigoureusement, la valeur de 

l’èducation intégrale, vécue dans l’entourage de l’élève et dans 

la foi régnante à son foyer. 

Eduquer, avec la connaissance parfaite de ce milieu, 

avec les ressources matérielles dont la terre dispose, avec les 

habitudes et moeurs de ceux qui l’habitent, avec l´aide des 

scienses, des arts, de l’industrie, du commerce de quelques uns 

qui y sont nés, c’est attacher l’élève à se région natale, et par 

cette région lui faire aimer la patrie, dans une pensée de 

solidarité qui dignifie le citroyen. 

Nous ne prétendons pas, créer um nouvel enseignement 

à réunir à ceux des programmes déjà surchargés de nos diverses 

écoles. Non; ce que nous demandons, c’est l’éducation autour 

des intérêts locaux, surtout pour les cantons les plus éloignés; 

pour ceux-ci, on ferait de petites monographies, de courtes 

causeries, des lires attryants, tout enfim qui soit inspiré par des 

motifs régionaux. 

Il serait nécessaire, pour stimuler la formation de cette 

bibliothèque spéciale, de récompenser les professeurs de l´école 
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primaire, qui par leurs travaux, contribueraient à cette pratique 

du régionalisme bien compris, car, par développement graduel, 

elle conduit para des liens qui se rattachant à des études 

ultérieures, à cette unité nationale qui est la richesse suprême 

d´um pays. 

Dans le cas présent les intérêts initiaux se diversifient 

par les circonstances inhérentes à la grandeur de la zone et à la 

nécessité, de recourir quelquefois à une nouvelle resource que 

des facteurs nouveaux conseillent d´établir. 

Prenons, comme exemple, la pisciculture, em études 

actuellement et qui vise dans nos écluses em construction et 

dans celles qui sont déjà terminées, à constituer une nouvelle 

source de revenu; nous aurons alors  dans les écoles de pêche le 

complément de cette heurese initiative. Les instructions de la 

Commission Technique chargée de ce service, fixent comme 

objectifs: 

a) Promouvoir le peuplement des eaux internes Nord-

est avec des poissons de bonne qualité, prolifères et précoses; 

b) Les pêcheries doivent obéir à une méthode qui 

déterminera les époques de leur réalisation; 

c) Divulguer les procédés pour la conservation des 

poissons. 

 

Pour réaliser ce programme, il faut établir des piscines 

expérimentales, avec le plus grande nombre possible d’espèces 
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de poissons, de préférence les poissons brésiliens, et étudier les 

particularités biologiques que présente la pisciculture de la 

région. 

La Commission doit étudier les eaux point de vue de 

leur limon pour caractériser les modalités qui déterminent 

l’“habitat” diffétent.  

Elle doit aussi étudier les plantes propres à 

l´alimentation des poisson herbivores; essayer la création 

méthodique des “alevinos” et établir les règles pour l’élévage en 

grande dans le Nord-est. Elle doit étudier les maladies et les 

ennemis des poissions, combattre les “piranhas” et le moyen 

d’empêcher leur développement. 

De même que la pisciculture, l’étude forestière 

donnerait lieu à d’ecellents centres d’intérêt scolaire; formation 

de forêts protectrices et de forêts de revenu de bois de 

construction et bois de ramée dans les bassins hydrauliques des 

écluses, la formation de rideaux d’arbres, (brise vent) dans les 

bassins d’irrigation; le revêtement florale des bassins 

hydrographiques, etc. 

L’école régionale, est par excellente, dans cette zone du 

Nord-est l’école agricole, elle est limitée toutefois pour le 

premier échelon primaire aux labours d´importance locale ; les 

enfants accompagnent ces labours et très souvent, bien jeunes 

encore, aident leurs parents. 
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Il ne s’agit pas de transfotmer l´école professionelle, 

mais d´utiliser les conditions mésologiques pour mette les éléves 

en contact direct avec le monde où ils devront vivre. 

L´organisation éducative aure ses écoles normales avec 

caractère regional, parfaitment institué, elles seront situées dans 

les locatités respecatives. Il faut combattre l´erreur de former 

dans les villes lês professeurs, qui plus tard, dans les zones 

rurales, dans um centre forestier, ou dans des localités où l´école 

de pisciculture doit fonctionner, se sentiront dépaysés, se 

sentiront mal à l’aise loins des habitudes des centres urbains. 

Faire valoir l’homme de l’intérieur est une necessité qui 

s’impose; en complétant l’oeuvre avec des moyens de transport 

faciles, qui permetront l’échange des produits, on pourra obtenir 

l’organisation sociale et économique que le moment exige. 

Nous ne pouvons sauvegarder l’intégrité territoriale du 

Nord-est qu’en élevant le degré d’éducation de ses enfants et de 

leur manière de vivre; cela ne sera pas difficile, s’ils voient que 

leur travail est rétribué. 

Nos compatriotes, tourmentés par les effets de la 

sécheresse, ont une admirable résistance morale pour combattre 

le phénomène qui périodiquement les assaille; dans ces 

conditions, em modifiant la manière de vivre, 

inconstestablement primitive, par un mouvement civilisateur, 

tout porte à croire qu’il em résultera une grande prospérité. 
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Le problème de la migration est aujord´hui assez 

complexe, des pays d’emigration restreigment la sortie de leurs 

fils, des pays d’immigration difficultent l’entrée aux étrangers, 

croyant ainsi proteger le travail national. 

Comme politique constructive – fondée sur ce qu´on 

vérifie au centre et dans le Sud du Brésil où la plus ou moins 

grande richesses des villes reflète la production à égale échelle 

de “l’Hinterland” – comme solution du problème du Nord-est, 

qui douterait de la résurrection économique exécutée d’une 

manière satisfaisante, sur un plan d’ensemble, où les conditions 

économiques et financières seraient resplies? 

Nous devrions compléter la valeur de l’élément national 

obtenue par l’organisation éducative qui puisse le rendre apte au 

travail, en ayant recous simultanément à l’immigration, choisie 

expressément pour l´activité productrice de cette septentrionale 

du Brésil. 

Personne n’ignore, sous certain point de vue, que 

l’immigrant s’incorpore à la population sans dépenses anticipées 

et que le national exige que le plan d’ensemble, dont nous avons 

parlè, soit étudié et parfaitement executé pour la réussite de 

l’entreprise. Personne n’ignore, d’autre part, que la suspension 

du mouvement de migration –  dont les avantages sont 

immenses grâce à une distribution judicieuse des individus –  est 

cependant un fait, d’où l’on conclut à la necessité de cette 

ressouce mentionnée pour que le résultat technique dos mesures 
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contre les sécheresses, soit accompagné du résultat économique 

désire. 

Comme nous l´avons dit et comme les statistiques le 

prouvent, l’agriculture doit être la grande source de recette de 

cette vaste zone, et, cela étant, l’enseignemt rural devra 

dominer; cet enseigment étant fait pour l’obtention d´un bon 

revenu, reclame non seulement un matériel agraire approprié, 

mais aussi les mesures complémentaties de crédit et de 

transport. 

C´est lá, la leçon des grandes nations, c´est 

l´enseigment des peuples traditionnellement agricoles, qui ne 

négligent pas leur perfectionnement technique, ni les recherches 

scientifiques sûrs ainsi de leur victoire dans la compétition 

universelle. 

Um enseignement rudimentaire, fait dans une 

instalation qui traduit d´une façon regrettable de négligence des 

dirigeants et que de fois aussi les leçons d´un maître qui méprise 

la vie rurale, pour faire l´éloge du centre urbain, où il prétend 

retourner le plus vite possible ... sous ce double aspect, nous 

n´héstions pas à dénoncer cette école, qui nie sa mission, comme 

étant la grande responsable de l´exode des campagnes, et de as 

terrible conséquence, que l´on deplore, la concentration dans les 

villes. L´organisation scolaire a donc les problème en étude une 

importance incontestable. 
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La mise en valeur de l´homme, ne doit pas être 

ajournée. Rappelons nous que l´enfant d´aujourd´hui sera la  

travailleur de demain et que son abandon – quant à sa formation 

physique, morale et matérielle – est pour les Pouvoires Publices 

une criminelle inconscience! 

La réorganisation du milieu social et économique du 

Nord-est est une question nationale qui doit être résolue sans 

retard, en considération les graves circonstances qui définissent 

la compléxité du problème actuel. 

La population d´un pays est le résultat de trois factuers 

primordiaux; la nativité, la migration et la mortalité. 

Son accroissement, les conditions sanitaires assurées 

pour réduire le dernier facteur, dépend, dans les pays 

d´immigration comme le Brésil, du contingent étranger, amené 

pour renforcer l´adolescence à laquelle l´Etat s´est intéressé para 

l´éducation donnée, en vue de garantir son progrès. 

La science sociale donne actuellement – avec une 

facilité inconnue il y a quelques dizaine d´années –  un corps de 

doctine, capable de préparer la jeunesse pour le bon 

accomplissement de ses devoirs, et la former en même temps 

pour la vie collective où elle travaillera. 

Nous savons que les charges éducatives sont onéreuses 

pour les gouvernement mais, nous savons aussi quelle est 

l´abondante rémunération de cet “onus”, quand les prescriptions 
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consacrées dans les modernes organisations scolaires sont 

respectées! 

L´immigrant est un élément de prospérité plus rapide, 

car, comme nous l´avons dit, il s´incorpare immédiatement à la 

masse laborieuse, sans avoir exige de dépense anticipée. 

Le national, avant de produite, demande une aide, ane 

assistence efficace qui doit le préparer à rétribuer plus tard, et 

fréquemment sur une grande échelle, grâce à la collaboration 

intelligente et productive de son labeur. 

Nous connaissons tous, dans l´Amérique du Nord et 

dans l´Amérique do Sud la part de richesse due à l ´immigration; 

ce fait ne justifie nullement le fait de négliger l´instruction du 

peuple, pour bien le retenir dans sa région. 

Il faut s´occupaer de cette population active qui lutte ici 

ou ailleurs pour le progrès de la patrie. 

Il faut aussi reconnaître un autre avantage de la 

colonisation étrangère comme l´économie sociale la comprend. 

Dans la zone des sécheresses, les cultures doivent  être 

irriguées par des bras habitués à ce travail, de là, la haute 

concenance d´immigrants connaissant les service d´irrigation. 

Naturellement la petite culture “ de vasante” (vasière) 

comme celles des côtreaux humides du Cariry ne demande pas 

de préparation technique spéciale, mais il n´en est pas de même 

pour les entreprises agricoles, au jusant des grands barrages, où 

l´irrigation devra être intense et amplement pratiquée. Dans ce 
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cas l´enseignement manuel et l´enseignement techniques 

s´imposent, l´Egypte et l´Inde nous en donnent l´exemple. 

La colonisation particulièrement choisie pour ces 

travaux, surtout dans les commencements, aurait le caractère 

d´un école, don’t la valeur pratique ne saurait être constestée. 

La préférence donnée à des colons européens, surtout 

de race latine est aussi indiscutable, toutefois, il n ´y aurait pas 

de contre indication, à recourir à des hindous du Punjab ou a des 

fellahs de l´Egypte, etc. 

L´idée de contracter un personnel  technique pour 

organiser des écoles professionnelles, serait aussi à 

recommander, lorsque l´éducation populaire aurait atteint certain 

développement. 

Ce fut la solurtion adoptée au Mexique, par la 

“Comision Nacional de Irrigacion”, tout parfaitement 

coordonné, dans un plan général bien établi, pour garantir aux 

habitants de la zone rurale le succès de son effort, par 

l´amélioration de sa manière de vivre et pour garantir au pays le 

progrès résultant du programme élaboré et fidèlement suivi par 

cette “Comision”21 

Pour développer cet intérêt de l´humanité la parfaite 

connaissance de la région, dans toute se diversité, est la 

condition fondamentale, il faut étudier les antécédent 

                                                 
21 Irrigancion en México – 1935. 
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éthnologiques, les traditions, na latures du sol, de la végétation, 

du climat et d´autres facteurs. 

Comme nous l´avons vu le problème est complexe et 

demande principalement à la géographie, à sa portée 

merveilleuse, modernement instituée, la parfaite solution 

anciennement inconnue. 

L´élément primordial dans ces questions est, sans 

constestation, l´homme, par le perfectionnement de sa mentalité, 

fruti de l´entière comprensión  de son devoir. 

Et à ce propos, souvenons-nous du laboureur; plus que 

d´autres travailleurs, il est attaché à la matière, par simple 

inclination ou à cause de sa profession. 

Toujours occuoé ou préccupé, la pensée à son 

agriculture, au calcul de la moisson, aux expériences dans ses 

champs cultivés, il vit, comme déjà vécurent sés ancêtres pour 

as glèbe, sur elle se centralise, si souvent tout son espoir de 

graduel enrichissement. Et, ainsi, les terres cultivées et le 

laboureur s´indentifient dans l´allégresse d´une abondante 

production, comme dans le tristesse d´une dévastation naturelle! 

L´homme du sol fini par être domine par as terre, 

vaincu par les maux qui l ´affigent, ce qui fit die à quel´un : ‘... 

de même que la terre est éternellement à travailler et à 

ensemencer, le rural est éternellement à s´instruire et à se 

spiritualiser’. 
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Pour les pays agricoles – comme le Brésil – où le 

nombre des travailleurs ruraux est supérieur aux autres, ce petit 

avertissement vaut un conseil éclairé; il prescrit l´éducation 

intégrale comme unique fondement de la grandeur de la partie. 

Les paraboles, qui donnent Pa l ´Evangile tout le 

charme d´une sagesse infinie et éternelle, les paraboles qui 

enseignent à vivre et pour cela à souffir avec patience les heures, 

et souvent les jours de privation, les paraboles, qui dans le 

monde moral forment les hommens pour la lutte de tous les 

instants, recherchent constanment dans le tableau simple de la 

plus rudimentaire agriculture, les leçons sublimes qu ´elles 

contiennent . 

La vie champêtre a été recommandée par d´éminents 

pédagogues pour obtenir le développement de l’intelligence et le 

perfectionnement graduel du coeur. 

Ces éducatuers comprirent le Divin Maître, le Bon 

Pasteur, qui vécu pour ses brebis en disant: je suis venu pour 

qu´elles l´aient en plus grande abondance.22 

Nous terminons avec plaisir nos considérations sur ce 

thème éducatif par deux pensées de  SPALDING, le por–voix 

americain de la bonne et moderne pédagogíe. 

 

                                                 
22 S. JOÃO (X,10). 
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“Le contact précoce avec nature nourrit 

l´âme, approfondit l´intelligence, enchante 

l´imagination et remplit la mémoire de belles et 

nobles images et de représentations qui nous 

restent au cours des années et qui deviennent de 

plus en plus douces et délicieuses.”23 

 “ La granduer humaine dépend presque 

totalement de l´énergie morale. L´intelligence ne 

projette oiunt de lumière dans les profondeurs où 

vit le coeur.”24 

 

 

 

 

IV 

 

Les solutions  techniques adoptées pour assurer l´usage 

permanent de l´eau comme richesse, au point de vue de la 

santé individuelle et du progrés collectif des peuples civilisés 

 

                                                 
23 SPALDING – Education and the Higher Life. 
24 SPALDING – Opportunity and other Essay and Addresses. 
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Étude pratique de l´emploi économique de cette 

incomparable richesse, comme une entreprise qui doit 

s´inspirer  d´une parfaite compréhension des faits de la 

géographie physique et de géographie humaine. 

 

“ Engineering is the art of organizing and 

directing men and of controlling the forces and materials 

of nature for the benefit of the human race.” 

 

HENRY G. SCOTT 25 

 

 

L´homme est indiscutablement un ingénieur, mais il a 

crée son métier pour quelques fins qui le transcendent. 

La technique, selon la juste apréciation de beaucoup de 

professionnels apporte à l´humanité, avec ses admirables et 

constinuels perfectionnements, une grande somme de bienfaits, 

soit á la vie individuelle soit à la vie collective, sans toutefois, 

étendre son pouvour à la partie spirituelle où elle ne peut pas 

intervenir. Beaucoup d´autres pensent que la technique – comme 

un mal apocalyptique ou comme un bien suprême – peut vaincre 

tout, subordonnant le monde à son immense prestige. 

                                                 
25 Presidential adresse before the American Institute of Electrical En-

gineers. 
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Envisagée, sous son aspect plus ou moins ample, toute 

la technique vise â obtenir le plus grande rendement avec un 

minimun d´effort et, sous cet aspect, elle cherche à s´imposer 

dans ce siècle de finalités économiques très souvent consideres 

avec exaltation. 

Il importe, au préalable, d´établir la distinction 

scolastique entre “agir” et “faire”, car de cette manière, dans une 

étude de géographie humaine, quant aux solutions techniques 

d´un problème, nous réussirons à éloigner l´idée de ce “homo 

faber” réduit par définition à un être qui fabrique simplement 

des outils… 

“AGIR”, pour les thomistes, c´est librement disposer 

des forces humaines, et “faire” c´est produire des objets, c´est 

fabriquer. 

Dans le domaine exagéré de la technique, l´homme 

devient à peine, un moyner de productions, un simple instrument 

professionnel en réalite, pourtant, cette barbarie ne se réalize 

pas, car le centre de gravité, dans “agir”, se conserve par 

l´intelligence et para le sentiment, dans sa personalité créatrice. 

La technique – dont personne ne conteste 

l´extraordinaire importance – est toujours un moyen, est jamais 

un but: celui ce appartient d´une façon indiscutable à un 

domaine bien supérieur, celui de l´esprit! 
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Cette pensée parte SACKETT 26 du Pennsylvania State 

College, après réflexion sur la definition de SCOOTT: “La 

science des ingénierus est l´art d´organiser et de diriger les 

hommes, de contrôler les forces matérielles de la nature pour le 

bien de la race humaine” a exalter la “human engineering” et à 

considérer cette science comme la suprême mission des 

ingénieurs en plein vingtième siècle. 

Ce caractère, clairement humain de la profession, fut 

soumis aux principales associations d´ingénieurs nord- 

américains par  ANDREW CARNEGIE et la definition cidessus 

mentionnée fut adoptee, “as the best expression proposed un to 

that time”, comme étant la meilleure expression proposée jusqu’ 

à présent. 

Fidèle au programme que nous nous sommes tracé, ces 

réflexions s´imposaient comme directrices communes à toutes 

les solutions proposées pour résoudre le problème du Nord-est 

Brésilien. 

Il faut, toutefois, bien connaître la désolation d´une 

sécheresse, dans son cadre d´horreur pour attribuer ensuite à 

l´étude en question, sa juste valeur humanitaire.   

Citons à ce propos le portrait trace em larges lignes par  

RODOLPHO THEOPHILO, il nous presente la mâle figure d´un 

                                                 
26 ROBERT LEMUEL SACKETT – The enginner. His Work and his educa-

tion – 1928 
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“RETIRANTE”, de l´homme forcé par une sécheresse 

dévastatrice à la retraite, à l´abandon de son cher “sertão”, lieu 

où il reviendra lorsque la calamité aura cessé. 

 

“Ce fut par une après midi de l´an 1877, l´année 

de grande famine, qu´à “Jacarécanga”, un des tristes 

fauborgs de Fortaleza s´aubergeait à l´ombre d´un 

“cajueiro” (arbre fruiter aprécie), une famille de 

“retirantes”, de malheureux, qui après les tortures dun 

voyage pénible de cent lieues, venaient augmenter la 

foule des affamés. 

Assis  sus une bûche, le premier matir, à côté de 

la cahute, un homme d´environ cinquante ans méditait: 

c´était le chef de la famille. Profondement triste, il 

regardait les abris de ses compagnons d´infortune, 

réfugiées aussi à l´ombre des vieux “cajueiros”. La 

famine, avec son cortège de doleur n´avait pas effacé les 

traits de cette charnure athlétique. La  musculature était 

réduite à un tiers; quand même, personne ne doutait que 

les brás de cet homme ne pussent retenir un taureau par 

les cornes. 

La région thoracique assez large et bien 

conformée conservait les organes les plus importants de 

la vie, sains et vigoureux. Dans ces formes, aucun trait 

qui ne dónotât de la virilité. 
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L´aspect de tristesse poussé jusqu´aux nuances de 

la nostalgie, allait mal à cette énergique figure. Le géant, 

prurtant, complètement absorbé à creuser le passé et à 

dévoiler l´avenir, à demi découragé, laissait surgir les 

tristesses qui étaient enfouies dans son âme, elles se 

plaçaient devant ses retines comme des images lugubres 

et inmobiles. Elle était digne de respect, la posture 

méditative du “retirante”, qui cherchait à suivre les 

mirages – fayants de son imagination. 

Pour une prompte résurrection de cette apparente 

mort de l´esprit, de cet état apathique et presque 

comateux, il lui suffisait d´entendre le gémissement d´un 

de ses enfants, un soupir, une plainte de as femme. 

La physionomie dolente, revêtirait alors la visière 

de l´énergie, la musculature entrerait en action, malheur 

à celui qui l´attaquerait. 

A´lénergie inhérente à l ´intégrité du caractère se 

joignait la bonté du coeur, la douce expansion du foyer 

entre la famille et les amis. 

Cette figure d´acier, dont l´épine dorsale ne se 

courbait jamais en basse adulation, se fondait en caresses 

devant le berceau de ses enfants, em services auprès des 

opprimés”.27 

                                                 
27 RODOPHO THEOPHILO – A fome – 1890 
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Avec ce préambule, connaissant bien le spectacle de la 

famine, motivée par une grande sécheresse et la mission de 

l´ingénieur, comme conducteur d´hommes dans toutes les 

occurrences de son travail constructeur, examinons, en plus de 

l´idée de modification du climat, l´irrigation avec des eaux 

souterraines, l´irrigation avec des eaux permanentes détournées 

du cours d´autres fleuves et principalement l´irrigation avec les 

eaux accumulées en écluses réservoir, comme mesures 

proposées, pour résoudre ce grad, cet important problème. 

L´idée de la modification du climat fut soutenue par le 

Senateur Pompeu; dans son mémoire sur le climat et les 

sécheresses du Ceará, relatif à l´année de 1805 il dit: 

 

“L´hiver de cette année laissa um souvenir aussi 

general et pénible que la sécheresse de 1792. Les 

champs, les campagnes furent transformés en 

marécages, les rivages des grands fleuves Jaguaribe, 

Quixeramobin et Acarahú, furent complêtement 

inondés, les hameaux voisins d´Aracaty et de Sobral le 

furent également, ainsi que les prairies du Jaguaribe sur 

une extension de beaucoup de lieues. Cet hiver fut 

presque aussi fatal à l´élevage des bestiaux que l´avait 

été la sécheresse antérieure. 
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Le Dr. THOMAZ POMPEU  ajoute encore: 

 

“ L´hiver de 1866 fut lê plus copieux d´après 

l´enregistrement de ces 42 derniers années. 

Le 21 Mars une averse torrentielle atteignit la 

hauteur de 180 m/m, le 22 Mai une autre de 146 et le 15 

Avril encore une autre de 140.” 

 

Les hivers copieux aménent des inondations presque 

aussi préjudiciables que les années de sécheresse, car elles 

envahissent les campagnes et formant des marécages, qui 

embourbent les champs, qui noient les graminées ; le bétail est 

ainsi privé de ses pâturages inutilisés. 

On a pensé que l´irrégularité du climat du Ceará ne se 

subordonne pas aux grandes forces physiques ou cosmiques de 

la nature, mais à descauses locales, passives de correction, 

comme on pourrait obtenir, par exemple, em modifiant le climat. 

Sur ce point, il est intéressant de connaitre quelques 

opinions: celle de Buffault qui admet que la forêt peut 

contribuer à la condensation de vapeurs d´eau de pluie; celle de 

Muel, qui fait appel aux arborisations faites en Egypte, au lac de 

Temsab, où elles causèrent une  apréciable augmentation de 

pluies, antérieurement très rares dans cette région; et l´opinion 

de  SCHLICCH,  ancien Inspecteur General des Forêts de 

l´Inde, et spécialiste reconnu qui écrivit: “que les forêts peuvent 
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influencer sur la précipitation, cela se déduit du fait que l´air y 

est relativement plus humide que celui des campagnes 

découvertes et du fait que lês arbres influencent mécaniquement 

les mouvements de l´air ; mais, d´autre part, la pluie dépend 

principalement de facteurs beaucoup plus puissants, en 

comparaison desquels l´influence des forêts est petite. 

 

....................................................................................................... 

 

“Les observations bavaroises, comme 

celles que l´on a faites ces dernières annés, 

n´autorisent aucune conclusion en faveur de 

l´augmentation de la pluie due à l´action des 

forêts”. 

 

Nous devons accentuer toutefois, que la valeur 

incontestable du boisement mettant de côté des discussions 

inopportunes, se trouve surtout dans l´amélioration du régime 

des eaux précipitées, c´est à dire, de la régularisation de 

l´ecoulement, en évitant les inondations nuisibles sans doute, 

comme aussi les étiages forts ou trop prolongés. 

La modification de l´intensité du phénomène mérite 

l´attention, puisque´elle atténue une des resultantes du mal et, 

ainsi facilite le combat à entreprendre, contre ses conséquences. 
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Nous devons aussi reppeler bienfait des forêts, dans les 

regions sèches, comme aussi dans les regions humides, bienfait, 

malheureusement trop souvent méprise par les pouvoirs publics. 

En 1860, le sénateur Pompeu éctivait, avec toute 

l´autorité de son prestige: ‘‘Cést en vain que nous avons 

démontré, par les principes de la science, par l´autorité des 

savants par l´expérience des autres pays et même par la nôtre, 

que le pernicieux système de défrichement des forêts, l´incendie 

des campagnes du sertão, hâteront le terme de la ruine complète 

de notre sol et laisseront à notre postérité, des solitudes, des 

ruines et une éternelle malédiction sur notre memoire”. 

Le Code Forestier, mis en vigueur au Brésil en Janvier 

1934 contient des mesures qui assurent mieux la défense des 

forêts, de ce revêtement si singulièrement varié, mais toujours 

révélateur de l´opulence de la nature, et qui met une flore plus 

ou moins riche et belle à la disposition des homes! 

En résumant les considérations faites sur le système 

pour conserver et augmenter l´étendue des forêts, nous devons 

insister premièrement sur sa functions d´améliorer le régime des 

eaux préciptées. Mr. FRON mentionne que, grace à l´obstacle 

crée par la cime des arbres, les eaux n´atteingnent le sol que 

doucement; les troncs, les branches et les raciness difficultent et 

divisent l´écoulement, réduisent la vélocité et facilitent 

l´infiltration; les mousses en couverture, à la surface retiennent 

un grande volume d´eau et les sols des forêts amollis par 
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l´humus, sont d´un concours efficace pour que les eaux 

pénètrent profondément. 

Ce professionnel renommé notant l´importance de ce 

que les pluies sur les forêts sont plus fréquentes et moins 

violents, note encore: 

 

“ II est prouvé par l´expérience que les forêts de 

montagnes favorisent en general la production de sources 

et que l´existence de zones boisées sur les versants, tend 

à régulariser l´écoulement de ces soures et celui des 

cours d´eau, parvenant ainsi à entraver la formation de 

torrents et à diminuer le debit des fortes crues. 

Dans la plaine, son rôle est moins important, ce 

qui n´empêche pas toutefois qu´elle soit un facteur 

apréciable pour l´atténuation des inondations. 

De ces considérations il s´ensuit que le boisement 

extensif pourra régulariser dans le Nord-est Brésilien le 

regime des fleuves, et modérer ainsi l´intensité du 

phénomène qui doit être dominé pour résoudre le 

problème qui en est la conséquence. En outre il y a les 

forêts de rapport de bois de construction et de ramée 

dans les bassins hydrographiques, la formation de 

rideaux d´arbres –  brise vent près des reservoirs 

d´irrigation, etc. 
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La connaissance techique du boisement et du 

reboisement est aujourd´hui parfaitement 

établie, cela  assure à son execution le success 

qui le consacre, surtout dans le second cas 

relativent aux particularités de l´écologie, de la 

morpholohie et aux caractéristiques de la 

reconstitution forestière. 

Quant à ressoure d´eaux souterraines, outre 

l´ouverture de puits jusqu´à la profondeur 

d´environ 30m la plupart dans la zone des 

roches sédimentaires, il vaut la peine de citer les 

galeries filtrantes creusées dans les côteaux de 

la Chapada de l ´Araripe parce qu´elles 

emmagasinent un notable volume d´eaux 

souterraines. En saignant cette Chapada au 

niveau convenable, ou pourrait obtenir, comme 

on l´a fait au Ceará, des systèmes de galleries 

avec de bons volumes d´eau et cela avec un 

caractère permanent. 

On a pensé à l´élévation de eaux du S. Francisco 

et à sa déviation vers la vallée du Jaguaribe. On 

obtiendrait ainsi, les irrigations d´eaux 

continuelles, car, le fleuve S. Francisco a un 

débit bien supérieure à l´irrigation necessitée 

par les terres de labour de cette vallée. Cette 
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continueté serait providentielle, car avec les 

grandes oscillations pluviométriques et ses 

minimum à l´occasion des sécheresses 

prolongées, il n´y a pas de tranquilité posible 

pour le laboureur avec des écluses réservoirs de 

dimensions économiques plus ou moins 

restreintes. 

La solution de l´élévation des eaux du fleuve S. 

Francisco devrait donner un débit de 750.000 

litres par seconde et avoir une hauteur de 250m., 

pour atteindre le faître entre le bassin de ce 

flueves et celui du Jaguaribe. 

L´ingénier FONSECA RODRÍGUEZ imaginait 

–  sur une extensión totale de 107 km ayant six 

étages de canal, de petite déclivité et 6 stations 

partielles d´élévation – réaliser son plan qui 

donnerait un approvisionnement permanent  à 

une grande zone du Ceará où tous les fleuves – 

comme nous l´avons déjà dit: “cortam”, 

disparaissent à certains époques périodiques. 

Cette même déviation fit aussi la pensée des 

ingenieurs JOANNY BOUCHARDET  et  

CLODOMIRO PEREIRA DA SILVA, mais 

sans élévation mécanique, par simple effet de la 

gravité –  pour cela ils auraient capté les eaux 
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du S. Francisco, en amont de Cabrobó, et avec 

un grand développement de conduit libre 

arriveraient à établir leur plan. 

Des études ultérieures démontrèrent que cette 

solution par gravité, à partir de Boa Vista sur le 

fleuve S. Francisco était impraticable, en vertu 

des altitudes du diviseur des eaux avec le fleuve 

Salgado, dans le bassin du Jaguaribe. 

Le même cas se vérifierait, si on captait le S. 

Francisco à la chute  de Genipapo en amont  de 

Capim Grosso, ce qui d´ailleurs éléverait à 

peine de 9 m. le niveau de captation. 

Le gorge des Ipueiras, indiquée par l´ingénieur 

ALENCAR ARARIPE, comme aussi celle de la 

Serra da Balança qui sert de divise entre 

Pernambuco et Ceará ne peuvent non plus 

résoudre la question qui se trouve ainsi 

pratiquement irréalisable. 

II se présente encore une triple circonstance de 

grande valeur por rejeter ces projets, si nous 

considérons les avantages qu´offre la vallée du 

S. Fancisco, comparés à ceux de la vallée du 

Jaguaribe. 

Le cours de ce grand fleuve, dont les sources 

sont alimentées par les pluies du plateau 
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septentrional de l´Etat de Minas, présente, une 

grande zone aride dans les Etats de Bahia, 

Pernambuco, Alagoas et  Sergipe. Cette aridité 

provient d´une petite hauteaur pluviométrique, 

elle réclame l´irrigation et celle-ci se trouve 

facilitée par le propre fleuve dont les crues, se 

manifestent à l´époque de grande sécheresse, sur 

les deux rives du parcours cité, dans son cours 

moyen entre Xiquexique et Canindé. 

La deuxième circonstance favorable est la 

position de cette section située au centre du 

Brésil, elle facilite le transport des produts 

agricoles de ses terres fértiles vers le Nord 

comme vers le Sud du pays. 

Le plus grand avantage, toutefois, est celui 

offert par les chutes du S. Francisco qui 

permettent des installations hydro-électriques 

fournissant l´énergie nécessaire à actionner des 

pompes d´une élévation de 15 à 25 mètres, ce 

qui rendraient labourables de vastes étendues de 

terrain: les linges de transmisión d´énergie 

seraient relativement très courtes. 

Entre Jatobá et Cabrobó il y a environ 70.000 

hectares à mettre à profit, cela dépend 

uniquement de l´établissement de réseaux 
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d´irrigation sans difficulté, sous le rapport de la 

topographie du terrain. 

Prenant pour base un litre par hectare et par 

seconde nous aurions besoin de 70.000 litres, 

débit bien inférieur au “minime minimum” 

mesuré au S. Francisco à Joaseiro où il baisse à 

687 m3/ seg, ou presque dix foi le débit cité. 

Dans cette surface de prompte utilisation on 

pourrait localiser 350.000 “nordestinos” que 

travailleraient sans préoccupation, car ils 

auraient une irrigation pérenne indépendante de 

toute sécheresse, pour obtenir un bon resultat de 

leurs travaux. 

On peut se demonder, étant donné leur 

attachement ao sol natal, si les “sertanejos” 

accepteraient d´aller à Pernambuco et à Bahia. 

La demande à première vue semble juste, mais 

celui qui connait lês habitudes du sertão et 

l´attraction commerciale des foires, vers 

lesquelles les sertanejos se déplacent en faisant 

de longs parcours, répondra, affirmantivament, 

sans hésiter. 

Dans toute la zone appelée sèche, les 

“sertanejos” se meuvent et se sentent à l´aise 

comme dans leur canton, cela tient à 
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ressemblance d´habitudes auxquelles ils 

tiennent beaucoup. Cette raison a une doublé 

valeur, quand le mouvement se manifeste de la 

périphèrie vers le centre, c´est-àdire vers les 

villes des rives du S. Francisco, voie fluviale de 

long cours dans le “sertão”, où joaseiro, dans 

l’État de Bahia, et Petrolina dans celui de 

Pernambuco représentent des entrepôts 

commerciaux de réelle valeur. 

Ce grand flueve est une richesse nationale, non 

seulement par sa cataracte de Paulo Affonso 

avec ses 350.000 CV comme aussi par sa 

fonction de voie d´acçès, quoique interrompue 

par d´autres chutes encore comme celle 

d´ltaparica gorge de Pierre, em langage tupi.* 

Les entrés vers l´intérieur du pays en remontant 

le cours des fleuves fit dire à THEODORO 

SAMPAIO, avec raison, en étudiant notre 

histoire coloniale que ces entrées furent “les 

portes des sertões” occidentaux. 

Celle du S. Francisco eut une notable préséance, 

car la mission envoyée par D. Manuel au Brésil 

                                                 
* Lê flueve S Francisco et sés richeses ont été montrés par desprojections 

lumineuses animées au cours de cette conference. 
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en 1501, reconnut l´embouchure de ce précieux 

courant fluvial. Le commandant de la flotille 

dénommait les terres et les acidents 

caractéristiques, d ´accord avec le calendrier de 

l´Eglise: 28 Août, lê cap S. Augustinho – le 4 

Octobre l ´enbouchure d´un grand fleuve; qui 

était le S. Francisco, 1º. Novembre la baie de 

Tous les Saints, le 21 Décembre le cap. S 

Thomé et ainsi continua pendant l´année 

nouvelle de 1502. De cette manière fut baptisé 

le grand fleuve central que les indigènes 

appelaient Pará, selon le témoignage des colons 

primitifs qui reçurent des versions légendaries 

sur ce flueve et ses sources, lac enchanté, le 

Vupabussú, dans la “serra Resplandescente” 

(resplandissante) par l´or qui étincelait entre des 

émeraudes et des saphirs! 

Nous sortirions de notre objectif, en narrant les 

légendes, très curieuses d´ailleurs, de ce fleuve 

tropical qui émerveilla ALEXANDRE 

HUMBOLDT et lui inspira une description 

entrousiaste. 

Si la mer a été à traves les siècles un lien de 

rapprochement entre les peuples, les fleuves, et 

plus particulièrement les grands flueves, furent 
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le large et lumineux chemin tout indiqué pour 

unir les enfants d´une même patrie, pour porter 

le progrès à des régions éloignées, pour arriver à 

des altitudes où, si souvent, l´ampleur de 

l´horizon offre au voyageur la sainte paix, après 

um pénible parcours. 

Celui qui a voyagé – écrivit um eminent homme 

de lettre brésilien, auteur de magnifiques pages 

sur la vie “sertaneja” –  celui qui a voyagé des 

jours et des jours sur nos grands fleuves 

n´oubliera jamais cette race “amphibie”: les 

bateliers, dont les yeux tantôt transparents, 

tantôt voilés, tantôt sombres, tantôt rougeâtres, 

tantôt glaiseux, ont les mutabilités de la surface 

des eaux, qu´ils connaissent comme les 

battements de ler coeur”. 

 

Ainsi, lês S. Francisco e eu son passé et doit avoir à 

l´avenir un role d´une très grande importance. 

Par la ferilité de ses terres, l´abondance de sés eaux 

pérennes, par la richesse de son débit solide, humus charié de 

ses hauteurs dans la “Serra da Canastra”, par la facilité 

d´ecoulement des produits agricoles de ser rives, lorsque les 

moyens de transport, mais à sa disposition seront connus; pas 

l´ensemble de ces conditions, on peut faciliment calculer 
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l´importance du rôle de ce flueve dans l´étude et la solution 

intégrale du problème des sécheresses. 

Est-ce la création de retenues d´eau, de reservoris 

artificiels, ne pourrait- elle aussi aider à résoudre ce problème? 

Des eaux emmagasinées et techniquement distribuées 

sur différents points bien choisis, ne pourront-elles pas concourir 

avantaguesement – toutes conditions remplies – avec le fleuve 

S. Francisco? 

Une solution n´exclut pas l´autre, on peut touteflois 

conseiller une priorité pour le cas d´eaux abondantes et 

fertilisantes, avec des appareils complémentaires d´organisation, 

de marchés, de moyens de transport plus économiques, dûs à 

une meilleure localization. 

La patite reprise, quoique, incomplètement utilisée est 

d´un usage ancien dans le Nord-est du Brésil. Les accumulations 

d´une capacité variant entre 20 et 60 milions de mètres cubes 

seront d´efficacité, du moment que, les systèmes d´irrigation, 

bien étudiées et bien exécutés, complètent l´usage pratique des 

reserves d´eau faites dans les retenues. Pour cela il importe – 

que les terres en aval des barragens réservoirs, soient examinées 

quant à leur qualité et leur quantité – cette recommandation a un 

haut intérêt pour que l´on ne fasse pas une retenue d´eau 

supérieure à celle que les terres nécessitent; et, pour que l´on 

évite aussi de médiocres résultats avec le réseau d´irrigations 

établi dans des terrains impropres à la culture. 
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Le moyen de vaincre le problème des sécheresses par 

des barrages réservoirs n´est pas nouveau; les premiers barrages 

furent faits du temps de l´Empire. Pour le Nord-est, l´ingénieur 

Revy, fut contracté pour étudier cette question, déjà débattue 

dans les institutions techniques du pays. Il fit les projets des 

digues écluses : D´ITACOLOMY,  avec la capacité de 192 

millions de mètres cubes, destines à l´irrigation de 3.800 

hectares – l´eau maintenue par un barrage de 30 mètres de 

hauteur;  DU RÉSERVOIR DE LAVRAS,  dont le barrage  a 

une hauteur de 45 mètres et une capacité pour  1½ milliard de 

mètres cubes, le eaux provenant, du fleuve Salgado; LE  

RÉSERVOIS DE QUIXADÁ, construit peu après, avec barrage 

en maçonnerie de 24 mètre de hauteur pour contenir 135 

millions de mètres cubes. 

Ce problème, toutefois, n´a pas obéi à un plan 

d´ensemble et n´a obtenu une continuité, digne de mention que 

dans ces derniers temps. La partie technique, em exécutant 

maintenant les travaux, suit les meilleurs enseignements 

prescrits par la théorie et consacrés par la pratique et quelques 

exemples corroborent notre affirmation: le réservoir Public: 

General Sampaio, dont l´emmagasinement monte à 582 millions 

de mètres cubes, lês réservoirs de S. Gonçalo et celui de 

Condado dans l´Etat de Parahyba, celui d´ltans dans l´Etat du 

Rio Grande do Norte, nous parlerons de préférence du barrage 

de Piranhas, ce dernier inauguré le 19 Novembre de 1936. 
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Les conditions locales conseillaient pour ce réservoir de 

Piranhas, un type de barrage qui n´exigeât pas les fondements 

sur roche dans toute sa longueur,  qui est de 359.40 m au parapet 

qui couronne la crète.  

Il emmagasine 255 millions de mètres cubes, avec un 

basin hydraulique de 2.800 hectares d´étendue et 231 km de 

périmètre, avec un barrage en “rockfill”, en aval avec de la terra 

choisie et en amont, d´accord avec le type. 

Comme on trouve de la pierre aux environs de 

l´emplacement, quoique de qualité inférieure, le massif d´aval 

fut construit avec des pierres rangées, séparé du massif d´amont 

par une paroi imperméable de béton armé.28 

Dans sa partie centrale est le déversoir qui avec une 

lame déversante de 2 m de charge, donne un débit de 800 m3/ 

sec. La longueur de ce dévesoir de 160m a sur toute son 

extension un radier protecteur de betón armé, ce radier, en 

amont est enclavé dans le massif de terre, et en aval il est 

appuyé à un mur de betón cyclopéen; il y a des poutres et des 

longrines d’an crage. 

Dans ce radier, on établit les indipensables joints de 

dilatation en vue des variations de température et des 

dépressions possibles dans les deux massifs. Ce réservoir a un 

                                                 
28 Inspectoria Federal de Obras contra as Seccas –  Typos de barragens – 

1935. 
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bassin hydrographique de 1.124 km2; la précipitation moyenne 

annuelle est de 890m/m.  

La prise d´eau est faite dans deux tours cylindriques 

conjointes de 3m de diamètre interne: les deux tubes ont 1m 20 

de diamètre et sont dotés de mesureurs du type Venturi avec des 

enregistreurs automatiques intégrateurs. 

L´exécution de ce barrage, obligea le personnel 

technique, et les ouvriers à des travaux pénibles en conséquence 

de la sécheresse de l´année 1932. 

Cette calamité quí exigea le commencement immédiat 

des travaux, amena des complications d´ordre sanitaire, 

provoquées par la grande agglomération humaine; l´eau faisant 

défaut, tant en quantité nécessaire, comme surtout en qualité. 

Le probléme huamin que la science des ingénieurs 

vainquit dans cette construction, va poursuivre son but, par 

l´établissement de réseaux d´irrigation, sur 5.000 hectares des 

très fertiles terres de la vallée du Piranhas, appartenant à l´Etat 

de Parahyba, sans oublier aussi les services complémentaires 

que la solution exige – et qu´elle réclame impérieusement 

comme nous l´avons vu dans notre conférence antérieure. 

Em 1936, on continua la construction des réseaux des 

réservoirs de S. Gonçalo et de celui de Condado, tous les deux 

du systéme du Haut “Piranhas”, comme aussi les réseaux des 

retenues d´eau de Lima Campos et Forquilha, appartenant aux 

systèmes du Jaguaribe et du Acarahú. 
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L´irrigation doit  être une conséquence logique et 

immédiate de la retenue d´eaux – de même les “Postes 

agricoles” – destinés à l´enseignement et à la divulgation des 

cultures irriguées – doivent accompagner le développement de 

ces cultures, pour bien orienter les laboureurs et leur assurer le 

placement avantageux des fruits de ce labeur collectif, avec un 

équitable bénéfice pour tous les collaborateurs. 

Pour obtenir un bon résultat, il faut que l´on continue 

les travaux de nouvelles routes, que l´on veille à la conservation 

de la Transnordestina, à celle du réseau routier qui atteint déjà 

2.000 km. et aussi à celle du réseau de voie ferrée établi; tout 

cela fait partie du problème social à être résolu, et doit concourir 

efficacement au succès de cette grande et complexe entreprise. 

Nous sommes arrivés au terme de notre étude; nous 

espérons que ces conférences et le film que nous avons déjà fait 

passer, em donneront une idée suffisamment juste. 

A cette étude il faut encore ajouter, comme 

complément, celle de l´électrification des champs très facilitée 

par les chutes du S. Francisco. 

Nous connaissons tous, l´importance de 

l´électrification, surtout dans les pays comme le Brésil, et dans 

les Etats comme ceux du Nord-est, particulièrement les plus 

dévastés par les sécheresses et pratiquement dépourvus 

d´énergie hydraulique, comme le montre le Tableau n. 4 

(annexe). Nous avons des Etats, qui en compensation, sont 
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grandement privilégiés, et dont la richesse hydraulique peut être 

transmise par courant éléctrique à des Etats qui en sont 

complèment dépourvus. La cataracte de Paulo Affonso, avec 

une grande installation hydraulique, porterait au Nord-est à prix 

réduit, l´énergie dont il nécessite; actuellement une insuffisante 

énergie lui est fournie par de petites installations thermo– 

électriques et cela en ayant recours à la “hache civilisatrice” 

lamentable, “coran pupulo”, à ce dévastateur des forêts qui ne 

calcule pas les conséquences funestes de son activité 

destructrice... 

L´oeuvre sacrée de l´actuelle et des futures générations, 

consiste donc à créer des sources de vie, individuelles et 

collectives, et par une éducation intégrale, assurer à la société 

des jours meilleurs. 

Le problème social, si débattu, est le problème de 

l´homme fait pour organiser la société où il doit travailler et 

vivre, et jamais faire de l´homme l´esclave de cette même 

société. 

Le problème social, qui si présente à chaque instant est 

celui de diriger la machine, comme celui de se servir de la 

technique, et jamais celui de les rendre responsables des misères 

de l´heure présente: cette responsabilité, tristement acceptée par 

un grand nombre, n´est pas compatible avec la dignité humaine! 

Le problème social, qui domine et cherche à resserrer 

l´univers dans ses griffes, est celui de l´échelle des valeurs, d´est 
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celui de la lutte du temporel avec le spirituel quand de plein 

droit, à ce dernier appartient l´entière suprématie. 

Nous terminons, em rappelant les admirables paroles du 

penseur russe  BERDIAFF,  absolument vraie dans toutes les 

sphères de l´activité humaine: “La voie de la libération 

définitive de l´homme, de l´acomplissement de sa vocation est la 

voie menant au Royaume de Dieu, qui n´est pas suelement le 

royaume des cieux, mais aussi le royaume de la terre et de 

l´univers transfigurés.” 

Transfigurons donc le mond, en suivant les divines 

leçons de Celui, qui enseigna et qui pratiqua la fraternité 

humaine, en disant être descendu sur la terre pour servir et non 

pas pour être servi; em suivant cette doctrine, la question sociale 

résolue, nous parviendrons à l´incomparable paix, ce suprême 

apanage de l´homme, image du Createur! 
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