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Segundo Rui Simões de Menezes, na sua contribuição à 

Bibliografia da Seca no Brasil (Sexto Livro das Secas, Coleção 

Mossoroense, 193, 1985), o trabalho de Marcos Antonio de Ma-

cêdo foi publicado na Revista do Instituto Politécnico do Brasil, 

Rio de Janeiro, 11: 1–78, 1871. 

Joaquim Alves escreveu na História das Secas, Coleção 

Mossoroense, V. 225, 1982. 

1. “Marco de Macêdo, estudioso dos nossos problemas, 

publicou vários trabalhos, destacando-se entre outros, um sobre 

a canalização das águas do São Francisco para o Rio Jaguaribe, 

acompanhado de um mapa da região. É publicação esgotada, 

encontrando-se referência à mesma em Domingos Jaguaribe e 

em Franklin de Alencar Lima, com os quais nos ocuparemos 

mais adiante. Marco de Macêdo viveu parte de sua vida no Cari-

ri e Sertões Vizinhos, ligado aos interesses regionais como agri-

cultor e criador, podendo, assim, estudar as questões econômicas 

referentes ao clima e ao homem cearense”. 

2. “Como ciência, as observações de Marco Macêdo as 

fracas, apesar de ter escrito e publicado seu trabalho em centro 

cultural desenvolvido, como a Alemanha, onde predominavam 

os ensinamentos de Alexandre Humboldt, o criador da geografia 

física moderna. No entanto, tem valor como observações dos 

fatos sociais e econômicos, focalizando aspectos do século pas-

sado, hoje inteiramente desaparecidos, que constituíam norma 

de vida para o sertanejo, anterior à seca de 1825”. 

 

Vingt-un Rosado 
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OBSERVAÇÕES SOBRE AS SECAS DO CEARÁ 

E OS MEIOS DE AUMENTAR O VOLUME DAS 

ÁGUAS NAS CORRENTES DO CARIRI  

 
M. A. DE MACÊDO 

 

EXPOSIÇÃO DAS ALTERAÇÕES E DOS TERMOS 

NEOLÓGICOS 
 

A esperança é uma virgem que caminha, 

com um braço no céu, outro na terra. 

 

Porto Alegre, Colombo, Cant. XII. 

 

Por mais esdrúxulo que pareça o sistema neológico adota-

do nos meus escritos inéditos e no presente opúsculo, nenhum 

acanhamento me constrange a abandonar o que tenho consegui-

do efetuar à custa de algum esforço intelectual e de não peque-

nas fadigas. 

A mesquinhez de minha memória é a causa primordial 

dessa adoção; pois nem me é possível sair jamais do labirinto 

insondável da ortografia portuguesa sem ter seguro na mão dici-

onária, que me sirva de frio de Ariadne. Mesmo com este auxí-

lio, a cada página sou enviado a outro lugar a fim de saber se um 

termo é escrito com ç ou s. O s acumula dois sons diferentes e 

bem distintos, como seja o som que lhe é apropriado e uma for-
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çada e inútil transformação em z. Assim o s toma o valor fonéti-

co da última letra do alfabeto português todas as vezes que se 

acha isolado entre duas vogais. Se ao menos esta regra fosse 

geral poderia ser admitida, tendo somente a desvantagem de 

passar por um idiotismo, como tantos outros, que vogam por leis 

gramaticais na língua portuguesa; mas as exceções, que se lhe 

antepõem são de natureza a produzir grande confusão sem resul-

tado algum aproveitável. Para não enfadar com citações darei 

somente o exemplo dos verbos seguintes: coser e cozinhar: no 

primeiro, s tem o som de z, é o mesmo z que exerce a função 

fonética, que lhe é própria. O verbo coser ou cozer, por cozi-

nhar, é um erro vulgar, entre tanto os lexicógrafos o apresentam 

como sancionado no idioma português. Daqui vem o particípio 

cosido ou cozido, o que é muito usado em lugar de cozinhado. 

No segundo caso aparece uma exceção da exceção, no termo 

cozimento que também se escreve cosimento. 

Ao s ainda junta outra complicação desfigurativa, que adi-

ciona maior soma de confusão, tal é o ç cedilha a que se dá o 

mesmo som de s. Morais, o grande lingüista brasileiro, diz em 

seu dicionário: (3ª edição de 1823) o c antes de e e i soa como s, 

e se lhe junta uma cedilha quando precede ao a, o , u. É pena 

que o criador do dicionário da língua portuguesa nada diga sobre 

o valor fonético destas duas letras do nosso alfabeto, nem dê 

noção alguma sobre o enxertador dessa nova causa de perturba-

ção. O c no alfabeto latino tem, como em português, o som gutu-

ral de k, antes de a, e, i, o, u. Outras variações fonéticas lhe são 

atribuídas, com se pode ver em Diez, Grammat. Raman, Sprach, 
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mas carece do ç, que me parece vir do francês ça et la, que di-

zemos ca e la figurando o c por k. 

O ç em vez de cair(1) em desuso vai criando(2) raízes, no 

Brasil, com se poderá ver no dicionário da língua tupi de Gon-

çalves Dias, na letra ç. No corpo do mesmo dicionário e nas 

belas obras desse nosso grande poeta lítico avulta o número des-

te sinal ortográfico aumentador do caos da nossa ortografia. So-

bre este ponto os lexicógrafos portugueses apenas seguem a cor-

reção de Morais, ao termo çapato, o qual diz que vindo sua eti-

mologia do termo francês sabot não se deve escrever com ç mas 

sim s(3). 

Apesar desta sabia advertência os amadores do antiqua-

rismo continuam a escrever çapato. 

A necessidade conduziu-me à introdução de uma ligeira al-

teração não alfabeto latino, que é o regente de nossa língua e de 

todos os idiomas neolatinos. Esta alteração é concernente ao r, 

que em português apresenta articulações especiais, distintas do 

som da mesma letra nas línguas suas irmãs. O r é uma consoante 

nimiamente nurial,(4) cujo som ou se manifesta por um lânguido 

                                                 
(1) Cair em do latim cadere, por isso é erro escrever-se cair; etimologia do 

verbo francês choir. 
(2) O verbo criar vem do latim criare é inútil pois escreve-se criar, cuja etimo-

logia é mais remota e vem do sanskrit kri que significa fazer. 
(3) Sapato vem antes do latim sapinus, pinheiro, de que se faziam os taman-

cos. Desta raiz os franceses formaram o termo sabot e os luzitanos sapato, 

que é um aperfeiçoamento do soco primitivo, que era uma sandalha com 

solado (latim solea) de madeira.  
(4) Nurial é o que chamam os gramáticos lingual v.p. 5. 
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e arrastado movimento da nuri,(5) como em margarita, ou se tra-

duz por uma vibração forte e rápida comparável ao rufar do 

tambor, como em roza. O erro nesta segunda articulação fonéti-

ca é tão difícil em português que as crianças e mesmo o vulgo, 

em algumas partes do Brasil mudam o seu som em I. 

A alteração que apresento, e proponho aos sábios lingüis-

tas, pedindo as honras de sua aprovação, é a criação de um novo 

caráter representativo do r dobrado, tal o que se vê: R maiúscu-

lo; r minúsculo. 

Depois destas modificações e alterações, de que tenho fa-

lado, e outras que se verão no texto, sou transportado a introdu-

ção de um neologismo, como o que se vê abaixo, nesta exposi-

ção, o qual consiste na transmutação, do termo nuri para à língua 

portuguesa. Este remo existe na linguagem onomatopica dos 

Aborígenes Pimenteiras (Piauí) dialeto da língua tupi(6). Estou 

convencido que o termo nuri é a expressão designativa do órgão 

principal do gosto, da deglutição e da palavra e não designa a 

expressão característica do pensamento manifestado pela mesma 

palavra. É tão difícil chegar-se ao conhecimento do nome de 

uma voz articula, como é fácil à pergunta e resposta sobre a de-

nominação de um órgão ou de um objeto material. Daqui vem à 

                                                 
(5) Nuri, v. a mesma p. 
(6) Nuri v. von Martius Ethnographie und Sprachenkunde Amerika’s, zumal 

Braziliens, tom. 2, p. 220. Na língua deutsch existe o termo zuuge representa-

tivo do órgão da palavra e da deglutição, mas sua pronunciação é gutural e 

difícil.  
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pobreza gramatical atribuída ao tupi e sua riqueza em termos 

geográficos e de história natural. 

Um termo, que exprime o órgão da deglutição, é uma falta 

sentida nas línguas neolatinas, desde a origem do latim até o 

português. Tomo pois a liberdade de propor a meus compatrio-

tas a introdução do termo nuri como necessário suprimento des-

sa falta secular. Logo que um objeto é exprimido por uma fra-

se(7) é sinal de pobreza da língua. O mesmo acontece quanto um 

termo exprime dois ou mais sentidos, como no caso língua, que 

designa: certo orgam, idioma e palavra se deve recorrer ao co-

mércio e troca de outras línguas ou a invenção. Assim obram as 

nações civilizadas do mundo moderno, que demais não tradu-

zem os termos importados, nem alteram a ortografia estrangeira, 

pelo respeito devido à propriedade de outrem. 

É por esta regra sumamente equitável, e tão desconsidera-

da nos séculos passados, que nos chega ao conhecimento, que os 

egípcios foram os inventores do alfabeto, da escrituração, por 

meio de imagens, a que se dá o nome de hieróglifos, e de certas 

artes e ciências; que os hebreus, os gregos e os fenícios se deram 

por inventores; que os romanos importaram da Grécia tudo o 

que há demais sublime na Europa ocidental, e que finalmente os 

portugueses transmitiram ao mundo moderno quase todas as 

invenções, concernentes à navegação marítima. A ortografia dos 

termos exóticos deve ser pois considerada como objeto de uma 

inviolável integridade. Quanto ao que pertence a propriedade 

                                                 
(7) Frase, vem do grego frasis por isso não se deve escrever frase. 
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nacional de um idioma está porém sujeita às alterações, impos-

tas pelo uso e costume dos tempos. 

Seguindo esta regra, assentei ligar-me o mais possível à or-

tografia etimológica, e mesmo eu levado a abandonar certas de-

nominações patronímicas, embora arraigadas, erroneamente, no 

Brasil por importação do estrangeiro, tal é, entre outros, o termo 

Alemanha e seus derivados. Neste país ninguém compreenderá o 

sentido desta expressão, salvo se tiver freqüentado escola da 

língua francesa. Em um trabalho de maior extensão, que tenho 

empreendido, trato minuciosamente destas matérias, por isso 

neste opúsculo faço apenas uma ligeira exposição. 

Os romanos do tempo de César só tiveram pleno conheci-

mento do país compreendido entre a Suíça e o rio Mein(8) aflu-

ente do Reno. Os povos, que nele habitavam, eram uma raça 

mesclada de Slaven, colonos orientais, emigrados pelo Danúbio, 

os quais eram recebidos pelos Aborígines, isto é, pelos povos 

que habitavam primitivamente as margens deste grande rio, não 

espontaneamente mas com batalhas, como sempre acontece nas 

invasões de estrangeiros. Os indígenas eram conhecidos pela 

denominação de Deutkchen e os invasores pertenciam à nume-

rosa raça dos Slaven, naturais da Ásia. 

Os povos do grande país dos Deustsche, chamado Reu-

tschland,(9) tinham o coração de sua principal residência na Sa-

                                                 
(8) A pronúncia deste nome é main.  
(9) Deutschland, vem de land lugar, região, e de deutsch, nome dos aborígi-

nes, que habitavam esta região. Deutschen é o plural em que, neste caso, o n 

substitui o s português. Estes nomes pronunciam-se tailxe, taitxland.   
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chen, e estendiam suas possessões pelas planuras do norte, por 

serem mais acessíveis e cômodas. As hordas, que se afoitavam a 

penetrar as densas florestas virgens do Donau (Danubios dos 

Romanos), formavam povos menos numerosos que os habitantes 

do norte; mas, como estes eram corpulentos, bem apessoados, 

completamente brancos, de olhos azuis, cabelo ouro, e extre-

mamente guerreiros. Os Deustschs formavam enfim a raça mais 

branca e mais pura do mundo inteiro. Os invasores, pelo contrá-

rio, eram de estatura medíocre, cor bronzeada, com a dos Asiáti-

cos e menos aptos para suportar os rigores da guerra. Por esta 

circunstância se deixavam facilmente vencer e eram reduzidos à 

escravidão. As imigrações, porém, nunca descontinuaram, desde 

tempos imemoriais até três ou quatro séculos antes de nossa era. 

De maneira que os Slavos ainda jaziam como cativos dos 

Deutshs a uns dois mil anos desta data, mas sua escravidão nun-

ca teve o rigor característico, que empregavam os senhores do 

sul da Europa. Eles eram empregados especialmente no exercí-

cio da casa e constrangidos além disto ao serviço doméstico das 

famílias. Como os Slavos eram naturalmente indolentes, sabem 

ser os orientais, e os senhores lhes deixavam muita folga, em-

pregavam a mor parte do tempo em dormir, e daí vem a etimo-

logia do verbo deutsch slafen, i. e, slaven, que significa repou-

sar. Os Slavos, donde vem o nome Klaven e a etimologia do 

apelido escravo, se bem numerosos nunca puderam subjugar os 

Deustschs; entretanto foram com eles, pouco a pouco misturan-

do seu sangue até desaparecerem, perdendo a cor trigueira pri-
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mitiva, pela cupelação do crisol deutsch, que possui a virtude de 

embranquecer os corpos heterogêneos, que por ele passam. 

Assim assimilados, foram estes povos estendendo seu do-

mínio até os Alpes e o vale do Reno até Vogesen cordilheira dos 

Vosgens. Os Slavos por seu número, e talvez por serem mais 

adiantados que os Deutshs, em ciências e artes, sobrepujaram a 

estes, quanto à introdução da língua céltica, que falavam, e a 

imposição de quase todos os nome geográficos. Eles mesmos, de 

raiz Slaven, se denominaram conforme a localidade das suas 

habitações: Selavoneu, Schwaben, Schweizer. Deram-se o ape-

lido de Badonser, do verbo céltico bathain banhar e do sânscrito 

bad mergulhar(10), impuseram-se igualmente o cognome de 

Elsãsser do país da Elsass, cuja etimologia vem do afluente da 

margem direita do Danúbio, a que haviam denominado Salza rio 

salgado, ou do país do sal. A um afluente do Rhein chamaram 

Mein(11) e o burg, hoje cidade, situada em frente de sua emboca-

dura Mainz etimologia modificada do nome do mesmo rio. 

Em geral a língua destes povos, unidos em confederação, 

era uma mistura de dialetos neocélticos e deutsch, cujos restos 

ainda são falados e mesmo escritos em diferentes aldeias, não 

obstante ser a língua oficial da Deutschland o alto deustsch mo-

derno, assim denominado para o distinguir do antigo alto deu-

tsch, cuja comemoração literária se acha reunida na Bíblia, cha-

mada de prata, traduzida no IV século por Ulphilas, bispo de 

                                                 
(10) V. Grimm, Deustschs Worterbuch, no term, Bad e Littré no verbo Baig-

ner. 
(11) Mein. Os Deutschs pronunciam Main.  
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Dácia e Tirácia(12). O alto deutsch moderno se acha constituído 

na bíblia traduzida em 10 meses no castelo de Wartburg, no ano 

1527, por Luther. Esta tradução apresenta o mais colossal mo-

mento literário que um homem pode levantar, em tão limitado 

tempo. 

O distinto reformador religioso, baseado no dialeto falado 

na Meissen, em Saxs, e adicionando muitos termos das línguas 

clássicas, refundiu todos os dialetos, conhecidos na Deutscha-

land, em um idioma dos mais perfeitos e ricos de todos os que se 

conhecem no mundo. 

Os habitantes do interior da Deutschland, temendo as inva-

sões e domínio dos Deutschs do sul, que começavam a distin-

guir-se por seu número e façanhas guerreiras, trataram seriamen-

te de fazer com eles paz, e viver em boa harmonia. Em conse-

qüência apareceu a grande confederação Schwaben, tendo por 

limites, ao sul na Schaweiz (Suíça), a leste no país dos Bayern 

(Bávaros), a oeste na cordilheira Vogesen (Vosges) e ao norte 

pelo Rhein (Reno) abaixo até o Mein (Main). Os habitantes da 

nova confederação foram apelidados povos de além Mein. 

Desta cognominação os Gauleses, que, como os romanos 

do tempo de Julius César, só bem conheciam os povos ribeiri-

nhos do Reno, com os quais sempre andavam em guerras, o 

                                                 
(12) A bíblia manuscrita de Ulphilas é chamada Codex argentews por serem 

todas as letras de prata, e as iniciais de ouro, cujos fragmentos se acham nas 

bibliotecas de Upsal, Wolfenbuttel e de Milano. Estes fragmentos foram 

publicados em 1835 sob o titulo de: Veteris et Novi Testamenti versionis 

gótica fragmenta que supersunt, etc. 
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eram por eles muitas vezes derrotados(13) formaram o nome ape-

lativo: Alemani ou Alamanni. 

Este nome foi com o andar do tempo modificado em Al-

lemand, Allemagne, termos, que tem prevalecido até nossos 

dias, principalmente depois que Asinius Quadratus, citado pelo 

historiador grego Agathias, deu a etimologia germânica, como 

proveniente de povos de diferentes origens. Assim dizem os 

etimologistas franceses Allemand vem das palavras deutschsal-

les, todo, e mann, homem. 

Segundo meu modo de pensar este termo deve ser assim 

decomposto alem e mein. Já vimos que Mein é o rio que serviu 

de limites à confederação dos Schwaben; resta dar minha opini-

ão sobre a preposição além. 

Nem Morais, nem seus continuadores dão a etimologia da 

palavra alem, dizem apenas que ela parece vir do antigo espa-

nhol alle a allende, para lá de algum sítio. 

Só aparecem traços desta palavra nos diferentes dialetos de 

origem céltica. Grimm na proposição auszer, que é a tradução 

literal de alem, diz que auszer, vem de allein, língua gótica. Mo-

rais referindo-se ao espanhol, a faz derivar do celtiberio. O sábio 

etnólogo inglês W. F. Edwards diz(14) que os Weisch, callois do 

país de Wales (Inglaterra), dessa mesma origem, possuíam no 

seu dialeto da língua Kymris neo-céltica, o advérbio allen com o 

sentido português além, o francês hords, dehors e o latim alie-

                                                 
(13) O chefe dos Schwaben era o guerreiro Ehrenvest a que César chamava rex 

Arioriste.  
(14) Rechercher sur les Langues Celtiques p. 160. 
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nus. O Dr. Friedrich Erdmann Petri(15) escreve Allemanien, ou 

Alemanien, e diz que parece vir de allentando, allentato. 

No ano 409 da era cristã uma imigração de Deutschs, saída 

da confederação de Alem Mein, invadiu o norte da Lusitânia, 

estabelecendo como capital de seu governo a cidade, a que puse-

ram o nome de Braga(16), a qual tinha sido fundada pelos Carta-

gineses, segundo a tradição. 

O aparecimento da proposição além na língua portuguesa 

coincide com a chegada à Lusitana de povos da Deustscland, 

que nela introduziram muitos termos e frases de seu dialeto sul 

deutsch. A invasão dos mesmos povos na Ibéria, e a dos Árabes 

no sul da Lusitânia é um sincronismo, que concorreu para tornar 

mais saliente a veracidade do que tenho dito a respeito da errada 

etimologia francesa do termo Allemand e seu derivado Alle-

mangne. 

Como os Árabes invadiram o sul da Lusitânia, e se esten-

deram até o Tejo, foram apelidados de povos de além Tejo e os 

Deutschs do norte, povos de além Douro. Habitando os Deu-

tschs entre Douro e Minho, é provável que a este rio pusesse o 

                                                 
(15) Handbuch der Fremdworter. 
(16) Braga, como é sabido, é o nome do filho, de Odin, um dos dozes grandes 

deuses do norte da Europa. Daqui vem o nome de Braga, na Polônia e Praga 

capital da Bohmen (Bohemia). A mudança do B em P, que aparece nas duas 

cidades, vem de costume invariável de fazerem os Deustschs a mudação do b 

em p, posto que sigam a ortografia diversa no escrever: ex escrevem Borde-

aux e pronunciam Porteox.  

Por uma rara exceção é que eles escrevem Prag como pronunciam. 
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nome de Mein e chamassem os galicos do norte, povos de além 

Main. 

Entretanto não querendo, por ora, alongar-me sobre esta 

matéria, deixo de criticar a etimologia francesa, que diz provir o 

nome de Minho de abundância do mineral minium, (vermelhão) 

que existe nas margens deste rio. 

O certo é que no português vingou a preposição além e 

com ela os termos compostos como Alentejo, e os que seguiram 

as descobertas de Vasco da Gama, Colombo e Cabral, como 

terras de Além mar. 

É igualmente sincrônico da invasão deutsch o torpe enxer-

to na eufônica língua portuguesa, do ditongo(17) ao, qual traz 

sempre a sobrecarga do sinal ortográfico, chamado til, a fim de 

dar maior realce a sua hediondez fonética. Com efeito, o til sen-

do empregado em substituição de um m ou n tem a propriedade 

de tornar o som da vogal, que o precede, nasal e fanhoso a ponto 

de produzir uma irritação nervosa. 

A desarmonia auricular do ditongo aom ou ão é compa-

nheira inseparável da mais extrema dificuldade na pronunciação, 

de maneira que, quem não habitua o ouvido, os lábios e a gar-

ganta desde a primeira infância, jamais chegará a pronunciar 

christaom ou christão, plural christoms ou christãos como um 

português ou brasileiro. 

                                                 
(17) Ditongo é formado das palavras gregas dis duas vezes e phetheggomai, 

zoar; por isso assim se deve escrever e não ditongo. 
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Tanto é verdade que esta desagradável e mal sonante ter-

minação em ão foi importada pelos imigrantes de Além Mein 

porquanto entre os aldeões do país de Schwaben, Schweiz e El-

sass, ainda hoje, nos dialetos celdeutschs atroam os órgãos auri-

culares, de quem os houve pronunciar sua bizarra algaravia. Al-

guns termos, que escaparam ao grande reformador da língua 

deutsch, ainda hoje vogam como membros isoladamente desgar-

rados por entre as ondas literárias: Entre outros citarei os termos 

alaun, zaum, alumen(18) brida. O termo melouçu, não obstante 

assim se escrever a pronuncia vulgar é tão nasal como em me-

laum. A fim de reter na memória a fieldade do ditongo do a 

classe elevada da Deutschland aprende desde a escola o seguinte 

versículo: Schtaun, gaun, bleibe laun. Em alto deutsch exprime 

stehen, gehen, bleiben lassen, o que corresponde aos verbos 

portugueses levantar, andar, esperar, deixar. 

Excetuando o deutsch e modernamente o português, não 

consta que em outra língua ocidental existiam povos, que em-

preguem em sua linguagem o ditongo, de que tenho faldo. 

Na oratória e sobretudo na poesia é onde o choque naso-

gutural do ditongo ão ofende com mais vivacidade os órgãos 

delicados do ouvido; por isso os grandes poetas, como Ca-

                                                 
(18) Alumen. Os latinos escreviam Alumed, ou alum. Não há precisão de dois 

termos para designar o mesmo sulfato de alumen e potasche. O termo potas-

che é puro deutsch cuja ortografia se acha adulterada em potassa. Não se 

deve confundir alumen, com o metal alumínio descoberto pelo químico deu-

tsch Wohler em 1827.   
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mões(19) e Porto Alegre, menearam por tal sorte as delicadas 

fibras de seu cérebro admirável que, em seus divinos cantos, 

poderão evitar uma grande parte dos escolhidos, em que só so-

bram os  frágeis bateis. Este fato é sumamente importante. 

Por ele se pode bem avaliar a variável extensão do idioma 

português, enriquecido pela maviosa língua sintética dos Tupis e 

o gênio admirável dos cantores dos Lusitanos e de Colombo. O 

primeiro foi, ainda que raras vezes, arrastado pela força do ritmo 

ao emprego de alguns termos terminados no ditongo do, em vá-

rias oitavas de sua imortal epopéia; o segundo não foi menos 

cauteloso em nodoar as estâncias de seu sublime poema com 

essa tacha, que tanto macula e tisna a beleza da nossa rica e 

harmoniosa língua. 

Porto Alegre escreveu a terceira pessoa do plural dos ver-

bos, como usaram os antigos, e com esta simples mudança alivi-

ou o idioma de uma grande parte do pesadelo de um ditongo, 

que, sem dúvida, muito deve torturar um gênio nimiamente 

harmônico como o seu. 

O grande historiador contemporâneo A. Herculano deu 

primeiro esse belo exemplo em suas ponderáveis e interessantes 

obras. Afora a mudança da terceira pessoa do plural dos verbos, 

que de ão reaparecem em am e nem um outro trabalho tenho 

visto no sentido do restituir ao português a pureza de sua eufôni-

                                                 
(19) Camões. Acho mais suave o emprego de assento agudo ou circunflexo 

sobre o ê do que o sinal ortográfico – que restitui a desinência do ditongo 

avens.  
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ca harmonia, a não ser o poético de Costa e Silva, assim princi-

piando segundo creio: 

 

”Grandes guerras se apregoam, 

Lá no reino de Aragão. 

Triste de mim, que sou velho; 

Nas guerras me matarão”. 

 

A franqueza de minha memória, como disse no começo 

desta exposição, conduziu-me a procurar um sistema de unifica-

ção ortográfica, sem ofensa dos direitos etimológicos, adquiri-

dos por seus autores. Depois disto passei a dar o valor fonético 

das letras c, r, s, z. 

O neologismo, que aparece no r dobrado, consiste unica-

mente no interlaçamento dos dois caracteres manuscritos, em 

uso no alfabeto das línguas analíticas modernas, com o fim úni-

co de dar a cada um deles a separação fonética, que lhe é devida, 

tais como, ere, erre, pra facilitar o trabalho, na composição ti-

pográfica; seguindo nesta parte o exemplo do w dobrado, a que 

no alfabeto inglês tem o som de u e no deutsch o de v, represen-

tando em cada uma das línguas o respectivo valor fônico. No 

alfabeto português não há precisão desta letra, por serem estes 

dois sons representados pelo u e v. Entre tanto o dobbljuh, co-

mo lhe chamam os ingleses, deve ser conservado e até ensinar-

se o uso de seu som, entre as duas nações, como seja a pronún-

cia do nome próprio Guilherme, que os ingleses escrevem Willi-
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am e pronuncia Uilliam. Os deutschs escrevem Wilhelm, nome 

que pronunciam Vilhelm. 

O emprego, que faço do y do alfabeto grego, nos vocábu-

los da língua tupi não indica variação alguma fonética. Tanto os 

portugueses como os Tupis, exprime m o som do ipslon pelo i; 

contudo dele me sirvo todas as vezes que a composição do ter-

mo é formada da raiz ig(20) que significa água e quando i precisa 

acento agudo. Exemplos do 1° caso: Itaitera, Pirai, Piaui, Pi-

rangi, Paraguai, Itain. Exemplos do 2º caso: Tupi, Itacolumi, 

Jacamim. Em todos os termos dessa procedência suprimimos o 

h, como em Piauí (água piau), porque no tupi, segundo concor-

dam os etnógrafos, não existe som algum correspondente e esta 

letra. O nome, que tem no alfabeto português, é egá, seja sua 

aspiração forte, ou imperceptível. Esta letra nos vem do alfabeto 

romano, visto que os hebreus e gregos a não tinham, posto que 

representassem seu valor fonético por diversos sinais. 

A criação indicada dos termos “pater e mater” é justifica-

da pela falta, que deles existe na locução portuguesa. Na lingua-

gem infantil as crianças balbuciam o nome de seus progenitores 

“papa, maman”. No Brasil os Caetés, os Cariris e todos os des-

cendentes da grande família “Tapuia” pronunciavam esta articu-

lação balbuciativa acrescentando um “i” na terminação do pri-

meiro termo, e um “in” no segundo caso. Dos Aborígines pas-

sou o uso aos nacionais, de maneira que no Brasil em geral se 

                                                 
(20) V. G. Dias, Dicionário da língua tupi p. 188 e v. Martius; Etnografie 

Amerika’s tom. II. p. 96.  
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pronuncia “papai, mamãe”, acrescentando um “n” no último 

termo. O mesmo não acontece em Portugal, onde as crianças se 

suas amas dizem “papa, maman”, ao passo que os adultos se 

exprimem “meu pai, minha mãe”. Por hora não entro na inda-

gação se a diferença das duas locuções é anterior ou posterior à 

publicação do Dicionário de Morais. O certo é que o grande 

lexicógrafo brasileiro modelou estes termos com os havia balbu-

ciado na infância e da mesma sorte os transmitiu a Portugal. 

Ora, a locução severa do homem, não devendo ressentir-se da 

imperfeita articulação infantil, as primeiras nações do mundo 

civilizado adotaram termos diferentes para exprimir a idéia su-

blime da perpetuação do gênero humano. Os Franceses dizem 

“pére, mére; os Deutschs, vater, mutler: os Ingleses, father, 

mother; os Italianos e Espanhóis, padre, madre”, ou seja, da 

etimologia latina “pater, mater, ou do grego, pitri, mitri, ou do 

sanscrit, pitri, matri”. Os portugueses achando-se aquém desse 

movimento literário, proponho a introdução dos termos “pater, 

mater”, puramente latinos. Não convém adotar as formas italia-

na e espanhola padre, madre, porque em português “padre” 

designa um funcionário eclesiástico e o termo “madre” em ana-

tomia(21) exprime, vulgarmente, a víscera da mulher, em que se 

desenvolve o feto. 

A principal parte desta ligeira exposição consiste na substi-

tuição, que ouso fazer, do ditongo “ão”, a que tenho uma repug-

                                                 
(21) Anatomia, do grego, anatome através e a ação de cortar, o que significa 

dissecar. 
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nante aversão, em om, cujo plural segue as regras da gramática, 

a respeito dos nomes acabados em om, que mudam o “m em 

ns”. Nesta parte me parece conformar com a índole da língua 

portuguesa, que é mais afeiçoada ao “m”, no final dos nomes do 

que ao “n”, como vê-se nos poucos termos que escaparam do 

naufrágio, pela invasão do ditongo “ão”, tais que, “dom, som, 

tom” e todos que terminam em “íon” nas línguas espanholas e 

francesas, os quais terminavam em “om” como usavam os anti-

gos, que conservaram a pureza por locução lusitana, como em 

Dom Duarte XI, rei de Portugal. Os nomes próprios hebraicos, 

tais que “Adam, Joannes, Simon e outros”, devem ser escritos 

como escreviam originariamente os hebreus, ou como nos 

transmitiram os latinos. 

Eis o esboço da exposição, que dirijo aos sábios e aos lite-

rários brasileiros e portugueses e sobretudo à mocidade talentosa 

e progressista do Brasil, a quem suplico o favor de sua pondero-

sa meditação, pois que não deve ser a moderna e brilhante nação 

brasileira a última a sacudir o jugo que nos constrange a fugir à 

luz do século XIX, para andarmos, de rastos, pantografando as 

misérias de limbo da meia idade. Enfim, a esperança, que, como 

diz Porto Alegre, caminha com um braço no céu, outro na terra, 

me anima a crer que não só nossa literatura deixará de ficar es-

tacionária, como irão caindo os demais anacronismos, que tanto 

envergonham e deslustram a nação brasileira. 
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ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS DAS CIDADES DE 

VILLAS DO CRATO, BARBALHA  

E JARDIM DA PROVÍNCIA DO CEARÁ  

IMPÉRIO DO BRASIL 
 

O. D. C. 

Marcos Antonio de Macedo 

 

Senhores Vereadores, 

 

Não me achando em posição de prestar ao meu país outro 

serviço de mais vasta importância, tenho a honra, senhores verea-

dores, de vos oferecer este opúsculo, em que podereis ver e consi-

derar sobre as medidas nele proposta. Não me cabe ajuizar da efi-

cácia, que poderão elas produzir, se tiverem de ser negligentemente 

executadas, mas o que a ninguém será permitido é de duvidar de 

minha sinceridade em sua exposição e do fervoroso desejo que 

tenho de ver a prosperidade do Brasil, em geral e em particular, do 

lugar que me serviu de berço e em que passei os mas florescentes 

dias de minha juventude. 

A primeira carência, que pode sentir um povo que deseja sin-

ceramente constituir-se em nação regular é a instrução geral, de-

mandada na massa da população. 

É só por via da instrução que um povo livre pode discutir e 

providenciar sobre os meios de ocorrer às suas necessidades locais. 

Mas o ensino é confiado aos governantes, que conservam a instru-

ção popular como um monopólio, para dele se servirem em ocasião 
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oportuna. Não falo pois dessa primeira urgência, que é afetante a 

todos os povos brasileiros, nem também dos meios de locomoção e 

transporte. O Cariri terá ainda de lutar com suas bestas de carga 

antes de ver efetuar-se a troca de seus ricos produtos agrícolas pe-

los meios praticados nos países industriosos. 

O projeto, que submeto à sabedoria de vossas deliberações é 

todo da atribuição das câmaras municipais, segundo o ato adicional 

à constituição brasileira, pois que ele se refere às águas nascentes 

em seus respectivos municípios, as quais tendem a faltar, por serem 

aplicadas às exigências da agricultura e consistirem as medidas 

propostas, em construções mecânicas(1) da mais simples execução. 

Estas construções, a que os profissionais dão o nome de 

comportas, para diferenciá-las das eclusas(2) que são obras do 

mesmo gênero, porém de execução mais perfeita e dispendiosa, 

aplicadas aos canais de navegação. 

No mapa topográfico do Cariri, que, como curioso levantei, 

podereis ver a simplicidade como que são feitas estas máquinas, as 

quais poderiam ser executadas mesmo no país, mas como seu as-

sentamento exige um grau supremo de solidez, e o efeito desejado 

depende da unificação de um sistema aplicado convenientemente 

                                                 
(1) Mecânica vem do grego “mkhane” (máquina”; por isso é escusado seguir-

se a tradução etimológica francesa, “mecânica” como muitos fazem. 
(2) A invenção das eclusas é italiana e data do século XV, mas os inventores, 

dois mecânicos de Viterbo, ou seus compatriotas, lhe deram o nome de “cate-

ratte”, imposta. Os franceses compuzeram o nome técnico écluse, do latim 

“eclausus ou exclausus”. Eclusa é pois a fórmula ortográfica, que deve per-

manecer.  
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às correntes, propondo às câmaras municipais a aquisição de quatro 

artífices experimentados na prática dessas construções hidráulicas. 

Não posso ir a Wildbad, sem ser abalado pelas mais vivas 

impressões. Todo o meu ser se transporta ao Cariri, cuja imagem se 

retrata a meus olhos na contemplação das torrentes da floresta Ne-

gra, a Hercínia Silva dos romanos. Aí vejo o Itaitera, o Granjeiro, o 

Caldas, o Crauatá e um sem número de outros ribeiros, que se des-

prendem da encosta araripense e escondidos por baixo de festões 

de flores,  que desabrocham perenemente por entre as lindas pal-

meiras e por entre as gigantescas árvores de nossas florestas secula-

res e se precipitam de rochedo em rochedo até que a mão do lavra-

dor os force a derramar, sem arte alguma, sobre os campos irrigá-

veis, a totalidade de suas águas puras e cristalinas.  

O alpestre espetáculo de Wildbad, que contemplo a mais de 

14 anos e que tanto encantem pelo aspecto bizarro das montanhas, 

como pelo desenvolvimento da indústria humana, que sabe conver-

ter em proveito do homem às obras primas da natureza. 

Aqui a mão do artista se esforça em ornar as obras inimitá-

veis de Deus. 

As florestas são plantadas pelo homem; as campinas são ro-

teadas com arte, a fim de perderem a aspereza e os acidentes opos-

tos a faculdade produtiva da agricultura; as águas são aumentadas 

no alvo de suas correntes com o duplo fim de tornar sua potência 

flutuante mais vigorosa e aproveitável, e de se prestarem suficien-

temente ao serviço da agricultura, ao passo que se prestam em sua 

passagem ao benefício das artes mecânicas. 

Entre nós só se vê o reverso do quadro. 
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A natureza é inimitável e o homem apenas procura desfrutá-

la, destruindo por todos os meios, até pelo incêndio, os encantos, 

de sua divina beleza. 

Estas considerações me assaltaram este ano mais vivamente o 

espírito do que nos anos anteriores, e ponderando seriamente sobre 

as nossas coisas ocorreu-me propor a meus patrícios as medidas, de 

que vos tenho falado. Elas não são superiores às vossas forças, e 

para que as possas levar à execução tomo a liberdade de indicar-

vos um meio fácil e pouco oneroso aos habitantes de vossos muni-

cípios, como seja o contrato de um empréstimo municipal. 

Supondo-se que a totalidade da empresa absorverá 

50:000$000, o contrato de empréstimo deve ser fundado nesta ba-

se, sobre a qual serão calculados os juros de 6% e mais as despesas 

e rebate das obrigações em sua emissão. 

Os juros convencionais no Cariri, sendo excessivamente ele-

vados, as câmaras não achariam empréstimo algum a juros legais; 

por isso as obrigações municipais podem ser emitidas a razão de 

18% de desconto a fim de animar os emprestadores, ou tomadores 

de obrigações, as quais ficarão vencendo o juro legal de 6%, duran-

te o tempo prefixo para o pagamento, o que costuma ser feito a 

longo prazo, a fim de poder efetuar-se sem atropelamento. O pa-

gamento ou pode ser feito por amortização, como acontece com as 

apólices do nosso governo, ou a prazos fixos de 25, 50 e 100 anos, 

ou conforme o tempo em que for concordado. 

Esta é a base em que repousa todo empréstimo contraído pe-

los governos modernos. Sobre ela o governo francês acaba de con-
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trair um empréstimo colossal de 2 milhares de francos a juros de 

5% e com rebate na emissão dos títulos de dívida, na razão de 18%. 

Sobre o tempo do pagamento, é, como disse, aquele que for 

mais conveniente, o que é inteiramente arbitrário. 

Durante a guerra entre a França e a Deustschland, o governo 

do Wurttemberg contraiu um empréstimo a juros de 6% sendo as 

obrigações emitidas a par e o pagamento marcado no prazo de 3 

anos. 

Alguns governos costumam hipotecar bens imóveis nacio-

nais, em garantia de suas dívidas. Assim se pratica na Áustria e 

outros lugares. 

Da mesma sorte poderiam obrar as camadas municipais do 

Cariri, hipotecando seus ricos patrimônios, com o fim de animar os 

prestadores. Contudo não creio que o patriotismo dos Caririenses 

consista em praticar-se esta sorte de desaire para corporações vir-

gens de obrigações pecuniárias, principalmente quando a dívida 

projetada é de um valor relativamente insignificante e os benefícios 

que dele se deve esperar são incalculáveis. 

Com a utilidade do projeto de aumento das águas nas corren-

tes do Cariri deve resultar em prosperidade geral, também o sacri-

fício deverá atingir à participação de todos os habitantes de certa 

abastança. Pelo que o valor das obrigações, ou apólices da dívida 

municipal deve ser correspondente a todas as fortunas, o que não 

impede aos fazendeiros, negociantes e ricos proprietários de toma-

rem centenas de apólices, as quais prestarão ao Cariri a vantagem 

de girarem como moeda local; precedendo a transferência dos to-

madores, se elas forem nominativas, seja sem formalidade alguma, 
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quando contiverem a nota de: ao portador, o que é mais prático e 

favorável ao comércio. 

Se as câmaras tivessem de despender de uma só vez a soma 

de 50:000$, em que tenho calculado a totalidade das despesas e se 

tivessem às apólices de ser emitidas ao par, deveriam dividir o ca-

pital em 2.500 apólices, a razão de 20$ cada uma, mas, sendo pre-

judicial o contraimento de dívida sem um emprego imediato, será 

suficiente se as câmaras se dignarem de aderir o meu projeto, emi-

tir 1/4 do total de 50.000$ o que será bastante, a meu ver, para as 

despesas com o engajamento dos quatro artifícios, de que fala o 

texto, seu transporte ao Ceará, compra e embarque das respectivas 

ferramentas; o que perfaz a conta de 12.500$. É sobre esta base que 

deve ser feita a primeira emissão. Se o título de dívida for de 

20$000, o emprestador só terá lugar 6$666 que corresponde ao 

quarto de 20$, pelo que receberá anualmente o juro de 6% entre o 

4º 1$200. 

Neste caso a emissão deve ser de 1.875 apólices, correspon-

dente a soma de 12.500$ e mais a quantia correspondente à taxa de 

18% com rebate dos títulos na ocasião da emissão. 

Sobre a mesma base poder-se-á emitir títulos de 100$, 50$, 

10$ e  5$, além dos de 20$. Os títulos devem ser acompanhados de 

certos números de substitutos, a que no comércio e em finanças dá-

se o nome de cupom(3). Cada cupom representa o interesse anual do 

título respectivo. 

                                                 
(3) Cupom vem do verbo francês “couper cortar”. São pequenas tiras impresas 

em uma folha de papel, de que se corta a parte correspondente ao juro de seis 

meses ou de um ano.  
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Para que as câmaras municipais possam adquirir um emprés-

timo é necessário obter autorização da assembléia provincial, nos 

termos do art. 11 § 3º do ato adicional. Tanto no que respeita a esta 

autorização, como ao tempo da obtenção e mais termos do emprés-

timo, as câmaras devem marchar de acordo. 

Mas como o valor dos capitais seja diverso e a responsabili-

dade dos pagamentos pertença a cada uma, conforme e quota de 

seu empréstimo, os títulos devem designar as respectivas municipa-

lidades. 

O município do Crato deverá emitir, da primeira vez, a meta-

de dos títulos correspondentes a 12:500$ e a outra metade reparti-

damente com igualdade pelas câmaras de Barbalha e Jardim, 

Para o pagamento dos cupons deliberarão como lhes parecer 

justo e equitável. Entretanto me parece que uma ligeira taxa lança-

da sobre os animais soltos na chapada do Araripe será um grande 

auxiliar, quando não suficiente para cobrir o acréscimo de suas 

despesas. 

Tendo sido encarregado, em 1836, pelo presidente Alencar, 

de fazer o engajamento de 18 artífices, e os não encontrando em 

Saint Claude, lugar designado, só consegui efetuar o contrato, em 

Geneve no verão de 1837. 

Na Suíça fui recebido e acolhido pelas altas autoridades hel-

veticas e notabilidades do país com a mais cordial solicitude. Entre-

tanto um jornal de melhor voga publicou um artigo furibundo con-

tra o governo geral do Brasil, sua falta de fé no cumprimento dos 

contratos e recordando enfim a história desagradável do engaja-

mento feito pelo governo do Rio de Janeiro em 1819. 
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O caso é que no meu contrato só figuraram Dustschs e um ou 

dois franceses. 

Voltando a Paris, achei-me com 16 engajados e duas pessoas 

mais de uma família pertencente um deles. Porém não tendo rece-

bido o dinheiro tão prometido para a execução do contrato, vi-me 

nos mais cruéis embaraços. 

Com uma carta particular do presidente senador Alencar 

achei o capital preciso, adiantado pelo português Ângelo Francisco 

Carneiro. A letra sacada pela quantia adiantada foi no Ceará apon-

tada na ausência do senador, porém felizmente satisfeita. 

Esta história abreviada, que talvez pareça extemporânea, tem 

por fim, senhores vereadores, precaver-vos das facilidades em fazer 

contratos, sobretudo em país estrangeiro, e dos embaraços na práti-

ca de sua execução, quando as medidas preventivas deixam de ser 

de antemão tomadas. 

Esta grave circunstância em fez criar aversão à incumbência 

desta ordem. Contudo se as câmaras aprovaram o projeto oferecido 

e me julgarem digno de contratar os artífices de que se trata e as 

competentes ferramentas, eu me ofereço a executar gratuita e des-

veladamente o que me houver de ser ordenado; sendo a minha re-

compensa o beneficio de meu país, que tanto venero e amo. 

 

Stuttgart, Agosto de 1871. 

Marcos Antonio de Macedo. 
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Se o Ceará não pode presentemente, entrar em paralelo 

com as grandes províncias do Brasil, no que respeita à riqueza 

agrícola, base de nossa prosperidade, em compensação, um ele-

mento salutar pôs a natureza à disposição do cearense par servir 

de sólido fundamento à base sua futura grandeza. Este elemento 

é salubridade do clima, a qual é engendrada pela mesma causa 

geradoras das secas, que impedem o desenvolvimento das flo-

restas, condensadoras dos vapores atmosféricos, que se precipi-

tam em chuva. 

Os densos e rasteiros matos, que cobrem o solo cearense e 

reverdecem, na curta estação das chuvas, as relvas, que, renas-

cendo na mesma estação, concorrem com os arbustais para o 

encanto de suas campinas e as florestas, que adornam o grupo 

orográfico de Baturité, e da cordilheira Ibiapaba, sobretudo no 

Araripe, exercem as funções depurativas do ar, absorvendo o 

excesso de carbono, ou gás deletério e o converte em oxigênio, 

ou gás vital, que é derramado na atmosfera e posto em equilíbrio 

pela ação dos ventos, que giram na superfície do globo em todos 

os sentidos. 

Esta lida salutar da natureza principia, no Ceará, com as 

chuvas de outubro, chamadas “chuvas de caju”, as quais os abo-

rígines designam pelo nome de “piraúba” isto é, chuvas brandas, 

precursoras da abundância pelo enverdecimento, vestidura, flo-

rescência e frutificação dos vegetais(1).  

                                                 
(1) Piraúba. O ilustre poeta G. Dias, no seu Dicionário da língua tupi, dá o 

verdadeiro sentido do termo “oba”, em contraposição ao pensar do autor de 
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Dicionário brasileiro, que traduz o mesmo vocábulo por vestido, roupas; o 

que os aborígines não conheciam. 

É pena que o sábio brasileiro nada tenha dito sobre o termo “pirá”, que sig-

nifica peixe. Chuva é designada pelo termo “amana”. Verdade é que Gonçal-

ves Dias tratando dos termos “caju”, acajú, açaí, pág. 8, diz, que piraúba é a 

chuva de Agosto, que destrói as flores de caju. Com o que não concordo.  

O tupi é uma língua sintética, fundada quase sempre em radicais onomató-

picos, de que se derivam os sons, que entram na formação dos termos com-

postos, em abundância na mesma língua. 

Dois radicais descobrimos no dicionário citado, que se prestam à composição 

do termo “pirauba”: pira e pyra. A primeira entra na composição do termo 

“pirajaguar”, que por abreviação se diz Pirajá. 

Pirajá é uma chuva tempestuosa, que nos mares do Brasil, principalmente 

na altura da Bahia, principalmente na altura da Bahia, faz o terror dos nave-

gantes de cabotagem. 

Os tupis e os tupinambás diziam que esses tufões, ou trombas d’água e 

vento, tragavam os peixes com se fossem animais carnívoros. Daí pois me 

parece vir a etimologia deste termo e não de “piraju”, como diz o Sr. Malta, 

citado na meritória Corografia do Brasil, do Dr. Melo Morais, tom. 2º, pág. 

251. 

As chuvas de caju em vez de destruírem as flores do cajueiro, como diz o 

dicionário mencionado, as fazem desabrochar com mais vigor o contribuem 

para o rápido desenvolvimento e maturação dos frutos. 

Um fenômeno bem diverso contribui para a destruição das flores do cajuei-

ro e crestação de seus embriões, com para a ruína da germinação das plantas 

delicadas. 

Este fenômeno é a irradiação noturna, pela qual os vegetais sofrem um 

abaixamento de temperatura superior ao do ar ambiente. Achando-se a at-

mosfera serena e sem nuvens, as plantas se resentem da irradiação precipitada 

e seus efeitos são mais desastrosos. 
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A estação das chuvas, anunciadas pelas chuvas de caju, 

principia em Janeiro e terminam em Maio. Nesse tempo os ven-

tos regulares, que giram constantemente desde a oeste, paralelos 

ao Equador e em suas vizinhanças, parecem abaixar-se e dimi-

                                                                                                         
Como o fenômeno da irradiação seja mais freqüente nas noites de lua, da 

nossa primavera, é ele, em geral, atribuído à influência deste planeta; por 

isso, o vulgo cearense lhe chama “lua criz”, porém no sul do Brasil, o conhe-

cem por “geada”. 

Os aborígines peruanos e brasileiros conhecem o fenômeno da irradiação 

noturna e neutralizavam seus efeitos por um processo simples e eficaz, o qual 

é transmitido de país a filhos, desde tempos imemoriais e praticado no Ceará, 

pelo modo seguinte: 

No tempo conveniente, famílias de aborígines, hoje mais ou menos civiliza-

das, habitam os cajuais, que lhes servem de casa. Varrem as folhas secas e as 

conservam em tulhas por baixo das plantas. 

Nas noites de lua clara, em sentindo e impressão de uma precipitada irradia-

ção, tocam fogo nos monticolos de folhas, e formam desta sorte uma atmos-

fera artificialmente quente, que impede a congelação as flores e embriões do 

caju. 

É necessário lembrar que os cearenses de origem européia não cuidam destas 

minudências. Entretanto vi muitas vezes praticarem o mesmo processo em 

vazantes de melão. 

Sobre a radical “pyra” diz o dicionário citado, pág. 131, que é característico 

dos particípios passivos; ex., Juca pyra a coisa morta e também o que é, ou 

era morto. 

Entendo pois que a etimologia das chuvas, que no Ceará reanimam a terra e 

vestem as plantas, que de seis a oito meses, nos anos regulares, jazem amor-

tecidas pela seca e rigores do sol, provém da reunião do particípio do verbo 

“Juca" matar do termo “uba”, folha. Neste caso será o termo “pirauba”, assim 

dito por abreviação, composto, com todas articulações: “Juca-pirauba”.       
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nuir a rapidez de sua marcha ordinária. Neste estado eles exer-

cem grande pressão sobre as camadas do ar, vizinhas a terra, 

produzindo uma sorte de represa na atmosfera, da qual resulta o 

excesso de eletricidade, que muitas vezes, se observa; acúmulos 

de nuvens e as chuvas. Então aparecem os ventos irregulares e 

variáveis, que importam os vapores aquosos do oceano e os in-

corporam aos que se desprendem dos ventos constantes ou ge-

rais como vulgarmente lhes chamam, e purificam o ar disper-

sando, pelo espaço, os miasmas deletérios, acumulados na su-

perfície da terra. 

Na estação seca, isto é, de maio a janeiro, os ventos regula-

res se elevam e em sua marcha, de cem a cento e vinte quilôme-

tros por hora, encadeiam e arrastam todos os vapores aquosos e 

deixam o Ceará na mais límpida e serena calmaria. Nesta carrei-

ra violenta, os ventos regulares só encontram obstáculo na Cor-

dilheira dos Andes, que por sua gigantesca elevação, os obriga a 

despejar o excesso de vapores, que haviam acumulados, desde 

as costas desabrigadas do Ceará até o Peru. Isto é tanto mais 

positivo quanto se observa que além dos Andes, como em Lima 

e em geral na costa peruana, a chuva é desconhecida. As chuvas, 

que se formam e caem entre o rio Parnaíba (Paranaíba) e a 

mesma cordilheira, são devidas a circunstâncias especiais como 

sejam a imensa acumulação de vapores e desagregação das mo-

léculas rasosas das camadas inferiores, que acompanham as cor-

rentes superiores, das quais se desprendem e caem por seu peso 

específico. O Pará e Maranhão escapam dos rigores desta teoria, 

tanto por se acharem fora da linha, em que giram os ventos regu-
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lares, como por servirem de receptáculo ao imenso depósito dos 

vapores, que subindo aos Andes, pela via área, descem ao Atlân-

tico, transformados em água pluvial, pela colossal artéria do 

Amazonas e seus inumeráveis afluentes. 

Findas as chuvas, os rios do Ceará, poucos se demoram em 

lançar suas águas no oceano, de maneira que no mês de junho 

pode-se atravessar a pé enxuto, não só os ribeiros menos consi-

deráveis, como o próprio Jaguaribe, desde a sua origem até perto 

do Aracati, onde chegam as marés. 

O rio Salgado, antes de 1816, corria todo o ano até a cida-

de do Icó, porém depois daquela época os habitantes privados de 

águas vivas, durante a seca, recorrem ao processo das cacimbas, 

geralmente adotado na província(2). 

As lagoas secam; miríades de aves aquáticas emigram; os 

peixes se recolhem aos poços, alimentados por uma tênue cor-

rente subterrânea, que se observa no leito ressecado dos rios, 

entre o subsolo impermeável e a camada de areia, que o cobre as 

plantas anuais desfalecem e morrem, prematuramente e as viva-

ces, perdendo as folhas e os renovos, apresentam a imagem da 

tristeza e da desolação. Os ventos irregulares se retiram, e incor-

porando-se às correntes superiores levam consigo os vapores 

acumulados no ar, durante o tempo chuvoso; removem para lu-

gares longínquos as forragens, chamadas “mimosos”, que cons-

tituem o primor da alimentação dos gados, e deixam os campos 

varridos como pela impulsão da vassoura. O solo desnudado e 

                                                 
(2) Hist, da prov. do Ceará part. 1ª pág. 5. 
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seco se fende em numerosas gretas, a fim de dar passagem a 

umidade, que servem de alimento aos vegetais. A terra neste 

estado agonizante, cujo quadro apenas esboçamos, parece não 

mais prestar-se ao favor da habitação do homem, entretanto ve-

jamos como a Providência se compras em espargir e prodigali-

zar o benefício de suas compensações. 

Em nenhum outro ponto do Brasil a população goza, em 

maior escala, dos dois grandes elementos, que a natureza conce-

de ao homem, para seu engrandecimento e prosperidade, isto é a 

salubridade do clima e a fertilidade do solo. Entrar em detalhes 

para a demonstração da superabundância destes dois benefícios 

seria cansar-nos, sem jamais poder expor todas as provas dele 

resultantes. Por isso nos limitaremos a apresentar o estado atual 

da população cearense comparado com o que ela era em épocas 

anteriores. 

 

QUADRO DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DO CEA-

RÁ, DESDE 1775 A 1860 E SUA RELAÇÃO POR LÉGUA 

QUADRADA, PELO SENADOR POMPEU(3). 
1775 34,000 7 h. 

1810 130,000 28 h. 

1813 149,285 32 h. 

1819 201,170 43 h. 

1835 240,000 51 h. 

1857 486,208 104 h. 

1860 504,000 108 h. 

                                                 
(3) Adiante trataremos da razão, pela qual o rio salgado deixa de correr, como 

antes. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

36 

 

     A população, escrava em 1860 era, segundo o mapa anexo ao 

quadro, p. 299, de 33,441, o que dá 1 escravo por 14 pessoas livres. 

“Segundo o interessante esboço anexo ao catálogo dos objetos en-

viados da exposição de Paris, em 1867, p. 31, a população livre do 

Ceará, nessa época, era de 520,000 habitantes e a escrava chegava 

ao número de 30,000 almas. 

Destes dados vê-se que a população dessa província não só 

jamais decresceu em tempo algum, nem ficou estacionária, apesar 

das grandes secas, que oprimem e acabrunham, em certas épocas, 

mas que tem crescido de modo admirável, em proporção ao cres-

cimento da população das províncias vizinhas, tais como o Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Piauí. A população dessas províncias é 

contada no esboço de 1867; a que nos referimos, pelo modo se-

guinte; Rio Grande do Norte 240,000 habitantes, entre os quais 

5,000 escravos; Paraíba, 300,000 habitantes, sendo 40,000 escra-

vos, Piauí, 250,000 habitantes, sendo 20,000 escravos. A causa da 

desproporção, no crescimento da população dessas quatro provín-

cias não reside, nem na antiguidade de suas descobertas e coloniza-

ção primitiva, nem na extensão de seus territórios, nem em torren-

tes de colonização espontânea, ou entretida por capitais de nem 

finalmente, em proteção especial do governo metropolitano, colo-

nial e brasileiro, mas em vícios na salubridade do clima.  

A Paraíba foi descoberta e fundada em 1582, o Rio Grande 

em 1597, o Ceará em 1611 e o Piauí em 1674(4). O território dessas 

                                                 
(4) Ensaio Estatístico da Província do Ceará pelo Senador Pompeu, tom. 1, p. 

288 e seg.   
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províncias é calculado pela seguinte maneira: Paraíba, 32,400 mi-

lhas quadradas; Rio Grande do Norte, 18,000, Ceará, 32,645, Piauí 

94,500 milhas quadradas(5). Muito pouca ou quase nula foi à imi-

gração primitiva, vinda diretamente para estas províncias. Toda 

população de origem européia, mais ou menos mesclada de sangue 

africano, que se veio incorporar às hordas pacíficas que nelas habi-

tavam, anteriormente, procede de Pernambuco, Maranhão, Bahia, 

Sergipe e Alagoas. O interior do Ceará diz o desembargador Arari-

pe em sua interessante história do Ceará(6) que se achava em poder 

dos aborígines Cariris, formando hoje as importantes comarcas do 

Crato e Jardim, descoberto por agentes da casa da Torre da Bahia 

(pelo meado do século 17) só foi convenientemente explorado por 

uma imigração baiana, no ano de 1660”. A esta imigração espontâ-

nea seguiram-se outras compostas de imigrantes de Sergipe e Ala-

goas. Pelo fim do século 17 foi o Piauí colonizado por imigrantes 

da Bahia, debaixo da inspeção dos jesuítas, que nele fundaram 

inumeráveis fazendas de gado e escravos. Em continuação muitos 

imigrantes do Ceará aí se estabeleceram(7). 

Quanto à colonização externa, posterior à independência do 

Brasil, estas quatro províncias se acham no mesmo pé de anima-

ção. O mesmo acontece a respeito do alento, que se espera do go-

verno, geral e provincial; o primeiro cuida do engrandecimento da 

metrópole, para o que exerce a mais dasarrazoada centralização; o 

segundo diz: os impostos concedidos à província apenas chegam 

                                                 
(5) Comp. de Geog. pelo Sr. Pompeu, 4” Ed. p. 307 a 417. 
(6) Esboço cit. tradução deutschs, p. 5. 
(7) Comp. de Geog. Cit. Pág. 398. 
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para a manutenção do exército de empregados públicos e de alguns 

apaniguados do favoritismo cesariano. 

O Senador Alencar, animado do mais ardente e patriótico de-

sejo de tirar o Ceará da apatia desanimadora em que jazia, a par das 

províncias vizinhas, principiou sua administração por ordenar, em 

1836, o engajamento de 18 artífices, oficiais e mestres de obras, e 

120 colonos das ilhas portuguesas. O ilustre senador entregou-se de 

alma e peito aos trabalhos mais sérios e favoráveis ao engrandeci-

mento da província, porém de pouca duração foi sua generosa em-

presa. A política conservadora invadindo o país, não só destruiu 

parte das obras concluídas pelo senador Alencar e entregou propri-

edades que se achavam começadas, como rescindiu o contrato dos 

obreiros europeus, que, sendo muito hábeis, para o Ceará!(8) se 

retiraram para as capitais das grandes províncias e entregaram seus 

utensílios ao esbanjamento e à ferrugem dos armazéns. 

A colonização pois que recebeu o Ceará, posteriormente à 

independência do Brasil, se cifra nessas dezenas de colonos ilhéus, 

pois que dos obreiros deutschs só aí ficou residindo um mestre 

carpinteiro, que muitos serviços prestou à província. 

A única obra, que o Ceará conta erigida pelo governo geral 

para proteger e animar o comércio e a locomoção marítima de seus 

habitantes e estrangeiros é o farol da ponta do Mucuripe. Quanto às 

                                                 
(8) Assim me disseram no Rio de Janeiro quando ali cheguei em outubro de 

1838, onde encontrei parte dos ditos obreiros, tendo ido outros para o Mara-

nhão e Pernambuco, onde edificaram as principais obras, públicas, que ali se 

vêm. 
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obras de alfândegas e armazenagens, delas não resulta benefício 

algum direito ao país. 

São obras destinadas à proteção do fisco. O porto ainda não 

pode sair da fiscalização do engenheiro em chefe das obras maríti-

mas, que entre nós é o mesmo mar, o qual se encarrega de escavar 

as obras, a que se dá pomposamente o nome de “porto”(9), e entre-

ter sua conveniente profundidade. 

Sobre as comodidades do embarque e desembarque ainda de-

las se não cuida e acusa-se a natureza de não haver tudo vantajo-

samente confeccionado e posto à disposição do homem para delas 

gozar sem o menor esforço. Os navios que ancoram no Ceará ba-

lançam como em pleno oceano. 

O embarque e desembarque dos gêneros e mercadorias são 

feitos como Deus ajuda aos interessados. Os viajantes apresentam 

neste ato, sobretudo no desembarque o triste espetáculo de um ver-

dadeiro naufrágio. A vantagem real que recebem da comunhão 

brasileira as províncias atrasadas é o grandioso benefício da inte-

gridade nacional, da manutenção da ordem, da segurança individu-

al, da liberdade de ação e da palavra e sobretudo da liberdade da 

imprensa, cuja franqueza, no Brasil, iguala se não excede, às me-

lhores instituições do mundo. 

Com tais elementos um povo pode chegar ao Zenith de sua 

grandeza e prosperidade se não é embrutecido pela chaga da igno-

rância, que conduz o homem a inércia e o torna inapto para as 

grandes concepções do espírito. 

                                                 
(9) V. Esboço cit. e docum. Ofic. 
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Para que o povo cearense seja próspero e feliz não são sufici-

entes os dois elementos naturais, que tanto tem influído no aumen-

to de seu número. A força numérica também pode ser o resultado 

do proletarismo, o que jamais será levado em conta de um genero-

so esforço. Se o número dos habitantes constitui a alma e o poder 

de um país, é mister que seu fundamento seja baseado na instrução, 

na indústria, no comércio e na riqueza. 

O Cearense é naturalmente de caráter vivo e labórico. A ne-

cessidade, geradora da indústria, o tem feito abandonar o leito da 

indolência e atirar-se cegamente, por falta de instrução, ao caminho 

das artes e da indústria. 

A instrução é a primeira necessidade moral do homem, que 

sente a importância de seu ser, e conhece o papel, que tem de re-

presentar entre seus semelhantes e depois de sua morte.  

A instrução pública no Ceará, ainda que não seja mais atrasa-

da, em relação à das outras partes do Brasil, está muito longe de 

atingir o grau de generalidade desejável. Para conhecer-se este es-

tado desconsolador de nossa terra, basta abrir o Ensaio Estatístico, 

em outra parte citada, e ver-se-á que de uma população de mais de 

meio milhão de habitantes, somente 5.374 alunos freqüentavam as 

escolas em 1860(10). 

Neste mesquinho número dos que recebem instrução primá-

ria, não é permitido falar em um só aluno saído da população es-

crava, que sendo considerada como composta de animais de traba-

lho, não merece a pena receber instrução, a fim de melhor poder 

                                                 
(10) Ens. Est. do Sen. Pomp. 1º p. 806. 
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suportar o pesado julgo da escravidão, julgo aborrido, que enver-

gonha a civilização e acabrunha a santa moral de Jesus Cristo. 

O coração se contrista em considerar que no Brasil existe um 

milhão e quatrocentos mil escravos, condenados a manter o entre-

tenimento do medonho cancro, que nos legou a ignorância de nos-

sos maiores e a perpetuar o hediondo vício da estupidez e da inerte 

brutalidade. Ainda mesmo que Deus favoreça o Brasil para libertar 

os escravos sem a coação de uma guerra, que por esse motivo sur-

girá, mais cedo ou mais tarde, toda população liberta será derrama-

da na sociedade brasileira sem o menor vislumbre de instrução, 

pois nem um sintoma existe de preparação antecipada em tal senti-

do. 

O ilustre Dr. Felix Peixoto de Brito, meu amigo e colega, 

Cônsul Geral na Espanha, publicou o ano passado um folheto(11) 

sobre a emancipação da escravatura no Brasil, que merece a mais 

séria consideração, pois nesse trabalho, faz o autor as mais ponde-

ráveis e judiciosas reflexões sobre a liberdade dos infelizes escra-

vos, e sobre a instrução de seus filhos, que devem ser iniciados, 

desde sua juventude nos princípios da religião, da indústria e da 

mais severa economia. 

No Ceará, felizmente, a população escrava decresceu, porque 

sendo os escravos da ordem dos bens semoventes, e tendo tido esta 

mercadoria humana alta no mercado das grandes províncias agríco-

las do sul do Brasil, naturalmente o Ceará prevaleceu-se dessa cir-

                                                 
(11) Considerações Gerais sobre a emancipação dos escravos no Império do 

Brasil. 
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cunstância para desfazer-se de mais de 12.000 escravos nos anos de 

1860 a 1867. 

Com a diminuição da escravatura, nenhum choque sofreu a 

agricultura, a indústria pastoril e florestal do Ceará, pelo contrário 

cresce a indústria nessa província à proporção da diminuição dos 

escravos, os quais são vantajosamente substituídos por braços li-

vres. A razão dessa circunstância, que em outras partes parece fe-

nomenal, é devida ao bom senso cearense, que nunca se estribou 

nos termos do axioma, que diz: catinga de negro, cangote de boi e 

costado de burro são os três princípios fundamentais da agricultura 

brasileira. 

O obstáculo mais sério, que se opõe ao aumento progressivo 

da instrução primária, no Brasil, é o isolamento das moradas. Não 

duvido que o princípio de soledade, em que vivem os camponeses 

livres no Brasil, seja, como diz Humboldt, um incentivo de civili-

zação. Esta regra pode ter lugar nos países freqüentados por hordas 

de selvagens errantes, que se irão adomando, pouco a pouco e se 

habituando ao exemplo das moradas estáveis, no Ceará, onde os 

Aborígines se acham, sem exceção alguma, domesticados e con-

fundidos com a generalidade da população brasileira, o princípio 

do isolamento das moradias é uma barreira oposta ao derramamen-

to de instrução. O sistema de ensino primário obrigatório, de que a 

Deutschland recolhe prodígios de vantagens, é absolutamente im-

praticável entre nós, por causa do apartamento das habitações e das 

grandes distâncias, que separam as moradas, pelo que seria moral-

mente impossível ao aluno vencer essas distâncias, a fim de fre-

qüentar as escolas. A doutrina cristã é difundida com menos estor-
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vos que a instrução civil. Um eclesiástico, mediante uma ligeira 

retribuição dos povos, percorre, uma vez por ano, todos os ângulos 

de sua paróquia, a fim de neles derramar o benefício apostólico. 

Ninguém é isento, no Ceará, da participação do pasto espiritual. Os 

camponeses, no louvável intento de diminuir as fadigas do apósto-

lo, com duplicadas viagens pelos remontados, se reúnem esponta-

neamente em determinados lugares, e aí praticam os clérigos todas 

as funções relativas a seu ministério; funcionando muitas vezes por 

baixo de verdes abóbadas de árvores, como usavam os Druidas, 

ensinando os mistérios de sua seita, pelos bosques de carvalho e 

ainda hoje os patriarcas maronitas celebram a missa do Natal em 

baixo dos altos cedros do Líbano. O costume do isolamento das 

moradias, de que resultam sérios embaraços à boa administração 

civil, poderia ser facilmente reformado se os proprietários territori-

ais se avisem em só conceder, em suas terras, moradas em grupos. 

Desta sorte os moradores se iriam habituando ao estado vantajoso 

da vida social e perdendo a rusticidade da vida selvática. 

A província do Ceará é situada em uma vasta planície ondu-

lada, formada pela cordilheira Ibiapaba, que a circula pelo lado de 

noroeste, sudeste e sul e pelos contrafortes destacados da junção do 

Araripe com a Borborema, que se estendem em grande segmento 

de círculo, de sul a norte até o mar, junto à barra do Jaguaribe. Este 

imenso semicírculo montanhoso recebe, ao sair do mar, na Timo-

nia, o nome de Ibiapaba, o qual conserva, até o talhado do rio Para-

curuca, depois toma o apelido de Caratius e Coronzó, até a Várzea 

da Vaca, onde principia a chamar-se Araripe, cuja denominação 

perde no entroncamento com as montanhas de Pajeú. Deste ponto 
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principiam as designações de; Serra do Cajueiro, Pereiro, Câmara e 

Apodi. Este último nome é conservado até o promontório conheci-

do por Ponta do Melo. 

O rio Salgado, cujo ramo principal, por ser o mais extenso, 

verte do Araripe, no Jardim, e depois o Jaguaribe, correm paralelos 

a esta cadeia de montanhas, que cerca o Ceará pelo lado do nordes-

te. 

Não há dúvida que a imensa chã, que apresenta o Ceará, é 

devida ao círculo de montanhas, que se elevam em sua circunfe-

rência. Sua constituição geológica é sedimentosa. A natureza do 

terreno é de transição, apresentando um caráter nimiamente jurás-

sico no Araripe e depósitos subjacentes. 

Uma circunstância notável aparece, para que o geólogo clas-

sifique em duas divisões, bem distintas, o terreno do Ceará. 

Por toda parte do interior da província se encontra depósito 

de calcários cristalizado, o que não se vê no Cariri, nem em torno 

do Araripe, onde este mineral se apresenta, seja em grandes e pe-

quenas estratificações, seja em forma poliposas, tal é a pedra de cal 

de Milagres. 

No Cariri e em todo terreno vizinho do Araripe se encontra, 

de envolta com calhaus rolados, depósitos de peixes fósseis e ossa-

das de mamíferos de famílias extintas(12). 

                                                 
(12) No caminho do Brejo Grande aos Bastiões, no Sitio denominado Veados, 

e no de S. Francisco a eiras, no lugar Caboclo, existem ossadas de paquider-

mes iguais à dos proboscidianos fósseis, que aparecem em todo mundo. As 

primeiras parecem pertencer aos mastodontes de pequena espécie, as ossadas 

do Caboclo pertencem à tribo do grande mastodonte, ou elefante gigantesco.  
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Segundo parece a base do Araripe é formada de grandes ca-

madas de estratificações calcárias e de pedras de cantaria a que os 

geólogos ingleses chamam lias e os canteiros portugueses escre-

vem lioz, as que se mostram nas escavações feitas pelas águas cor-

rentes, de envolta com diversas formações de greda, de tauá, de 

calcários, hoolíticos, glóbulos de pedras ferruginosas, jazigos de 

antracito e de tabatinga, rochas de formação ígnea, como as pedras 

gigantescas, que se vê na caverna da povoação do Cajueiro, as 

quais são arredondadas pelo transporte de diversas revoluções do 

globo. 

Todas estas formações de bases heterogêneas, extraídas e 

transportadas de seus jazigos natais, formam o depósito imenso do 

Araripe e repousam sobre leitos de argila impermeável, os quais 

sendo inclinados para este e norte dão lugar à corrente das águas 

acumuladas na superfície da mesma montanha e em outros lugares 

de elevação superior, as nascentes do Cariri. Desta direção poucas 

e mesquinhas são as emanações, que se encaminham para o sul e 

oeste. Que as águas vivas do Cariri são o resultado das chuvas, que 

caem na chapada do Araripe não há dúvida, que se oponha aos 

cálculos fundados na mais ligeira observação. A superfície do Ara-

ripe forma uma chan perfeitamente nivelada, desde a ponta da Vila 

do jardim até a serra das pombas na comarca do Jaicós, compreen-

dendo uma extensão de mais de 350 quilômetros sobre uma largura 

variável entre 15 a 30 quilômetros. A terra de uma uberdade prodi-

giosa, é tão esponjosa e permeável que os fortes aguaceiros, como 

sabem despejar as nuvens intertropicais, infiltram apenas se acham 

com ela contacto; este fenômeno é tão característico, efetua-se tão 
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precipitadamente que um viajante, por exemplo, que, no meio de 

uma bátega, se quisesse desalterar não poderia reter água sobre o 

filtro da terra se não adteparando-a. Isto acontece até as bordas da 

montanha, onde começam aparecer as rochas e as palmeiras, o que 

não se encontra em parte alguma da chapada do Araripe, a qual é 

toda coberta de diferentes essenciais florestais, intermeadas de ri-

sonhas campinas, onde abundam deliciosos frutos, que constituem 

a abundância natural do país(13). Auscutando-se atentamente na 

                                                 
(13) O senador Pompeu em seu notável dicionário topográfico do Ceará des-

creve (p. 79) uma montanha, debaixo do nome de Serra dos Cariris Novos e 

diz ser um ramo ou continuação do Araripe, descrita no mesmo dicionário a 

p. 34. 

O autor parece duvidar que a Serra dos Cariris Novos é a mesma montanha 

do Araripe. 

Concordo com a sua bela descrição menos na parte em que diz ser o seu platô 

arenoso de sete a oito léguas de largura, 30 de extensão, apresentando por seu 

escarpamento o aspecto das muralhas de uma fortaleza. 

A montanha do Araripe forma, em seu cimo, uma planura como a que se 

descreve no texto; não há nela indício algum de área, nem de rochas, que só 

aparecem nos escarpamentos, os quais sendo inteiramente cobertos de altas 

florestas deixam de apresentar o aspecto de fortaleza. 

A maior largura conhecida da chapada é a que se acha em face do Crato e do 

Exu, a qual conta 15.000 braças, medidas pelo tenente coronel José Victoria-

no Maciel; seu comprimento é calculado em mais de 60 léguas a contar dos 

portões do Jardim a ponta da Serra das Pombas no Piauí. 

A montanha do Araripe não termina nestes dois pontos. 

Do lado do oeste ela continua a encadear-se com o sistema que corre paralelo 

ao S. Francisco, fazendo baixada nimiamente acidentada, no caminho, que 

passa pelas fazendas da Serra Salgado e Terra Nova e Olho D’Água, deixan-

do ao norte o pontal do Araripe, donde verte o rio Itaim (melhormente Itai, 
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rio das pedras), afluente do Canindé, que vem da Serra dos dois irmãos, parte 

saliente da cordilheira de que falo. 

A oeste-noroeste dá-se na Várzea, o encadeamento com a montanha Ibiapaba 

e a leste, no baixio das Bestas a dez léguas do Jardim, o entroncamento com a 

Borborema, que se liga às cadeias, que costeiam o Atlântico pelo sul do Bra-

sil. 

Ao sair da vila do Jardim, o terreno acidentado se vai abaixando até o pro-

fundo vale do baixio das Bestas, onde as águas se dividem insensivelmente e 

correm para o riacho dos Porcos e o da Terra Nova afluentes do Jaguaribe e 

do S. Francisco. 

Deste vale as etapas remontam de acidente em acidente até cabeceiras do rio 

Pajeú na província de Pernambuco. 

Por toda esta extensão de terreno, que mede umas 30 léguas do Jardim, e 

mesmo até a cachoeira de Paulo Afonso, que fica dele afastada 80 léguas, 

nem uma montanha se encontra com o nome de Araripe. Lugar que apresenta 

uma miniatura é a celebre montanha da baixa Verde, na comarca de Florei. 

Entretanto lê-se no dicionário geográfico do Brasil, de Milltel, traduzido pelo 

Dr. Moura. 

“Araripe serra altíssima da província de Alagoas, a 50 léguas do mar, que 

serve de limite, ao norte, a província de Pernambuco, ao sul do Ceará e Piauí 

e a oeste a de Paraíba. 

Sem embargo de estar a 30 léguas de distância do rio S. Francisco, do cume 

dela se avista a coluna d’água, que se solta em borrifos na cachoeira de Paulo 

Afonso e ouve-se o estrepito que faz quebrando-se nos rochedos, quando o 

vento assim o permite. 

Na província das Alagoas, que dista da extrema do Ceará com a de Pernam-

buco, mais de 60 léguas, não há montanha alguma com o nome de Araripe. 

Os artigos pois de Milliet ou não passam de um conto fabuloso, ou é fundado 

sobre informações legendárias da natureza das que chegaram ao insigne es-

critor, senador Pompeu e publicados em nota a p. 146 tom. 1º, do Ensaio de 

Estatísticas, onde diz que eu achara um diamante no morro do Tauá. 
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chapada do Araripe, na altura da cidade do Crato ouve-se um 

surdo ruído cavernoso, produzido pela corrente das águas, que 

formam as nascentes. Uma notável depressão, que se observa 

acima da nascente do rio Itaitera(14) não muito longe da borda 

                                                                                                         
Como nunca achasse diamante algum, nem nos Inhamus, nem em outra qual-

quer parte convém restabelecer as coisas em seu verdadeiro estado. 

É certo que em 1855 remeti do Crato para o museu do Rio de Janeiro 18 

caixotes com amostras de objetos de história natural e para a Inglaterra em 

1842 uma coleção de história natural, a qual foi varejada, em minha presença 

no rio do Peixe, por uma escolta saquarema, a título de serem munições de 

guerra. 

É também certo que muitas amostras de diamantes e provas de mineração 

destas pedras preciosas, procedentes de Sincorá, que possuía me foram extra-

ídas por um Irlandês creio que chamado Dixon, meu feitor da fazenda Tim-

baúba.     

A pedra que mostrei ao senador Pompeu, ou seria dessa coleção ou um dia-

mante de Sincorá, que me foi dado por meu amigo Dr. Spinola. 

No morro do Tauá só encontrei belas ametistas e cristal de rocha de diferen-

tes cores, e na Timbaúba, jaspes sanguíneos e agastas. 
(14) Itaitera é o rio vulgarmente conhecido pelo nome de Batateira. 

Não há notícia de batatas nas margens desta torrente, que possa justificar o 

nome que lhe puseram os primeiros colonos, o qual é uma corrupção visível 

do termo “Itaitera”, nome primitivo pelo qual os Tupis designaram o maior e 

mais belo manancial do Araripe, cujo termo se decompõem do modo seguin-

te: ita, pedra, y, on, yg, água, terá, por entre, isto é água, as pedras. O tupi é 

uma das línguas sintéticas mais notáveis, tanto pela suave consonância e 

engenhosa congregação de seus termos compostos, como pela riqueza dos 

nomes geográficos de história natural. É pena que estes se achem tão viciados 

pelo vulgar. Seria pois um dos maiores serviços prestados as ciências se os 

sábios brasileiros se quisessem dar trabalho de corrigir os vício; uniformizar 
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oriental da montanha, apresentando a forma de uma vasta bacia, 

não pode ser outra coisa senão o amolecimento das paredes su-

periores de qualquer caverna subterrânea, produzida pelas águas, 

que formam o mesmo rio com a torrente do Grangeiro, que rega 

a cidade do Crato(15) ou o córrego Cafundó, (o nome desta tor-

rente talvez seja Sokenday, rio tapado) cujas nascentes são vizi-

nhas umas das outras e talvez provenham do mesmo canal sub-

terrâneo, de que procede o Itaitera. A formação das correntes 

interiores do Araripe tem a mesma origem que muitos dos ma-

nanciais da Suíça. Por exemplo, as novas congelações, que se 

formam, durante o inverno sobre os gelos eternos do Mont-

Blanc se fundem, com o calor do sol, no verão. As águas prove-

nientes desta fusão não se infiltram, como no Araripe, mas cor-

rem em regatos sobre gelos até encontrar bueiros chamados 

                                                                                                         
a ortografia; suprimir a duplicação dos termos similares e indagar dos selva-

gens os nomes que faltam nos dicionários.  
(15) No fim do século 18 (1794) houve um desmoronamento de terra do Arari-

pe, sobre a nascença do córrego da Ponte, que corre paralelo ao Grangeiro, e, 

incorporados ao Miranda (Jaguar) fazem barra no Itaitera. Este fenômeno 

teve por efeito: 1º - a intercepção da corrente do arrolo, durante um tempo 

bastante longo. O cúmulo da terra foi tal que cobriu as árvores e palmeiras, 

de sorte que se podia subir por ele até o cimo da montanha; 2º - uma cheia 

diluvial, pelo estouramento do dique, a qual produziu o encanamento do 

mesmo Itaitera, que então formava nos brejos, uma lagoa, coberta de plantas 

aquáticas; 3º - a morte pela toldação das águas, dos peixes habitantes do 

Itaitera. O fenômeno da Baixa Funda tem toda analogia com o do corrente 

Ponte ou Cafundó, com a diferença de ter sido subterrâneo, o da Baixa Fun-

da. Ignora-se a data de sua existência e os efeitos que produziu.  
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moulins pelos quais se precipitam até o fundo dos gelos, onde as 

camadas argilosas impermeáveis lhes dão nova direção pelo 

interior, ou sobre a superfície da terra. É chamada Mer-de-Glace 

ao pé do Monte-Blanc e em face de Chamouny que este fenô-

meno se apresenta com características visíveis e indubitáveis. As 

águas que penetram na superfície ondulosa e dividida em gran-

des estilhaços do mar de gelo saem debaixo de Chamouny, por 

uma larga boca de duas arcadas sustentadas por um pilar de ge-

lo, coberta de um imenso frontespício de gelo, e formam o ar-

roio Arverom, afluente do Arve. 

A prova mais convincente de serem as vertentes do Arari-

pe o resultado das chuvas e orvalhos que caem sobre a chapada 

é a constante frescura, que conservam as águas, ao sair da mon-

tanha. É fora de dúvida que a terra conserva, pouco abaixo de 

sua superfície, uma temperatura constante, por não ser sujeita a 

variações da atmosfera. Daqui vem o uso das adegas subterrâ-

neas, o qual ainda não pode chegar ao Brasil. Nos países tempe-

rados o ponto de contacto do calor descendente e ascendente, 

isto é do calor do sol que diminui, em certa escala, à proporção 

que penetra a terra e de calor subterrâneo propriamente dito, que 

aumenta invariável e constantemente em se aproximado do cen-

tro da terra, é a um metro de distância da superfície. Nas regiões 

intertropicais, como no Cariri, ele deve ser um tanto abaixo de 

um metro; visto que, a vértice da terra é mais profundamente 

penetrado pelo intenso calor solar. 

Como a partir da superfície da terra, onde se manifesta o 

foco da irradiação solar, o calor diminui em remontando o espa-
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ço para o centro em que gira o astro, que preside o nosso sistema 

planetário, que nos transmite a luz, o calor e o princípio vivifi-

cador de todos os entes organizados, as montanhas são tanto 

mais frias quanto atingem maior altura. 

No Equador, em confrontação do Brasil o Chimborasco e 

todos os altos picos dos Andes, que em sua altura ultrapassam a 

região da neve, se acham cobertos de gelos eternos. O mesmo 

acontece nos cumes elevadíssimos do Himalaia, não obstante 

serem situados na Índia, onde o calor é dobradamente superior 

ao do Brasil. 

O Araripe é uma montanha de mui medíocre elevação, as-

sim como todas as que pertencem ao sistema orográfico brasilei-

ro. Sua altura chega apenas a 640 metros, segundo as observa-

ções do Dr. Capanema, citado pelo senador Pompeu(16). 

Sem nunca me ter dado ao trabalho de fazer observações 

regulares sobre a temperatura do Araripe, contudo tive de ver, 

muitas vezes o termômetro de Reaumur, exposto na chapada, 

nas manhãs e tardes frescas abaixar-se até 8º de calor e ao meio-

dia, exposto ao sol nunca o vi subir a mais de 25º. Tive, porém, 

de passar algumas noites no mês de junho em cima da monta-

nha, e tive de sofrer frio desabrido, sem poder recolher observa-

ções alguma por falta de termômetro. 

Em minha fazenda da Timbaúba tive de fazer algumas ob-

servações a este respeito, porém, não podem elas servir de base 

                                                 
(16) Ens. Estat. Tom. I, p. 86. 
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a um sistema climatérico, por lhe faltarem o caráter de um se-

guimento constante e aturado. 

Contudo, me parece conveniente patentear, o pequeno 

quadro que se segue. Este trabalho, não obstante sua limitação, 

asseguramos a exatidão da cópia extraída de minhas antigas ca-

dernetas particulares. 

 

Timbaúba, 10 de Julho de 1839 

 

Termômetro de Reamur Exposto ao sol 

 

Manhã Tarde 

Horas Graus acima 

de 0 

Horas Graus acima 

de 0 

6 8° 2 28° 

8 10º 4 25° 

10 15° 6 20° 

12 25° 8 12° 

  10 12° 

  12 10° 

Observação: Tempo sereno e calmo 
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Timbaúba, 9 de Setembro de 1851 
 

Manhã  Tarde 

Horas Grau acima 

de 0 

Horas Graus acima 

de 0 

6 10° 2 27° 

8 11° 4 25º 

10 18° 6 24º 

12 21°,5 8 23° 

  10 21° 

  12 20° 

Observ. vento brando leste. Céu um tanto nublado  

 

Timbaúba, 12 de Agosto de 1851 

 

Manhã  Tarde 

Horas Grau acima 

de 0 

Horas Graus acima 

de 0 

6 10° 2 32° 

8 18° 4 30° 

10 26° 6 20° 

12 30° 8 13° 

  10 15° 

  12 15° 
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Timbaúba, 12 de Março de 1852 

 

Manhã  Tarde 

Horas Grau acima 

de 0 

Horas Graus acima 

de 0 

6 17°,5 2 26° 

8 21°,5 4 28°,5 

10 24° 6 20° 

12 26°,3 8 18° 

  10 17° 

  12 16°,5 

Céu quase sempre nublado em cúmulos, porém, sem vento 

 

Timbaúba, 3 de Julho de 1853 

 

Manhã  Tarde 

Horas Grau acima 

de 0 

Horas Graus acima 

de 0 

6 11°,5 2 22° 

8 12° 4 24°,5 

10 17°,5 6 20° 

12 28°,5 8 15°,7 

  10 14° 

  12 12°,7 

Tempo coberto, aparecendo alguns cúmulos pela manhã. 
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Timbaúba, 10 de Março de 1852 

 

Manhã  Tarde 

Horas Grau acima 

de 0 

Horas Graus acima 

de 0 

1 19°,5 8 19°,5 

2 19°,8 9 20° 

3 19° 10 20°,5 

4 19° 11 20°,7 

5 19° 12 21° 

6 18°,7   

7 18°,7   

 

Água potável marcava ao meio-dia 17° de calor. Tempo 

claro e sereno. 

No tempo de maior calor, que nos vale do cariri, é de No-

vembro a Abril, nunca vi o termômetro de Reamur subir, expos-

to à sombra a mais de 24° e exposto à irradiação do sol chegar a 

uma temperatura superior a 32°. 

Destes dados, ainda que imperfeitos, vê-se que, a tempera-

tura média dos vales sub-araripenses pode ser calculada nos seis 

meses frescos, em Reaumur, e nos outros seis meses de maior 

calor em 18 graus, e a média geral em 18 graus. 

Quanto à temperatura média da chapada do Araripe, ser-

vimo-nos do cálculo do senador Pompeu, sobre a temperatura 
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Ibiapaba, a qual é por ele presumida, com bom fundamento em 

19°, ou 18° centígrados(17), o que corresponde a 15°, 2 Reamur. 

A temperatura das águas do Itaitera ao saírem da nascente, 

deve achar-se entre 15° e 17°, o que corresponde à temperatura 

constante do interior dessa montanha. 

Nenhuma observação termométrica fiz sobre a temperatura 

das águas emanantes do Araripe, nem me posso servir da obser-

vação do Dr. Coutinho, que diz marcar a água do rio Grangeiro 

23° centígrados(18), por não ter o eminente brasileiro citado o 

lugar em que foi feita a observação, e como é sabido as águas 

em se desprendendo da montanha, e correndo a certa distância 

perdem a temperatura primitiva, com a participação do calor do 

ar ambiente. 

Pelas observações que fiz em todas as estações do ano co-

nhece-se que as águas da nascente do Itaitera conservam um 

calor constante, pois no tempo de maior frio a água parece quen-

te ao contacto do corpo humano e ao contrário na estação quente 

sente-se as águas extremamente frias. Este fenômeno deu lugar a 

ser apelidado Caldas, a fonte principal do Salamanca, que é a 

mais notável depois da nascente do Itaitera. Pelo que se pode 

conhecer que as águas vertentes do Araripe são todas formadas, 

com já vimos, pelas chuvas e vapores atmosféricos, transforma-

dos em orvalho, que se infiltram na superfície esponjosa da 

montanha. Se estas vertentes tivessem uma origem subterrânea 

                                                 
(17) Ens. Estat. tom. I, p. 85. 
(18) Ens. Estat. tom. I, p. 79. 
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inferior ao Araripe, a temperatura das águas seria mais elevada 

do que nelas se observa, nem sua rápida passagem pelo interior 

da montanha, teria o tempo necessário de as esfriar. A fonte 

termal do brejo de S. José, que brota nas vizinhanças do Araripe, 

apresenta uma temperatura mais que tépida, pelo que se conhece 

ser de origem diferente, por ser de grau elevado ao do calor, que 

tem a superfície do solo do Cariri. 

No centro do vasto círculo de montanhas, que rodeiam o 

Ceará, isto é, nos lugares chamados sertões propriamente ditos, 

os habitantes deixam de aplicar-se à agricultura, não por esteri-

lidade do terreno mas pela escassez das chuvas. Ao contrário a 

fertilidade é tão prodigiosa que muitas vezes uma só chuva no 

ano é suficiente para fazer prosperar a indústria pastoril, única 

ocupação seria desses povos centrais, e mesmo fazer vegetar 

suas pequenas roças de milho e outros legumes. 

É a indústria pastoril que constitui toda riqueza desses lu-

gares. Esta indústria se acha infelizmente em um estado tão pri-

mitivo que os homens a entregam pela maior parte, às mãos da 

natureza e só despendem o trabalho necessário para colher às 

vantagens dela resultantes. Por exemplo no tempo das chuvas, 

que não excede de três meses anualmente, recolhem as vacas e 

suas crias em apriscos. Pela manhã as ordenham, e depois que os 

bezerros sugam uma boa parte do leito, os prendem e soltam 

somente as vacas, que se vão pastar e beber livremente, até a 

noite, quanto o amor filial e a necessidade de aliviar as tetas as 

conduzem ao curral. Então, todo leite é concedido aos bezerros, 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

58 

 

que são igualmente presos em pocilgas separadas e depois sol-

tos, durante a noite. 

Este é o estado da maior abundância dos sertões do Ceará. 

Nesse tempo, o alimento geral dos habitantes consiste em leite e 

seus produtos. O leito é, pela manhã, consumido puro, ou mistu-

rado com abóboras ou farinha de mandioca, que recebem de 

distância longínquas, assim como as rapaduras com que adoçam 

a coalhada, que serve de alimento à noite. O leite é dado gratui-

tamente, não só aos agregados da fazenda como as viajantes, 

que o demandam. É somente nos grandes povoados, onde se 

vende o leite, por um diminuto preço. Antes de 1792 este estado 

era ainda mais primitivo. Comboios inteiros andavam, de fazen-

da em fazenda recolhendo em vasilhas de barro, o leite que lhes 

era dado para sua mantença. A produção dos queijos é geral-

mente conhecida, mas só serve para o consumo do país, e apenas 

um ou outro fazendeiro se avisa em enviá-los à exportação. A 

manteiga é objeto desconhecido, e só tem dela uma leve idéia 

pela transmissão do comércio estrangeiro. 

Findo o curto reinado do leite, chamado de gado, porque o 

leite de cabras aparece todo o ano, principiam os legumes e hor-

taliças silvestres ou cultivadas em pequena escala, os tubérculos 

vegetais, os melões e melancias, a fruta substancial do umarizei-

ro, e em último lugar vem o reinado dos peixes, que se reprodu-

zem, nos rios de uma maneira prodigiosa e se conservam nos 

poços, donde são extraídos completamente à exceção de alguns, 

que escapam por meios providenciais, para nova reprodução de 

sua espécie. Esgotados estes grandes recursos à pobreza acha 
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meios de sua alimentação, nas aves domésticas, nos rebanhos de 

suas miunças, que se reproduzem, nesses lugares, como em par-

te nenhuma do mundo, na caça, no mel de abelhas selvagem, na 

indústria fabril e extrativa e finalmente no trabalho manual, cujo 

salário é mesquinho e correspondente à facilidade da alimenta-

ção dos habitantes. As famílias abastadas fazem consistir a mai-

or parte de seus alimentos, na carne de miunça e sobre tudo na 

do armênio, que no Ceará excede em sabor às carnes do restante 

do mundo e só se encontram rival na carne do armênio inglês. 

Este é o estado de prosperidade dos sertões do Ceará, nos 

anos regulares. Mas quando as secas se manifestam, isto é quan-

do deixa de chover um, dois e três anos, tudo muda de aspecto. 

A penúria se manifesta com todos os seus horrores. O povo co-

meça por dirigir preces a Deus pedindo chuva; depois comete a 

barbaria de degradar as imagens colocando-as com reféns, em 

desterros longínquos, com o fim de excitar a piedade divina. 

Porém a atmosfera a nada se comove. Guiada pelas leis gerais, 

que regem a ordem da natureza, só da chuva quando os vapores 

são acumulados no ar e caem, convertidos em água, por seu peso 

específico. Esgotado o recurso das preces, começam as procis-

sões e os silícios, os animais definham e morrem de inanição, e 

os povos se retiram seja para o Cariri e outros pontos da Ibiapa-

ba, seja para as serras de Baturité e Aratanha, seja para as praias 

do mar. 

Depois dessas grandes imigrações forçadas pela penúria, 

depois de muito batalhar dos jornais e da administração provin-

cial o governo geral remete esmolas ao povo faminto, porém 
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nunca se lembrou de despender um ceitil, no tempo de abundân-

cia, com a instrução, sobre os meios de precaver as grandes ca-

lamidades. 

De maneira que as grande secas dos sertões do Ceará só 

acham lenitivo nos princípios da consolação religiosa, justamen-

te derramados pela igreja, e nas esmolas do governo. Quanto ao 

mais, é tudo confiado à natureza, que nem sempre está disposta 

a servir afincadamente os homens. 

Sobre a aplicação dos princípios da reza e esmolas, como 

meios preservativos da seca, acho conveniente a citação de um 

diálogo, por mim percebido sendo estudante no colégio Boa 

Esperança (criado e mantido gratuitamente, por mais de 40 anos, 

pelo sábio e benfeitor padre Marcos de Araújo Costa). Diálogo, 

que teve lugar por ocasião de uma grande seca, entre o mesmo 

padre e um de seus sobrinhos o alferes Marcos Francisco de 

Araújo Costa, possuidor da Canabrava, margem do Itain, a três 

léguas da Boa Esperança, e como esta, em face da montanha do 

Araripe. Este interessante entretenimento teve lugar pelo modo 

seguinte: 

“Padre Marcos – Tenho notado que tu não perdes mais 

uma missa, aos dias santos. Este sacrifício, no tempo calamitoso, 

em que nos achamos, não pode ser agradável a Deus”. 

“Alferes Marcos – Meu padrinho(19), eu não poupo sacrifí-

cios. Venho à missa todos os domingos e agora não perco menos 

                                                 
(19) Todos os afilhados por batismo do padre Marcos, em cujo número entro 

eu, o chamavam padrinho. 
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os dias santos, como V.ma. diz. Dou esmolas aos retirantes, que 

passam pela estrada e me batem à porta. Com minha família, 

tenho feito, nestes dois meses, 14 novenas, seguidas de procis-

sões. Agora só me falta mudar as imagens, para ver se assim se 

aplacam as iras de Deus, pois já tem morrido de seca mais da 

metade de meus gados”. 

“Pergunta – Quantas aguadas contas presentemente, em 

tua fazenda?” 

“Resposta – Só me resta, o tanque da porta, que ainda não 

secou. Abandonei as cacimbas por se acharem em grande pro-

fundidade”. 

“P. Marcos – Na Boa Esperança, ainda não morreu uma só 

cabeça de gado, por motivo da seca, entretanto que tens já per-

dido mais da metade de teus gados(20) e a razão é porque tu rezas 

e seu trabalho. Enquanto fazes novenas, eu abro cacimbas, de 

maneira que conto, presentemente, 60 bebidas novas, rasgadas 

no leito do rio, nos riachos e em todos os lugares apropriados. 

Os meus tanques, da porta, do riacho do Padre e das Pombas(21) 

se acham secos. Eu fiz desmoronar bancos de areia, até chegar 

ao nível d’água subterrânea. As cacimbas antigas, em vez de 

serem desprezadas, foram de novo rasgadas e preparadas as su-

                                                 
(20) A fazenda da Canabrava poderia ser, no ano a que me reporto (1825), de 

500 a 800 cabeças de gado e apanhava 200 bezerros. 

A Boa Esperança continha de 6 a 8 mil cabeças de gado e colhia de 1000 a 

1500 bezerros anualmente. 
(21) Assim chamado, por ser situado na raiz da serra das Pombas, de que se 

trata a pág. 53 e 54. 
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bidas a fim de não cansar e esmorecer o gado, em sua ascensão 

diária. Em muitos lugares tive de mandar romper o salão (subso-

lo impermeável) a fim de achar nova camada d’água subterrâ-

nea. Tenho pessoas encarregadas de enchotar o gado, das bebi-

das para ir procurar, fora delas outros alimentos. Sem esta pre-

caução as reses se deixam acometer de inanição e morrem, ao 

lado das cacimbas”. 

“Tenho dividido os meus vaqueiros em três turmas os 

quais só vem à Boa Esperança aos domingos. Recebem as or-

dens, fazem matalotagem, ouvem missa, com o pé no estribo e 

voltam a registrar as bebidas e alimentar os rebanhos mais fa-

mintos, o que fazem incendiando os caroás, as macambiras e 

toda família de espinhos; derribando a rama de juazeiro (zi-

ziphus) e canafístula; arrancando e dando ao gado as batatas de 

umbuzeiro(22); abrindo vaquejadores (caminhos largos) pelas 

caatingas cerradas, possa penetrar e alimentar-se com a rama de 

feijão bravo (arvoreta da família das Leguminosas, que vegeta 

no tempo seco) e sobretudo com a rama de Camaratuba(23). 

                                                 
(22) No Piauí se diz: Umbu e no Ceará Imbu. Convém uniformizar e dar um só 

nome a cada uma das coisas para se não confundirem. O umbuzeiro (Spondi-

as tuberosa, Arruda) é uma árvore, bela e útil. 
(23) Camaratuba. Este nome tupi é composto de duas radicais: Camara, tribo 

da grande família das Verbenoceas, de que faz igualmente parte a tribo das 

Lantanas, e tuba parte, principal, o que é ascendentemente primoroso. O 

camaratuba é pois a primorosa excelência dos Câmaras. Esta planta preciosa, 

cujo nome científico ignoro, vegeta, em todo tempo, nos terrenos um tanto 

arenoso das cantigas do Piauí. O gado vacum e cavalar é tão ávido de seu 

sabor que a devora até o tronco. Uma fazenda dotada de Camaratuba goza de 
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“A religião, base da moral, sem a qual nenhuma nação po-

de prosperar, aproveita os homens em particular, aos povos e as 

nações, mas não aos nacionais, cujo instinto lhes foi concebido, 

como meio de manter sua existência e perpetuar sua espécie. O 

homem, verdadeiramente religioso, tem consciência de sua res-

ponsabilidade, para com o Criador pelo ato de desamparar e 

deixar sem socorro entregues à agonia da horrorosa morte pela 

fome, os animais úteis e necessários à nossa subsistência. Nesses 

tempos de aflição e de agonia toda religião do homem deve ser 

convertida em procurar meios de socorrer os famintos. É esta 

reza, que em tais ocasiões é conforme os princípios da doutrina 

ensinada por Jesus Cristo”. 

É este o mais judicioso e instrutivo discurso, que tenho 

ouvido, sobre economia rural. Os princípios são inteiramente 

aplicáveis ao Ceará com algumas modificações devidas a situa-

ção e natureza do terreno. 

Todos os anos no Ceará, ainda mesmo naqueles em que as 

estações chuvosas são regulares, morre grande quantidade de 

animais, antes de caírem as primeiras águas, como dizem os 

fazendeiros, e mesmo durante essas chuvas. Qual será a razão 

deslamentável acontecimento, em que não se fala, salvo quando 

o mal toma proporções consideráveis? Vejamos se poderemos 

                                                                                                         
um valor superior ao das que o não possui. Não creres que a Camaratuba 

cresça no Ceará, pois que uma árvore, que vi com este título, na serra do Bom 

Jesus (grupo dos Bastiões), não passava de uma camarazeiro de tronco grosso 

alvacento rugoso, com folhas longas, lanceoladas de cor verde clara. Se, com 

efeito, não existe o Camaratuba no interior do Ceará convém transplantá-lo. 
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atingir a verdadeira causa, que a entretanto não é difícil ser, des-

cobrimento. 

O Jaguaribe é povoado de fazenda de gado desde sua ori-

gem(24) na cordilheira Ibiapaba até a cidade do Aracati. O mes-

mo acontece com seus afluentes, excetuando o Salgado, que 

saindo do Araripe atravessa uma extensa ourela de terrenos cul-

tiváveis, onde não é permitida a criação de gados, em ponto 

grande. Durante a seca, o gado vem beber nos poços desses rios, 

ou nas cacimbas, abertas sem a menor comodidade, para os 

animais. Muitas vezes o gado desce as altas barreiras do rio e 

tem de vencer grande espaço de seu leito arenoso, antes de che-

gar à bebida. Acontece que as forragens mais preciosas, conhe-

cidas pelo nome de mimosos, são as primeiras consumidas pelos 

animais, ou sacudidas pelo vento. O mimoso cresce de preferên-

cia pelas margens dos rios e lagoas, e pelas baixas mais suculen-

tas(25). No fim da seca só se encontra o panasco, forragem de 

segunda ordem, que vegeta sobre os montes e colinas pedrego-

sas, e por fim o vermelhão, capim alto, duro e repugnante aos 

animais. 

Findo os pastos, nas vizinhanças das bebidas, o gado se 

acha na dura necessidade de percorrer duas e mais léguas diari-

                                                 
(24) Não está bem verificado qual seja o ramo principal que forma a origem do 

Jaguaribe. Se o rio Carrapateiro, rega a vila do Tauá, e oferece maior volume 

d’água, ou se o Trici (Piranhas), que vem de Caratius e se reúne no primeiro, 

uma légua a baixo do Tauá e é mais extenso.  
(25) Um flagelo real se opõe ao crescimento dessas plantas preciosas, é o ma-

ta-pasto, espécie de cássia, arbusto anual, em utilidade conhecida. 
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amente, a fim de procurar alimentos em lugares remontados. 

Nessas viagens peníveis, as rezes mais fracas, morrem de cansa-

ço e inanição. Logo que o gado sente o faro das primeiras chu-

vas, deixa de viajar, em busca de alimentos secos e espera ins-

tintivamente pela babugem(26). Nesta esperança, muitas vezes 

enganadora, porque nem sempre as chuvas se desprendem das 

nuvens, as rezes mais fracas morrem de fome e a culpa do preju-

ízo é sempre atribuída a Deus e jamais a ignorância e a negli-

gência do fazendeiro. O que se passa no Jaguaribe e seus afluen-

tes, lugares que nos são conhecidos, e temos uma perfeita noção 

dos usos e costumes de seus habitantes e a reprodução do quadro 

representado em todo o sertão da província, pois não cremos que 

os fazendeiros do Aracacú sejam mais instruídos do que os do 

Jaguaribe, nem dirijam suas criações por métodos mais aperfei-

çoados. O senador Paulo Pessoa, em sua vida, recomendou a 

plantação da canafístula, em suas fazendas. Entretanto ignora-

mos se esta providencial medida corresponderia aos desejos de 

seu autor. 

A primeira e uma das mais importantes medidas a tomar é 

a multiplicação das bebidas, não só no leito dos rios como pelos 

campos. Não há mais quem ignore a utilidade dos açudes, mas 

nem todos os lugares se prestam a esses dispendiosos receptácu-

los d’água, ou por ser o subsolo extremamente permeável, ou 

                                                 
(26) Babugem é a pastagem ao sair da terra. O gado é dela tão ávido que a 

vendo, bate com a mandíbula inferior na terra, a fim de a poder apanhar, a 

ponto de inchar enormemente a papada.  
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pela configuração do terreno, pouco apto, por sua planura, a 

formação de represas. 

O meio mais radical e seguro de remediar o inconveniente 

da permeabilidade e da rasa configuração do terreno é a perfura-

ção de poços, por meio de verrumas, chamadas artesianas. Não 

falamos dos poços artesianos, propriamente ditos, para não ate-

morizar os nossos laboriosos fazendeiros, com teorias, que entre 

nós ainda são tidas, como uma sorte de mito. “Os poços artesia-

nos, que já eram praticados na China, milhares de anos, antes de 

Cristo, e só começaram, na França, em 1126, de nossa era, no 

Brasil ainda passa por utopia, cuja prática anda quase a par da 

teoria dos telégrafos, que esperam que os estrangeiros cubram o 

mundo de fios de ferro e sejam obrigados a lançar-nos algumas 

linhas, para encadear suas redes elétricas”. 

É mais que provável haver grande massa d’água subterrâ-

nea, em toda província do Ceará, mas só a experiência poderá 

mostrar se essas águas vêm ou não de lugares mais elevados do 

que o Solo da província para poderem derramar sobre ele seu 

salutar benefício. Entretanto como não convém a um particular 

empregar seu capital em uma experiência, que pode ser mal su-

cedida, convém que o governo a tente a custa dos dinheiros, que 

lhes são confiados anualmente, por todos os particulares. 

Os poços, de que falamos acima, são simples e tão fáceis a 

perfurar que seu trabalho pode ser confiado a qualquer pessoa 

rústica. 

Um fazendeiro, de medíocre fortuna pode mandar vir da 

Inglaterra ou Estados Unidos, uma verruma, com cabo de ferro e 
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junturas para 20 ou 30 braças. Tubos de ferros com diâmetro 

proporcional ao da verruma e uma bomba aspirante e repelente, 

acomodada à capacidade do tubo. Estes aparelhos, menos as 

verrumas, podem ser convenientemente substituídos pelas bom-

bas de carnaúba, construídas no Aracati. Eles devem ser assen-

tados na margem dos rios e em todos os lugares planos, substi-

tuindo assim as cacimbas, que não só dão imenso trabalho aos 

fazendeiros, em as abrir todos os anos, conservá-las e estabele-

cer bebedouros, como são causadoras, em grande parte, da ma-

greza, enfraquecimento e morte do gado, ao passo que, os poços 

são perenes, quando convenientemente assentados, e, evitam ao 

gado uma grande parte de sua marcha diária. A bomba pode ser 

coberta por uma meia-água e folhas de oiticica ou carnaúba, e os 

bebedouros me coches de cedro, cumara, ou em tanques rasos. 

Este sistema de bombas se acha introduzido em toda Euro-

pa. Nas cidades encanam as águas das fontes perenes e as distri-

buem por chafariz. As ruas, que deixam de ser supridas por en-

canamentos subterrâneos, são providas de bombas, movidas 

pelos aguaceiros. Todas elas são guarnecidas de cochos de ferro, 

em que bebem os animais. No campo, onde não há encanamen-

tos são as bombas, por meio das quais se obtém todo suprimento 

d’água. O uso de se buscar água ao rio há muitos séculos que 

desapareceu, da Europa e dos Estados Unidos. Na verdade, 

quando se considera nas imundices, que arrastam as águas cor-

rentes e os miasmas deletérios, que com elas se introduzem no 

corpo humano e que em quase todo o Brasil nem uma outra água 

potável se consome, que não seja saída dos rios, dos córregos e 
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das lagoas imundas compreende-se o estado de nosso grande 

atraso. Ao menos os povos do Ceará, que, durante a seca, são 

desprovidas de águas correntes, se acham isentos, durante dois 

terços do ano, dessa perpétua origem de males, que lhes conso-

me a vida, em poucos anos. 

Não há duvida que as águas que se conservam no leito dos 

rios, por abaixo de uma tênue camada de areia e que no Jaguari-

be formam, como dizem lentas correntes subterrâneas, se esten-

dem pelo subsolo a grandes distâncias das margens. Muitas ve-

zes poder-se-á descobrir lençóis d’água subterrânea, mesmo 

acima do nível do leito dos rios, tal o que encontrou o Sr. Mano-

el Brígido dos Santos, na várzea e à pequena distância da cidade 

de Icó. 

As águas dessa cacimba eram empregadas, na irrigação de 

um soberbo jardim de flores, o qual formava, quando visitei, em 

1885, um contraste encantador, com a tristeza desoladora dos 

terrenos circunvizinhos, queimados pelo sol e desnudados por 

tal sorte, que representavam a imagem de um deserto africa-

no(27). 

Estabelecida uma bomba, é fácil ao fazendeiro calcular o 

número de reses, que poderá, por ele, ser alimentadas d’água e 

quantas pessoas serão necessárias, para o serviço regular da ex-

tração d’água. A idéia de bombas a vento, ou movidas por má-

quinas, deve ser abandonada, porque são dispendiosas, sujeitas a 

                                                 
(27) O mesmo quadro foi o que se apresentou em um jardim de flores, no meio 

de um deserto do Egito, ao lado do caminho de ferro construído pelos ingle-

ses, entre o Cairo e Suez, hoje abandonado. 
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desarranjos e se prestam com mais proveitos a agricultura e a 

jardinagem. Contudo o estabelecimento de nora na margem dos 

grandes poços e açudes seria um melhoramento de vantagens 

incalculáveis, porque ao passo que forneceriam água a qualquer 

plantação, poupariam ao gado a subida das incômodas barreiras 

dos rios. 

Depois das bebidas a primeira necessidade, que se mani-

festa nos sertões do Ceará, é o estabelecimento de medas pelo 

campo e em lugares convenientes, alimentação dos gados, no 

tempo da seca. Como não nos recordamos de haver visto uma só 

meda, no norte do Brasil, supomos de algum proveito uma su-

cinta descrição desses depósitos de forragem. 

Nos países montanhosos, onde as chuvas são freqüentes e 

a madeira de pinho barata, como nos Alpes da Schwaben e do 

Tirol, o capim é guardado em casas de tábuas levantadas sobre 

pilares de pedra seca, bem abrigadas e dispostas; pelos prados e 

campinas, onde é feita a colheita do pasto. Nas granjas e nos 

povoados a forragem é recolhida aos celeiros, preparados no 

andar superior das moradas, o que ocasiona numerosos incên-

dios. No interior da Deutschland, França, na Itália e em toda a 

Europa as medas de forragem são levantadas pelo campo. Essas 

medas, que se vê por toda à parte constituem as medas propria-

mente ditas. Elas são dispostas a roda de um esteio, fixado soli-

damente na terra, a fim de que a meda não se desmorone. Na 

parte superior a meda é terminada por uma carapuça, formada de 

palha de trigo, tendo no meio um buraco, para deixar passar o 

esteio, pelo qual escorrega esta sorte de chapéu, que desce pelo 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

70 

 

esteio abaixo, à proporção que se vai tirando o capim, pela parte 

inferior. Na Inglaterra, onde tudo é feito com arte admirável e 

onde os animais são pensados com um desvelo, que escapa a 

toda imaginação, as medas repousam sobre soalhos de madeira 

fixados em espeques de feno. Para fazer-se uma idéia da perfei-

ção, com que são tratadas as forragens inglesas basta considerar-

se que elas chegam ao Rio de Janeiro e se despacham na alfân-

dega acondicionadas como fardos de fazendas. 

Não é o estado de perfeição a que tem chegado o tratamen-

to dos animais, em outros países,  que nos move a escrever al-

gumas linhas sobre esta matéria. Nosso fim é aconselhar os fa-

zendeiros cearenses alguns meios fáceis e pouco dispendiosos, 

para evitarem um mal, que lhes causa, anualmente, um gravís-

simo prejuízo a suas fazendas. 

No fim do ano, quando o pasto se acha extinto, ao pé das 

moradas alguns fazendeiros se acordam em mandar vir farelo de 

feno mimoso(28) espesso pelo vento, tendo perdido toda proprie-

dade nutritiva, sem cor nem aroma, o qual só é consumido pela 

                                                 
(28) Plantas de diversas famílias são agrupadas debaixo do nome mimoso, mas a que 

representa o tipo principal, nos sertões do Ceará e seus limítrofes é a gramínea, que 

me parece pertencer a tribo do gênero “Anthoxanthum”. A espécie mais estimável é o 

mimoso odorífero, planta vivaz, que cresce, de preferência nos lugares secos e areno-

sos, se elevando de 30 a 40 centímetros e terminando por uma espiga, semelhante. A 

haste do mimoso brasileiro toma proporções mais volumosas, em grossura, que o feno 

comum europeu, entretanto ele não é menos delicado que este, e oferece, aos animais, 

um sabor e nutrição, e o torna de um valor inapreciável. O clima temperado do Cariri 

não é próprio para o crescimento espontâneo do mimoso, porém as sementes que 

transportei do riacho das Antas, germinaram e encimentaram perfeitamente, na minha 

fazenda da Timbauba.    
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necessidade extrema em que se acham nesse tempo os animais 

domésticos. Em falta absoluta do mimoso recorrem ao panasco, 

que achando-se nas mesmas condições de deterioração é encon-

trado, muitas vezes, na distância de três e mais léguas. 

Este estado de penível imprevidência e miséria voluntária 

produzia unicamente pela ignorância, e jamais pela indolência, 

falta que não pode atribuir ao cearense, podia ser remediado 

largamente pelo estabelecimento de medas, nas quais se conser-

va o pasto com todas as condições de cor esverdeada, cheiro, 

sabor e todas as qualidades nutritivas, o que não acontece, quan-

do o capim e as demais ervas forrageiras são abandonadas. 

Para obter-se uma meda em boa condição, nos sertões do 

Ceará, nada mais será preciso do que fazer-se um aterro circular 

de 5 ou 6 metros de diâmetro, sobre 10 centímetros de altura, 

com um rego a roda, para a evacuação das águas e esteio soli-

damente fixado no centro, tendo a altura, que se julgar conveni-

ente. O aterro deverá ser forrado de palhas secas de carnaúba. 

Depois de feita a meda de capim deverá ser cercada à roda, a 

fim de pôr-se-lhe a carapuça, de que acima falamos. O corte de 

capim poderá ser feito pelo método usado no país apesar de ser 

ele tão primitivo como o dos tempos em que se começou a dar 

palha aos animais. 

Entretanto no interesse da diminuição dos braços podem 

servir-se da foucinha, já usada em muitos pontos do Brasil, ou 

do facão deutsch, que se poderá chamar sichel, como na Deu-

tschland, onde foi ele inventado, ou finalmente do facão inglês, 

que tem a vantagem de amolar-se em pedra, entretanto que a 
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sichel é amolada batendo-se na folha com um martelo sobre uma 

pedra, e depois passando-se uma pedra de afiar no gume. 

O mimoso cearense parece não ser como feno da Europa, 

que dá dois e três cortes, do mesmo ano, mas possuindo a se-

mente do feno brasileiro a faculdade de conservar-se na terra 

com toda sua força germinativa, por tempo indefinido, acontece 

que caindo chuva ou regando-se a terra, em qualquer estação, 

brota o capim no espaço de três a seis dias, o que acontece 

mesmo depois de uma seca de três anos. Tantas são as camadas 

de sementes, que muitas vezes morre a babugem uma e duas 

vezes no ano, por falta de continuação das chuvas, e renasce sem 

desfalque algum, se cai de novo uma pancada d’água. O mesmo 

fenômeno acontece, quando a praga da lagarta e gafanhoto de-

vora o pasto verde, ou quando se roça o mata-pasto. Temos, 

pois, convicção fundada na experiência de fatos evidentes, que a 

terra, depois de dar o pasto necessário para o estoque das medas, 

tornará a cobrir-se de nova pastagem, se a operação do corte e 

recolhimento do capim não forem retardados. 

O feno, que tem de ser posto em meda, deve ser cortado 

logo que se acha sementado e antes de amarelecer, a fim de con-

servar a cor verde, o aroma e os princípios substanciais. Durante 

a operação do corte, se vai espalhando o capim, sobre a terra, 

com o ancinho e a forquilha a fim de secar ao sol, o que se efe-

tuará em dois ou três dias. Uma das condições essenciais para a 

boa conservação do pasto é metê-lo em meda bem enxuto. Para 

isso, depois de seco é amarrado em molhos e posto com ordem 

na meda. O correto pode ser feito como mais convier ao fazen-
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deiro. Sobre este assunto notaremos que os carros brasileiros são 

tão primitivos que incomodam a imaginação somente em falar 

neles. O seu processo encerra tudo quanto pode haver de mais 

antieconômico. Os ajoujos e cambãos são correspondentes a 

enormidade do volume, e ao peso dessas zonas, sem nome na 

mecânica moderna. As cangas e cambãos são pesadas madeiras, 

que assentam sobre o cangote dos bois, parte, do corpo, na qual 

este animal não tem a mesma força de tração sobre a testa. O 

cabeçalho do enorme carro do Jaguaribe, é uma verdadeira polé, 

em que os bois andam pendurados pela garganta. Só para os 

arrastar, estando os carros vazios, são preciso duas juntas de 

bois, e quando carregados cinco a seis juntas. 

A primeira junta tem por tirante o próprio cabeçalho do 

carro, o que é antimecânico. 

O timão é uma sorte de leme para que o carro não se afaste 

da direção dos bois e a força da tração deve partir diretamente 

dos dois lados da mesa do carro e ligar-se as extremidades do 

jogo, por dois cabos. 

Desta sorte o peso, do cabeçalho repousa sobre as espá-

duas dos animais e a força da tração partindo da testa dos bois e 

do peitoral dos cavalos é toda empregada no tiromênio do carro. 

Estas faltas, de que temos falado nada são, a vista do prin-

cipal efeito, que acompanha os carros desde sua invenção no 

Egito, anterior a criação do mundo (segundo o novo Testamen-

to), donde passou a Grécia e a Roma, e da Itália saltou Portugal 

e ao Brasil. 
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Queremos falar do eixo girante, fixo as rodas, o qual para 

maior engasgo, é arrochado com cantadeira de sebo e carvão, 

com o que produz ao longe uma bela orquestra, nas noites de 

luar. 

O Dr. Theberge tentou reformar este estado de coisas, po-

rém triunfou a rotina, conservadora e regressista. 

Outra medida, que deve ocupar a atenção do fazendeiro 

pastoril, é a plantação de vegetais, que não só resistem as maio-

res secas, como nelas se alegram e mesmo desabrocham tanto 

por tirarem a maior parte de sua alimentação, absorvente, das 

folhas com as raízes, que tem a qualidade de penetrar a terra e 

procurar a umidade, que lhe é necessária, abaixo do subsolo, tal 

que o juazeiro e a oiticica.  

A estas duas plantas, que devem ser consideradas como o 

refrigério principal, durante a seca se deve adicionar a camara-

tuba, o umarizeiro, a canafístula (de diferentes espécies), o fei-

jão bravo, as numerosas famílias de cactus e bromélias, cujos 

tipos principais, por sua utilidade forrageira são, entre a primeira 

família: o chique-chique e melocactus e entre a segunda: o caruá 

e a macambira. 

A plantação dos vegetais graníferos deve ser feita, em vi-

veiros ao pé das moradas, a fim de serem mudadas em idade 

própria, para resistirem as intempéries. 

Os que não se reproduzem facilmente pelas sementes, po-

de ser diretamente transplantados para suas novas estâncias. 

Toda planta, mudada de fresco, deve ser torreada à roda, a 

fim de resistir a tentação do gado. 
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São estas as medidas, que parecem mais próprias, não para 

impedir as secas, mas para mitigar seus terríveis efeitos. Elas 

não podem chegar de improviso a uma província como o Ceará, 

onde faltam todos os recursos da indústria rural, mas irão apare-

cendo à proporção que o conhecimento de tão vitais interesses 

tenham de ir despertando os fazendeiros e esquecendo o hábito 

funesto de tudo esperar do governo. 

O Dr. Gabaglia, membro da comissão científica, que ex-

plorou o Ceará, propôs um sistema de canalização, que por cer-

to, a ser ele praticável, converteria o Ceará em um verdadeiro 

Éden, mas a mesquinhez de nossas finanças excluem mesmo a 

discussão de um tal projeto, por mais sólidas que sejam as no-

ções de seu ilustre autor. A respeito de encanamento dos rios 

faremos a seguinte observação. 

É geralmente sabido, que a uma grande seca, sucede um 

dilúvio atmosférico. Os rios transbordam e ocasionam prejuízos 

incalculáveis. A magnífica e florescente cidade de Aracati é uma 

das vítimas mais atormentadas por esse flagelo. Na aproximação 

do mal não faltam as rezas nem as procissões e depois dele con-

sumado chegam as esmolas, como no tempo da seca; mas nin-

guém se lembra de construir um cais para impedir o transbor-

damento do Jaguaribe. Uma obra hidráulica desta elevada im-

portância não excederia as forças combinadas do governo com a 

dos habitantes, pois que o cais, além de ser somente necessário, 

por um lado do rio, nem terá de chegar mesmo à passagem das 

Pedras. Entretanto os habitantes esperam que o remédio lhes 

venha de algum milagre da divina providência. 
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O quadro aflitivo do Aracati é representado de um modo 

ainda mais espantoso, na cidade de Roma. Durante a tormenta, o 

povo, nas ruas pede misericórdia; os padres gritam: esmolas aos 

religiosos e promessas aos santos, para intercederem e aplacar a 

cólera de Deus. O santo padre e os cardeais saem a campo, de-

pois da evacuação das águas, a fim de socorre as vítimas, distri-

buem esmolas, do dinheiro acumulado, em seu gordo tesouro, 

pelo suor do povo; faz-se, por esse motivo o derramamento ha-

bitual, por todo mundo católico, mas nem se fala em um cais 

preservativo; porque convém à igreja a conservação de um ele-

mento de calamidade, de que lhe resulta um avultado benefício, 

embora se arruínem alguns dos soberbos edifícios, tal que o Pan-

teon, templo, que foi concluído 27 anos antes de Jesus Cristo, o 

qual desde essa época está sujeito a invasão das água do Tiberis, 

que chegam até a altura de 4 metros. Com a reivindicação da 

integridade da Itália, é provável que se procure remediar o mal; 

pois a inauguração da nova capital foi testemunhada por um 

tremendo transbordamento. Quanto ao Cariri, cidade abandona-

da a seus próprios instintos, só deve esperar o remédio das luzes, 

que lhe viram em socorro pela sucessão dos séculos futuros. 

O melhoramento do estado calamitoso, que desola o Ceará 

se resume na efetuação dessas três medidas da mais alta impor-

tância: 

1ª – Recolher as águas das chuvas, em todo lugar onde se 

possa estabelecer um depósito; seja por meio de açudes; seja 

pela construção de diques, nos rios e ribeiros, como no boquei-

rão das Lavras, sítio, do rio Salgado apropriado para a constru-
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ção, sem grande dispêndio, de uma represa de muitos quilôme-

tros de extensão. 

2ª – Fazer refluir à superfície da terra as águas, que se 

acham no subsolo, acumuladas pelas chuvas e serenos, que se 

tem infiltrado, a centenas de séculos. 

3ª – Redobrar o volume das águas correntes, que emanam 

perenemente da cordilheira Ibiapaba e das serras do Baturité, 

Maranguape e Aratania, a fim de aumentarem por meios mecâ-

nicos, sua força fertilizante. 

Já tivemos de mencionar, no decurso deste opúsculo, as 

idéias, que parecem mais próprias a despertar a atenção dos fa-

zendeiros cearenses, sobre as medidas relativas a primeira e se-

gunda categoria, resta-nos tratar da terceira, isto é, da necessida-

de de duplicar o volume das águas correntes, o que faremos su-

cintamente para não enfadar com teorias despidas de interesse 

prático. Nesta parte nos ocuparemos principalmente do Cariri 

por termos cabal conhecimento de suas grandes necessidades, 

entre as quais é sem dúvida a mais imperiosa o aumento das 

águas emanadas do Araripe. 

Segundo a tradição, o Jaguaribe, nos anos regulares, não 

secava totalmente, como acontece em nossos dias, e quando 

cortava, como dizem no país, tão numerosos eram os poços que 

quase se não percebia a falta da corrente. Ele apresenta, em cer-

tas épocas, o aspecto do Reno, entre os Alpes centrais o lago 

“Bodensee” (Lago de Constância. Este estado de perenidade era 

alimentado pelo rio Salgado, visto que o Jaguaribe em suas ca-

beceiras sempre secou, pelo verão, como acontece presentemen-
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te). Em 1816 as águas do rio Salgado ainda corriam, todo ano 

até acidade do Icó, e dessa época para cá as águas têm diminuí-

do a ponto de só chegarem pela seca na distância de duas léguas 

das vertentes do Araripe(29). Vejamos qual a razão dessa dimi-

nuição, aparente das águas perenes do Cariri. 

Nem uma alteração, ou mudança tem havido no estado at-

mosférico do Araripe e vales adjacentes. Os chamados invernos 

são os mesmo e não consta que em tempo algum tenha um ano 

sem caírem às chuvas costumadas. Muitas vezes, porém, aconte-

ce que as chuvas diminuem de intensidade e são mais ou menos 

tardias, parecendo ressentir-se do estado de absoluta seca reinan-

te nos sertões vizinhos, nos anos calamitosos. Também acontece 

que nesses anos escassos perdem-se as plantações dos terrenos 

mais afastados do Araripe e só medra a florescente cultura dos 

brejos e faldas da serra, submetidas ao regime de águas de rega. 

As correntes do Araripe são numerosas e algumas passa-

velmente caudais, tais que o Itaitera no Crato, o Caldas na Bar-

balha e o Crautá no Jardim. Não há notícias de terem, em tempo 

algum, essas correntes diminuído o volume de suas águas. 

Alguns fenômenos se têm observado relativamente à dimi-

nuição temporária em algumas dessas correntes. Mas a propor-

ção do desfalque nas águas de um arroio aumenta-se os volumes 

das de um torrente vizinho, o que é devido a causas subterrâ-

neas, puramente acidentais. 

                                                 
(29) Ens. Estat. do Sem. Pompeu tom. 2, p. 109. 
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Este fenômeno, raramente acontecido no Cariri, dá lugar a 

conjecturar-se que, as águas fluentes por diferentes regalos sub-

terrâneos, derramam seus produtos em um só leito, no interior 

do Araripe, do qual se escapam em diferentes nascentes. 

Como nos tempos primitivos as águas corriam em plena 

liberdade, e formavam grandes lagos ao chegarem as planícies 

dos vales vizinhos, tinham a força de alimentar o rio Salgado, 

fazendo-o correr perenemente o oceano. 

Depois da dominação portuguesa, os novos colonos, for-

çados pela necessidade, começaram a desviar as águas do leito 

das correntes e empregá-las na irrigação das terras. 

Como porém os canais derivativos sejam construídos fora 

das regras da arte e só cheguem até lavras em atividade, aconte-

ce que, as águas distraídas se extravasam, antes de chegar ao 

lugar de seu destino e, por fim, as que deixam de ser emprega-

das, na irrigação perdem-se pelas florestas sem vantagem algu-

ma, ou derramam-se pelos caminhos a ponto de os tornar intran-

sitáveis. 

Até o fim do século passado, sendo a agricultura insignifi-

cante, por falta de consumidores, não se sentia a secura das tor-

rentes, no tempo seco; mas com o crescimento da população, a 

agricultura e com esta irrigação, na orla subararipense, tem mul-

tiplicado por tal forma que mesmo a cinco quilômetros de dis-

tância das nascentes, alguns arroios deixam de fornecer água 

precisa ao consumo dos habitantes. 

A cidade do Crato já sente tal penúria, pela seca que mui-

tos habitantes vão prover-se d’água potável no arroio da ponte. 
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Esta situação, que ainda se traduz por simples penúria to-

mará proporções de uma verdadeira calamidade anual, logo que, 

com o crescimento progressivo da cidade, aparecerem às fábri-

cas, e seus habitantes, começaram a sentir a necessidade do as-

seio das casas, das ruas e do matadouro público. 

Os matadouros, no Brasil, ainda representam, como outro-

ra as igrejas, focos de imundices, donde exalam perenemente 

mesmos nauseabundos causadores de moléstias endêmicas, en-

fermidades e pestes, que são lançados em conta do autor da na-

tureza. 

A uns 30 anos, pouco mais ou menos, tive de assistir como 

advogado, por parte de 70 agricultores (se bem me recordo) cra-

tenses, que reclamavam medidas a respeito da distribuição das 

águas das correntes do Itaitera e Grangeiro. 

A conciliação foi bem sucedida, porém as providências, 

pouco radicais e o resultado igual a zero. Já nessa época, um 

tanto afastada, apareciam motivos desta ordem, que causavam 

graves preocupações, no espírito dos agricultores do Cariri. Pre-

sentemente os negócios de água de rega, devem ser mais críticos 

e se irão piorando a medida do crescimento da população. O 

caso é que os fazendeiros, estabelecidos nos férteis terrenos 

afastados 10 a 12 quilômetros, da base do Araripe, vão abando-

nando suas lavouras, por falta de água de rega, e mesmo entre-

gando as terras à criação de gado sem pastor, o que dá motivos a 

muitas contestações judiciárias, pendências e desordens, ocasio-

nadas pela invasão dos gados nas lavouras, que deixam de ser 
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trancadas por fortes e pesadas cercas(30). A criação de gados sol-

tos deveria ser severamente proibida no Cariri, principalmente 

na aproximação das nascentes e chapada do Araripe. Nas faldas 

da montanha ela se converte no maior flagelo, que se pode opor 

ao desenvolvimento da agricultura, e sobre a chapada traz a ne-

cessidade do aniquilamento das florestas, pelos incêndios desti-

nados, a renovação dos pastos. Como já vimos, o Araripe não é 

bastante elevado para opor um dique ao arrastamento dos vapo-

res aquosos pelos ventos regulares. A prova se vê bem patente 

nas arvoretas das campinas, as quais, por falta de apoio, são in-

clinadas ao oeste. Este fenômeno não pode ter outra causa se 

não a passagem violenta dos ventos, que roubam as chuvas iso-

ladas, não só se mantém perpendicularmente, elevando assim as 

barreiras de mais alguns metros, de sorte que força os ventos a 

depositar, sobre a superfície cerrada das florestas, uma boa parte 

de aquosas, que sem esta circunstância, seriam arrastadas com 

os mesmos ventos. O solo é coberto de um musgo espesso, que 

mantém a frescura e umidade, que se observa no meio das flo-

restas, onde reina uma eterna primavera. 

                                                 
(30) No século passado Manoel Cardoso Botelho, meu bisavô materno, natural 

de Braga, no Minho, província de Portugal das mais adiantadas em indústria 

rural, estabelecido na fazenda Pau Seco, 12 quilômetros abaixo do Crato, 

exclamava, constantemente: “A indústria desta terra consiste em cercas e 

lebadas (levadas), nas quais se consome toda renda do pobre labrador (lavra-

dor). A cidade de Braga, capital do Minho, foi a capital do reino dos Deu-

tschs da Schwahem (Suabie), os quais conservam o costume de mudar o som 

letras “p.v. em b”, e ainda hoje assim se exprimem os portugueses do norte.  
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No princípio deste século um especulador, de nome Fran-

cisco Mamede, no intuito de entreter um pequeno comércio de 

cavalaria e transportes, por meio de bestas de carga, incendiou 

muitas dezenas de quilômetros de floresta, entre o Crato, Exu e 

Brejo Grande. Fundando sua triste celebridade, Mamede ensinou 

e arraigou no espírito dos habitantes o uso barbaresco e antieco-

nômico de se deitar fogo na serra, do lado do Crato; visto que 

para as partes do Jardim, na extensão de 50 quilômetros, as ma-

jestosas florestas estão aniquiladas, desde a grande seca de 1792, 

tempo em que teve de ser transportada para o Araripe, das mar-

gens de Jaguaribe, a primeira retirada de gados, composta de 

900 cabeças. Desde essa época que existe a moda de retirar-se, 

durante a seca, os gados das fazendas vizinhas, para a chapada 

do Araripe. As bebidas são pelas nascentes e córregos, sem ca-

nal algum de derivação; nelas se decompõem os cadáveres dos 

animais, que parecem, da maneira que a água potável, dedicada 

aos habitantes da vila do Jardim, é um misto de matérias fecais e 

de detritos de cadáveres. 

Na parte da montanha, que sofre dos incêndios anuais, o 

tronco das árvores e arvoretas, que escapam ao flagelo, apresen-

tam um aspecto de ruínas enegrecidas pelo fogo devorador. De-

pois dos incêndios aparecem, nas encostas da montanha, o pasto 

chamado tiririca, que é uma espécie de arundô gigante, sempre 

verde, pertencente à família das gramíneas e na chapada, o ter-

reno cobre-se do capim denominado agreste. O agreste, pasto 

principal dos sertões descobertos das províncias do Piauí e Ma-
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ranhão(31) é uma gramínea vivaz, muito aquosa e notavelmente 

acidentada, de maneira que embora os dentes dos herbívoros não 

habituados. Quando o agreste brota da terra é em tudo semelhan-

te ao capim de planta comum no Brasil, mas com a idade cada 

planta forma uma touceira, rígida, da qual rebenta a soca, todas 

as vezes que se lhe põem fogo. 

As devastadoras queimadas, embaixo da serra, se bem que 

prejudiciais, no que diz respeito à destruição das florestas por 

virgens e suas árvores seculares; destinadas por Deus para or-

namento da terra e serviço do homem, e jamais para servir de 

pasto a chamas desordenadas, tem sua razão de ser na incinera-

ção e condicionamento da terra, e na destruição das serpentes. A 

chapada do Araripe, além de ser imprópria para a criação per-

manente do gado selvagem, e só servir de socorro durante a se-

ca, não se presta a agricultura, por falta d’água e nem alimenta 

serpentes venenosas(32), ou insetos daninhos como a formiga 

(espécie de formiga leu dos naturalistas). 

Um dos maiores inconvenientes resultantes, para o futuro, 

dos incêndios das florestas virgens do terreno, na superfície de 

chuva que constitui a causa primordial da riqueza da chapada, e 

a privação do infiltramento das águas do Cariri. Este funesto 

                                                 
(31) É melhor escrever-se Maraniom que Maranhão. Este nome vem de Ma-

ruim (segundo) v. Martius. Os Tupis não possuem o h, que forma uma aspi-

ração gutural, nem também a desinência em ão. É pois escusada sua introdu-

ção em português. 
(32) Só me recordo de ter encontrado, na chapada do Araripe, uma jararaca, 

chamada corredeira, que suponho ser destruída de veneno. 
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fenômeno já começa aparecer nas vizinhanças das descidas da 

serra do lado do Jardim, onde se observa que, durante uma báte-

ga, parte das águas deixa de infiltrar-se e corre pela superfície de 

montanha. A agricultura não oferece probabilidade alguma a 

este futuro acontecimento, porque o agricultor tem interesse em 

tornar permeável a superfície da terra. Se este serviço ainda é 

feito, entre nós, pela primitiva enxada, com o aparecimento na 

indústria, as gerações vindouras introduziram o arado e mais 

instrumentos agrícolas aperfeiçoados. 

Presentemente, não consta que haja estabelecimento algum 

de agricultor sobre o Araripe, a não contar-se neste número pe-

quenas culturas de mandiocas do lado de Caldas e Exu. No fim 

do século passado o célebre José Leite, homem de gênio, que 

por falta de estudos auxiliares, desperdiçou seu imenso talento 

em tentativas infrutíferas; talvez ao mesmo tempo em que os 

irmãos Montgolfier imaginavam na França e faziam seus pri-

meiros ensaios (1783) sobre o balão acrostático, fundado no 

princípio que os corpos menos pesados que a água ou o ar na-

dam sobre sua superfície, José Leite executava, no Crato, seu 

famoso vestido de penas. Malogradas suas esperanças, por proi-

bição expressa de sua mãe, depois de ter subido a uma árvore e 

achar-se disposto a voar, atirou-se a outra empresa, não menos 

arrojada, tal foi à tentativa da abertura de um poço artesiano, no 

meio da chapada do Araripe. No centro das mais densas flores-

tas, ao lado esquerdo do caminho, depois aberto entre o Crato e 

o Exu, o audacioso José Leite, depois de fazer e plantar grande 

roçado deu princípio a operação do poço. Por falta de instrumen-
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tos perfurantes, fazia os operários descer por cordas as quais 

serviam para a extração da terra cavada no poço. Chegando a 

grande profundidade, sempre pela terra vegetal, sem encontrar 

água nem pedras, José Leite abandonou sua empresa, malogra-

da(33), perdendo todo fruto de seu ensaio e até a colheita de suas 

plantações, que foram magníficas, segundo a tradição. 

Parece incontestável, que se quisessem fundar a cultura do 

café e do algodão herbáceo (Gossypium herbaceum), ou algodão 

de longa seda, por entre as florestas da chapada do Araripe, o 

agricultor seria largamente recompensado. 

A questão d’água poderia, sem muito dispêndio, ser resol-

vida estabelecendo-se fileiras de jarras impermeáveis, pelas bi-

queiras dos ranchos a fim de conservar a água precisa para os 

trabalhadores, no tempo das capinas e colheitas. 

As talhas, chamadas de embeber, fabricadas no Buriti dos 

Oleiros, são feitas expressamente para refrescar água, entretanto 

que as jarras ordinárias têm a vantagem de ser extremamente 

baratas, e não deixam extravasar o líquido como as primeiras. 

                                                 
(33) Em 1824, tive de ver o poço de José Leite, já muito aterrado, mas ainda 

poderia ter 8 a 10 metros de profundidade. Nessa ocasião, observei a escava-

ção, em aspiral feita por um Tatu, precipitado no poço. Como o Dasypus, 

que, me parece ter sido Tatu peba, o menor da espécie de Tatu gigante dos 

naturalistas, cavava, em meio corpo, a fim de se não perder no centro da 

terra, perdeu o equilíbrio e precipitando-se outra vez no fundo dos poços, deu 

princípio à sua obra de salvação pelo meio da primeira aspiral. Desta vez 

chegou felizmente a superfície da terra. 
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Voltando a importante questão do aumento do volume das 

águas correntes, a fim de multiplicar sua força refrigerante e de 

torná-las em abundância suficiente não só para levar a maior 

escala os meios de irrigações nas faldas do Araripe, como resti-

tuir aos vales vizinhos sua antiga fertilidade, diremos, que para 

conseguir-se este fim, não será preciso fatigar a imaginação com 

outras invenções, nem recorrer aos grandes engenheiros, a fim 

de obter-se planos hidráulicos, muitas vezes inexeqüíveis e até 

inatingíveis, para os que são hospedes a ciência. 

É porem mister prevalecer-se dos meios praticados, nesse 

sentido, em outros países industriosos. Tal é o sistema emprega-

do nos Alpes Schwabes e sobretudo em Wilbad. 

Wildbad, comuna do reino de Wurtemberg, é celebre, não 

pelos banhos termais, que dão vida e alívio a uma infinidade de 

paralíticos; feridos e estropiados, que a eles concorrem, de toda 

parte(34), mas pelo sistema engenhoso e simples empregado no 

rio Ens e seus afluentes, para engrossar suas águas e torná-las 

como força suficiente, a fim de por elas se poder transportar a 

madeira de pinho e outras essências florestais, destinadas ao 

comércio do mundo inteiro. 

O sistema de transporte empregado no Ens. que se lança 

no Neckar, depois de um curso de 20 quilômetros, é igual ao que 

se pratica em toda Floresta Negra, nos arroios e ribeirões, que se 

dirigem ao Danúbio. 

                                                 
(34) V. artigo do Jornal. Diário do Rio de Janeiro, de 1862 ns. 63 e 64. O nú-

mero dos doentes, que vão a Wildbad, tem aumentado depois do caminho de 

ferro. 
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Ao atravessar Wildbad o Ens não passa de uma torrente, 

quase igual ao Itaitera, as águas deste deixam de ser distraídas 

com a irrigação. Seu leito é acidentado e pedregoso. Para poder 

prestar o importante serviço do transporte das madeiras e lenhas, 

destinadas ao fogo, é ele perfeitamente encanado de pedras de 

cantaria, o que serve apenas para manter as águas em certa lar-

gura e não deixá-las espraiar-se pelas margens, nas horas das 

cheias artificiais. Estas são produzidas por meio de comportas 

colocadas de distâncias em distâncias, as quais fazem represar as 

águas e lhe são fundura e forças bastantes para fazer flutuar a 

madeira, que desce em jangadas encambotadas umas às outras, 

arrojando-se sobre as pedras. 

Além deste efeito principal, resultante das comportas, os 

camponeses utilizam as enchentes em derivar canais de irriga-

ção, a fim de fertilizar prados, destinados à cultura do feno. No 

alto Ens os habitantes não exercem outra cultura além do feno e 

batata americana, tento por ser o vale sumamente acanhado e 

restringido pelas montanhas, cobertas de pinhais, que chegam, 

muitas vezes, até as margens do rio, como por ser o clima desfa-

vorável à cultura dos cereais e da vinha. Todos os canais de irri-

gação, que saem Ens levam ao mesmo rio as águas que sobram 

da fertilização do vale. Finda a irrigação os canais ficam a seca 

até a nova rega. Muitas fábricas importantes são fundadas à 

margem Ens, bem como fábricas de papel serrarias de madeiras 

e moinhos de trigo. Com o movimento dessas fábricas seja dado 

pela impulsão hidráulica, sai do rio para cada um delas, um ca-

nal especial, que despeja as águas, depois de utilizadas, no 
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mesmo manancial. As serrarias recebem as madeiras pelo canal, 

as quais chegam até tocar os dentes da serra, pela força única da 

mesma máquina; dispensando-se assim o emprego de muitos 

braços; de sorte que uma serraria é bem servida por um só ho-

mem; salvo quando o serviço é contínuo dia e noite. O mesmo 

que se passa nas serrarias é aplicável aos moinhos. Desta manei-

ra nada se desperdiça, e como as coisas são feitas debaixo de 

ordem e segundo os preceitos da arte, nem se ressentem os pra-

dos da secura atmosférica, nem sofrem os rios ou arroios um 

desfalque sensível no tributo de suas águas. 

As construções, que servem a represar as águas no alto 

Ens, não são máquinas, assentadas em obras de alvenaria, que 

exijam a perfeição e solidez das eclusas dos canais de navega-

ção, as quais e fecham e abrem por meio de cabrestantes fixados 

sobre os muros da calha. As comportas de Wildbad são simples 

tabuões lançados horizontalmente através do rio, apoiados sobre 

um sólido batente, encaixado em uma grade de madeira susten-

tada por uma calçada de pedras soltas, e encostados a dois fortes 

esteios, fixados nas extremidades do batente. Nos esteios repou-

sa o gigante, do qual pendem duas correntes de feno, que servem 

a abaixar a porta d’água. Este serviço é executado por meio de 

uma cruzeta encaixada nas extremidades do gigante. Logo que o 

peso d’água é diminuto, uma só cruzeta é suficiente. 

No mapa topográfico, acompanha o presente opúsculo, vê-

se o desenho linear de uma comporta de Wildbad. Por essa plan-

ta, que representa o corte perfil da comporta, se pode julgar de 

sua simplicidade e que sua execução não excede os conhecimen-
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tos dos obreiros do Cariri. Entretanto para que uma empresa 

desta importância posa produzir o efeito de uma utilidade públi-

ca bem elevada, nem se deve pensar em uma ou outra constru-

ção parcial, mas em um sistema de comportas aplicado, não só 

as principais correntes, como aos córregos perenes, a partir de 

certa distância de suas nascentes, até os vales, outrora embreja-

dos e que já se acham a seco e desprovidos completamente 

d’água durante o verão. 

Se bem que não se trate do encanamento das correntes, 

visto não se ter de transportar coisas alguma por elas, como por-

que a empresa não poderá ser bem sucedida, em sua execução, 

sem o concurso de artífices, que tenham dela conhecimento e 

prática. Por isso proponho às câmaras municipais da cidade do 

Crato e Vilas da Barbalha e Jardim, a aquisição por engajamen-

to, de quatro artífices, que tenham conhecimento das obras hi-

dráulicas, destinadas a engrossar o volume das águas do rio Ens. 

A saber: 1 maquinista hidráulico; 1 alvanel calceteiro; 1 carpin-

teiro e 1 ferreiro. Estes quatro artífices munidos de seus compe-

tentes instrumentos, sendo conscienciosamente escolhidos, po-

dem fazer ao Cariri o mais relevante serviço que se pode imagi-

nar. 

Segregado, por sua posição geográfica, do movimento in-

dustrioso que se opera nos países adiantados, o Cariri tem de 

iniciar-se, em tempo mais ou menos próximo, na carreira das 

artes. A fim de não perder-se, frustrando empresas gigantescas, 

ou impossíveis, o país deve começar pela indústria, que lhe é 
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mais necessária e cuja realização não se acha em desarmonia em 

suas forças. 

Nos países industriosos a divisão do trabalho é considerá-

vel, por isso será um tanto difícil descobrir-se obreiro, que pos-

sam bem desempenhar as obras, de que falamos e mesmo algu-

mas outras, que faltam ao Cariri e que poderão ser por eles exe-

cutadas: tais como serrarias; moinhos, movidos por água, e 

mesmo o rompimento da cachoeira de Missão Velha, a fim de 

facilitar a passagem dos peixes, cuja falta é grandemente sentida 

nos vales do Crato, Missão Velha e Barbalha. Quando não se 

queira interromper os trabalhos da represa das correntes, com 

esta outra empresa, que poderá consumir três a seis meses, e 

pertence exclusivamente a arte do cavouqueiro, poderão empre-

gar o sistema usado na Deustschland, para a muda dos peixes, 

destinados à reprodução e ao mercado, sendo com este fim 

transportados do poço da cachoeira para as lagoas e correntes 

dos lugares mencionados. 

A vista destas considerações os artífices engajados deverão 

ter conhecimento de diferentes ofícios, por exemplo: o carpintei-

ro deve ser ao mesmo tempo tanoeiro e carroteiro(35); o alvanel 

                                                 
(35) Em português há grande pobreza de termos, que representem as especiali-

dades modernas na arte da carpintaria (do latim carpetum), donde se conhece 

que em Portugal não se prestava atenção alguma a divisão do trabalho e com 

a multiplicação das artes, a língua ficou estacionária, nesta parte, contentan-

do-se com uns cinco termos, como: carpinteiro, marceneiro, torneiro, mar-

cheteiro e entalhador. A vista disto, emite o termo “carroteiro”, a fim de evi-

tar a frase “carpinteiro de carros”.  
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deverá ser também pedreiro, cavouqueiro e canteiro; e ferreiro 

deverá servir igualmente de ferrador e por último o maquinista 

hidráulico, deverá sair da classe dos arquitetos(36), os quais neste 

país recebem uma educação acadêmica, das mais perfeitas. Os 

obreiros deverão ser solteiros e moços, a fim de economizar-se 

as despesas com a passagem das famílias, e se poderem mais 

facilmente habituar à nossa alimentação diferente da sua. Eles 

deverão embarcar em Hamburgo, em navio de vela da carreira 

do Ceará, cuja passagem é calculada em 120 a 150 thalers, se-

gundo a obsequiosa informação de meu amigo o Sr. Dr. Francis-

co Muniz Barreto de Aragão, cavaleiro da ordem de Cristo, côn-

sul geral nas cidades Anseáticas de Deutschland. O preço dessas 

passagens é variável segundo o valor do câmbio internacional. 

Elas poderão chagar a 400$000 por pessoa a partir de Stuttgar ao 

Ceará. Os engajados devem ser iniciados nos princípios elemen-

tares da língua portuguesa. 

Calculei o engajamento em quatro anos, a querer-se esta-

belecer-se 24 comportas, a saber; 6 no rio Itaitera, 3 no torrente 

Grangeiro, 3 no da Ponte do Miranda, 6 nos da Barbalha(37) e 6 

nos do Jardim. Se os povos do Brejo Grande se quiserem associ-

ar a empresa entender-se-ão com as Câmaras, a que me dirijo. 

 

 

                                                 
(36) Arquiteto vem do grego “arque e tecton”; obreiro diretor. 
(37) As correntes, que emanam do Araripe são numerosas, só na Barbalha, 

contam-se 26, entre os quais 3 são principais. Estat. do sen. Pompeu tom. 2, 

p. 114. 
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ANÁLISE DE ÁGUAS DO NORDESTE 

POTABILIDADE – IRRIGAÇÃO – 

 INTERPRETAÇÃO 
 

Luiz Bezerra de Oliveira  

 

(Químico Industrial) 

 

 

1ª PARTE 
 

INTRODUÇÃO 

 

A importância da água para o habitante da Zona seca do 

nosso País, onde o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas vem realizando as suas grandes Obras de Açudagem e 

Estudos, é tal que constitui uma influência incalculável na fixa-

ção do homem ao solo, quer sob o ponto de vista vital e econô-

mico, criando verdadeiros núcleos de população, oásis em lugar 

de desertos, quer apresentando um aspecto deveras diferente 

daqueles descritos por vários autores, antes da experiência da 

Repartição. 

É inegável o valor da água no globo e este valor se eviden-

cia nas zonas semi-áridas como o Nordeste brasileiro, onde as 

periódicas calamidades climáticas decorrentes da escassez de 

chuva provocam distúrbios econômicos sociais na região. 
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Como se sabe, o ciclo da água na Natureza é composto de 

5 estágios: 1 – evaporação dos lagos, açudes e principalmente 

mares, pelo calor do sol; 2 – condensação, com formação de 

nuvens: 3 – queda sob a forma de chuvas, neve… 4 – infiltração, 

através dos solos e conseqüente ascensão depois de encontrar 

camadas impermeáveis, devido o efeito da capilaridade; 5 – re-

torno aos oceanos, por intermédio dos rios, que a capta de suas 

respectivas bacias hidrográficas. Apenas uma pequena parte 

deixa o ciclo, para formar a água de hidratação de certos com-

postos minerais do solo. 

Para o sertanejo nordestino, o primeiro estágio não traz 

benefícios imediatos; concorre, sim, para secar o seu açude e 

privá-lo muitas vezes do líquido precioso; já a formação de nu-

vem do segundo estágio é para ele uma esperança. Quando o 

sertanejo avista o firmamento coberto de nuvens, no começo da 

estação invernosa, seu espírito se anima, nota-se mesmo uma 

alegria interior em cada um desses heróicos amanhadores da 

terra, principalmente quando aquelas formações vêm acompa-

nhadas de relâmpagos para o nascente e ventos favoráveis. O 3º 

estágio é a concretização mesma de todas as esperanças, é a eli-

minação da dúvida que pairara em seus espíritos; o sertão de um 

momento para outro se transfigura, a natureza está em festa, à 

alegria é contagiante. O armazenamento d’água para o gado e 

para a irrigação é uma conseqüência benfazeja da chuva; o ho-

mem se previne contra os anos escassos, os anos em que este 3º 

estágio não se verifica no sertão nordestino, em que as nuvens 
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são carregadas inexplicavelmente por ventos fortes para lugares 

distantes. 

O 5º estágio pode trazer sérios prejuízos ao homem, quan-

do as águas chegam a transbordar do leito dos rios, provocando 

enormes prejuízos na lavoura, erosão, arrombamento de açude, 

enfim, estragos que podem causar verdadeira calamidade públi-

ca. 

Devido às condições geo-climáticas do Nordeste, há nesta 

zona grandes manchas de solos salgados e as águas, na sua pas-

sagem por estes solos, vão-se enriquecendo de sais solúveis nos 

quais o cloreto de sódio é o mais comum. 

Como conseqüência, podemos encontrar rios, riachos e 

açudes com as suas águas carregadas daqueles sais. Eis aqui um 

problema que o homem do Nordeste tem que enfrentar; sustar a 

salinização de seus solos evitando o emprego da água salgada na 

irrigação, drenando suas terras, corrigindo os solos salgados, 

gessando-os, etc. 

É, pois, a análise da água e o conhecimento de certas ca-

racterísticas da mesma um dos trabalhos que se impõem no 

Nordeste. 

É na solução deste problema, que o Instituto José Augusto 

Trindade, com o seu Laboratório, um dos melhores em instala-

ções e senão em aparelhagem científica no País, para análises de 

solos e água, vem contribuindo eficazmente no estudo dos solos 

do Nordeste e águas dos Grandes Açudes construídos e em 

construção, bem como dos particulares, principalmente nos Es-
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tados da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernam-

buco. 

Como prova, apresentamos aqui diversas análises realiza-

das neste Instituto e sua interpretação sob o ponto de vista de 

potabilidade e irrigação. Também damos alguns esclarecimentos 

de ordem química e física a respeito de uma análise d’água, bem 

como a maneira de interpretá-la de forma que acredito que este 

trabalho venha trazer ao leitor alguns conhecimentos técnicos 

que o possibilite com mais desembaraço a interpretar os dados 

apresentados, numa análise química de água. 

Assim, penso ter contribuído com uma pequena parcela de 

divulgação deste Nordeste tão pouco conhecido pelos seus habi-

tantes, como pelo restante do povo brasileiro. 

 

 

COLHEITA DA ÁGUA PARA A ANÁLISE QUÍMICA 
 

A amostra de uma água deve representar na realidade o es-

tado como ela se encontra no reservatório, pois o modo de co-

lher pode trazer alterações no resultado analítico, daí a impor-

tância de que se reveste esta operação. Transcreve-se em segui-

da as “CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A COLHEITA DE 

AMOSTRAS D’ÁGUA PARA A ANÁLISE QUÍMICA”, ela-

boradas pelo autor. Não são regras matemáticas, mas instruções 

para que se obtenham bons resultados. 
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A colheita da amostra d’água, se baseia primeiramente no 

tipo de análise que se deseja, se completa ou sumaria para pota-

bilidade e ouros fins. 

A análise completa para potabilidade, compreende a de-

terminação de todas as substâncias salinas ou não, contidas na 

água. 

A análise sumária, para aquele fim, compreende determi-

nações qualitativas e algumas quantitativas que podem indicar a 

existência ou a inexistência das substâncias não admitidas para o 

caráter de potabilidade tais como, nitritos, nitrogênio amoniacal, 

matéria orgânica em alto teor e alto grau de dureza. 

Em todos os dois casos, é muito importante a tomada da 

amostra, acompanhada dos caracteres físicos da água. 

 

 

REGRAS GERAIS PARA A COLHEITA 
 

1 – ESCOLHA DO RECIPIENTE PARA RECEBER A AMOS-

TRA – Deve ser de vidro, de preferência incolor, suficiente-

mente limpo, com rolha de vidro esmerilhada, e na falta desta, 

de borracha. 

2 – ESTUDO DO LOCAL DA COLHEITA – Deve ser o melhor 

possível de acordo com o que se segue, caso se trate de um: 

 

a) RIO – Colher a amostra mais ou menos no meio do 

mesmo, em diversos lugares e numa profundidade mí-

nima de 25 cm da superfície. Caso se trate da determina-
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ção dos sólidos existentes na água. (Estudo da Erosão), 

tomar amostras em diversos pontos, de uma margem pa-

ra a outra, depois juntá-las, homogeneizar e retirar a 

amostra definitiva. 

 

b) RIACHO – Aplicar o mesmo processo como para o rio. 

 

c)  AÇUDE – Colher a amostra em diversos pontos sempre a 

mais de 25 cms, abaixo da superfície liquida e nunca 

muito próximo do fundo. 

 

d) CISTERNA, RESERVATÓRIO, CACIMBA, ETC. – 

Obter a amostra sempre com um recipiente perfeitamen-

te limpo, em diversos pontos e profundidades. 

e) ÁGUA ENCANADA – Seja qual for a sua procedência, 

só retirar a amostra depois de deixar escoar uma boa 

quantidade de água. 

 

3 – COLHEITA DA AMOSTRA – Lavar o recipiente que vai 

receber água, 2 a 3 vezes com a própria amostra, por fim 

enchê-lo. Arrolhar do melhor modo dentro das possibili-

dades que se depuser e se possível parafinar a rolha. É 

conveniente não usar, rolhas de pau, cortiça ou outra subs-

tância semelhante. 

 

4 – QUANTIDADE DA AMOSTRA – Não deve ser menor 

que 5 litros para a análise química comum (potabilidade) 
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sendo que para certos casos são necessárias no mínimo 

20 litros, como por exemplo, para o estudo da erosão. 

 

5 – ENVIO DA AMOSTRA – Deve ser enviada com a mai-

or urgência possível para o Laboratório, pois certas de-

terminações só podem ser feitas com a água recentemen-

te colhida, (potabilidade). Por fim a amostra tem que ser 

acompanhada dos seguintes dados, quer no rótulo do re-

cipiente ou em documento separado. 

 

a) – tipo do reservatório (rio, açude, etc.). 

b) – nome do mesmo e local da colheita. 

c) – local em que está situado, inclusive, Município e 

Estado. 

d) – data e hora da colheita. 

e) – nome do coletor. 

f) – tipo de análise desejada, se para efeito de potabi-

lidade, irrigação, etc. 

g) – para certos casos (potabilidade), informar da 

existência de habitações nas imediações, tipo do 

solo (se cultivado junto da fonte), se em vale ou 

encosta e outros dados que o coletor venha achar 

interessante pois muitas vezes a análise química 

depende muito desses dados para a sua interpre-

tação”. 
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APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE QUÍMICA 
 

Os primeiros dados apresentados numa análise, d’água di-

zem respeito a: AMOSTRA – onde são registradas as informa-

ções enviadas pelo coletor e outras fornecidas pelo analista, às 

quais nos referimos acima; PROCEDÊNCIA – nome do reserva-

tório, lugarejo, município e Estado; LOCAL: onde foi colhida à 

amostra e outros dados relativos a ele; COLETOR: nome por 

extenso; DATA e HORA – relativos à colheita; TIPO DE 

ANÁLISE – a desejada. Pode-se acrescentar outras informações, 

como tipo de solos próximo ao reservatório, no caso de fonte, 

olho d’água, riacho, proximidade de residência, cheias e outras 

tantas relacionadas ao caso. Essas informações muitas vezes 

influem na determinação do critério de potabilidade. 

Em prosseguimento vem à análise dos CARACTERES 

ORGANOLÉTICOS. Fica a critério de cada analista, sendo su-

ficiente o que se segue: 

ASPECTO IN NATURA – Indica o modo como a água se 

apresenta na amostra. À maneira de exprimir esses dados, como 

os demais que seguem, são características de cada analista. É 

uma observação puramente pessoal, podendo variar no modo de 

expressão. 

ASPECTO DEPOIS DE FILTRADA – Dá uma idéia 

aproximada da quantidade de colóides existentes; por exemplo, 

se uma água depois de filtrada permanece leitosa, amarelada ou 

como outro aspecto não hialino, é porque além de possuir outras 
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substâncias em suspensão, contém bastante quantidade de colói-

des. 

ASPECTO APÓS A FERVURA – Informa se existem na 

água sais solúveis precipitáveis pelo calor ou transformáveis tais 

como os bicarbonatos. 

Geralmente é feita com a água in natura, mas pode ser feita 

com água filtrada sendo para isto necessário anotar no título. 

ODOR – A água pura, não possui cheiro, é inodora. A im-

pura pode apresentar vários odores, de acordo com a sua proce-

dência, e situação no momento da colheita, por isso ela poderá 

ter cheiro de matéria orgânica, quando rica em detritos orgâni-

cos; cheiro característico de solo, quando barrenta, ou também 

odores de gases dissolvidos. 

SABOR – A água não possui sabor, diz-se insípida. Pode 

ser rica em sais tais como o cloreto de sódio, tornando-se salga-

da ou também em carbonato ou outros sais, dizendo-se de salo-

bra, pesada… 

OBSERVAÇÕES – Encontra-se em certos resultados de 

análise química dados tais como temperatura, densidade e ou-

tros, sendo até certo ponto e para certos casos dispensáveis. 

PH – É determinado em aparelho de precisão ou por colo-

rimetria usando método comparativo. O ph da água pura destila-

da, é igual a 7, mas o conteúdo de sai de origem ácida ou alcali-

na contido, dá uma variação entre limites próximo de 7, quer 

para mais quer para menos. 

 

 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

101 

 

ANÁLISE QUÍMICA 
 

Todos os dados analíticos, referidos neste trabalho, sem 

outra observação, representam quantidade de elemento ou subs-

tância em miligramas por litro de água, denominando parte por 

milhão, escrevendo-se abreviadamente ppm. 

SÓLIDOS TOTAIS OU RESIDUO A 105º C – Representa 

a quantidade de substância existente na água, quer em suspensão 

quer em solução. Sua determinação é realizada, evaporando uma 

certa quantidade d’água em cápsula de platina tarada e pesando 

depois o resíduo, obtendo por diferença de peso o resultado, 

depois de haver secado em estufa a 105°C. 

RESÍDUO A 180°C – É o resíduo obtido anteriormente e 

dessecado em estufa, a 180°C. Indica a quantidade de sais totais, 

porém isenta da água de cristalização dos mesmos. Este dado é 

importante na classificação de uma água, principalmente para 

potabilidade. Considera-se o limite de 500 ppm, para aquela 

classificação. 

RESÍDUO A 750°C OU RESÍDUO FIXO – É o obtido 

quando se prossegue na calcinação do resíduo a 105°C ou 

180°C, em mufla. Analiticamente, essa determinação dá as 

quantidades de matéria orgânica contida na água, os seus sais 

voláteis e parte da matéria mineral que se decompõe. Seu valor é 

portanto muito variável. 

PERDA A 180°C – É a diferença de peso entre o resíduo a 

105° e o de 180°C e representa a quantidade d’água de hidrata-

ção dos sais, existentes na mesma. 
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PERDA A 750°C – É a diferença de peso entre o resíduo a 

105° e o de 750°C e representa as substâncias já referidas no 

“Resíduo Fixo”.  

SALINIDADE – Geralmente representa-se em termos de 

íon C1 ou também CINa. É um dos dados importantes, princi-

palmente para as águas do Nordeste e que interessa muito sob o 

ponto de vista quer doméstico, quer industrial, quer agronômico, 

devido ao seu efeito sobre o paladar, a certas indústrias e ao solo 

quando empregada para fins de irrigação ou açudagem. Sua de-

terminação é feita volumetricamente por meio de uma solução 

de nitrato de prata empregando-se no Instituto um aparelho pró-

prio para essa determinação, de muita precisão. Quando a salini-

dade é combinada com outras propriedades químicas a certos 

compostos também existentes, poderá ter um efeito ótimo, como 

no caso de certas águas medicinais, porém antes de tudo o valor 

está na quantidade do íon Cloro e não no cloreto de sódio. 

Admite-se o limite para potabilidade de uma água em CI 

até 35.00 ppm, ou em CINa, até 42.00. É preciso, entretanto, 

salientar que se uma água apresenta valor mais alto que o estipu-

lado acima, principalmente quando esse excesso é proveniente 

do terreno, o que se verifica comumente nas águas do Nordeste, 

pode ser considerada potável sob o ponto de vista químico sem 

nenhum inconveniente, quando além disso apresenta as demais 

características boas. 

ALCALINIDADE – Representa a quantidade de sais de 

cálcio e magnésio ou também de sódio. Como os sais que pre-

ponderam na água são os cálcios, calcula-se o total deles como 
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carbonato de cálcio (C03Ca), maneira pela qual é representada a 

alcalinidade. Sua determinação está relacionada com a Dureza. 

Há 3 tipos de alcalinidade: 1 – devido aos hidróxidos; 2 – aos 

carbonatos e 3 – aos bicarbonatos. Caso a água contenha qual-

quer delas ou todas, poderá ser determinada separadamente por 

método analítico volumétrico empregando uma solução fraca de 

ácido sulfúrico titulada, usando dois indicadores, fenolftaleina e 

metilorange. 

Seu limite para potabilidade vai até 320.00 ppm em 

C03Ca, ou seja, o mesmo para a Dureza. 

HIDROTIMETRIA – DUREZA – Chama-se Dureza de 

uma água, a propriedade que ela possui de decompor os oleatos 

(sabão de óleo de oliva) por intermédio dos sais alcalinos e alca-

linos terrosos que possui. Entende-se que a dureza depende da 

quantidade desses sais, que são, os carbonatos de cálcio e mag-

nésio, bicarbonatos de cálcio e magnésio, sulfato de cálcio ou 

magnésio e raramente o carbonato e sulfato de sódio. 

Aproveitando-se essa propriedade peculiar da água, deter-

mina-se a quantidade desses sais parceladamente, empregando-

se uma solução de sabão própria em meio alcoólico, titulada 

com uma outra solução de cloreto de cálcio; de acordo com a 

quantidade de sabão empregada para formar a espuma persisten-

te, calcula-se os teores em termos de C03Ca ou Ca0, como po-

derá ser visto mais adiante. 

Existe 3 tipos de Dureza: 1 – DUREZA TEMPORÁRIA; 2 

– DUREZA PERMANENTE; 3 – DUREZA TOTAL. 
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DUREZA TEMPORÁRIA – É dada pela diferença entre a 

DUREZA TOTAL E A DUREZA PERMANENTE. Quimica-

mente ela representa os sais que se decompõem pela ebulição 

tais como os bicarbonatos. Dependendo do método empregado, 

pode ser determinada por dosagem volumétrica, principalmente 

quando não se dispõe da solução de sabão própria. 

A Dureza temporária é portanto removida pela fervura da 

água o que é bastante usado pelas donas de casa para MELHO-

RAR UMA ÁGUA. 

DUREZA PERMANENTE – É a que persiste depois que a 

água é fervida. Sua presença é devido aos sais de proveniência 

ácida, principalmente o sulfato de cálcio. Sua dosagem é seme-

lhante a da Dureza Total no método do sabão. Pode ser também 

determinada por método volumétrico empregando soluções de 

ácido e álcali. 

DUREZA TOTAL – É a que representa a totalidade de 

sais de cálcio, e magnésio sob as diversas formas (carbonatos, 

bicabornatos e sulfatos); sua determinação é feita com água in 

natura. Do seu valor é que depende a classificação da água co-

mo boa, pouco dura, dura e muito dura. A expressão ÁGUA 

DURA é muito usada tecnicamente, porém exige uma explica-

ção para aqueles que não tem certo conhecimento do assunto. 

Diz-se que uma água é dura quando dissolve mal o sabão, for-

mando com ele um precipitado, motivo porque ouve-se dizer 

que a água corta o sabão; ela poderá lavar roupas, mas com gas-

to excessivo de sabão, e, com dificuldade, preparar os alimentos, 

necessitando assim de um tratamento que se chama de AMO-
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LECIMENTO DA ÁGUA, muito usado em certas indústrias 

quando para utilização em caldeiras. 

Há também o oposto que se chama de ÁGUA MOLE, 

quando possui esses sais em pequena quantidade, sendo às vezes 

necessário corrigi-la, porque apresenta um certo poder corrosi-

vo; é preferível este caso do que o de uma água dura. Os limites 

para a classificação da água com relação à Dureza se encontram 

mais adiante. 

A fim de esclarecer melhor dá-se aqui um resumo, de co-

mo é feita a determinação da DUREZA TOTAL. O método refe-

rido é dos químicos franceses Boutron e Boudet, que utiliza um 

frasco próprio de rolha de vidro esmerilhado, graduado em 10, 

20, 30 e 40 ml, e uma burêta chamada Burêta Hidrotimétrica, 

com 5 ml de capacidade, sendo o volume ocupado por 2,4 ml 

dividido em 22 divisões iguais, valendo cada um grau Francês. 

Para se efetuar a dosagem, coloca-se 40 ml da água em exame 

no frasco até a marca e ao mesmo tempo enche-se a burêta com 

a solução de sabão. Vai-se então adicionando o sabão gota a 

gota e agitando energicamente, até que se obtenha uma espuma 

persistente de 5 a 6 mm de altura no tempo mínimo de 5 minu-

tos. Lê-se então o número de divisões gastas na burêta sendo o 

seu resultado o número de graus franceses de dureza. Caso se 

gaste mais de 22 divisões, coloca-se então 10, 20 ou 30 ml em 

lugar dos 40 e completa-se com água destilada até o traço. Só se 

pode usar esse método, quando, 40 ml de uma solução de cloreto 

de cálcio, contendo 0,25 gr por litro, dá espuma persistente co-
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mo foi referida acima, gastando-se exatamente as 22 divisões da 

burêta. Isto é o que se chama titulação da solução de sabão. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS – A unidade 

com que se representa a dureza de uma água varia de acordo 

com o país. Na França emprega-se o grau francês, na Inglaterra 

o grau inglês, na Alemanha o grau alemão e, nos Estados Uni-

dos, recentemente, parte por milhão, sendo assim estes, os dados 

empregados numa análise química. 

Têm-se em seguida a correspondência de cada uma e os fa-

tores de conversão: 

Um grau francês corresponde a 1 gr. de C03Ca por 100 li-

tros d’água. 

Um grau inglês corresponde a 1 grão (0.064 gr.) de C03Ca 

por galão (4,543 1t.) d’água. 

Um grau alemão corresponde a 1 gr. de Ca0 por 100 litros 

d’água. Uma parte por milhão corresponde a 1 mg de C03Ca (ou 

Ca0) por litro d’água. 

Os fatores de conversão são os seguintes: 

 

Um grau francês = 10 ppm = 0,56 alemão = 0,70 inglês. 

Um grau inglês = 14.30 ppm = 1.43 francês = 0.80 alemão. 

Um grau alemão = 17.90 ppm = 1.79 francês = 1.25 inglês. 

 

INTERPRETAÇÃO GERAL – Emprega-se o seguinte cri-

tério: Contendo um grau abaixo de 5 franceses ou 50 ppm de 

CO3Ca é considerada MOLE; inferior a 300 ppm  (30 graus 

franceses) é classificada boa e pode ser empregada em usos do-
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mésticos e outros fins; de 300 a 600 ppm já não serve para uso 

doméstico, é considerada de dura até muito dura; contendo um 

grau superior a 600 ppm é declarada imprestável para quase to-

dos os fins. 

MATÉRIA ORGÂNICA – Sua determinação é indispen-

sável numa água; é realizada volumetricamente por meio de uma 

solução de permanganato de potássio. Seu resultado se exprime 

em quantidade de oxigênio consumido, para oxidar toda a maté-

ria orgânica existente, em geral formada de detritos vegetais, de 

animais vivos e do que chamamos plancto. Quanto maior o teor 

de matéria orgânica tanto maior é o resultado em oxigênio con-

sumido.  

Para o caráter de potabilidade, sua presença deve-se verifi-

car em pequena quantidade, sendo admitido um limite de 2.5 

ppm. É, pois, um limite muito pequeno, cuja explicação está em 

evitar que a matéria orgânica, em quantidade apreciável, venha a 

entrar em decomposição no seio da água, formando um meio 

ótimo para a proliferação de germes nocivos à saúde do homem, 

tais como o bacilo disentérico, da febre tifóide, paratifoide e 

outros. Entretanto é comum, de acordo com o tipo de reservató-

rio, como por exemplo os rios e açudes, a água conter quantida-

de muito maior que a estipulada, e a análise química ser decla-

rada favorável para o consumo, não deixando porém de ressaltar 

o cuidado a se ter na armazenagem para o consumo diário, como 

filtração e renovação. 

NITROGÊNIO AMONIACAL – Essa determinação é 

também de suma importância para o julgamento de uma água. 
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Sua presença indica sempre estado de contaminação. Faz-se a 

análise química por processo colorimétrico, empregando uma 

solução padrão de cloreto de amônio. 

A presença de amônia livre numa água indica o primeiro 

estágio de decomposição da matéria orgânica ou o seu começo, 

sendo motivo de suspeita. A fim de ter um resultado seguro, 

exige-se que a determinação seja feita com a água recentemente 

colhida. Não haverá limite para o seu resultado, isto é não deve 

acusar presença. O resultado positivo, porém, poderá ser despre-

zado, caso se possa provar que a decomposição tenha-se dado 

depois da água colhida. 

NITROGÊNIO ALBUMINÓIDE – Representa o nitrogê-

nio existente na matéria orgânica, porém sem estar livre ou, me-

lhor, sem que provenha da decomposição da mesma. Só poderá 

ser admitido na água em pequena quantidade, como acontece 

com a matéria orgânica. O método empregado também é o colo-

rimétrico. 

NITROGÊNIO COMO NITRITOS – Sua presença numa 

água indica um segundo estágio de decomposição da matéria 

orgânica, concluindo-se que ela se está processando ativamente. 

O motivo de sua existência provém da ação de certas baterias de 

que resulta a oxidação da amônia livre, ou então, da redução de 

nitratos, quando estes existem em grande quantidade. Excluem-

se as águas de origens suspeitas, caso de esgotos ou poluídas em 

outras fontes. 

Pelo exposto, uma água para ser considerada potável, sob 

o ponto de vista químico, deve estar isenta de nitritos ou, então, 
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caso acuse presença, que possa ser provada ter uma origem mi-

neral. A determinação é feita colorimetricamente. 

NITROGÊNIO COMO NITRATOS – A presença de nitra-

tos indica o estágio final de decomposição e, conseqüentemente, 

purificação da água. A determinação é feita qualitativamente e, 

só no caso de haver grande quantidade, se faz a dosagem quanti-

tativa. Uma grande quantidade de nitratos poderá provocar rea-

ções alérgicas em pessoas sensíveis, e também dar à água poder 

corrosivo, principalmente nas vasilhas. 

Considera-se como limite para potabilidade até 25.00 ppm 

de N205 ou 16 de N03. 

 
ANÁLISE MINERAL 

 

Dentre as análises que chamamos de mineral, encontram-

se as seguintes: Sílica, sesquióxidos (óxidos de ferro e alumínio, 

chamado de R203), cálcio, magnésio, álcalis (cloreto de sódio e 

potássio, como Na), sulfato, fosfatos, cloretos… Pode-se incluir 

também os elementos nocivos na água, como chumbo, zinco, 

cobre e outros menos comuns. 

A análise mineral é sempre necessária quando se deseja in-

terpretar o resultado, sob o ponto de vista de irrigação. 

Deixamos de fazer, no Instituto, quando se analisa uma 

água para fins de potabilidade, a pesquisa dos elementos nocivos 

referidos, bem como a dos fosfatos. 

As análises d’água realizadas no laboratório do SAI são as 

seguintes: 1 – Potabilidade sob o ponto de vista químico (não se 
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realiza o seu complemento, que é a análise bacteriológica por 

falta de aparelhagem necessária); 2 –Potabilidade e resíduo mi-

neral (completa), quando se trata de uma água para fins de con-

sumo e irrigação; 3 – Resíduo mineral, quando se deseja apenas 

saber as suas características para irrigação e conhecer a quanti-

dade e natureza deste resíduo na água de drenagem; 4 – Estudo 

da erosão, necessitando apenas de certas determinações, como 

resíduo por filtração, resíduo por evaporação, carbonatos, clore-

tos, sulfatos. Essas análises são feitas nas águas dos rios durante 

a época chuvosa, incluindo-se também a análise do resíduo mi-

neral que fica nos filtros, para obtenção da quantidade dos ele-

mentos fertilizantes carregados pelas águas. 

SÍLICA – É uma determinação de menos importância, rea-

lizada por método gravimétrico, no resíduo de evaporação de 

250 a 500 ml, d’água. Seu valor varia com a riqueza mineral da 

mesma. 

ÓXIDOS DE FERRO E ALUMÍNIO (R203) – Os ses-

quióxidos de ferro e alumínio são determinados conjuntamente, 

por método gravimétrico, a parir do filtrado da sílica. Quando é 

preciso, pode-se fazer a dosagem do ferro separadamente e, do 

resultado total, deduzir a quantidade de alumínio. Seu valor é 

também bastante variável. Nas águas do Nordeste ele se encon-

tra num teor bastante apreciável. 

CÁLCIO – Determina-se volumetricamente ou gravimetri-

camente, a partir do filtrado do R203, e é expresso sob a forma 

de Ca ou Ca0. Do seu valor, determinado desse modo, deduz-se 

no cálculo final, as quantidades de carbonato e sulfato de cálcio, 
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de acordo com os outros anions e cátions. Admite-se um teor de 

120,00 ppm de Ca0, como limite de potabilidade. 

MAGNÉSIO – É determinado, quer gravimétrica quer vo-

lumetricamente, a partir do filtrado de cálcio, e expresso com 

Mg ou MgO. Tem valor idêntico, em importância, ao cálcio, no 

caso da interpretação dos resultados. Dá-se como limite de pota-

bilidade 40.00 ppm de MgO. 

SULFATOS – Essa determinação é de muita importância, 

principalmente no caso da interpretação sob o ponto de vista de 

irrigação, porque uma água rica em sulfato de cálcio (o mais 

comum), tem um efeito compensador, com relação ao cloreto de 

sódio. Sua dosagem é realizada gravimetricamente, a partir de 

250 a 500 ml. d'água evaporados à secura. Para potabilidade, seu 

conteúdo não deve exceder de 100,00 ppm em S03. Seu valor 

tem emprego também no cálculo do coeficiente alcalino, para 

fins de irrigação. 

ALCALIS – Faz-se sua dosagem gravimetricamente, a 

partir do filtrado do sulfato, depois de eliminar todos os elemen-

tos interferentes, tais como Fe, Al, Ca, Mg. Esse dado também é 

indispensável numa análise química, porque se pode saber a 

quantidade exata de cloreto de sódio ou de potássio existente na 

água. O seu valor é expresso em sódio (Na), porque é esse ele-

mento que prepondera em relação ao potássio, que só existe em 

pequeníssima quantidade. 

Para águas potáveis, não se admite um limite, porque o só-

dio pode estar combinado com outros anions diferentes do clore-

to; para irrigação a sua interpretação é baseada nele; quanto 
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mais alto for o teor deste elemento na água, tanto pior será a 

mesma para esse fim. 

A seguir apresenta-se o resultado de diversas análises 

d’água de poços, açudes, rios e riachos, para: Potabilidade – 

Potabilidade e resíduo mineral – Irrigação – Estudo da erosão, 

realizadas recentemente pelo autor, no Instituto. 

Os dados relativos aos açudes foram retirados dos “Bole-

tins da Inspetoria de Obras Contra as Secas”, existentes em nos-

sa biblioteca. 

A interpretação sob o ponto de vista de irrigação segundo 

o coeficiente alcalino, é dada por Scott no livro “Standard Me-

thods of Chemical Analysis”, e só diz respeito à classificação da 

água quanto às probabilidades de acumulação de álcalis no solo. 

No estudo da erosão, deixou de ser determinado o K20, 

devido à pequena quantidade de resíduo obtido. 
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OBRAS CONSULTADAS 
 

ELDRIGE AND THEROUX – Laboratory Manual for Chemical 

and Bacterial Analysis of water and sewage. 

GABBA – Manual dell Químico Industrial. 

VILLAVECCHIA – Química Analítica aplicada 

SCOTT Standard Methods of Chemical Analysis 

WRIGHT – Rural Water Supply and Sanitation. 

PARKKER – The Control of Water. 

 

   

  

 


