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O PROBLEMA DO NORTE 

São bem conhecidos os tremendos efeitos das crises 

climatéricas no nordeste brasileiro, causados pelas prolongadas 

estiagens e pela superabundância de chuvas, que formam algu-

mas vezes torrentes devastadoras. São contrastes climatéricos 

extraordinários. 

“Torrados ou atolados” tal é a situação, resumida pelo 

provérbio popular, nos Estados de que nos vamos ocupar, por 

ocasião das “secas” e dos “invernos”. Não necessitamos, portan-

to, para mostrar a importância do assunto, repetir aqui as con-

tristadoras descrições do que tem sofrido as populações do ex-

tremo nordeste, já por outros feitos em emocionantes páginas de 

excelente literatura, abrangendo o largo período de proxima-

mente duzentos anos. 

Também não é necessário estudar o momentoso pro-

blema do nordeste pelo lado econômico, como fizeram outros, 

para evidenciar os altos algarismos que representam os prejuízos 

sociais e materiais, e para demonstrar que não é estéril a zona a 

                                                                 

 Este artigo é extraído do “Jornal do Comércio”, Rio, n° 70 de 11 de março 

de 1907. 
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melhorar. Tais cálculos encontram-se em patrióticos discursos 

feitos no Congresso. 

Finalmente, seria descabida aqui a crítica do procedi-

mento dos governos brasileiros, colonial, imperial e republicano, 

para tornar claro que ainda não se procurou resolver cientifica-

mente o problema das secas. Por enquanto, as intervenções go-

vernamentais não estão ainda no caminho conveniente: pouco 

tem aproveitado ao melhoramento das terras paraibanas, rio-

grandenses e cearenses. 

Apontam uns como causa do tremendo fenômeno natu-

ral, - “o machado” e isso desde os tempos coloniais. Outros pro-

curam nas situações recíprocas do Sol, da Lua e da Terra e tam-

bém nos aspectos dos dois primeiros corpos celestes, a origem 

das prolongadas estiagens. Esquecem-se estes de que as causas 

cósmicas produzem efeitos mais generalizados, devendo as 

acentuadas crises locais ter causas terrenas. Outros, finalmente, 

e como estes também pensamos, vêem no flagelo o efeito da concor-

rência de três fatores geofísicos: 

 

1) topográfico 

2) geológico  

3) climatológico 

 

E, nas modificações possíveis destes três fatores con-

sistem os recursos de que a engenharia pode lançar mão 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

5 

para melhorar as terras do nordeste. 

A propósito de tão importante e complexo problema de 

engenharia, ainda não se tratou de observar o fenômeno em seus 

vários aspectos, de modo a assentar em bases seguras os projetos 

de melhoramentos. Tem-se operado um pouco a aventura quanto 

à natureza, às proporções e à resistência das obras destinadas ao 

aguamento, que é a providência-mãe naquela zona. Entre os 

açudes encontram-se alguns insuficientes, outros demasiados 

grandes e mesmo inúteis: alguns, por insuficiência de resistência 

“estouram”. 

Não possui ainda o Governo Federal elementos positi-

vos para guiar-se e para informar aos Governos Estaduais, Mu-

nicipais e aos particulares sobre o grau de utilidade das obras em 

projeto, indicando as modificações possíveis para aumentar-lhes 

os efeitos práticos. Projeta-se, por exemplo, um grande açude 

como o de Quixadá e executa-se esse belo trabalho, cujo custo 

excede em muito três mil contos. Como se acha atualmente va-

zio, pois os invernos têm sido escassos desde 1900, põe-se em 

dúvida sua utilidade e bem assim a dos respectivos canais de 

irrigação. É que os dados de observação, por insuficiência, não 

permitem ainda exatas previsões e razoáveis projetos. 

Entretanto, se os esforços do Governo Imperial e republi-

cano tivessem tido a necessária continuidade e tivessem sido empre-

gados com mais previdência, teria a administração atualmente co-

nhecimento mais exato do fenômeno, e de modo a poder dar comba-

te sistemático e seguro aos efeitos da seca no nordeste. 
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Nem de leve se acha esboçada a geografia física dos 

três Estados mais intensamente flagelados. Não se conhece, por-

tanto, suficientemente, o que se passa no ar e na terra, as mu-

danças que se dão continuamente em seus elementos nem as 

suas reações recíprocas. O fenômeno principal, que é a absorção 

do ar pela evaporação e a restituição dele pela condensação, não 

é suficientemente conhecido. Entre os engenheiros mais reputa-

dos estabelecem-se ainda curiosas controvérsias. 

Uns supõem a absorção do ar tão grande que o açude 

do Quixadá por pouco tempo manter-se-ia cheio depois de um 

inverno intenso como o de 1899. Outros exageram a restituição 

do ar; não estudam o espaçamento das chuvas, levando em conta 

que as – pesadas e sucessivas – são as propícias para – fazer 

água – e as leves e divididas – mais adaptadas às necessidades 

da lavoura. Umas são mais raras, outras mais freqüentes. 

Estes admiram-se de ver vazio o grade açude; pensam 

que a situação atual é devida à distribuição anormal das chuvas e 

supõem que normalmente as – chuvas pesadas – são mais fre-

qüentes e as – leves – um pouco menos. São afirmações que 

carecem de confirmação experimental. Finalmente, alguns acre-

ditam, com certo fundamento, que grande parte da água absorvi-

da pelo ar em território cearense e rio-grandense vá ter, levada 

pelas correntes aéreas, ao Piauí, a Goiás, ao Amazonas. 

O estudo da circulação da água entre a terra e o ar é, 

aliás, principalmente na zona que estamos estudando, essencial à 

vida dos Estados. 

Por outro lado o estudo do solo acha-se apenas 
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vagamente esboçado. Não se tem, por assim dizer, balanceado a 

circulação das águas subterrâneas, quer as que vêem à superfí-

cie, quer as que demandam, para serem captadas, escavações 

mais ou menos profundas. Os fenômenos que se dão entre o ar e 

a terra diversificam-se, segundo é esta arenosa, seca ou permeá-

vel e argilosa, úmida ou impermeável. Os açudes, que seriam 

indicados nesse caso, não o seriam no outro. Sendo impermeável 

o solo, tratando-se de rochas argilosas, o regime torrencial se 

manifesta mesmo em regiões pouco acidentadas. O fato de seca-

rem os rios da zona flagelada durante a estiagem mostra que eles 

vivem das águas de chuvas, por um lado e por outro que suas 

nascentes são pouco profundas. 

As ligeiras idéias que há sobre as formações geológicas 

do Ceará e da Paraíba são de origem estrangeira, devidas a Gar-

dner, Willianson, Agassis – e outros informes são devidos às 

contribuições brasileiras dos Drs. Capanema e Silva Coutinho. 

Em suas excursões confirmaram estes últimos exploradores o 

encontro dos fósseis, que levaram Agassis a classificar a forma-

ção cretácea brasileira. 

Não encontraram eles, porém, os restos de penedos de 

greda de que fala Gardner, e sim tabatinga ou silicato de alumí-

nio. Finalmente, confirmam os dois observadores brasileiros, a 

grande formação de gréses e a formação cretácea fossilífera. O 

problema geológico acha-se quase em aberto; entretanto, a con-

tribuição que sua solução viria trazer seria de grande importân-

cia para o estudo do relevo do solo e suas modificações: as 

grandes diferenças da super- fície de um país dependem 
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como se sabe, das diferenças entre as pedras ou rochas. 

Sob o ponto de vista que nos ocupa o mais importante 

é assegurarem os referidos exploradores brasileiros que, por 

todos os pontos que visitaram nas três províncias, não encontra-

ram onde brecar com vantagem para obter água esguichante. No 

Araripe as camadas impermeáveis são elevadas e horizontais; as 

da Serra Grande ou da Ibiapaba mergulham para o Piauí, onde 

se poderia talvez com vantagem perfurar poços artesianos. 

O relevo do solo nos três Estados acha-se ainda muito 

imperfeitamente conhecido. Ora, sabe-se que as diferenças de 

clima não dependem somente da riqueza em vapor d’água das 

correntes e do resfriamento quando em contacto com as monta-

nhas. Grande parte do efeito de restituição é devido ao próprio 

relevo e ao trabalho que o ar é obrigado a executar para galgar 

as montanhas que lhe tolhem a passagem. Assim, o relevo do 

solo não modifica somente as correntes de ar, influi de forma 

notável sob a quantidade das chuvas. 

É verdade que na zona equatorial, e, portanto, nos nos-

sos sertões do nordeste, as grandes correntes atmosféricas são 

desesperadoramente constantes e quase independentes da distri-

buição das terras. As correntes de ar são tão poderosas que sub-

metem ao regime dos desertos, mesmo ilhas situadas em pleno 

oceano – esse colossal açude – como acontece com a nossa Fer-

nando de Noronha. Isto mostra que, dos três fatores indicados, o 

climatológico é o mais inflexível. 

Os mestres, como Hans Davis, asseguram que na zona 

tórrida os ventos, princi- palmente suas direções, de-
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terminam em grande parte dos climas. 

- É incontestável a influência da vegetação sobre a 

temperatura e a umidade locais, sobretudo no interior. Nos ser-

tões mais elevados, em Quixeramobim, a temperatura é: 

 

Máxima – 33°,6 

Mínimo – 24°,9 

Média – 29°,3 

 

Nos sertões de matas, no Crato, é: 

 

Máxima – 32°,3 

Mínima – 23°,5 

Média – 28°,0 

Em relação, porém, aos grandes efeitos naturais, a in-

fluência da vegetação, como a dos lagos e dos rios, é pouco sen-

sível, não podendo mesmo ser apreciada pelos instrumentos me-

teorológicos. Confirmam esta verdade as secas na beira do rio S. 

Francisco, onde as chuvas caem mais em terras altas, a 100 qui-

lômetros proximamente das margens dos rios. 

As florestas abaixam a temperatura do solo; sem elas a 

temperatura elevar-se-ia a 60 graus e mesmo a 80. Criando obs-

táculos aos movimentos do ar, são elas um tanto reguladores. 

Mas, para o plantio de arvoredos, é indispensável, com prelimi-

nar, o aguamento. As flores- tas mantêm e melhoram os 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

10 

mananciais: são conseqüência e não causa do aguamento. 

Nestas condições, o plantio de arvoredos na zona fla-

gelada produziria efeito semelhante ao dos açudes, porém mais 

atenuado; meramente local, em nada influindo sobre o estado 

geral da atmosfera, porém construindo refúgios de grande valor 

nas crises cálidas e secas, nos meses de setembro, outubro e no-

vembro, os mais quentes, os mais secos e os mais ventilados. 

Segundo os conhecedores, nas serras de Maranguape, 

Pacatuba, Baturité, Uruboretama e Meruoca, seria útil o plantio 

de arvoredos. Nas baixadas e mesmo em outras serras, como o 

Quixadá, Quixeramobim, etc., seria talvez improfícuo. No nosso 

nordeste deve-se dar o que se observou na Índia: o plantio de 

arvoredo – quaisquer que sejam os seus benéficos efeitos locais 

que todos observamos – não atenua de modo sensível as secas. 

Numa zona como a do nosso nordeste, em que num pe-

ríodo de 150 anos contam-se 130 chuvosos e 20 não chuvosos, 

não se pode atribuir ao desmatamento do solo a causa principal 

das estiagens prolongadas e desastrosas. 

- Tendo visto alguma coisa sobre o assunto no oeste 

dos Estados Unidos da América do Norte e dispondo de algumas 

notas sobre os sertões da Paraíba, Rio Grande do Norte e do 

Ceará, obsequiosamente fornecidas por distintos observadores, 

julgamos que seria de alguma utilidade dizer sobre a matéria. 

Por mais otimista que se seja, por mais entusiasta que se venha 

da contemplação das maravilhas que se tem conseguido na zona 

árida americana, não se pode afirmar que seja possível transfor-

mar, por meio do aguamen- to artificial, os nossos sertões 
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do nordeste, os mais torturados pelo calor, pelas secas, pelos 

ventos, em regiões tão prósperas como as do Estado de S. Paulo, 

por exemplo, que é dos mais bem aguados do nosso país. Os 

grandes melhoramentos são possíveis; poder-se-á mesmo evitar 

a desgraça da fome e da sede e também a da retirada em massa 

para o litoral e para outros Estados. A luta, porém persistirá, 

talvez em beneficio da conservação daquelas raças fortes e ati-

vas, tão úteis ao povoamento dos nossos sertões. 

A oeste da região paraibana, rio-grandense e cearense, 

acha-se o chapadão do Parnaíba; ao sul o do S. Francisco, a nor-

deste o Atlântico. 

O coração da terra sertaneja, que pede mais prontos es-

tudos sistemáticos, é, essencialmente, o vale do rio Jaguaribe, no 

Estado do Ceará, os dos rios Piranhas e Mossoró, no Estado do 

Rio Grande do Norte, e dos rios das Piranhas e Sabugi, no Esta-

do da Paraíba. Representa esta área pouco mais ou menos três 

quintos da superfície total dos três Estados. 

Os principais trabalhos executados, em projeto e os re-

clamados relacionam-se com a zona que acabamos de delimitar. 

Assim acontece com o açude do Quixadá, com o projeto da E. F. 

de Natal ao Ceará-Mirim prolongando-se pelos vales do Pata-

choca, das Piranhas, do rio do Peixe e Salgado e entroncar com 

a E.F. do Baturité e bem assim com os principais açudes recla-

mados. 

Para se proceder com segurança nos estudos da zona 

mais fortemente flagelada pelas crises climatéricas, de modo a 

projetar obras úteis, em jus- tas proporções, torna-se indis-
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pensável organizar os serviços correspondentes aos três grandes 

fatores a que nos referimos acima. 

 

1) Climatológico 

2) Topográfico 

3) Geológico 

 

A julgar, com efeito, pelos dados climatológicos co-

nhecidos e relativos aos sertões e ao litoral, - entre os quais há 

em quantidade de chuvas a diferença aproximada de 50 por cen-

to, pode-se dizer que as chuvas que caem no solo dos três Esta-

dos do nordeste não podem ser consideradas escassas, compara-

tivamente às que o céu concede as terras áridas da América do 

Norte e da Índia. Os dois outros fatores, o topográfico e o geo-

lógico, concorrem, entretanto, para que a água procure, em sua 

quase totalidade, o oceano. 

Torna-se, portanto, necessário que a engenharia, que 

tanto tem feito em outros países em matéria de irrigação, procu-

re corrigir, tanto quanto possível, o tremendo mal, que, contudo, 

raramente dura mais de dois anos. Parte das águas que celere-

mente demandam o oceano precisam ser obrigadas a estacionar 

e as subterrâneas a vir à superfície, quando a pressão não lhes 

permitir esguichar naturalmente dos poços. 

Sem que se conheça com exatidão suficiente o relevo 

do solo sertanejo, o declive dos tabuleiros em relação aos talve-

gues e o dos rios em relação ao oceano, muito pouca coisa do 

que é possível se poderá fazer. Na construção das re-
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presas e dos açudes precisa-se computar a quantidade de água a 

acumular e calcular a resistência dos muros que devem resistir à 

impetuosidade das torrentes por ocasião dos grandes invernos, 

evitando assim as faltas e os excessos. É o que nos vem mos-

trando o empirismo, ora pelos “estouros”, ora pelas baixas como 

a do açude do Quixadá, que até hoje não recebeu mais de um 

terço de sua capacidade. 

O exame geológico se impõe numa zona em que, fa-

lhando as águas superficiais, logo que cessam as chuvas se torna 

necessário recorrer aos reservatórios subterrâneos. Nas zonas em 

que a queda ordinária de chuvas é suficiente e superabundante, 

porém acompanhada de secas em que os ventos abrasadores 

crestam a vegetação, a permeabilidade e impermeabilidade do 

solo representam papel proeminente. A irrigação é, como se 

sabe, o melhor tratamento, o mais seguro e econômico; nem 

sempre, porém, é praticável. Há terras áridas em que falta água 

para a irrigação. 

Na zona do nordeste seria preciso, sem se deixar de-

mover pelo otimismo nem pelo pessimismo, distinguir os terre-

nos que podem ser irrigados dos que não podem. Evitar-se-iam 

assim grandes decepções e concentrar-se-iam os esforços nas 

áreas susceptíveis de melhoramentos – as quais felizmente são 

muito extensas e habitadas pela população ativa dos sertões. 

Na zona do nordeste seria preciso, sem se deixar demover 

pelo otimismo nem pelo pessimismo, distinguir os terrenos que po-

dem ser irrigados dos que não podem. Evitar-se-iam assim grandes 

decepções e concentrar-se- iam os esforços nas áreas sus-
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ceptíveis de melhoramentos – as quais felizmente são muito extensas 

e habitadas pela população ativa dos sertões. 

A engenharia corrige os defeitos dos declives, em terrenos 

impermeáveis, acumulando águas para a lavoura e para o gado; 

construindo represas e açudes, e também construindo reservatórios 

cobertos para conservação da água para beber durante longos perío-

dos. Há casos em que se torna necessário elevar águas que correm 

em níveis baixos, por meio de bombas, para o beneficiamento de 

terras mais altas. Para isso a climatologia e a topografia, em planta e 

nivelamento, devem fornecer os dados indispensáveis. 

Quando às fontes artesianas, e aos poços, o exame geoló-

gico dará as informações precisas. São estudos que demandam cui-

dados e exatidão, pois para o melhoramento sensível do nordeste 

seriam precisos talvez milhares de poços e centenas de açudes, os 

quais devem ser convenientemente locados e calculados, não só para 

a irrigação, como, ao longo de estradas de ferro e de rodagem, para 

servir ao tráfego, aos viajantes e aos rebanhos em suas longas traves-

sias. 

Não bastaria, entretanto, para dar ao estudo do problema 

do norte o cunho científico, que a zona sertaneja fosse visitada so-

mente pelo topógrafo e pelo geólogo; seria também necessário que o 

agrônomo prático, habituado ao trabalho em zonas áridas, viesse 

completar-lhes os vistos. Com efeito, torna-se indispensável exami-

nar a miséria da vegetação dos tabuleiros do nordeste, estudar os 

meios do plantio de arvoredos, como agente local para a modifica-

ção da umidade do solo, cuja evasão impede, dentro de certos limi-

tes. 
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Nos terrenos em que a irrigação fosse insuficiente, aconse-

lharia o agrônomo a melhor maneira de operar, trabalhando a terra 

de modo a modificar-lhe a permeabilidade e impermeabilidade pelos 

processos mais práticos em nosso meio brasileiro. Trataria de resol-

ver o problema da produção em larga escala e da conservação das 

forragens, que são de excelente qualidade no nordeste, e também dos 

cereais, que são ali atacados pelos bichos. É o que se faz nas zonas 

flageladas pelo frio e pela seca em outros países: armazenam-se e 

conservam-se cereais e forragens para o consumo durante as prolon-

gadas crises climatéricas. 

A organização de uma comissão de estudos nas bases que 

indicamos não seria novidade em nosso país. Já em 1858 foi organi-

zada pelo Governo Imperial uma comissão científica para explorar o 

interior de algumas províncias menos conhecidas do Império, a co-

meçar pela do Ceará. 

Tomaram parte nesta comissão, entre outros: 

 

Dr. F. Freire Alemão, botânico. 

Dr. G. S. Capanema, geólogo. 

Dr. J. M. Silva Coutinho, geólogo. 

Dr. G. Raja Gabaglia, topógrafo. 

Dr. A. Victor Borja Castro, topógrafo. 

Dr. A. Gonçalves Dias, etnógrafo. 

Tal comissão, com atribuição por demais amplas, teve 

vida acidentada e lutou sobretudo com a falta de recursos. Devi-

do a um naufrágio da Gran- ja para a Fortaleza, perderam-



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

16 

se todos os documentos, inclusive grande cópia de elementos 

astronômicos e topográficos do Dr. Raja Gabaglia e geológicos 

e agronômicos do Dr. Capanema. Exploraram bastante, cada 

qual em sua secção, os vários membros da comissão; muito pou-

cas notas, porém, foram publicadas. 

Constitui essa comissão científica um exemplo digno 

de ser completado; foi um ensaio que nos legou ensinamentos 

práticos, os quais deveriam agora ser aproveitados, quanto à 

limitação necessária do campo de ação, aos recursos indispensá-

veis e ao método de trabalho em matéria de tal natureza. 

A impressão que deixou em tantos engenheiros distin-

tos a viagem ao Ceará, quanto à utilidade dos estudos sistemáti-

cos na zona torturada pelas secas foi tal que disse o Dr. Raja 

Gabaglia: 

 

“Tive de deixar de parte, por falta de recurso e de 

transporte, o estudo minucioso dos rios, estudo esse que deveria 

reunir o complexo dos elementos necessários para se resolver a 

questão das secas, o que no futuro pouparia não pequenas so-

mas ao Estado”. 

 

Os acontecimentos posteriores têm confirmado por 

completo o pensar do ilustre topógrafo e astrônomo. 

Por outro lado, o Dr. G. Capanema, que ainda vive, di-

zia que suas notas escritas em 1868: 

 

“A exploração mi- nuciosa das serras trará re-
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sultados de grande alcance pratico para o desenvolvimento do 

comércio e indústria na província do Ceará, e criará recursos 

que possam contribuir poderosamente para anular os maus efei-

tos das secas inevitáveis”. 

“Para executar essa exploração não há necessidade de 

avultado pessoal; pode mesmo ser feito o estudo geológico com 

os trabalhos topográficos que ainda restam por fazer”… 

 

Para que inovar em trabalhos de tanta relevância, 

quando temos a experiência em nosso país? Tomemos o cami-

nho indicado pelos nossos homens de ciência cujo mérito não é 

inferior ao dos estrangeiros; ataquemos o estudo da zona flage-

lada a começar pelo coração do sertão do nordeste. Assim se 

entrará no caminho do bom senso e poderão ser seguidas as in-

dicações da ciência, a qual não é mais do que prolongamento 

dele. 

“Terras sem chuvas pouco valem”. Valorizemos, pois, 

as do nordeste, mediante a irrigação, nas zonas em que esse 

grande melhoramento é possível, baseando-nos, porém, em tra-

balhos preliminares que assegurem o êxito de tão grande empre-

sa. 

Proximamente dois milhões de habitantes contam os 

três Estados do nordeste, cuja área total é de 236.500 quilôme-

tros quadrados. O coração sertanejo que delimitamos acima tem 

cerca de 150.000 quilômetros quadrados. 

Nos trabalhos to- pográficos se poderia adotar a 
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escala de um centímetro por quilômetro, de forma que a 25 me-

tros no terreno corresponderia um quarto de milímetro na plan-

tas. 

Essa escala permite figurar de modo suficiente o deta-

lhe do relevo para o projeto do conjunto de obras hidráulicas, de 

estradas e outros. Sobre as plantas topográficas seriam feitas as 

indicações geológicas e agronômicas. 

Segundo a experiência mineira, a topografia, geologia 

e climatologia, em terrenos acidentados, custariam, por quilôme-

tro quadrado, levantado e impresso, 34$115. Ora, a marcha do 

levantamento seria mais célere nos Estados do nordeste que em 

Minas, pois o terreno é completamente varado em todos os sen-

tidos pelos ativos sertanejos, talvez em procura de terras melhor 

agudas para seus trabalhos agrícolas e de criação. Acresce que 

os troncos de serra são implantados como ilhas no sertão e tem 

composição quase idêntica, o que muito facilita as explorações. 

Por outro lado, encontram-se as enormes aluviões, como, por 

exemplo, as do Jaguaribe, que vem depositando por muitas lé-

guas os detritos do Araripe, levantando o terreno consideravel-

mente; as planícies, a perder de vista, são cobertas de carnaúbas. 

Tais aspectos apresentam também os canaviais do vale do Aca-

rape. 

Atendendo-se, porém, aos trabalhos mais completos de 

que se necessita nos três Estados do norte, à maior celeridade e 

existindo hoje em nosso país aproveitável núcleo de topógrafos, 

com prática adquirida nas comissões do município desta Capital, 

do Estado de Minas e de S. Paulo, - o que muito contribui 
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para facilitar a patriótica empresa, podemos calcular, com mar-

gem, a despesa a fazer-se com os estudos do coração sertanejo 

no norte, em cerca de cinco mil contos. 

Nos distritos mais difíceis de S. Paulo, calcula-se cor-

rentemente que dois topógrafos podem produzir serviço corres-

pondente a uma folha topográfica de 30’ x 30’ ou 2.500 quilô-

metros quadrados proximamente, ocupando-se durante a estação 

seca somente em trabalhos de campo; nos distritos mais fáceis 

um só topógrafo daria conta do mesmo serviço. 

As linhas telegráficas que atingem o sertão e as proxi-

midades da serra do Araripe, as estradas de ferro e outras explo-

rações feitas, muito contribuirão para abreviar e facilitar os tra-

balhos do estudo do relevo do solo. 

Organizando-se dez turmas de topógrafos, o trabalho 

todo estaria feito dentro de seis anos no máximo, sendo a despe-

sa anual de oitocentos contos aproximadamente. 

Muitas dezenas de milhares de contos têm sido gastas, 

sem resultados apreciáveis, no Ceará e no Rio Grande do Norte, 

sobretudo por ocasião da grande seca de 1878! O bom senso nos 

indica que seria medida de elementar previdência procurarmos base segura 

para assentar os nossos projetos, os nossos planos de minoração dos sofri-

mentos das populações sertanejas, por ocasião das prolongadas 

estiagens que virão ainda. 

Os trabalhos de nivelamento representariam papel im-

portante; fora necessário que para eles se voltassem, de modo 

especial, as vistas da comissão, pois trata-se de uma região em 

que os perfis dos vales pre- cisam ser bem delineados. 
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Longas linhas de nivelamento direto deveriam ser corridas, dei-

xando em pontos convenientes seguras referências. 

Por outro lado, os estudos geológicos completariam as 

indicações dos Drs. Capanema e Silva Coutinho, principalmente 

quanto ao vale do Jaguaribe, onde mais viajaram em companhia 

de A. Gonçalves Dias, como etnógrafo e secretário. 

Os ilustres viajantes observaram o movimento das 

áreas na costa e bem assim o seu levantamento. Este influi sobre 

os ancoradouros, de modo que as construções marítimas poderi-

am ficar inutilizadas, decorrido certo tempo, se não forem toma-

das as devidas cautelas. No Ceará, dizem eles, o levantamento é 

notável, pois perto do Aquiraz o mar recuou 10 braças em 30 

anos. Viram no Aratanha um grande penedo granítico e bem 

assim em Baturité, cujo pico mais elevado é em Brejo das Pe-

dras; no serrote da Itatinga e Jibóia, calcário granular, e no Frade 

do Cantagalo alvíssimo mármore. Na serra dos Guaribas, no 

Jaburu, na serra da Meruoca, no Crato, no Patamute, e Cachoei-

ra, viram jazidas de ferro. 

Nas proximidades de Quixeramobim foram vistas 

grandes retenções de sertão, ligeiramente onduladas, formadas 

por vastos lajedos de gneiss, cuja tênue crosta de terra produz as 

pastagens. Toda esta parte do sertão não pode manter a vegeta-

ção durante os seis meses de seca, porque à noite a irradiação do 

calor recebido durante o dia impede qualquer restituição atmos-

férica. O termômetro colocado sobre as pedras, mesmo depois 

do sol posto, marca 63 graus! Por ocasião das chuvas a decom-

posição pelos agentes at- mosféricos vem adubar essas 
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terras, dando-lhes prodigiosa fertilidade. 

Na excursão ao Icó encontraram eles também o sertão 

seco próprio para estudos de pastagens, formação de xistos sili-

cosos que se estende até a Paraíba do Norte; e outra mais ou 

menos contígua de xisto argiloso estratificado, que aparece na 

vila da Telha, a qual não parece se prestar a poços artesianos, 

como depósitos naturais de água que são. 

No Quixadá encontraram longa fileira de penedos sie-

níticos isolados, de formas fantásticas, degraus e escavações 

colossais, devido à erosão. 

Seguindo pela estrada do Crato, dizem os ilustres via-

jantes, ao aproximar-se do Riacho dos Porcos, a vegetação muda 

inteiramente de aspecto: as rochas passam a ser arenosas, algu-

mas rijas e vermelhas como em Missão Velha. As águas ali têm 

ação erosiva admirável: formam caldeirões e socavões profun-

dos. A serra do Araripe é uma enorme laje de psamito, cujos 

bordos se acham roídos pelas águas e pelo tempo: é uma enorme 

esponja que se embebe das chuvas e as despeja para os canais 

subterrâneos que em redor afloram ao mesmo nível e de onde 

corre água a 26, tanto no Ceará como em Pernambuco. O leite desse 

tronco de psamito é um calcário estratificado em lâminas de parale-

lismo perfeito: e sob esse leito de calcário acha-se uma camada de 

xisto foliáceo muito betuminoso, o qual não se presta a ser explora-

do.  

Na serra do Araripe a erosão é altamente ativa: fornece 

consideráveis quantidades de areia aos rios S. Francisco e Jaguaribe, 

e forma sacos e sinuosidades que por toda a parte limitam 
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aquela grande chapada. Na serra do Salgadinho, de formação graní-

tica, encontraram os observadores brasileiros restos de psamito, igual 

ao do Araripe. Parece esse fato denotar que esta chapada se estende 

dia até aí e que o vale dos Milagres, por onde corre o rio dos Porcos, 

com quase 20 léguas de comprimento e 12 de largura, é um produto 

da erosão das águas, tendo todo esse material sido transportado para 

o oceano pelo Salgado e Jaguaribe. 

Os grandes efeitos da erosão manifestam-se também no rio 

Piranhas, que muda de leito por ocasião das grandes águas. 

Na Paraíba encontram-se formações xistosas, argilosas e 

silicosas desde o pé da serra até Cajazeiras, e próximo a Patamute. A 

cidade de Souza, à beira do rio do Peixe, está em bacia psamitica. 

A serra de Meruoca (850 m) é uma rocha cristalina, quase 

exclusivamente composta de um belo feldspato cor de rosa, próprio para 

obras e monumentos. 

A Ibiapaba, informam por fim os viajantes, compõe-se de 

psamito, cujas camadas são alternadas com outras de conglomera-

dos, as quais do lado do Ceará são recortadas a prumo e mergulham 

para o lado do Piauí com suave declive. O cimento dessa rocha é 

argiloso, com alguns traços de óxido de ferro. Decompõe-se facil-

mente. 

Segundo Gonçalves Dias, a formação da Ibiapaba estende-

se muito longe. Em Codó encontrou ele amostras que isso confir-

mam. 

Os trabalhos sistemáticos de climatologia viriam comple-

tar os dados já existentes, conforme reclamam hoje os engenheiros 

do Quixadá e outros. 
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Seria preciso que a Comissão, cuja criação indicamos, ins-

tituísse algumas estações regulares no sertão, comunicando-se com a 

sede, de modo a ter-se o boletim meteorológico dos três Estados, 

como se faz nos Estado Unidos e se ensaia agora no Estado de S. 

Paulo. 

Divergem ainda, com certo azedume, as opiniões sobre os 

efeitos da evaporação no sertão! A evaporação resulta, como se sabe, 

da temperatura, da pressão, da umidade relativa da velocidade dos 

ventos. Quanto mais baixa é a umidade relativa mais força tem a 

evaporação. O seu efeito principal consiste em determinar a necessi-

dade do aumento. Influem as altitudes, as massas d’água, a vegeta-

ção, etc. 

Nas serras mais elevadas, Ibiapaba (1.020 m), Araripe, Ba-

turité, Maranguape (920 m) a temperatura é a seguinte: 

 

Máxima em Dezembro – 26°,0 

Mínima em Junho – 14°,0 

 

No sertão, em Sobral, por exemplo, a temperatura sobe a 

37°,0. 

Pouco favorecidos pelos ventos e correntes oceânicas, os 

Estados do nordeste são ventilados de modo desesperadoramente 

constante em direção. A elevação dos ventos e sua velocidade difi-

cultam a condensação e afastam mesmo a restituição atmosférica 

para pontos longínquos. 

Tomando-se a média de seis anos, a quantidade de chuva 

em Quixeramobim é de 651 m/m, 6, sendo a máxima em 
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1897 de 1.022 m/m e a mínima em 1902 de 342 m/m, 1). Em notas 

do Dr. Raja Gabaglia encontra-se que, em Dezembro de 1860, em 

Quixeramobim, o termômetro marcara 36°C entre 11 e 3 horas. Nes-

tas condições o ar precisaria de 40 gramas d’água por metro cúbico 

para chover com qualquer resfriamento. Entretanto, a água realmente 

existente no ar era de 10 gramas ou 25 por cento. Nestas condições 

seria preciso um resfriamento de 27°C, para que pudesse haver pre-

cipitação. 

Em outras horas o termômetro baixa a 30°, temperatura 

essa em que o ar se poderia apoderar de 29,4 gramas d’água. Conti-

nha, porém, apenas 15,6 ou 53 por cento; seria preciso um resfria-

mento de 12° para chover. 

No deserto da Líbia, no oásis Kafra, a pressão média do 

vapor em Agosto é de 8,3 m/m e em Setembro de 10,1 m/m. Seria 

preciso, para chover, que a temperatura baixasse de 30°,0 a 8°,5, isto 

é, de 21°,5. No Saara, no oásis kamer, a umidade absoluta é de 13,0 

m/m em maio. Se pudéssemos produzir frio, como facilmente po-

demos produzir calor, obteríamos água da atmosfera mesmo no de-

serto. 

É um sonho pensar-se que os grandes açudes e plantio de 

arvoredos, o qual deve suceder ao aguamento, possa modificar o 

clima do nordeste, facilitando a restituição atmosférica ao solo! 

No Ceará os açudes não são próprios para a conservação 

da água: seriam precisos reservatórios cobertos, a construir em pon-

tos indicados pela experiência. Sendo descobertos os açudes absor-

vem muito calor, perdem pela evaporação, infiltram e, além disso, 

são mais ou menos entulha- dos pelas enxurradas. 
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Já em Junho naquelas paragens o arvoredo despesse de fo-

lhas, a vegetação rasteira seca; o chão daí em diante fica exposto ao 

sol ardente senianas e meses consecutivos. 

Com o trabalho metódico, persistente, baseado nos infle-

xíveis dados e algarismos que definem o solo e a atmosfera, pode-se 

evitar os desastres das secas, a fome, a sede, o êxodo do sertão. Tan-

to bastaria para que, com o suceder dos anos, o meio sertanejo do 

nordeste viesse a tornar-se um habitat especial e mesmo feliz. 

Quem refletir sobre as conclusões do Professor Julins 

Haun, de Viena, e W. M. Davis, dos Estados Unidos, quanto “às 

especulações relativas à topografia climatológica”, não pode deixar 

de ter a maior fé que, - dado o balanço que indicamos nos depósitos 

naturais d’água do nordeste, na terra e no céu do coração sertanejo, – 

o Governo brasileiro conseguirá minorar a má sorte dos que sofrem 

por causa das secas. 

O que produz um clima seco é em grande parte a alteração 

profunda da topografia local, mudando-se o leito dos rios, modifi-

cando-se o perfil dos vales, secando-se os lagos. – É o que parece 

dar-se no nordeste brasileiro. 

É preciso que o topógrafo, o geólogo e o agrônomo práti-

cos se aliem na terra sertaneja para a grande obra patriótica de arran-

car milhares de brasileiros aos sofrimentos atrozes causados pelas 

secas. 

Indagar das causas das prolongadas estiagens, prende-las 

aos períodos do sistema solar, é certamente útil distração científica. 

Caso se pudesse prever as secas com alguns meses de an-

tecedência, poder-se-ia provi- denciar com mais acerto para o 
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salvamento dos homens e do gado, aproveitando-se esta de qualquer 

modo e removendo-se aqueles para as zonas onde houvesse traba-

lhos públicos, até que pudessem volver aos lares. Quanto aos melho-

ramentos, porém, o conhecimento de tais causas nada adiantaria, 

pois as ações cósmicas são inflexíveis. 

As providências para o aguamento, quer para a lavoura, 

quer para o consumo dos sertanejos só poderão ter em vista em pri-

meiro plano o solo – que é a fonte mais segura – ficando em segun-

do plano – o céu – não só devido as longas secas, como às irregula-

ridades do abastecimento meteórico durante os invernos. 

 

Francisco Bhering 

 

M.H. da Escola Politécnica de S. Paulo. 
Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de 1907. 

 

 

AS SECAS DO NORDESTE COMO FATOR DA 

SUPERFÍCIE TERRITORIAL 
 

O MEIO E O EXTREMO NORTE 

O HOMEM E A VIDA NESES HABITATS 

O PAGAMENTO DE UMA LEGÍTIMA  
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ARNALDO PIMENTA DA CUNHA 

                                             Engenheiro Civil 
 

Na conferência que realizamos, em 24 de fevereiro de 

1929, no “Instituto Geográfico e Histórico da Bahia”, a convite es-

crito do seu secretário perpétuo, sob os temas “Os ÚLTIMOS TRA-

TADOS DE LIMITES – A PONTE INTERNACIONAL DO JA-

GUARÃO” (1), dissemos que o BRASIL, “no atinente aos seus 

limites, chegou ao século XIX na plenitude da expansão territorial, 

expressa nos tratados de Madrid (13 de janeiro de 1750) firmando 

entre o rei português D. João V e o rei espanhol D. Fernando VI; no 

dia 12 de fevereiro de 1761 – chamado “Tratado Pardo” – celebrado 

entre D. José I e D. Carlos III, que derrogava o anterior, e, no Trata-

do Preliminar de San Ildefonso (1°. de outubro de 1777) assinado 

por D. Maria I e D. Carlos III, apagada que fora a linha divisória da 

Convenção de Tordesilhas, (7 de junho de 1494) traçado no ar pelo 

báculo de Alexandre VI (Roderick Lenzuolo – BÓRGIA), escolhido 

árbitro pelas duas nações, antecedidas que pelos Breves de 3 e 4 de 

maio de 1493, este também assinado pelo Papa Alexandre VI, corri-

gindo o da véspera completado ainda pela Carta-patente de 7 de 

maio de 1495. Desse modo, as nossas fronteiras, cuja maior parte 

Camille Vallaux classificará de esboçadas, estavam separadas, antes 

mesmo de seu conhecimento, pela Convenção papal, que determina-

va a linha, aquém da qual tudo era português, e para além da qual 

tudo era espanhol, até as fronteiras vivas restantes (2). 

Debatiam-se, desta forma, os interesses da Lusitânia 
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e de Castela, cujos peritos invocavam, ora a autoridade do filósofo 

Erastóstenes, ora a do astrônomo Ptolomeu, a fim de obterem di-

mensões maiores ou menores, para o valor do grão meridiano, se-

gundo as suas conveniências ocasionais (2-A). 

A reunião, porém, das duas coroas na Ibéria permitiu o de-

saparecimento do meridiano tordesilhano e, razoes de família leva-

ram, em 1750, os reis de Portugal e Espanha a resolver, amigavel-

mente, a questão de limites entre os seus domínios americanos. Daí, 

o trabalho de Madrid, que dava ao Brasil, mais ou menos, a sua con-

figuração atual e cuja execução se tornou difícil, pela oposição das 

colônias jesuítas, nas quais predominava o elemento Espanhol, que 

se recusava a reconhecer a autoridade portuguesa. As lutas, então 

travadas, só terminaram após o tratado de San Ildefonso, restituindo 

a Portugal, o estado do Rio Grande do Sul e entregando a Espanha, 

parte das Missões. 

As nossas múltiplas, velhas e demoradas questões de fron-

teiras internacionais, ultimamente resolvidas, convenientemente por 

via diplomática e em via de demarcação, tem sido a causa de não se 

poder ainda aceitar uma cifra única e certa, para bem definir a confi-

guração e a extensão territorial do Brasil, cuja superfície, segundo os 

dados do padre Aug. Padtberg (3) assim evoluiu:  
 

Em 1830 era de 7.465.000 

quil.quad 

Em 1848 era de 7.800.000 quil. 

quad. 

“      34 “   “  7.120.000  “    “ “     54  “  “  7.200.000 “     “ 

“      38 “   “  7.160.000  “    “ “     57  “  “  7.400.000 “     “ 
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“      46 “   “  7.743.000  “    “    “  1866 “  “  7.525.500 “     “     
 

Até meados de do século XIX, escritores autorizados, ain-

da a calcularam na casa dos sete milhões.   

Avaliou-se, Alexandre Humbold, em 7.950.000 Kms. 

qs.(4) 

Citemos, ainda, outras avaliações, entre as quais tem osci-

lado a superfície do Brasil: 
 

4.488.498 quilômetros quadrados segundo J. M. 

Lacerda  

(4-5-6) 

8.525.111 “ “ Temístocles 

Sávio – 1910 

(4-7) 

8.550.657 “ “ Teodoro Sam-

paio – 7908 

(4-7) 

8.361.350 “ “ Trognitz 

(1889) (4) 

8.061.260 “ “ Barão Homem 

de Melo – 

1909 – (4-7-8) 

8.522.000 “ “ Henrique 

 Morize (4). 
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8.550.215 “ “ Aug. Padrberg 

– 1907 – (4) 

8.368.020 “ “ Ern. Bechm – 

1870 – (4) 

8.468.535 “ “ Divisão Ad-

ministrativa – 

1911 – (4) 

8.525.114 “ “ Mário V. da 

Veiga Cabral 

(4-6-9) 

8.524.777 “ “ “Annuaire du 

Bresil  

Economique” 

8.511.189 “ “ Simfrônio de 

Magalhães 

(10) 

8.337.218 “ “ Beaurepaire 

Rohan – 1883 

– (4) 

8.307.806 “ “ Moreira Pinto 

– 1909 – (4-6) 

8.524.776 “ “ Pinheiro Bit-

tencourt – 

1917 – (4-6) 
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8.614.245 “ “ Crockatt de Sá 

– 1892 – (4) 

8.494.299 “ “ Delgado de 

Carvalho. 

8.337.218 “ “ Torquato Ta-

pajós – (12) 

8.849.136.5 “ “ Informações 

de presidentes 

e governado-

res estaduais – 

1918 – (4). 

8.497.940 “ “ Publicação 

oficial do Diá-

rio oficial, de 

24-VII-1907 – 

(4) 

8.525.054 “ “ A Comissão 

Oficial da Car-

ta Geral de 

1873 para fi-

gurar na 

   Exposição de 

1876 – (4-13). 

 

Nestes resultados extremos (8.849.136 – 7.120.000) a 

diferença mor de 1.729.136 quilômetros quadrados é superior a 

superfície, isoladamente, dos seguintes países e posses-
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sões: Bolívia, Pérsia, Arábia e África Ocidental Inglesa. É maior 

que as superfícies reunidas do Peru e Equador; da Colômbia e 

Guiana Inglesa, da Colômbia e Guiana Inglesa; da  Indo-China 

Francesa e Afeganistão e, quase igual às superfícies, conjunta-

mente, da Venezuela e do Chile (II) 

Excede, também, 19 vezes à superfície de Portugal. 

A diferença menor – 463.794 quilômetros quadrados – 

existente entre os dados da Carta Geográfica (8.525.054) e o 

adotado no Atlas do Barão Homem de Melo (8.091.260) supera 

a superfície do Paraguai, a da Alemanha, a da Suécia, da Tur-

quia Asiática e de Marrocos. É superior, também, às superfícies 

reunidas do Uruguai, Guatemala, Guiana Francesa, S. Salvador 

e Haiti; da Nicarágua, Honduras, Panamá, Costa Rica e S. Do-

mingos; da Islândia, Bulgária, Áustria, Irlanda e Dinamarca; da 

Indo China na Britânica, Armênia, Ásia, Palestina e Líbano; da 

Somália Inglesa, Somália Francesa, Tunísia, Guiné Portuguesa e 

Guine Espanhola (II). 

Supera, ainda, 5 vezes a superfície de Portugal, 45 ve-

zes a do Uruguai e quase 3 vezes a da Argentina (15-A). 

É a maior pátria do mundo, porque se estende, natu-

ralmente, sem solução de continuidade (14). 

Para fixação das fronteiras litigiosas, o Governo Brasi-

leiro tem recorrido sempre ao arbitramento ou acordo indireto 

(Guianas Inglesa, Francesa e República Argentina), ao acordo 

direto (Guiana Holandesa, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru e 

Uruguai), à permuta e compra de território (Peru e Bolívia) figu-

rando até então (15) na maioria desses alvitres e atos 
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principais, o Barão do Rio Branco – integrador do território na-

cional – no dizer de Rui Barbosa, o “Deus Terminus das nossas 

fronteiras” (15). Por esse meio, reivindicou para o Brasil, em 

cerca de dez anos, a posse de 290.622 quilômetros quadrados de 

território litigioso, e aumentou sua superfície, por compra e con-

cessões recíprocas, co 191.000 quilômetros quadrados (Pinheiro 

Bittencourt, Aug. Padtberg e Teodoro Sampaio); ou 188.000 

quilômetros (Temístocles Sávio) ou 175.375 segundo o Barão 

Homem de Melo, ou ainda 152.000 e 141.000 quilômetros qua-

drados, conforme os dados da Divisão Administrativa de 1911 e 

de Veiga Cabral (15). 

O ministro Otávio Mangabeira, com os Tratados com-

plementares e Convenções que celebrou, em dois anos apenas de 

governo, fechou varias linhas de fronteira, na extensão de 1.168 

quilômetros (14-A). 

 

II 
 

O Brasil, tendo terminado, exteriormente, em plena 

paz, todos os litígios de fronteiras com países estrangeiros, ainda 

mantêm, interiormente, conflitos motivados por limites territori-

ais. Alguns Estados componentes da Federação, com enormes 

superfícies de território e escassa população, “vivem disputando 

pedaços de terras e armando-se uns contra outros”. “Assim, co-

mo tivemos um Rio Branco e um Otavio Mangabeira, para es-

tender sobre as nossas fronteiras com o estrangeiro, as asas da 

paz”, (16) é necessário que tenhamos outros homens, que, 
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com capacidade e civismo, possam unir, sob concórdia e amor, 

todos os departamentos da República, continuando a obra inici-

ada por Venceslau Braz. 

Recapitulando, em ligeiro histórico, naquela conferên-

cia, as principais ocorrências até aqueles dias, e, também, re-

lembrando que Euclides de Cunha, ao estudar, com Rio Branco as “ex-

tremaduras extensíssimas” do território brasileiro, achou-se: 

 

“Derivando em traços indecisos; ambíguos no fugitivo 

de linhas imaginarias lançadas em regiões desconhe-

cidas ou cindindo às cabeceiras de rios problemáti-

cos”. (17) 

 

Sem os determos nos trechos em que Euclides da Cu-

nha se mostrará vacilante, podemos prosseguir, relatando sucin-

tamente, como foram resolvidos, ao depois, estes sérios proble-

mas, desde os dois Rio Branco até Otávio Mangabeira: 

 

A princípio – “corrigindo ou reatando tantas linhas confinais 

enleadas, revoltas e até partidas pelo repentino 

abalo do domínio espanhol”; (17) 

 

De permeio – “esfumando a única face obscura do quadro, a 

anexação estéril da Banda Oriental do Uruguai, 

constituindo a província Cisplatina, que devía-

mos perder mais tarde depois de longas fainas, 

guerreiras”. (17)    
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Por último –  a guerra do Paraguai, “um desvio da nossa histó-

ria” com raízes adventícias na protelação de Car-

los Lopez à questão de limites resultantes do tra-

tado de 25 de dezembro de 1850, robustecidas 

pelo aprisionamento do vapor Marquês de Olin-

da”. (17) 

E no final da jornada talvez tivéssemos de reconhecer, 

com Alcino Braga, que: 

 

“a história da demarcação das fronteiras do Brasil é a 

das divergências na identificação de rios lindeiros, da 

interpretação de definições errôneas de linhas geo-

métricas e dos suprimentos de falhas de tratados”. 
 

Aludimos, na primeira parte daquela conferência, re-

sumidamente, aos principais atos e fatos ocorridos em nossas 

questões de limites com a Guiana Francesa, Colômbia, Equador, 

Venezuela, Guiana Holandesa, Guiana Inglesa, Argentina, Para-

guaia, Peru, Bolívia e Uruguai. 

Dissemos, então, relativamente aos limites com o Peru 

e a Bolívia algumas das palavras que vão transcritas, agora, am-

pliadas, por nos parecer sugestivas e correlatas com as secas do 

nordeste. 

PERÚ 
 

Desprezado o Tra- tado de 8 de julho de 1841, as 
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divisas com o Peru acordaram-se pela Convenção Especial de 23 

de outubro de 1851, sob o princípio do uti possidetis, e comple-

taram-se em 1874, com a permutação de território na linha do 

Içá ou Putumaio. 

Em notas de 3 e 11 de junho de 1903, o representante 

do Peru propôs uma discussão conjunta da questão de limites, 

entre o Brasil e o Peru. O ministro Rio Branco respondeu, que a 

própria experiência do Peru (quando em discussão com o Equa-

dor e a Colômbia, pretendeu resolver questões semelhantes) 

mostrava, que a discussão entre três litigiantes, não podia dar 

resultado algum. O Brasil trataria com a Bolívia, e, resolvida 

essa questão, contraria com o Peru. 

Os sucessos do Acre, no então “Território de Colô-

nias” (18), provocados pelos retirantes do nordeste brasileiro, 

tendo à frente Plácido de Castro, estabeleceram o Tratado de 17 

de novembro de 1903 com a Bolívia, chamado “Tratado de Pe-

trópolis”, cedendo ao Brasil o território do Acre, que se pode 

dividir em duas partes: – uma, ao Norte do paralelo de 10°20’ e 

outra, ao Sul (19). O Estado do Amazonas pertence à parte se-

tentrional, que é um triângulo, de 142.000 quilômetros quadra-

dos de área, (19) variável de 141.000 a 191.000 quilômetros 

quadrados, alegando, que ela sempre foi brasileira, devendo, 

portanto, em 1905, para o Supremo Tribunal Federal, estando 

esta questão, há 31 anos, aguardando o seu termo. 

O Peru protestou contra o Tratado de Petrópolis, po-

rém o Barão do Rio Branco, em Nota de 11 de abril de 1904, de-

monstrou que o pacto em nada prejudicava as pretensões do Peru. 
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Em 12 de junho de 1904, o Brasil firmou com o Peru o 

acordo do modus vivendi, no Alto Purús, e no Alto Juruá. 
Em 4 de fevereiro de 1905, assinaram-se as “Instruções” para as 

“Comissárias” e para as “Comissões-mixtas de reconhecimento”, nos respec-

tivos rios. 

Tive a honra de, recém formado, ser nomeado modesto 

auxiliar técnico da Comissão brasileira de reconhecimento do 

Alto Purús, chefiada pelo grande patriota e eminente homem de 

letras – Euclides da Cunha. (20). 

Daquelas nossas “Instruções” constavam como parte 

principal. 

 

“De Catai para cima, até os varadouros que vão ter ao 

Ucaíale e que deverão ser explorados em toda sua ex-

tensão, se fará um levantamento expedido do Alto Pu-

rus, determinando-lhe aproximadamente as coordena-

das da boca de todos os seus principais afluentes, so-

bretudo as dos chamados Curanja, Curinja e Manoel 

Urbano (Shamboyaco)”. 

 

Naquela época, interessava sobremaneira e intimamen-

te ao Brasil conhecer as comunicações então existentes com o 

Peru, em paragens tão remotas, através dos varadouros do Purús, 

como, antes, interessaria geograficamente à Europa a questão do 

“Madre de Dios”. 

Explicado que varadouros são “trilhas estreitíssimas, 

rapidamente abertas e que tem por objeto passar de um 
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rio para outro em curtíssimo tempo” (21), ou melhor, “veredas 

atalhadoras destinadas a dar passagem, por terra, de uma verten-

te fluvial à outra” (25), e, às vezes, “abreviadoras de distâncias 

de um mesmo rio”; advertirei, que, na bifurcação extrema do rio 

Purús, o varadouro do Cujar se apresentava em agosto de 1905, 

em declive plano e suave, permitindo ao caminhante, em quatro 

ou cinco minutos de marcha, trasladar-se facilmente, com em-

barcações e carga, vencida a altura relativa de 50 metros, pelo 

divortium aquarium de dois entre os maiores rios da terra, em 

quanto que, no varadouro mais acidentado e extenso do Curinja, 

“a travessia é feita em duas horas, com as maiores dificuldades, 

motivo pelo qual tem permanecido quase abandonado” (21). 

Com o reconhecimento das cabeceiras do Purús, tam-

bém constatamos: 

 

“que o mesmo viajou, na mesma embarcação, pode ho-

je, após o percurso de cerca de 1500 metros, em prazo 

diminutíssimo, na maior das mesopotâmias, a anorma-

lidade de navegar em seco, passando das águas do Pu-

rus para as do Ucaiale – pelo ístimo de Sepaua – e das 

deste para as do Madre de Dios – pelo ístimo de Fis-

carrald, e de efetuar, ainda, a transfiguração de carre-

gar o barco que o carregava outrora (22). 

 

O mapa que foi organizado (23) salienta à estreita vizi-

nhança das cabeceiras daqueles rios; uma das causas de todas as 

divergências, dúvidas, e mesmo “grandes erros”, que 
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se agitaram durante tanto tempo, relativamente às origens do 

Purús, indicado geograficamente como um prolongamento do 

“Madre de Dios”. É, que, efetivamente, e está relatado, o Cujar e 

o Curinja – formadores meriodinais do Purús – o Sepaua e o 

Mishana – galhos orientais do Urubamba – o Caspajali e o Ca-

terjali – manadeiros setentrionais do Madre de Dios – podem ser 

ligados por um segmento de meridiano inferior a um quarto de 

grão. 

Até ali chegarmos – Euclides da Cunha, eu, um sargen-

to jacumaúba (25-C). Um saldado amazonense, filho do vento 

(28) e “u’a mão de homens”, (27–A) isto é, cinco remadores, 

dentre os quais; um paraibano e brabo “canhestro” (69–A); um 

rio-grandense-do-norte, já manso “experimentado”, (69–B); um 

cearense e forquilheiro astuto (25–A) e, outros, mateiro instinti-

vo (26-A), além de um índio campa, com língua taciturna (25-

D). Vencêramos, para isto, os incidentes “vulgaríssimos” das 

terras cuidas (24), que formam os obstáculos das “minúsculas 

ilhotas de torrões”, e, dos “rasos baços de salões” (28-A), im-

propriando as passagens, durante as quais, sobretudo além da 

embocadura do Chandless, se arrastavam a igarité ligeira – tan-

gida pelas tanganas rijas – a ubá apressada – impulsionada pelos 

varejões fortes – e os regatões ronceiros (30-A) – puxados à 

sirga. Também, além disto, era preciso atentar no acumulo de 

galhos e troncos das árvores tombadas com as terras, “entrecru-

zando-se à superfície da água, ou surgindo do fundo, em pontas 

ameaçadoras” (25), motivando as ocorrências e acidentes já nar-

rados pelo genial escritor (25-E) e, os já referidos, em 
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palestra que realizamos e está publicada, em revista do “Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia”, ano de 1919; ali, dissemos, 

daqueles outros, que ocasionaram o dispersamento e fraciona-

mento da nossa comissão (25-F) coagida pelas circunstâncias: - 

o transe de um naufrágio, ocorrido na volta de S. Braz, e a insu-

bordinação de cinco soldados, que foram devolvidos para Catai, 

presos por oficio, escoltados por eles próprios, sob a vigilância 

do deserto. 

Da indiada (25-B) que contemplamos, de longe em 

longe, recordamo-nos dos pamaris “rarecentes” e errabundos do 

médio Purús; dos ipurinans inofensivos e dos tucurinas decrépi-

tos. Os amauacas mansos e comunicativos; os coronanas indo-

máveis e desquietos do Curanja; os piros acobreados e de aspe-

to ameaçador; os conibos bistrados artificialmente de vermelho 

e azul, os mashos tatuados e corpolentos do Mano, e os campas 

aguerridos do Urubanha – todos ali ajuntados, forçadamente, 

“em área tão reduzida, traindo a pressão estranha que os cons-

trangia, isto é, a da civilização, barbaramente armada de rifles 

fulminantes, assediando completamente a barbaria encantoada”: 

- os peruanos pelo ocidente e pelo sul; os brasileiros pelo qua-

drante de nordeste, os bolivianos pelo sudoeste – exterminando, 

naqueles sertões remotíssimos, os mais interesses aborígenes sul 

americanos” (77). 

Muitos vestiam a cusma ou cushma dos primitivos In-

cas (25) descendo-lhes dos ombros até os pés, que alguns ajun-

tavam à cintura com uma espécie de calembé (18-A). 

Em um combate simulado que assistimos, no 
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sítio peruano “Alerta”, na confluência do Cujar e do Curinja, 

últimos esgalhos do Purús, tivemos ocasião de ver como o sel-

vagem tem a perfeição de arremedar, entre regougos, o guincho 

do macaco, o chilro das aves, a cachinada da mãe da lua, o asso-

bio da anta, o grunir do porco, “para os atrair enganados” (26) 

ou, como abanoxi, o ladrar do cão que, por alguns índios, é tão 

bem ensinado que somente late, quando eles querem. Admirá-

vamos a destreza com que, caprisaltantes, de cócoras, se deslo-

cavam subitamente, ou serpejavam horrendamente, de um ponto 

para outros apoiados nos calcanhares, parecendo impelidos por 

uma mola. Informaram-nos, ainda, e lemos depois que, “os im-

pedimentos de união sexual, os de guerra e hostilidade, não se 

regulavam, nem se proibiam pelo parentesco, mas, pelos totens 

coletivos: - os indivíduos do grupo do jacaré ou da priprioca, 

não se podiam casar nem guerrear, com os do outro grupo de 

irmãos na divindade totêmica, do jacaré e da priprioca, mesmo 

que esses clans fossem, geograficamente, bastante separados” 

(27). 

Noite velha, às vezes, nos curtos intervalos das obser-

vações astronômicas, recordava-me, então, daqueles apólogos de 

astrologia indígena, contados pelo Dr. Silva Coutinho (29-A). 

 

Na constelação de Orion, as estrelas figurativas dos 

ombros do gigante, representam – um velho e um rapaz 

– embarcados numa igarité, perseguindo um peixe boi, 

nome que é dado à mancha do céu, próximo àquelas 

estrelas. A princí- pio – o velho – estrela grande, 
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estava na proa e o rapaz – o astro menor – achava-se na 

popa, governando. Quando o velho viu o peixe, exci-

tou-se tanto para atirar, que trocou de lugar com o ra-

paz também, perto de uma constelação a que chamam 

Palmeira, existe uma fila de estrelas a que denominam 

Macacos, que comem os frutos da palmeira. 

 

Notamos, todos eles falando baixo, cochichando, ou 

sussurrando apenas os monossílabos; que alguns não usavam o 

sal, apesar de serem mais pescadores (pirangueiros – 29-B) que 

caçadores; e, rastreando ou escanchado no rastro sabiam, pelo 

olfato, que animal lhe cruzou o caminho, seguindo-lhe ao encal-

ço. Vimos o “choco” do pai, depois do nascimento do filho, indo 

a mãe para o trabalho; finalmente, que o “vermelho sobrepunha-

se, no fascínio selvagem, a todas as cores propiciatórias, possi-

velmente, pela afinidade mimética com o sangue”(26). 

No duelo formidável que desesperadamente retratáva-

mos com o deserto, uns companheiros, no aceso da febre, e ou-

tros, tiritantes do frio, e outros trôpegos, (porque as areias do rio, 

navalhando-lhes a pele, punham-lhes os pés em chagas) e, todos, 

a quarto de ração – restos de farinha e carne seca – servia-nos de 

alento, naquelas solidões, em terra alheia, diante de estrangeiros, 

nos momentos de maior infortúnio, o símbolo de nossa Pátria, 

patenteando-nos aos olhos, altivamente, “as promessas divinas 

da esperança”. (29). 

Atingíamos, assim, ao fim da jornada, à frente dos nos-

sos galhardos vizinhos: 
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“cuja altaneira castelhana, surpreendia-se ante uma ou-

tra mais heróica, do exíguo agrupamento miserando, 

ativamente retraído na sua penúria, e timbroso em ul-

timar a sua empresa, com a efetuou, sem dever o mí-

nimo ou mais justificável auxílio ao estrangeiro que se 

lhe associara” (29). 

E foi também, como ali nos envaidecemos do nome de 

brasileiros, pelo nosso objetivo alcançado, defrontando: 

 

“o espetáculo da terra profundamente trabalhada pelo 

indefinido e incomensurável esforço dos formadores 

do rio”. (29) 

 

diante do qual, esse miserando agrupamento, “trilhando o cânon 

coleante do Pucani”, 

 

“chega ao sopé das últimas vertentes; defronta a clivo-

sa escarpa de uma corda insignificante de cerros de-

primidos… e não acredita que esteja na fronteira hi-

drográfica mais extraordinária do globo, podendo ir de 

uma passada única do Amazonas ao vale do Ucaíale” 

(30). 

Estava cumprida a parte principal da nossa missão. 

Fez-se, depois, o Tratado de limites de 8 de setembro 

de 1909, que, ratificado a 30 de abril de 1910, foi mandado exe-

cutar por decreto de 2 de maio seguinte. 
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Os trabalhos de demarcação iniciados, interrompidos e 

prorrogados, várias vezes foram concluídos em 1927, em paz e 

harmonia, após as vicissitudes sofridas pela comissão demarca-

dora e as dificuldades que houve de vencer. Na confluência do 

Javerija com o Acre, ponto comum aos três países, os bolivianos 

deram à vila, que lhe fica próxima, a denominação de BOLPE-

BRA, formada da junção das primeiras letras e silabas dos no-

mes: Bolívia – Peru – Brasil, como símbolo de união fraternal. 

 

BOLÍVIA 
 

Os limites com a Bolívia, imprecisos no Tratado de 27 

de março de 1867, onde as divisas naturais foram trocadas pelo 

critério indefinido do “uti possidetis”, destinavam-se a tomar “o 

aspecto ameaçador das questões incandescentes do Acre” (30). 

Surgiram estas questões, ao ser definida geometrica-

mente a linha imaginaria que, partindo de uma única coordenada 

geográfica – a latitude austral de 10° 20’ – na margem esquerda 

do rio Madeira, se alonga às cabeceiras do Javari, para servir de 

fronteira meridional. 

Mas, em 1899, os habitantes do Acre sublevaram-se 

contra a Bolívia e “contra o sindicato arrendatário – Bolivian 

Syndicate – composto de ingleses e norte-americanos, a quem a 

Bolívia concedera poderes, quase, equivalentes à cessão da pró-

pria soberania” (31), em zona litigiosa entre as duas nações, e 

proclamaram-se em Estado Independente. 

A Bolívia fez se- guir, imediatamente, para esse 
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ponto de seu território numerosas forças, comandadas pelo pró-

prio presidente da República, a fim de sujeitá-los ao seu domí-

nio. 

Sendo os acreanos, em quase totalidade, brasileiros, 

tornou-se indispensável à intervenção do Brasil, que, ocupando 

militarmente o território, se interpôs entre os beligerantes, con-

seguindo “impor a paz, por algum tempo seriamente ameaçada, 

entre duas, quiçá três nações continentais”. (31). 
 

III 
 

Em continuação, adotando o critério destas palavras de 

Humberto de Campos, transcrevendo-las, com ligeiríssima alte-

ração: 

A CIRCUNSTÂNCIA DE ME HAVEREM FALTADO 

A ARTE E O ENGENHO PARA FIXAR OS ESPETÁCULOS 

DE QUE FUI TESTEMUNHA, NÃO IMPEDE, NO ENTAN-

TO, QUE ME CONSIDERE APTO A JULGAR E REMEMO-

RAR AS OBRAS E PALAVRAS QUE CONDENSARAM, OU 

PRETENDERAM CONDENSAR, AQUILO QUE EU VI. (31-

A). 

Ele que, “tem nas mãos grossas o vestígio dos remos com que 

impedia, sozinho, a igarité nos escuros garapés solitários”. 

IV 
 

Os povoados do Acre – em sua mor parte 
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composta de cearenses, rio-grandenses do norte, paraibanos, 

piauiense – isto é, sertanejos nordestinos, para ali entram, tumul-

turiamente, por um dos grandes tributários, o Juruá ou o Purús, 

construindo, “com o desfalecimento moral dos que para lá se-

guem”, uma “colonização à gandaia” (32). 

 

Naquela terra, naturalmente desgraciosa e triste, por-

que é nova”… “está em ser”… e “todos os desalentos 

se lhe agravam”. Estacionados cumprem, sem o sabe-

rem, uma das maiores empresas destes tempos. Estão 

amansando o deserto. E as suas almas simples, a um 

tempo ingênuas e heróicas, disciplinas pelos revezes, 

garantem-lhes, mais que os organismos robustos, o 

triunfo na campanha formidável… As gentes que a po-

voam talham-se-lhe pela braveza. Não a cultivam, 

aformoseando-a: domam-na… Assombram, aos recém 

vindos, “o quadro daquela sociedade de caboclos titâ-

nicos que ali estão construindo um território” (32). 

 

 “Os povoamento do Acre é um caso histórico inteira-

mente fortuito, fora da diretriz do nosso progresso. 

Tem um reverso tormentoso que ninguém ignora: AS 

SECAS PERIÓDICAS DOS NOSSOS SERTÕES DO 

NORTE, ocasionando o êxodo em massa das multidões 

flageladas. Não o determinou uma crise de crescimen-

to, ou excesso de vida desbordante, capaz de reanimar 

outras para- gens”… “mas a escassez da 
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vida e a derrota completa ante as calamidades naturais. 

As suas linhas baralham-se nos traços revoltos de uma 

fuga… Agravou-o sempre uma seleção natural inverti-

da: todos os fracos, todos os inúteis, todos os doentes e 

todos os sacrificados expedidos a esmo, como rebota-

lho das gentes, para o deserto” (32). 

 

Vejamos: 
 

Durante dois séculos “flamejaram sobre os sertões 

adustos”, dez secas de um ano, sete de dois anos, duas que dura-

ram três anos (1744 a 1746 e 1877 a 1879), uma que demorou 

quatro anos (1790 a 1793) e, uma, que se prolongou por um 

qüinqüênio, (1723 a 1727) quando, “não só morreram numero-

sas tribos indígenas, como o gado”. “Até as feras e as árvores 

encontravam-se mortas por toda parte” (33). 

Ao todo, 21 secas, abrangendo 39 anos, em que não 

houve chuva, com os seus ciclos, “no rigorismo técnico do ter-

mo”, pois, “abrem-se e encerram-se com um ritmo tão notável, 

que recordam o desdobramento de uma lei natural ainda ignora-

da” (34), excluídos os anos de “um é não é” e os de “repiquete”. 

(33) 

De fato, salienta ainda: sendo, no século passado “o 

maior” interregno de 32 anos” (1745 a 1777), houve no seguin-

te, “outro absolutamente igual e, o que é sobremaneira notável, 

com a correspondência exatíssima das datas” (1845 a 1877). 

Observa-se, também, “uma cadência raro perturbada na 
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marcha do flagelo, entrecortado de intervalos pouco dispares 

entre 9 e 12 anos, e sucedendo-se de maneira a permitirem pre-

visões seguras sobre a sua irrupção”. (34) 

Entretanto, nenhuma dessas secas pode, sem exagero, 

ser equiparada a de 1877 a 1879 (34) que veio encontrar a popu-

lação do Ceará fluindo as aventuras de um bem estar de 32 anos 

(35). 

As quadras benéficas chegam de improviso (34). 

De fato, depois que a insolação rescalda intensamente 

as chapadas desnudas – dos estios flamívomos – a sua própria 

intensidade origina um reagente inevitável – a dos invernos tor-

renciais – (34). Assim é que, no mesmo período bi-secular, fo-

ram registrados, por seu turno, 28 anos de chuvas abundantes, - 

secas d’água – (36-B) produzindo inundações, entre as quais se 

salientam as ocorridas em 1776 – 1782 – 1793 – 1819 – 1826 – 

1832 – 1839 e 1889, notadamente aos anos de 1805 e 1866, de 

efeitos tão desastrosos como os dos anos de seca (35). 

É que a natureza se compraz, ainda, em um jogo de an-

títese: - saindo das insolações demoradas para as inundações 

subitâneas… num intermitir deplorável, que lembra um círculo 

vicioso de catástrofes (34). 

É fato conhecido que no Ceará não existe rio perene. 

Não há um só, que corra todo o ano, por maior que seja. “Todos 

cortam na estação seca” (36). Poucos reagem, se quer, aos “ve-

ranicos”. Quando crescem, empanzinados, “nas cheias, captan-

do as águas selvagens”, parecem um “dilúvio em marcha”; vol-

vem por algumas semanas águas barrentas e revoltas, 
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extinguindo-se, logo, em esgotamento completo (34). 

Ainda mais, naqueles rios, como nos de regime torren-

cial, as cheias são súbitas e as vazantes ainda mais rápidas. Daí, 

em vez de sertanejo dizer, depois de ouvir o “zoadão danado”, 

da cabeça d’água, que o “rio correu” diz, mais propriamente, “o 

rio desceu”… “arrancando, roncadoramente, sertão abaixo” (36-

37-38-A-41). 

Dá-se, comumente, o caso de só chover nas cabeceiras, 

ou em pontos à montante dos rios, e as enchentes atingirem, à 

jusante, os lugares secos, inundado as “vazantes”, (65-E) desar-

raigando as árvores e arrastando as criações, onde as chuva não 

chegaram. 

Evidentemente, houve, de modo geral, 67 anos, no perío-

do de dois séculos, em que as secas e as inundações, como flagelos 

de maior ou menor duração de maior ou menor intensidade e dura-

ção, caírem sobre os habitantes do nordeste brasileiro, fazendo-os 

lutar e sofrer, até o último alento, contra a sua desventura. Mas, 

todos crentes, sem lamentações, também confiantes na misericór-

dia divina, ou, forrando a alma de esperanças. 

 

“enchiam em poucas semanas, as cidades do litoral, de 

uma população adventícia de famintos assombrosos, 

devorados das febres e das bexigas” (32). 

 

quer sejam aquelas, remitentes ou intermitentes, estas, em forma 

de “pele de lixa” ou de “canudo”. 

Em outubro de 1878 havia, em Fortaleza, 
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40.000 bexiguentos; número, que, em dezembro seguinte, já era 

de 80.000, inclusive os dos subúrbios (38). Morreram, em no-

vembro, 9721 pessoas, muitas das quais, de forma hemorrágica 

(38), desconhecida nas secas de 1825 e 1845. Só em um dia, 10 

de dezembro de 1878, faleceram naquela cidade, 1004 variolo-

sos (38) e, neste ano, “a epidemia passou da palhoça do emi-

grante para a casa do opulento”. As maleitas, a disenteria e a 

terrível anasarca (41-F) geralmente, naquela região, atribuída ao 

envenenamento pela mucunã, fizeram grande número de víti-

mas. 

Na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a situação foi, 

mais ou menos, semelhante. Em Piauí, Alagoas, Pernambuco, 

Sergipe e Bahia, também ocorreram muitos dos fatos horroro-

sos, que estamos relembrando. 

O sertão do Ceará, porém, servirá de “índice”, “suma-

riando a fisiografia dos sertões do norte”, notadamente dos três 

Estados: Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. “As vicissitudes 

climáticas daqueles, nele se exercitam, com intensidade maior e 

raramente menor”; “as suas árvores, vistas em conjunto, seme-

lham uma só família de poucos gêneros”, com a mesma aparên-

cia de vegetais, morrendo, “quase sem troncos, em esgalhos 

logo ao interromper do chão” (39). “A luta pela vida, que nas 

florestas se traduz por uma tendência irreprimível para a luz, 

desatando-se os arbustos em cipós elásticos, distensos, fugindo 

ao afogado das sombras e alteando-se presos mais aos raios do 

sol do que aos troncos seculares – ali, de todo oposta, é mais 

obscura, é mais original, é mais comovedora” (39). “O 
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sol é o inimigo que é forçoso evitar, iludir, ou combater” (39), 

desde o “amarelo pirítico ao nascer, até o amarelo siderósico do 

sol poente”. (41) 

 

V 
 

Não há sertanejo, que se furte ao influxo das “experi-

ências”. O meio em que habita o tem predisposto (40). Nelas 

acredita, nelas confia, “mas sempre desconfiando”, embora des-

conheça a seguinte opinião de Camile Flammarion: 

 

As certezas astronômicas são absolutamente; sabemos 

o que se dará daqui a 100 anos até 1000; mas ninguém 

sabe o tempo que fará amanhã. 

 

A estética sertaneja classifica bonito o dia chuvoso; 

feio o que se apresenta nublado e medonho o dia sem nuvens, 

claro, e de céu limpíssimo. O ambiente de dúvidas, de incerte-

zas, de vacilação, em que nasceu e vive; a permanente ameaça 

em que se encontra, podendo, de um momento para outro, ser 

atirado de um relativo conforto para os cruéis dissadores da mi-

séria; esse estado de cousas, secundados por sua fraca cultura, e 

por princípios religiosos que recebeu tudo isto arrasta o espírito 

a uma espécie de fatalismo, fantasista ao mesmo tempo, contan-

do sempre com o imprevisto em todos os cálculos e planos de 

ação (40). 

“Está na fase reli- giosa de um monoteísmo in-
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compreendido, eivado de misticismo extravagante, em que se 

rebate o fetichismo do índio e do africano”. (39) 

“A sua religião é como ele – mestiça”. (39) 

Resumo dos caracteres físicos e fisiológicos das raças 

de que surge, sumaria-lhes, identicamente, as qualidades morais. 

É um índice da vida de três povos (39). 

Os singelos novenários a S. José; as propaladas experi-

ências de S. Luzia; a observação madrugadora do planeta Vênus, 

transformado tantas vezes de estrela boeira em “antecanis” (40 –

A); a localização das formigas; a presença das abelhas de ferrão; 

o silêncio do carão; o aspecto do céu em determinados dias do 

ano; a caruára de janeiro (41-A); o pestanejar do relâmpago e 

zunido tremulo do trovão, nas vésperas da Conceição ou pela 

missa do galo – são vaticínio ou prenúncio do inverno (40). As-

sim, também, as mudanças dos santos de uns para outros luga-

res; as rezas dirigidas a São Campeiro; as deprecações; os trace-

jamentos cabalísticos no chão, para curar bicheira pelo rastro 

dos animais; as benzedouras para amassar e vender sezões; o 

persignar-se e os abrenúncios como avisar as carretilhas (41-H), 

par que elas não caiam na térrea, sim no mar; as lendas das notí-

vagas mulas sem cabeça; finalmente, todas as homílias e mani-

festações crendeiras e complexas de religiosidade indefinida 

(39). 

Quando, passam, porém, as bruegas (38-B) ou as piro-

abas (41-I), rápidas, sem deixar traços: quando não há barra do 

sul e o vento da seca persiste, rolante, soprando atrevido pelas 

noites levando a “carrega- ção dos nevoeiros, desman-
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chando os torreames” (41-D) formados nas alturas e desviando 

as chuvas das experiências (41-C); quando, os relâmpagos ful-

guram no poente, debaixo do sol, e não caem as cambueiras (41-

G) nem tamboeiras (41-E), o céu se apresenta limpo e varrido 

de lés a lés: - tudo isto é o aviso, o correio, ou a “carta da seca” 

(44). As experiências de S. Luzia falharam: não houve nem gole 

d’água para as crianças não gaguejarem (41-B) – o povo já está 

em susto pela seca (40). As caatingas pintam; as cascas dos ma-

riseiros não transmudam; então, o negócio está feio (40): - apro-

xima-se a seca. “A atmosfera absorve-lhe, com avidez de espon-

ja, o suor na fronte, em quanto a armadura de couro, sem mais a 

flexibilidade primitiva, se lhe endurece aos ombros, esturrada, 

rígida, feita uma couraça de bronze” (39): greta-se o chão; as 

aguadas encastam; os sítios parecem campos incendiados; não 

se encontra com que atapulhar um chocalho: - principiam as 

retiradas. 

É então, a seca inevitável, “grande flagelo que devora 

tudo o que vive: homens, animais e plantas; destrói a família, o 

lar, a fortuna; arrasta consigo a miséria, a fome, a peste”. (53) 

“O sertanejo predetermina-a, adivinha-a a prefixa-a, 

graças ao ritmo singular dos sintomas com que se desencadeia”, 

sucedendo-se inflexíveis, como sinais comemorativos de uma 

moléstia cíclica: - “a sezão assombrosa da Terra” (39). “Entre-

tanto não foge logo”, de chofre. Precautela-se, só “abandonando 

a terra, a pouco e pouco, após invadida pelo limbo candente, que 

irradia do Ceará” (39). Arma a trouxa, põe o bogó e os chague-

res (39-A) de molho, amola os caxerenguengues rombos, 
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alimentando apenas, a todo transe, esperança de uma resistência 

impossível. Vacilante, aguarda, paciente, o dia de S. José, “pro-

curando novo augúrio o último”, (39) acompanhando pelo pão 

do bebedouro (43-A), o esgotamento da última “cacimba” (41-

J), até beber a água de areia (40) e acabar o último chibé (87) 

ou nunca de jacuba (88). 

“Nos ares, em bandos, transvoando a outros climas”, 

surgem “as primeiras aves emigrantes” (39), arribançans ou 

arribaçãs (27-A) ariscas, talvez corruptela de avoantes de arri-

bação. 

Seguem-se-lhes as caravanas de retirantes que deixan-

do o casco da situação (98), os “terrens e haveres” (90), se des-

locam com “toda a obrigação” (91), (levando meninos eu já an-

davam e tornaram aos estado de engatinhar), macilentos e esfar-

rapados – verdadeiros esqueletos animados – “com a pele ene-

grecida pelo pó das estradas e colada aos nossos, estendendo a 

mão descarnada, pedindo água”. (40) 

Evidentemente, a travessia das veredas sertanejas “é 

mais exaustiva que a de uma steppe nua”. “Nesta, ao menos, o 

viajante tem o desafogo de um horizonte largo, e a perspectiva 

das planuras francas, ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-

lhe o olhar; agride-o e estonteia-o”. “Não o atrai”, repulsa-o até, 

“com as folhas urticantes, com os espinhos, com os gravetos 

estalados em laças; e desdobra-se-lhes na frente léguas e léguas, 

imutável no aspecto desolado”. (39) 

A 14 de abril de 1877 chegou à Fortaleza, vinda de 

Uruburetana, a primeira leva de famintos, que se abo-



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

55 

letou, a esmo, no morro do Croata (42), em completo estado de 

farrapia e miséria errante. 

Os roçados, que deixaram, uns estavam “em ser”, ou-

tros, já plantados, foram desmanchados, principalmente por cau-

sa dos furtos. 

Se a muitos, no princípio, e a alguns, por fim – de co-

ração mole – inspirava compaixão, dor e piedade o estado dos 

emigrantes – agasalhavam e socorriam as famílias desoladas – 

não se aproveitando da ocasião; em outros – de coração duro – 

despertava instintos de perversidade, usura e especulação, prati-

cando desatino. (42 e 44) 

Não foram poucos os atos de canibalismo, postos em 

prática por lavradores, até mesmo nas vizinhanças da capital. 

(44) 

Além do castigo corporal, bárbaro e desumano, infrin-

gido aos curumbas (44-B) que encontravam em suas lavras, 

muitos levaram a ferocidade ao extremo; depois de trucidá-los 

em açoites, raspavam-lhe a cabeça e sobrancelhas e atiravam o 

cadáver ao campo. (44) 

Os malfeitores do interior – Serenos (44-E), Calangros 

(44-D), Pelados (44-G), Mateus (44-H), Viriatos (44-F) e Quiri-

nos (44-I) – e os desordeiros quebra-quilos, de Paraíba, disfar-

çados ou não em mendigos, faziam excursões pelas estradas, 

penetravam aos magotes nas vilas e povoações para melhor 

combinar os meio fáceis e seguros de assalto e assassínio. Al-

gumas vezes, apareciam como cacundeiros (42-A), “hospedan-
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do-se na Câmara Municipal e na casa do Dr. Juiz de Órfãos”. 

(42) 

Em 25 de outubro de 1877 os “Veriatos” entraram na 

povoação da Venda e, em descaro, outorgaram ao capelão, um 

rol das pessoas ali domiciliadas, com as competentes quotas 

partes, por eles impostas. O cura dirigiu-se à cata dos seus paro-

quianos, com a lista, e foi recebendo as quantias estipuladas, 

entregando-as ao chefe do grupo, que se retirou em seguida. (42) 

Rara era à noite, que se não ouvissem, nos arrabaldes 

do Crato e em todo o Cariri, os estampidos do bacamarte prodi-

tório do assassino; raro o dia, que não amanhecessem, na vizi-

nhança dos canaviais, quatro a cinco cadáveres de infelizes (42), 

recordando as façanhas temerosas dos “tapiocas”. (44-C) 

O crime ficava impune, porque o retirante era conside-

rado, pelo “cachimbo” ou pelo “gafonha” (44-A), como cão le-

proso, que ia emprestar a terra alheia. (42) 

Mas, o retirante, onde quer que chegasse, era quase 

sempre um homem enfermo (42) e, levava no próprio estado 

emotivo, a receptividade a todas as moléstias (45) inclusive 

uma, extravagante, que lhe completa a desdita – a hemeralopia – 

“falsa cegueira, paradoxalmente feita pelas reações da luz”. “É 

uma pletora do olhar. Mal o sol se esconde no poente, a vítima 

nada mais vê. Está cega. E na manhã seguinte a vista extinta lhe 

revive”. (39) 

A chegada daquelas “vagas humanas”constituía espe-

táculos comovedor. As linheiras percorridas eram teatros das 

mais pungentes cenas. “O heroísmo tem nos sertões, 
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para todo o sempre perdidas, tragédias espantosas”. Surgem de 

uma luta que ninguém descreve – “a insurreição da terra contra 

o homem”. (46) 

Numerosos animais, sucumbidos, agrupam-se sobre as 

“fundagens as ipueiras”, ou quedam-se de pescoço dobrados, 

acoroando com o chão, “em mugidos prantivos”, farejando a 

água. Então, o homem arremete de alvião e enxada contra terra, 

“buscando nos estratos inferiores, a água que fugiu da superfí-

cie. Atingindo às vezes; outras, após enormes fadigas, esbarra 

em uma lajem; e algumas vezes, o que é mais corrente, depois 

de desvendar tênue lençol líquido subterrâneo, condensando de 

sais, o vê desaparecer, um ou dois dias passados, evaporando-

se”, ou sugado pelo solo ou , “é por ele abandonado, depois de 

instintivamente contaminado. Acompanha-o, grande número de 

vezes, tenazmente, reprofundando a mina, em cata do tesouro 

fugitivo que se esterroara. Volve, por fim, exausto, à beira da 

própria cova que abriu, feito um desentarrado” (46) e, continua 

depois, em longas travessias, com destino à capital, “as terras 

grandes do litoral” (46) enfim, para quaisquer lugares onde o 

não mate o elemento primordial à vida (46), procurando dessen-

dentar-se até nos pés de macambira, ou deitando, muitas vezes, “ 

a boca ao tijuco” (47-A), “para ver se ainda chupava umas gotas 

de água” (47). 

Esquadrinha, então, o celeiro agreste da caatinga – que 

para ele é um imenso lar sem teto – “onde se alteiam e se desta-

cam, os cereus (92) esguios e silentes, aprumando os caules re-

partidos em colunas, na simetria impecável de enor-
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mes candelabros. Todas aquelas árvores, são para ele velhas 

companheiras. Conhecem-as todas. Nasceram juntos; cresceram 

irmamente, através das mesmas dificuldades, lutando com as 

mesmas agruras”. (46). 

Aqui, derruba no mais cordial “adjutório” de convizi-

nhos, (48) os estípites dos ouricuris (Cocos coronata – 41) e 

rala-os, amassa-os, cozinha-os, fazendo um pão sinistro – o bró 

– que incha os ventres, num enfarte ilusório, empanzinando o 

faminto; arranca, ali, as raízes túmidas do umbuzeiro, (Spondias 

tuberosa ou Spondias pupurea – 52-A), onde estão guardadas 

reservas em grande cópia, com que se dessedentam e aos filhos 

(46). Os manjarás das bromélias selvagens, são iguarias bárba-

ras, com que ainda iludem a fome e a sede dos filhos (46). Ali-

mentavam-se de beijus e mingaus de macambira (Bromélia ma-

cambira – 48); do caroço de algodão; de couros crus torrados ao 

fogo; de pão de mocó ou pedra (hoffmanuseggia); de croatá ou 

gravatá (Bromélia muricata – Bilbergia parteana); de ramalhu-

da (Jatropha); de goma da carnaubeira (Arrudaria cerifeza ou 

copernica cerifera de Martius); de quandús (carnaubeiras no-

vas) e, até, de mucunã vermelha ou preta (Dolichos mucunan ou 

Dolichos urens), veneno terrível (48), para o qual há o anexim 

popular: - “a mucanã suja mata e lavada aleja” (48). As jure-

mas forneciam, ainda, beberagem que revigora, depois de cami-

nhadas longas, extinguindo as fadigas, em momento (45). Tem o 

mesmo caráter o juazeiro (Ziziphus joazeiro), “que raro perde as 

folhas, de um verde intenso, alheios às estações, floridos sem-

pre”. (52). 
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Já não eram, somente, as raízes silvestres, que procu-

ravam, como refrigério, mas, escasseadas, estas, e já derrancado 

o paladar, pelo “sumo adstringente dos cladódios do chique-

chique (Cactus peruvianas) – vegetal clássico dos areias quei-

mosos, que enrouquece ou torna afônico a quem o bebe”, (46) – 

devoravam até os cadáveres dos animais que encontravam, in-

clusive os dos reptes e urubus, pagando com a vida o seu deses-

pero. (48) 

Em Aracati, em 1877, um grupo de mais de vinte des-

graçados, encontrou uma vaca, que dera a casca estava quase em 

decomposição. Apertados pela necessidade, devoram-na, como 

corvos esfaimados; no dia seguinte, amanheceram todos disfor-

mes e inchados, tendo os corpos crivados de carbúnculos, so-

frendo as dores de tão terríveis pústulas malignas. Dois dias de-

pois, morriam abandonados, ao pé das árvores (48). 

No mês de junho, surgiu a varíola entre os retirantes, 

difícil de ser evitada, ante a repugnância que tinham pela vacina, 

isto é, de “meter a peste no corpo”, com eles diziam (42). 

Já nessa época começara a emigração para os estados 

do Pará e do Amazonas, e para outros guenhens (93) e cafundós 

(94) do mundo. Poucos eram os que tinham ficado em seus do-

micílios. 

Até as aves arribaram; (49) e nas serras e nos brejos, já 

escasseavam os recursos (48). 

Em verdade, durante as secas de 1825 e 1845, não se 

registraram, como em 1878, casos de antropofagia, quais os 

ocorridos na freguesia de Quixadá e no termo de Assa-
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ré, quando o “homem serviu de pasto ao homem”! (49). E, na 

cadeia de S. Mateus, “dias houve em que os presos só tinham 

como alimento dez centímetros quadrados de couro de boi”! 

(49) 

Vários retirantes carregavam aos ombros dois, três e 

até quatro filhos menores; alguns deixavam-nos mortos pelas 

moiteiras; outros, escondiam-nos pelos bromados, (95) para os 

não ver morrer (50), entregando-os, pois aos famélicos morce-

gos (40 e 49). Por um contraste expressivo, filhos houve que 

também conduziam os pais aos ombros, para lhes salvar a vida 

(49). Os cadáveres jaziam insepultos, como verdadeiras múmias 

abandonadas, a rolar pelo pó das estradas, e, “as ossadas, debru-

avam nas veredas”. (46) “Os gados, caídos as chão, inanidos, 

“jururus” (96) e emputados, pediam socorro ao homem, que, 

adinâmico, não mais os podia valer,” passando a ser devorados, 

ainda vivos, pelos urubus” (49). As árvores, como esqueletos de 

pé, estendiam seus galhos secos e retorcidos no espaço; enquan-

to um vento quente e impetuoso varria as folhas pelo sol (49) 

“da flora sucumbia” (46). 

Vendiam-se 4 gramas de outro a $500; gado vacum a 

5$000 e grande número de cangalhas a $160 e $400. Trocava-se 

escravo por uma carga de farinha (51) ou por barril de mel de 

furo (50). Uma ovelha, no açougue em Martins, produziu 

30$000. O couro do gado, torrado, reduzido à maça, era também 

vendido a 1$000 o oito (51). Houve migalha de alimento, que 

mercadejou a virgindade e a honra, exposta à tentação”. (50) 

A parte, porém, todos os duvidosos, houve 
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remessas de mantimentos, que não chegavam a seu destino, por-

que ou eram roubadas pelos salteadores, ou subtraídas pelos 

próprios freteiros. Se eram misérias, geradas no seio da própria 

miséria, tais como surgiram as muambas (51), não autorizavam, 

entretanto, a medida de sua suspensão (49). 

A praga de quirópteros, que acompanha todas as secas, 

agravava a margrem, morcegando o sangue dos seres agonizan-

tes, principalmente do gado, (49 e 50) tomando proporções tais 

que, em Aracati-Assú, destruiu toda a semente, a custo conser-

vada (49). 

Chocalhavam os cascavéis inúmeros (Crotalus torrifi-

cus), tanto mais numerosos quanto mais ardente o estio, entre as 

macegas secrestadas. (52). 

As emas e seriemas (Rhea americana, Microdactylus 

cristatus – 53-A) fogem para outros tabuleiros (52). O furto es-

candaloso e impudente, que é outra calamidade inseparável das 

secas, concorre para acabar o gado sobrevivente… que é comido 

pelos donos e pelos ladrões (50). 

O vício parecia ter contaminado todos os famintos 

(49). 

Viam-se, em todas as idades, criaturas pervertidas (49). 

Verificavam-se suicídios, precedidos de outros atos de 

loucura, quais os ocorridos em S. Gonçalo e em Califórnia (51). 

A fome impelia, desde e de outros modos, a toda a sor-

te de desvarios (51). As caminheiras (51-B), provocadas em sua 

maioria, pela alimentação salgada e insuficiente, continuavam 

fazendo muitas vítimas (49), sendo preciso socorrê-
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las, não com a ração unicamente, porém, com o auxílio do mé-

dico, remédios e dietas (51). 

O beribéri e as febres biliosas, cognominadas retiran-

tes, causaram estragos enormes. 

A mulher faminta, emaciada e, adinâmica, até então 

sustentada pelo governo, sem lhe exigir serviço, era obrigada, 

agora, a fazer uma viagem de 12 quilômetros, perregucando, 

carregando pedra, a fim de ter direito a ser alimentada diaria-

mente, com um naco de carne e um punhado de farinha. Era 

ordem da presidência, nos seguintes termos: 

 

“Cumpre que V. S. providência em ordem a que as mu-

lheres de seu abarracamento transportem pedras do Pi-

cí para o calçamento da estrada de Soure”. (51) 

 

O cemitério da capital já não comportava mais cadáve-

res (51). 

Foram sepultados, oficialmente, 56.791 pessoas, além 

de inúmeras enterradas, ocultamente, nos subúrbios da capital, 

dentro do mato; outras, encontradas em completa putrefação, 

foram queimadas (49). 

A mortandade alastrava-se desde modo. 

Faleceram, em 1878, somente no Ceará, 118.927 pes-

soas (49); e, durante os três anos da seca – 1877 a 1879 – a mor-

te ceifou 300.000 cearenses (53). 

Na seca de 1872, morreu, no Rio Grande do Norte, um 

terço de sua população (50). 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

63 

Em 1878 encontravam-se, em Fortaleza, 44.000 reti-

rantes desabrigados, pervagantes, sem teto, e milhares que se 

abrigavam, merencórios, a sombra árvores; a fora 21.973 famí-

lias, com 80.036 pessoas que, em fevereiro de 1879, existiam 

em 10 abarracamentos (51). Dessa população adventícia, rara 

era a pessoa que vestia uma camisa sã, ou roupa sem remendo; 

algumas que, antes, eram possuidoras de média abastança, favo-

recidas mesmo da fortuna, estavam, agora, ali, misturadas com 

os mendigos, esmolando, tristemente, de porta em porta, com 

outros que, só prazenteiramente, sabiam “pedir campo”, nas 

conjecturas da “vaquejada” (52). A cada passo, vão caindo mor-

tos, pelas ruas e calçadas, vários desses infelizes, donde são le-

vados para a vala comum, por homens pagos para o transporte, e 

que, com o cadáver atado a uma vara, sobre os ombros, seguem 

a cantarolar, no desempenho da lúgubre missão (51). 

Além da fome e da peste, com o seu imenso cortejo de 

sofrimento e misérias, havia a perversidade do homem, a enve-

nenar mais a existência do seu semelhante. (50 e 54) 

Os recursos do Estado decresciam nesta proporção: o 

imposto do dízimo do gado, que em 1876 rendera 

2.144:242$875, em 1878, desceu para 29:997$000 (51). 

 

VI 
 

Faltava tudo. 

A emigração continuava de um modo espantoso (54). 

Também os grupos de salte- adores prosseguiam, à procura 
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da triste celebridade do crime (54). 

A idéia de deixar a província pelas ubérrimas, porém 

insalubres terras do Pará e do Amazonas começava a aparecer 

ente os retirantes, que, em tal situação, vendo deficientes, im-

próprios e incertos os socorros do Estado (meio quilo de carne 

do sul e dois litros de farinha, isto mesmo somente no dia em 

que chegavam) (54), chamam a mulher e os filhos, entrouxam a 

roupa que possuem… pedem esmolas pelas portas… recebem 

recursos do governo, e, depois, acabrunhados em testemunhar 

cenas de horror, agüentar humilhações, e uma vida entre ciladas, 

embarcam no vapor de mar (54) para nova odisséia (56) uns, 

rumo ao sul, para a “TERRA ROXA” de São Paulo, onde floria 

o café; outros, quase todos, cabeça voltada para a “TERRA 

IMATURA” (55) onde havia a opulência tradicional da borra-

cha, supondo encontrar adiante a paz e um novo teatro, onde, 

longe de cenas dolorosas, pudessem convalescer o espírito, tão 

atrozmente atribulado (54). Iludiam-se, infelizmente, os que, em 

conquista da fonte que o sertão lhes negava, trocavam a “terra 

que matava por falta de água, pela terra que matava por ter água 

em excesso” (56), levados e “embalados na rede mentirosos, por 

exagero, tecida no bastidor da rútila fantasia”. (55) 

Aonde quer que fossem, porém, havia de segui-los o 

desanimo, o ludibrio, a miséria (54). 

 

“A preocupação exclusiva dos poderes públicos consis-

tia no libertá-los quanto antes daquelas invasões de 

bárbaros moribun- dos que infestavam o Brasil. 
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Abarrotavam-se, às carreiras, os vapores, com aqueles 

fardos agitantes consignados à morte”. (57) 

 

Se, igualmente, muitas porta se abriam; se, condoídos 

de sua desgraça, comovidos, pelo desconforto de uma existência 

pesada e indigente, alguns irmãos do norte e do sul agasalhavam 

o forasteiro, matavam-lhe a fome, cobriam-lhe a nudez, muitos 

negavam-lhe até água de suas cisternas, recebiam-nos a vaias e 

os apedrejavam na praça pública. (54). 

 

Expediam-nos, a esmo, para a Amazônia, vastíssima, 

despovoadas, quase ignota – o que equivale a expatriá-

los dentro da própria pátria. A multidão martirizada, 

perdidos todos os direitos, rotos os laços da família, 

que se fracionava no tumulto dos embarques acelera-

dos, partia para aquelas bandas levando uma carta de 

prego para o desconhecido; e ia, com os seus famintos, 

os seus febrentos e os seus variolosos, em condições de 

malignar e corromper as localidades mais salubres do 

mundo. Mas, feita a tarefa expurgatória, não se curava 

mais dela. Cessava a intervenção governamental. Nun-

ca, até aos nossos dias, a acompanhou um só agente 

oficial, ou um médico. (57) 

 

Vêem-se numerosos exemplos. 

A barca portuguesa Laura, a 20 de abril de 1878, toma-

ra com lastro, em Fortaleza 300 nordestinos para o Pará e 
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partira, “atestadinha até mais não poder” (40). O piloto não co-

nhecia a costa. A barca naufragou, na altura do farol de Salinas, 

perecendo 170, cujos nomes ficaram desconhecidos, como 

igualmente eram os de todos os 300 embarcados (54), “naquele 

curral imundo e flutuante” (56). Anteriormente, em 10 de se-

tembro de 1877, dirigem-se em lanchas, para o vapor nacional 

“Pernambuco”, 200 sertanejos, deixando em terra as bagagens, 

que iriam de outra viagem. Chegados à proa do navio, o comis-

sário de bordo lhes diz, que só havia praça para 100 passageiros 

de convés, e lhes ordena, que se metam em forma. Enfileirados, 

começam a ser contados do fim da coluna até perfazer 100. 

Atingindo o número, manda que o excedente volte para a lan-

cha, pelo portal de proa. Humildes obedeceram, recolhendo-se à 

embarcação, que os tinha conduzido ao vapor. Suspenderam-se, 

então, as escadas, a lancha se afasta do navio, que, movendo as 

rodas aproa “batendo água”, para norte… Foi uma confusão 

terrível! O desespero esmagava os corações daqueles desgraça-

dos, que, nas amarguras de um pranto sem consolo, gritavam, 

acenando uns para a lancha, outros para o vapor: - Meu filho que 

vai! Meu pai! Meu marido que ficou! Minha mãe! Meu irmão! 

Só se ouviam lamentações e gritos de desespero! O comandante 

do vapor, da caixa da roda, olhava, descaridoso, para aquela 

cena angustiosa, com uma frieza, uma indiferença de bruto (58). 

Continuava a emigração, auxiliada agora pelo governo, 

pois que: 

 

“Uma comissão especial era incumbida de 
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alistar os indigentes, que quiserem emigrar para fora da 

província, dando-lhes agasalho junto ao porto, forne-

cendo-lhes roupa e alimentação, e facilitando-lhes o 

embarque”.    

 

e, com ela, a reprodução da barbaridade e atentados, como os 

que acabamos de narrar (58). “Cria-se uma nova sorte de exila-

dos – o que pede o exílio, lutando por vezes para consegui-lo, 

repelindo outros concorrentes” (57)! Nem a insalubridade dos 

climas da Amazônia, nem o mau tratamento a bordo dos navios, 

fechavam o porto aos retirantes (58) nem os desamarravam da 

idéia de partir para o “paraíso tenebroso que o atrai”. (57) 

Seis vezes por mês, realizava-se a debandada da famí-

lia cearense. Cada gaiola (58-C) que tocava no porto, cada vati-

cano (58-D) que tinha de sair sem carga, tomava lastro humano, 

armazenava em seus porões os infelizes cearenses, para soltá-los 

onde abicasse e lhe aprouvesse, como cães sem dono (58). Em 

Natal, onde esses vapores foram apelidados de navios negreiros 

(50), os mesmos fatos se verificavam (58), com a agravante de 

se ablegar e embarcar retirantes à força, pela policia local. (50) 

Naquele ano (1877) o Ceará perdeu, pela emigração 

marítima, 54.875 almas, não incluindo nesta cifra os que, acos-

sados pelo flagelo, passavam as fronteiras, designando-se a ou-

tro estado (58-A). Era “o êxodo, mais trágico e numeroso, do 

que o dos antigos hebreus nos domínios da cristandade”. Deslo-

cavam-se “caravanas sem fim, ao longo da terra em fogo”. O 

sertão ficava abandonado: planuras ígneas e lombas a 
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arderem também (56) Partiam muito, quando soava o rebate do 

mar redentor. O pó do caminho ia cobrindo, todos os dias, cor-

pos exânimes de velhos e crianças. (56) 

Nos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia, 

a seca ocasionava sofrimentos semelhantes, com idênticas des-

venturas, e, mais ou menos, os mesmos horrores. Apenas a mor-

tandade de gado não se verificava na proporção que foi relatada. 

Muito menos a do homem. 

De sorte que, naqueles Estados ao contrário do que se 

passa no Ceará – que não tem rio perene – os famintos e necessi-

tados vão divergindo para vários pontos dos brejos de arisco 

(58-B) e das margens dos rios maiores, à procura de recursos e 

de asilo, notadamente o São Francisco que, “depois de deixar as 

florestas da região mineira e meridional da Bahia, penetra tam-

bém nas terras secas da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, 

recebendo grandes rios, que secam no estio” (53). Dali partem, 

sem serem escutados, sem repercutirem ao longe os gritos de 

agonia e de socorro, que morrem sem som, no vazio, perdidos 

na solidão ou esbarrados na “muralha chinesa da Indiferença”; 

ao contrário do que ocorre na capital do Estado que nos serve de 

índice, para onde os miseráveis e os aflitos convergem, mas, ali, 

existindo imprensa, correio, telegrafo, parlamento, autoridades 

federais, câmara municipal, associações de vários fins, represen-

tações de classes, forças armadas, instituições de beneficência, 

etc., etc., perante eles, os infelizes patrícios põem em evidência 

as suas febres, bexigas, anasarcas e o flagrante da miséria, da 

nudez e de doenças outras, de várias espécies, comoven-
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do e fazendo eco, que se transmitia, melhor e mais facilmente, à 

capital do País. Todos, porém, ali procuravam um abrigo, um 

homizio, ou esconderijo transitório, aos males do flagelo, a fim 

de voltarem derteminadamente a seus lares, para “começar de 

novo” ou para “viver eternamente em começo” (50), acalentados 

pela ilusória esperança de dias melhores. 

Desde modo, a selva e, ainda para os gritos de dor, “o 

que é o mata-borrão para a tinta: bebe-os, apaga-os, absorve-os, 

fazendo desaparecer na porosidade do seu silêncio as vozes de 

socorro dos condenados”. (58) 

A aglomeração de retirantes, na capital, era o fantasma 

horrendo, que havia perseguido a todos os administradores. (51) 

O porto de Fortaleza é conhecido, talvez, como o pior 

do IMPÉRIO (58). Tinha-se de aproveitar às seis horas da de-

mora do navio, para fazer o embarque de centenas de pessoas, o 

que se realizava, de um modo aflitivo, pelas duas lanchas exis-

tentes. Os encarregados do transporte, arrancavam as crianças 

dos braços maternos e levavam-nas como fardos, que sacudiam 

no fundo da embarcação. As mulheres eram carregadas a empur-

rões, sem o menor respeito, entre ditos indecentes. A donzela 

não encontrava, no meio daquela multidão selvagem, o respeito 

devido a seu estado. Procuravam mesmo ofender o pudor da 

inocente, sem apoio e a tudo exposta, se mal lhe cobriam as 

formas os trapos mesquinhos da indigência (50 e 58). Matar a 

fome, talvez fosse menos do que consentir no escândalo pratica-

do, todos os dias, à face de uma sociedade moralizada. Bem que 

se podia poupar esta vergo- nha, e evitar esta humilhação, 
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este atentado contra a honra das famílias, contra a moralidade 

pública e contra Deus. Ninguém se lembrava que, entre aqueles 

trapos nojentos, atirados ao destino, iam famílias inteiras criadas 

na abastança, educadas religiosamente nos princípios do bem, e 

que viveram sempre na mais pura honestidade. E, depois de tan-

tos sacrifícios, depois de vencer mil obstáculos, atravessando 

um deserto de muitas léguas, ser obrigado a abandonar o torrão 

natal, para ir morrer adiante, como um cão, (58) ou ficar “como 

seringueiro, jungido à gleba das estradas, (97), para realizar a 

tremenda anomalia de trabalhar para escravizar-se”. (59) 

“Não se conhece na história exemplo mais golpeante 

de emigração tão anárquica, tão precipitada e tão violadora dos 

mais vulgares preceitos de aclimação, quanto o da que desde 

1879 até hoje (1906) atirou, promiscuamente, em sucessivas 

levas, as populações sertanejas do território entre Paraíba e o 

Ceará para aquele recanto da Amazônia (59). “E os sertanejos, 

obedecendo à poderosa lei dos extremos, migram da sua terra, 

escasseada de recursos, e caem no enfartamento amazônico” 

(60). 

 

VII 
 

Aguardava-os, ali, “a mais criminosa organização do 

trabalho que ainda engenhou o mais desaçamado egoísmo”. (59) 

Chegados ao seringal estacionam “para cumprir, sem o 

saberem, uma das maiores empresas destes tempos – amansar o 

deserto”. E, as suas almas simples, há um tempo ingê-
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nuas e heróicas, disciplinadas pelos revezes, garantem-lhes, 

mais que os organismos robustos, o triunfo na campanha formi-

dável… Onde o recém vindo do Sul, de ordinário, sucumbe. (59) 

 

“Os banidos traziam “a missão dolorosíssima e única 

de desaparecerem… E não desapareceram. Ao contrá-

rio, em menos de trinta anos, o Estado que era uma va-

ga expressão geográfica, um deserto empantanado, a 

estirar-se, sem lindes, para sudoeste, definiu-se de cho-

fre, avantajando-se aos primeiros pontos do nosso de-

senvolvimento econômico.” 

“A sua capital – uma cidade de dez anos sobre uma ta-

pera de dois séculos – transformou-se na metrópole de 

maior navegação fluvial da América do Sul. E naquele 

extremo sudoeste amazônico, quase misterioso… Cem 

mil sertanejos, ou cem mil ressuscitados, apareciam 

inesperadamente e repatriavam-se de um modo original 

e heróico, dilatando a pátria até aos terrenos novos que 

tinham desvendado”… Para ali foram, em “absoluto 

abandono” e efetuaram o seu povoamento “em com-

pleto relaxo”… “Onde as populações transplantadas se 

fixam, vinculadas ao solo… Depois de realizada a se-

leção telúrica… Ou revista severa exercida pela natu-

reza nos indivíduos que a procuram, para só conceder o 

direito de existência aos que se lhe afeiçoam”. (59) 

 

Esta é a “obra de civilização, que os primeiros 
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emigrados, humildes e pobres “pioneiros” do presente, esboça-

vam confusamente, entre blasfêmias e ranger de dentes” (60-A), 

em procura do “ouro negro”. 

Mais de 60% da população da Amazônia é constituída 

pelo elemento das zonas das secas, sendo que, dos forasteiros 

que aprovavam aquelas plagas, desaparecem ao chegar, 25% 

vitimados pelas condições do clima e pelo abandono a que são 

atirados (50). 

Eram uns vencidos, possuídos embora de vontade fir-

me e orientação segura, temperadas e caldeadas em cruéis adus-

tões solares, na sua terra, também vencida pela ingratidão do 

clima, que “vinham exaustos e tangidos pelos rigores das secas 

do “Meio Norte”, e ao chegarem ao “Extremo Norte”, “encon-

travam, em vez de lenitivo a seu cansaço, a agressão de novas 

fúrias mesológicas”, (60) onde a água, em vez do sol, “é a sua 

perversa companheira, porque os envilece, conduzindo-os a 

mais avilante ociosidade, e ao paradoxo social de sermos, de 

fato, um povo que vive quase na miséria, dentro do maior celei-

ro do mundo”! (60) 

Então, desalentados, viram-se compelidos a abandoná-

la, retomando, numa jornada inglória de derrotados, o caminho 

do antigo habitat “(60)” depois de terem escrito, com sangue 

humano e reticências de balas de rifle, “nos meandros amazôni-

cos”, como seus “visitadores”, uma das “maiores epopéias da 

conquista americana”. (58) 

Havia-os de todos os matizes: tipos e cores. 

Dediquemos-lhes essas palavras interrogativas 
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de um rio-grandense do norte – Felipe Guerra – salientando o 

contraste do colono italiano, que se desloca de Genova, a mais 

remota fazenda de S. Paulo, “como um pupilo do Estado”, (590 

e paternalmente assistido pelos nossos poderes públicos. (41 e 

59): 

 

“Si um povo ao abandono era capaz de tal resistência, 

si um povo completamente inculto era capaz de ani-

nhar idéias de progresso material e de elevação moral, 

si esse povo em vez de barbarizar-se, procurava quase 

instintivamente melhorar, de que não seria capaz quan-

do a sua cultura o tornasse apto a pensar consciente-

mente e a agir com a inteligência esclarecida”?! (50). 

 

São numerosos os casos deste teor, revelando que 

aquele “clima caluniado”. “realizou uma função superior: ante 

as circunstâncias nocivas que originaram e impulsionaram o 

povoamento do Acre, largos anos aberto à intrusão de todas as 

moléstias e de todos os vícios”, favorecidos pela indiferença dos 

poderes públicos, executou-lhe a “seleção telúrica de Alfred 

Kirchoft”, (59) e “uma fiscalização incorruptível, libertando 

aquele território de calamidades e desmandos, “que seriam além 

de toda proporção, muito maiores do que os que ainda hoje lá se 

observam”. (59) 

“Policiou, saneou, moralizou. Elegeu e elege para a vi-

da os mais dignos. Eliminou e elimina os incapazes, pela fuga 

ou pela morte”. (59) 
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Mas, quer no Purús que no Juruá, e em alguns cursos 

d’água, da “Terra Moça” (55), o viajante observa o ajuntamento 

e a acomodação dos elementos para uma estabilidade pois que,  

“os próprios rios ainda não se firmaram nos leitos; pa-

recem tatear uma situação de equilíbrio derivando, divagantes, 

em meandros instáveis, contorcidos em sacados… ou expandin-

do-se em furos que se anastomozam… Sem que se saiba se tudo 

aquilo é bem uma bacia fluvial ou um mar profusamente reta-

lhado de estreitos”. (59) 

A demais, em ambos, “o canal tem caprichos de ser-

pente e é versátil como uma mulher” (61) pois, “se desmancha 

após uma única enchente”. Passado um ano, em trechos do rio 

por onde se navegava, já se erguia uma praia esplendida para a 

desova das tartarugas. Ali, falia a paciência náutica e “as pupilas 

mestras dos práticos se conduziam por elementos mais instáveis, 

todavia mais reveladores, do que os astros orientadores dos na-

vegantes de outrora”. (61) 

Assim, no Purús, como no Juruá – rios gêmeos e imen-

sos – a natureza é anfíbia, “misto de águas e de terras” (59). As 

ilhas formam-se e articulam-se, a “olhos vistos” para “se destru-

írem, ou deslocarem-se incessantemente, trabalhadas pelas 

mesmas correntes que as geraram; desbarrancam-se a montante 

e restauram-se a jusante, e vão, lento e lento, derivando rio abai-

xo, ao modo de monstruosos pontões desmastreados, a navega-

ram dia e noite” (59) arrastando, vagarosamente, árvores mortas 

de raiz à vela, onde pousavam lindas pernaltas (61) ou, “grandes 

animais que, são vistos so- bre elas – correndo sobre a 
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corrente” (62-A), por fim, “desgastam-se e acabam, apagando 

numa hora o que exigiu em anos”. (59) 

O mesmo fato, nas margens (59). 

São rios que se estão construindo, “trabalhadores” de si 

mesmo, “obedientes à tendência universal para as situações es-

táveis” (63), com a tortura e o desespero de “artista incontestá-

vel e retocar, e refazer e a recomeçar, perpetuamente, um quadro 

indefinido”. (63). 

Era um símbolo. 

Ali, tudo é vacilante, efêmero, antinômico, os homens 

também estão, perpetuamente, a mudar de sítio, deslocando-se à 

medida que o chão lhe foge, roído das correntezas, ou tombando 

nas “terras caídas” das barreiras. (63) 

Então, parece que a volubilidade daqueles rios contagia 

o homem. (63) 

E a influência climatérica sobre o forasteiro caracteri-

za-se por duas fazes: “a principio, sob a forma de uma superex-

citação das funções psíquicas e sensuais, acompanhada, depois, 

de um lento enfraquecer-se de todas as faculdades, a começar 

pelas mais nobres” (63-A) dominando sentimentos e obrigando 

“a alma a dobrar-se sobre si mesma”. (65) 

Foi para os desmandos da época colonial, que enge-

nhou Barleus (65-B) como um aforismo: - o ultra equiscotialem 

non peccavi (63 e 59). Para os amazonenses, as ilhas fronteiras 

às bocas dos dois rios perdem o antigo nome geográfico, e são 

conhecidas pelos de ilhas da “Consciência”, (63) onde os viajo-

res se despojam dos mais nobres atributos morais, (78), 
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deixando-os ali, naquela espécie de “lazareto de almas”. (63) 

“É uma preocupação: o homem, ao penetrar as duas 

portas que levam ao paraíso diabólico dos seringais, abdica as 

melhores qualidades nativas e fulmina-se a si próprio, com 

aquela ironia formidável”, (63) e consubstancia e regra, de todo 

em todo adotada, de só se limparem das injúrias, quando reno-

vadas, nas capitais ou nas cidades, após a permanência ali no 

mínimo, de 3 meses. 

Exilado, pelo estômago, do torrão natal – onde “um ba-

fo ardente de morte varria todo o sertão, e todas as bocas clama-

vam por uma gota de água” (64), nas circunstâncias narradas, 

mete-se o nordestino numa gaiola “resfolgante”, em conquista 

do pão (65-A), viajando dias e noites, encurralado, parando “em 

romarias, de seringal para seringal” (65-A) e, ao chegar à “Regi-

ão das Ilhas”, passa a respirar “um cheiro forte de húmus em 

combustão – folhagem e troncos, que apodreciam na umidade da 

terra desvairada pela sua própria exuberância” (64). Traziam, 

entretanto, esses mal chegados, desde o dia da partida, a preocu-

pação obstinada e absorvente da volta, no mais breve prazo pos-

sível; (62) “indo-se-lhes os olhos mortiços, em todos os vapores 

que descem, e o espírito ausente, nos lares afastados” (63), na 

distante terra de nascença… Nos seus sonhos derrotados e os 

seus amores interrompidos (70). “Havia-os, tão agarrados ao 

terrunho, que cuspiam com desdém, sempre que lhes surgia, a 

desafiar a ambição, alguns cearenses enriquecidos nas brenhas 

do Amazonas. Qual! De cada um que voltava rico, morriam lá 

100 com febres (64) e, por um que regressava ao ponto 
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de partida, quedavam, ali, para sempre, centenas de esfrangalha-

dos, palúdicos, escravizados, ou mortos (70). 

Logo ao partir do Ceará, já principia a contrair dívidas 

e, ainda no barracão senhorial (65-C), está devendo, no míni-

mo… 1:135$000 (63). De emigrante, toda a sua ambição consis-

te, desde então, em transformar-se em paroára (65-D). Ainda, 

não atingiu ao centro para aprender a entigelar a estrada e san-

grar a árvore, já assumiu, em talão grande (64), o débito, no 

mínimo, de 2:090$000 (63); “isto na melhor das hipóteses e 

condições favoráveis, que jamais concorrem (63 e 68). Seja ma-

teiro, seringueiro ou toqueiro (66) está condenado a “calçar, 

com abarcas de borrachas em vez de alpercatas de couro, duran-

te a vida inteira, a mesma estrada, de que ele é o único transeun-

te (63), levando-o, ibsenianamente (68-A), intermitentemente, 

“a rumo ou enroladamente” (98) ao mesmo ponto de partida, 

“nesta empresa de Sisypho a rolar, em vez de um bloco de pe-

dra, o seu próprio corpo – partindo, chegando e partindo – nas 

voltas contraditoras de um círculo demoníaco”. (59)  

Os patrões, donos de seringal, bichaços, arrogavam-se 

nos rios que ocupam senhores absolutos dos seus azeites (68-D). 

Geralmente são eles as autoridades legais (67) e, produtos, tam-

bém, do meio hostil em que se formaram (67), entre cabras da 

rede rasgada (68-E). Investidos de poderes absolutos, lidando 

com indivíduos de toda a casta (do crente fervoroso ao bandido 

solto; alguns, criminosos de morte nos sertões que abandona-

ram), iam os donos de seringal se tornando arbitrários, ferozes e 

desumanos. (67) 
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Daí, os dizeres preciosos, relativos, diretamente, à re-

gião e que palidamente referimos; as pesadas multas e obriga-

ções; os deveres e os regulamentos decretados pelo patrão infle-

xível – “tangenciando os domínios da escravidão do branco” 

(68), para um ofício rudimentar, que se aprende em uma hora, 

para exercê-lo toda a vida, (59), e entre eles, as multas impostas 

por tirar chaboque (68-C), realizar tatu (68-F), praticar arrocho 

(68-G), fazer mutá (68-B), roubar um golpe (68-H), ou efetuar 

corte inferior ao gume do machado, assumir o débito do marido 

ou companheiro, seja ele, um “sem vergonha que morrera antes 

de liquidar a divida “ou um cão fugitivo” (64); o dever de aviar-

se no armazém do barracão, sob pena de pagar 50% sobre a im-

portância comprada a outrem, não podendo baixar sem que li-

quide todas as suas contas. Estas, umas eram anoveadas e, em 

outras, se “debitava por 15 e por 20 o que significava 5, e, se 

creditava por 2 a borracha que tinha preço de 5 e 6 na praça de 

Manaus (64). Via-se no deve, por 50 aquilo que custava 10 e, no 

haver, por 10 o que valia 50 (70). Nem mudar pode, regular-

mentarmente, por troca ou fuga, de seringal ou barracão, salvo 

se o proprietário desde assumir o compromisso que tem perante 

o anterior, ou o “débito do seringueiro que foge, passar para a 

conta daquele que toma o lugar” (64). Nestas contas, perempto-

riamente, não são creditadas as benfeitoras (69-E) que o liquida-

do tiver feito, e onde, os objetos fornecidos estão debitados por 

estes preços: um quilo de café 6$000; um quilo de bolacha (ca-

beça de macaco) 8$000; um litro de querosene 5$; uma barra de 

sabão amarelo 3$500; uma cápsula de quinino ordinário 
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1$000; um par de chinelos 18$000; um par de meias de 10$ a 

15$000; uma vela 1$000; um machado 26$000; um pacote de 

fósforos 4$000; um quilo de farinha d’água 3$000; um quilo de 

feijão, arroz ou açúcar 4$000 (68) e, onde figura até, a comissão 

do agenciador de seringueiros e paga pelo próprio agenciado. É 

o “escravo gratificando, e generosamente, aquele que o escravi-

zou” (69). 

“O mais grave problema do seringal é, como facilmen-

te se compreenderá, a posse da fêmea: - esposa ou companhei-

ra”. (69) 

O seringueiro, porém, somente pode possuir mulher, 

quando tem saldo no barracão. Entre duzentos homens, apenas 

três ou quatro, conseguem mantê-la. Alguns que conseguiram 

varrer a conta e poderão alcançar mulher, ficava outra vez a de-

ver, e nunca mais saíram dali. 

Balanceando-se que: um apanhador pode produzir, por 

safra, 300 a 350 quilos de borracha fina e, 90 a 100 de sernambi 

(63-68) quando brabo, (69-A) e, muito menos do dobro, quando 

já manso, (69-B) – (o que depende da seringueira estar em ma-

loca ou já se ter tornado jacaré – 69-D) utilizando-se, para isto, 

de 200 a 300 madeiras, prendendo-se, no se ligarem, em duas 

estradas (69-C); e, que, esses produtos sejam recebidos, no bar-

racão, pelo patrão, que, em mercancia, é “quem lhe diz o valor 

“da fazenda” e lhe escritura as contas” (1914 – 63) pelos preços 

de: 

O quilo de borracha fina defumada a 3$000 e 2$000; 

O quilo de borra- cha sernambi a 1$500 e 
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1$000. 

O quilo de caucho a 2$000 e 1$300 (63-68-70); 

O quilo de sernambi de caucho a 1$500 e 1$000. 

 

Facilmente, “se verifica a impossibilidade de conseguir que a 

renda sobrepuje à despesa”, e que, “raro é seringueiro capaz de 

emancipar-se pela fortuna” (63 e 70-F). Enquanto a situação for 

essa (63-68-70) todo o esforço irá por água abaixo, será nulida-

de, porque, os comestíveis forçados, suplantavam em valor, 

quanto se produzia. (61) 

Em observação aos impiedosos “regulamentos” há, em 

determinadas bocainas (99), vigias armados de rifles, chamados 

cruzadores (62) para evitar a entrada dos regatões concorrentes, 

e a saìda dos fugitivos seringueiros. 

Dissemos que o retirante – cearense (70-G), ao partir 

do torrão natal, onde quer que chegasse era quase sempre um 

homem enfermo (pág. 164), abeirando muitas vezes a morte. 

Acrescentamos que, conduzido e recolhido, por doente, ao bar-

racão ou papirí, assume o compromisso de indenizar o patrão, de 

4$ a 10$000 diários, pela comida que lhe fornece (63 a 68). 

Os sítios, os tejupares (70-D), os papirís (70-C) em 

que se penduram (70-E), são barracas e palhoças feitas de paxi-

úba, “grosseiros palafitas mal seguros sobe alfeire (70-I) e a 

vasa espessa” (7I e 78). Esses arremedos de casa são amarrados 

com cipó, cobertos co folhas de ubussú, assoalhadas com paxiú-

ba (72), “armados ligeiramente com meia dúzia de paus e dúzia 

e meia de palhas”, (7I) ten- do comporás, esteiras de japá, 
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presas por cordéis, (72). Erguem-se “um ou dois metros acima 

da terra, fixando-se em estacas, para que as águas do rio, nas 

grandes enchentes, passem por baixo, sem atingir corpos e have-

res”. Ao lado, “um girau, onde secam as mantas do peixe-boi a 

do pirarucu e sorriem humildes flores, dentro de velhas latas, 

permitia a mesma vida de anfíbios, a uma mesma gente – gene-

rosa em sua pobreza e magnífica em sua humildade (70) – com 

algumas mulheres de pupilas embaciadas, muito poucas, mas 

todas sérias e com donos… E os donos todos com rifles; mas, 

“se o não fosse o homem lhe metia logo uma bala no corpo e 

outra no atrevido” (70). Nenhuma delas solta, e, mesmo as que 

fossem erradas, iças, ou zabaneiras, já informava a El-rei, em 

1549, o padre Manuel da Nóbrega: todas achariam maridos (an-

temens) “por ser a terra larga e grossa”. As raras meninas, ainda 

crianças (dez reis de gente) já estão, em sua donzelice de cacos 

de cunhan, “com muitos focinhos atrás dos passos delas, como 

tamanduá-bandeira cheirando os formigueiros”. (70). Vivia-se, 

metade do ano, em cima de água, que se via pelas frinchas do 

soalho (70), fazendo imaginar que as gentes “se vão diluindo, 

com as próprias terras infirmes onde moram”, (7I) havendo es-

tradas de seringueiros, que, mesmo no verão, tinham de ser cha-

pinhadas ou cortadas com o auxilio de igaras, que as percorriam, 

sob arcadas da floresta enorme, navegando entre raízes mais 

grossas do que elas. (70) 

Desafiando o aluvião, na estação das grandes águas, 

quando os lagos se perdem mais ou menos na inundação geral 

da planície”, (70-A) er- guiam-se marombas (70-H) 
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onde, as pontas de gado, vindas do reservo (4I), passavam sem 

movimento, todo o tempo das estagnações. Mas, era trabalho 

inútil, pois, muitas vezes – o caudal – no secreto desejo das duas 

águas, aproximando-se mutuamente, envolvia todos os troncos e 

também bois e vacas que, “com as patas, primeiro, e com o ven-

tre, depois, mergulhados nas água em noivado, acabavam por 

tombar de inanição e umidade e ir rio abaixo para gáudio de 

piranhas e candirus” (70). E os mais desprevenidos viam tam-

bém, amunhecar (4I) e “até ir na corrente, desfeito com vigor 

daninho” – quando, em beijos de luz, as almas das águas se ca-

savam (70-B) esbarracando as ribanceiras (7I) desarraigando 

florestas inteiras (82) o lar que haviam fundado ao alcance das 

correntezas hibernais”, (69), embora acima dos andares margi-

nais do rio. 

E enquanto a goma da preciosa seiva lactescente com-

pensou o sacrifício da colheita, desfrutaram eles um mesquinho 

conforto. Porém, depois… à medida que o preço da borracha 

declinava, progressivamente, começaram os seus extratores, 

paulatinamente, a definhar e a se cobrir de trapos, por lhes faltar 

a roupa e o sustento (7I). À medida que se agravavam estes fa-

tos, surgiam outros, conseqüentes, igualmente sérios, chegando 

linha para costura a ser vendida aos metros e, o fósforo, sobreta-

lhadamente, a uns tantos palitos por vintém! Recorreram, a prin-

cípio, ao comércio de lenha para combustível dos vapores e, 

ultimamente, o mesmo braço que outrora defumava o rico látex, 

abate agora, exaustivamente, rijos madeiros para exportação. 

(7I) 
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“A ilusão, de tanto esticada, acabou por partir-se, tam-

bém (70) e, na selva amazônica, o sertanejo do nordeste, sem 

perspectiva de emancipação, considerava-se prisioneiro e a sua 

resignação não criava, não construía – era abandono pessimista 

daquele que viu truncado o destino – (69) e, lá ficava, era certo, 

mas ficava vencido pela desilusão (70); “noites e dias a sós con-

sigo, batendo o isqueiro”, “esguichando a saliva negra do tabaco 

que mascava”, sepultado na solidão, “modorrando no cárcere 

verde (70), remoendo sempre os mesmo pensamentos, em con-

dena de doido varrido”, maqueirando”, tendo de falar sozinho se 

quisesse certificar-se de que não emudecera” (70) observando 

que, “nas horas de calor, tudo procura o descanso e o sono: as 

águas, a floresta, os animais e o próprio ar que se não movimen-

ta” (71). É um exemplo que seduz. “Começam de imitar o sem-

pre censurado mameluco e terminam dormindo tanto, ou mais 

do que ele”. (7I) 

A cachaça e a chica era morfina para a vida obstinada 

e triste do seringueiro (70), fazendo-o esquecer, em seu capitoso 

delírio, a todo mundo e a si próprio. Cognominada, no Ceará, de 

“teimosa”, (71-B) era ali o “sei não”, o “esquece sofrimentos”. 

A embriaguês periódica construía um facho no negrume da noi-

te, que ninguém se dispensava de levar pelos caminhos, onde o 

instinto andava à solta (70) e a sede tradicional “era o traço de 

união, na incidência das duas aberrações sociológicas: a inútil 

atividade industrial de uma zona, e a fartura de outra” (7I). O 

corolário raia pelas vizinhanças do absurdo, mas os fatos ates-

tam a soberana verdade (7I). É o paralelismo das palavras 
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austeras de Russel Wallace: - “drinking, gambling and Iying” – 

bebendo, dançando e zombando – com as escritas um século 

antes (1762) por frei João de S. José, bispo do Pará, resenhando 

os homens e as coisas, com estes traços característicos: - “lascí-

via, bebedice e furto”. (82) 

E quando o ingênuo conseguia legalizar a fuga pela 

moléstia, numa cotovelada da morte, que passou por perto (50) 

ou, “triunfar de toda essa luta” e “descia, aparvalhado e sorri-

dente”, com destino à terra natal, ao chegar a Manaus ou a Be-

lém, onde via a cor do dinheiro e tinha contato com a insânia do 

mundo urbano, encontrava a morte, ou “uma intérmina série de 

ardis interjacentes, que ia da vermelhinha, onde se começava, 

inscientemente por ganhar muito, e se acabava, pelo perdimento 

de tudo, até o latrocínio, executado sob a proteção álcool” (70) 

ou, sob a fascinação de mundanas, vindas “de todas as esquinas 

do mundo, tornando Belém e Manaus o éden do meretrício cos-

mopolita” (70). De um dia para o outro, o golpeado da “árvore 

do ouro”, que levará uma dezena de anos na selva, “em luta in-

frene com a natureza implacável”, desde o impaludismo, que lhe 

solapa a vida, às dermatoses que lhe devastam a pele (63), para 

adquirir intremulamente os dinheiros necessários ao regresso, 

via-se sem nada – e sem saber até, ao descachar-se, como o ha-

viam despojado. “De novo pobre, com a família e a terra, preo-

cupações constantes do seu exílio, a atraírem-no de longe, ele 

sufocava, uma vez mais, as saudades, a dor do tempo perdido, e 

regressava ao seringal pelo mesmo caminho, tão miserável como 

no primeiro dia em que lá aportará” (70). Outros, quan-
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do atingiram à sua terra, com algum pecúlio, o esbanjamento e a 

distribuição eram de tal forma que, dentro de curtos dias, tinham 

que voltar apressuradamente à borracha, precisando já, para pa-

gar a passagem “de terceira, em convés viscoso e nauseabundo” 

(7I), vender o rifle ou o anelão de ouro que trouxeram. (7I-A) 

A ilusão era desconcertante… mas não morria. Apenas 

ficará, “ao venturoso nordestino” o forte ressaibo de uma ligeira 

orgia de felicidade e deliramento, que imaginara progressiva e 

duradoura (60), no antagonismo de vida entre o Nordeste e a 

Amazônia: - “os dois grandes asilos de penúria” (7I).   
 

 

VIII 
 

Reiniciava a luta. O sertanejo revivia em cenário (74): 

 

“a flora, que ostentava a mesma imperfeita grandeza. 

Nos meios dias silenciosos – porque as noites são fan-

tasticamente ruidosas – quem segue pela mata, vai com 

a vista embotada no verde-negro das folhas; e ao depa-

rar, os fetos arborecentes emparelhando na altura com 

as palmeiras, e as árvores de troncos retilíneos e pau-

pérrimos de flores, tem a sensação angustiosa de um 

recuo as mais remotas idades”. (63);  

 

pois, o reino vegetal, é talvez o único que ainda conserva os 

espécimes monstruosos da sua vida pré-histórica”… Para 
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mostrar-nos, talvez, na zona inter-tropical, a estonteante impo-

nência das suas selvas primitivas, ao contrário do que se passou 

com a extraordinária fauna dos tempos medievais. (7I) 

 Na Amazônia, como em nenhuma outra parte do mundo, 

a floresta virgem estadeia, com ruidoso orgulho, essa sua imen-

surável grandeza. E quem quer que seja, de animo afoito, que 

nunca tenha recuado diante dos maiores perigos da vida, sentir-

se-á, todavia, vencido ali, em face do majestático poderio daque-

les impassíveis dominadores das terras equatoriais (7I). O pró-

prio filho daquelas brenhas acostumado a reverenciar com um 

olhar de religioso assombro a macrosomatia dos cedros e das 

sumaumeiras (7I0, dos piquiás e das castanheiras, no dilatado 

alargamento branquial das suas enormes umbelas, protegendo, 

como chefes, inclassificáveis famílias de árvores menores, de 

parceira com fidalgas e frutescentes palmeiras, “experimenta 

uma gelada e medrosa comoção, ao ver-se isolado no recesso 

escuro da selva” (7I) inelutável. O “ruge-ruge” do vento, “que 

ali parece um furioso organista, aumenta-lhe esse terror, ao re-

solver aquele mar de pesadas romarias, entrechocando todas as 

franças, para arrancar as rústicas sinfonias das suas partituras 

panteístas” (7I). A selva não perdoava a quem pretendia abrir-

lhe os seus arcanos, pelas feridas que já lhe tinham feito e, só 

descansaria quando fechasse, novamente, a clareira, transfor-

mando a barraca em tapera; daí a dez, a vinte, a cinqüenta, não 

importava há quantos anos – mas um dia! (70). Seria pelo esgo-

tamento das seringueiras, talvez pela intervenção dos selvagens 

(chacinando os desbravado- res) ou, até, por motivo mais 
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fútil – mas seria! A ameaça andava no ar que se respirava, na 

terra que se pisava, na água que se bebia e, cimprir-se-ia porque, 

ali, somente a selva tinha vontade e imperava despoticamente. 

(70) 

Nessas incertezas, a verdade aparecia, às vezes, para o 

rude agricultor – adventício ou nativo – na incipiente conquista 

dessas matas seculares, onde tem sido, e o será ainda por muito 

tempo, “um impotente e um vencido” (7I), ou ainda, um “intruso 

impertinente” (63). Observa então, “como toda terra é diferente 

do estorricado saibro, das caatingas do seu torrão natal, de arbó-

reas associações abertas”, e, reconhecendo a sua impotência, 

“acomoda-se nos capoeirões – transição entre os aculeados ci-

poais da capoeira e os agigantados caules da floresta virgem” – 

que nunca sentiu a decadência de um outono, amarelando-lhe os 

ramos (7I). Será, então, “esse próprio forasteiro quem irá propa-

gar, mas tarde, fora da Amazônia, o abuso das superstições, cuja 

teia finíssima ele mesmo, inconscientemente, ajudou a tecer”, 

para traçar, o esquema deste “País do Mistério”, “conseqüência 

de uma verdadeira vertigem, causada pelas estonteantes grande-

zas regionais”. (7I) 

E permanece em fitolatria. 

Olha os robustos vegetais, estudando-lhes a resistência 

dos âmagos. Daquelas pujantes famílias, não acerta o nome de 

um só indivíduo. “Está defronte do angico – velho e prestativo 

amigo na sua terra – todavia, ali, não o reconhece; pois lhe fal-

tam às fileiras de espinhos pelo tronco e o comediamento no 

tamanho”. “Fronteia a outro monstro, e mal suspeita – o 
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abismado cearense – que aquele novo Hércules fitogênico, é o 

seu familiar e modesto jatobá, (Hymenea courbaril), agora de 

nome trocado em jutai e que, pela força da terra, mudara tam-

bém o corpo e a fisionomia, crescendo e engordando”. Torna-se-

lhe, ainda, impossível identificar o robustíssimo paricá, de caule 

liso e crescimento exagerado, com aquele que deixará no sertão 

(7I) Não mais distingue, pelas asperezas da casca e grossas lá-

grimas de resina, e clara jutaicica. (7I) 

 Aqui, ali, remira as sapopemas colossais, com seus 

“raizedos enormes se espalmando em lâminas, como paredes, e 

se retorcendo além, decorativamente, em cordame manuclino” 

onde, se batendo, “o som repercute-se nas galerias interiores e, 

em eco surdo, vai traspassando a relva e alarmando o silêncio, 

por léguas e léguas sem fim” (72). O pau d’arco, em suas duas 

qualidades e florações: uma de ramalhetes de ouro pálido, outra 

de floriformes ametistas (7I). O apuiseiro que, de semente, anô-

nima passava, despoticamente, a devorar toda a árvore, até ficar 

sozinho (72). O assacú (Hura crepitans), onde se alojam mos-

quitos que, proliferam nos troncos daquela árvore venenosa, 

cujas vítimas eram acometidas de uma forma de malária, que 

atacava a espinha, deformando aqueles a quem não matava (73). 

As fidalgas palmeiras, entre as quais, a paxiuba (Iriateia escor-

rhiza – 4I), árvore providencial da Amazônia; o buriti (Mauritia 

vinifera de Von Martius), a árvore da vida do padre José Gumila 

(74-A); a jará (Leopoldinia pulchra de Martius); o assal saboro-

so; o piqui (Caryocar brasiliensis – 53-A0); a Jussara (Enterpe 

edulis de Martius) com pe- nachos semelhantes as penas 
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de avestruz (74-B); a batauá ou patauá, qurismada por Von 

Martius – Oenocarpus batauá – e, muitas outras que, “jamais 

foram arriscadas em saber se davam volúpia ou intoxicação” 

(72). Os mururés deslizantes, de flores violácas, formadores de 

ilhotas flutuantes. Orquídeas preciosas, de recorte bizarro e co-

res surpreendentes; catalêas, de pétalas tersas de lírio, que ti-

nham algo de sexo virgem e, fascinavam, como a ilusão (72), 

com raízes que se prendiam a caules de que nunca mais desfazi-

am o abraço. As vitórias-régias, flutuantes nos igapós, de folhas 

espalmadas e formando amplas circunferências, quais coroas 

tombadas da cabeça de deuses, naquela selva, cuja metade vivia 

da outra metade, como se a terra não bastasse, o império vegetal, 

e fosse necessário sugar, as árvores que chegaram primeiro. (72) 

Mas, quando uma nortada mais forte abate, à distância, 

a inarticulada ossatura de um gigante da selva, o sertanejo es-

tremece, como se o estrondar daquela queda fosse o eco de um 

cataclisma. Submerge o olhar pelos entrecolúnios das rugosas 

troncarias, alça-o depois para as ogivas movediças, e recebe em 

cheio, no espírito admirado, a violenta opressão daquela ativida-

de supercriadora! (7I).  

IX 
 

Determina-o, também, em grande parte e, talvez, de 

maneira característica: 

 

“A fauna singular e monstruosa, onde imperam, pela 

corpulência, os an- fíbios, o que é ainda uma im-
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pressão paleozóica. E quem segue pelos longos rios 

não raro encontra as formas animais que existem, im-

perfeitamente, como tipos abstratos ou simples elos da 

escala evolutiva”. (63) 

 

A cigana, que tivemos em mão e, várias vezes vimos 

empoleiradas nos galhos flexíveis das oiranas, trazendo ainda na 

asa de vôo curto a garra do réptil, é um exemplo (63 e 75). Os 

jacarés madraços, “de olhos verdes de fatal fascinação e formas 

do mundo pré-histórico” (76), tão corpulentos são, alguns, deste 

azurões, que foram tomados por troncos de árvores. Os guaribas 

ruidosos, de várias espécies: quatipurú, aquiquis, coitás, capiju-

ba, barrigudo, prego, todos saltadores eméritos e únicos especta-

dores, alegres e de cima, a rirem-se da desgraça alheia… Nas 

“mortes das lagunas” (77). As antas corpulentas e de carnes 

saborosas (Tapirus americanus); as capivaras (Hydrochoerus 

capybara); os veados espantadiços e esbeltos (Cariacus cam-

pestris e paludosus); a cotia lesta; a onça carnívora; o gato do 

mato (Felix concolar); os queixadas (Tuyassu labiatus) de cane-

la ruiva, “em várias, num estridulo estrepitar de maxilar” (74). 

As surucucus fatais, as cipós verdes e esguias, as co-

bras de água, que se tornam monstruosas, as sucurijús, as jibóias 

hipnotizadoras, as caninanas, as jararacas, as sucuris (Eunectes 

murina). 

Os tamanduás-bandeira, de cauda em estandarte; os ta-

tus de couraça esbranquiçada (Dasypus conurus); as iguanas 

(Iguana tuberculata); os mocós (Kerodon rupetris), 
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pegadas nas armadilhas dos fojos e quixós (58-A). A garça nívea 

e delicada. Os possantes jaburus tristonhos e alvinegros; o ma-

goari pensativo; os bandos de marrecas e patos bravios; o jabiru 

moleque; as pacas loiras de olhos notívagos; os bacuraus esper-

tos (caprimulgus - 53-A); as jaçanãs vermelhas (parra-jaçana – 

53-A); os íbis rubros; as colhereiras róseas; os guarás purpurinos 

(76 e 77). As inhambus, as maracanãs; bem assim, todos os 

animais que rifle ou espingarda teriam orgulho em abater e, mui-

tos outros que, ninguém, ousaria lançar na panela. (76) 

Os botos encantados, de cores vermelha e escura, em 

folgança ou aventura amorosa, assomando à superfície das 

águas, num rápido corte, logo repelido mais além, mostrando os 

lombos luzidios (76), sobretudo o tucuxi (78), “surgido das la-

goas, encantadamente, nas festas sitieiras, para seduzir as “cu-

nhans” ingênuas e descuidosas” (77). As tartarugas, com a va-

zante, abandonavam os igarapés e vinham para o curso maioral 

desovar na areia das praias, lugar em que se fazia a viração (76), 

e onde deixavam os dois traços com que marcava a sua passa-

gem, bem como a dos pitiús e tracajás. 

As ondas de piracema (77-B), subindo o rio, “levanta-

vam arrepiados frios à superfície” (77), permitindo cortar o pei-

xe a facão, dentro da própria água, “em exorbitantes colheitas” e 

em assoladoras pescarias de “baticão e soca-soca” (77); as traí-

ras, os cascudos, os acaras, apanhados nas simples tapagens, 

azeiros, ou nos ligeiros cestos de talas; os poraquês temerosos e 

as piranhas vorazes; os tucuquis vermelhos e os matupiris insig-

nificantes; o rubro pirarucu de valia e o peixe boi inaca-
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bável que, pelas pequenas ondulações formadas na superfície 

d’água, guiam os pescadores e arpoá-los; o tucunaré lavrado; as 

piraíbas ou piraibas, vorazes como tubarões (76), que, saltando 

fora d’água, na direção de montante, o rio encherá, se na jusante, 

ele vazará (78); os mandis; os tambaquis; as piraras, cuja gordu-

ra, dada aos papagaios muda-lhes as penas verdes em encarna-

das (78); todos, geralmente, apanhados com redes ou tarrafas; 

com o espinhel e a semente do catauari (76); com a gapuia; ou, 

algumas vezes, colhidos pelo arvoar d’água com o ainambí, o 

leitoso timbó ou canapú (77-A); o tingui de peixe ou cupuim 

(Magonia-glabrata – 53-A), marcotados sobre as Lages negras e 

mergulhadas n’água (77). Outras vezes, pescando-os ao candeio, 

na proa da canoa, estonteando o curimatá, o matrinchão, o pacu, 

obrigando-os, na confusa claridade, a saltar e cair no fundo da 

montaria. (78) 

Os papagaios e ajurujuraus palradores. As aspereas, 

notadamente o ratocoró que, à noite, numa dolorosa monotonia, 

repete alto as sílabas do próprio nome. 

Os jaspins, cujos ninhos, qual peras desmedidas, de 

felpa e fibras entrançadas, em forma de cachos, dir-se-iam os 

frutos da própria sapotilheira (76). O mãe da lua, em gargalha-

das, em “ais sem esperança” ou “soluços desfeitos”. (4I) 

Insetos de infinitas variedades, tais como o mucuim, da 

pequenez de bico, de alfinete, mas que, agarrado à pele, se torna 

quizilento e odioso (82); o pium (Similiuns amazonicum) suga-

dor, menor do que uma pulga, esbranquiçado e volátil, caindo 

em enxames sobre o rosto e as orelhas, numa obstinação 
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que se tornava sofrimento desesperante; o maruim, de ferradela 

enervante; a mutuca, de picada súbita e sangrenta; o cabo-verde, 

o taipú, o táxi, as cabas; a carapanã, emissária das febres, 

“encontrando sempre, no mais espesso mosquiteiro, orifício de 

penetração, para ir tirar o sono a quem se estendera ma rede” 

(72); importunando e afugentando o próprio búfalo, para as 

lagunas, em cujas águas mergulha, por largo tempo, ficando 

só com o focinho de fora, ele que extermina a onça a marra-

das, suspende os jacarés nos chifres, jogando-os a grandes 

distâncias, e é respeitado até pela piranha, que não lhe toca, se 

quer, nos órgão delicados! (78). 

Varias noites, ao efetuarmos observações astronômi-

cas, sendo necessário manter pulso firme e estado de imobilida-

de, para perfeito contato das estrelas (direta e refletindo) ao re-

colhermo-nos à barraca de lona, estávamos com as mãos e o 

rosto a sangrar, pelas picadas dos mosquitos. 

Era uma luta perene com a traição com o quase impal-

pável, que vinha, em silêncio ou zumbido, mordia, envenenava e 

fugia, saciado e triunfante, dando lugar a outros famintos, por 

igual, e a hordas que não terminavam jamais. 

“O homem debatia-se no vácuo. E impotente perante 

inimigo tão pequeno, espancava-se a si mesmo, na ânsia de es-

magar o importuno, que já ia longe, que era sutil, e incapturável 

como a própria brisa” (76). 

E, sobre tudo, aquilo, era de uma monotonia acabru-

nhadora. 
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X 
 

Exemplifiquemos. 

Quer no Purus quer no Juruá, rios que se equivalem, 

como irmãos, “correndo ambos, divagantes, pelo mesmo conti-

nente, ainda vazio e selvagem, há quatro séculos, os mesmos 

imigrantes ensaiam o mesmo drama gigantesco da Terra e do 

Homem”. Em ambos, a mesma ambição fugaz à realidade nega-

dora, e a mesma epopéia da floresta… com a mesma sinfonia 

discordante da gente, das alimárias e da águas (70). Naqueles 

dois rios, cada curva se parece com a outra curva, cada reta com 

a reta antecedente, vedo-se geralmente, o que já fora visto, dei-

xando o espírito hesitante – como se estivesse circulando num 

itinerário fechado – ou a perguntar, perplexo: - “Já passei aqui, 

ou é a primeira vez que passo por aqui”? (80).  

A flora, que lhes reveste os taludes, é também a mes-

ma. Comum é, ainda, a tinta, ou a tabatinga, dos barrancos. As 

águas deste ou daquele são iguais; também as mesmas voltas 

vivas e os parecidos estirões alongados; ainda, idênticos, os pe-

riantans e mururés deslisantes (8I-D). As sobretardes são mara-

vilhosas e impressionantemente iguais (77). Os constantes “dias 

santos” (8I); da mesma maneira as lagunas (8I-A). As mesmas 

febres e curubas. Os parecidos tezos e firmes. Os semelhantes 

aguapés, lagos estourantes, baixos, jupiás (8I-C); iguais, tam-

bém, os sacados e furos que tornam esses rios, “ilogicamente 

tributários dos próprios tributários”, (82). Ainda, as mesmas 

corredeiras bocainas, (8I- B), pararacas (82-E), lagoas 
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transitórias, ilhas e friagens (82-F). 

Em ambos, os resíduos iguais de raças frias, que se vê-

em estiolando, a pouco e pouco, ao calor daquele mundo em 

formação, (79) e as mesmas “cruzes rústicas, apodrecendo entre 

erva alta, enfiadas nos pontos mais elevados das suas abas (80). 

Os mesmos “centros” e “margens” e, as mesmas estradas enro-

ladas e à rumo. 

Em ambos, o mesmo tombamento de terras caídas e o 

mesmo aproveitamento das estensas praias, algumas de cambão 

ou de duas cabeças, (82-G) que as vazantes desvendam, sobre-

carregadas de fertilidade, entregando o terreno já pronto para o 

plantio de cereais, no milagre de uma “cultura sem trabalho e 

colheita com a mesma facilidade da semeadura” (82-B). 

Em ambos, o mesmo verde eterno e sempre igual, a 

mesma história e vida dos seringueiros. Por ambos, sobem, ve-

lozmente, os gaiolas abastecedores da solva amazonável, de 

descem, vagarosamente, de bubuia, as balsas feitas de borracha 

ou caucho, formando-se sobre o “caminho que mancha”, a 

“mercadoria que conduz os condutores”. 

Em ambos, os mesmos repiquetes sucessivos, desen-

volvendo-lhes, as formas, para o himeneu das moles fluviais 

com as águas das lagunas, que, consorciadas, formam um só 

corpo (77). 

Em ambos, ao depois, a mesma “morte das lagunas”, 

periodicamente ocorrida. 

Em ambas as margens dos dois rios, os mesmo igapó: - 

quedos,, miasmáticos e pa- vorosos, quais rios encarcera-
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dos, ou águas redondas, que dormem no quiriri (82-D), “tranqüi-

lamente, no gozo e volúpia de um sonho, que se adivinha pela 

expressão maravilhosa dos trêmulos reflexos”, oferecendo, na-

quela podridão, o despreocupado e fácil sustento, constituindo-

se, por isso mesmo, um grande desfilador das energias humanas, 

no facultar-lhe um repouso de vida, que pode ser elevado à cate-

goria de verdadeira feição mórbida (82-B). É ela que o faz con-

duzir, por isso, no balaio e no covo da pescaria, as folhas do tajá 

miraculoso, como resguardo da choupana, contra os inimigos, 

que podem surgir da selva”… (82). 

Por isso lê-se, vários escritores, que tudo é magia no si-

lêncio verde (82-C), ou evoca o maravilhoso (82), pois, a Ama-

zônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização 

distante (82). 

Deste lugar em diante, entre as cabeceiras do Purus, e 

do Juruá, em pleno território peruano, foi um brasileiro quem 

descobriu o caucho; ou, pelo menos instituiu ali a indústria ex-

trativa correspondente (82). Explorou-o, com outros conterrâ-

neos, que, depois, “pelas contrariedades nascidas do cupidismo 

de alguns agentes, recuavam, para o Brasil” (82). 

Ante o que vimos, entre caucheiros, peruanos, gente de 

vida nômade, e extratores, em geral, da “Castilôa elástica”,não 

era menos rude e tirânica a conduta que mantinham, comparada 

a dos seringueiros, brasileiros, extratores geralmente da “Hevea 

brasilensis”. Ao contrário. De “caçadores de árvores” – as casti-

loas – “afundam-se temerariamente no deserto”, passam a “ca-

çadores de territórios” e vão, de rastros, “farejando el 
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pedigro”, pelas capepenas (82-G), pelo “desconhecido” afora, 

“sondando todos os recesso”, por “longo rastejamento”, em ba-

tida e em conquista do selvagem, que devem combater vezes, “o 

poder emoliente dos agrados” (82-B) ou, os meios de “diploma-

cia rudimentar dos regalos mais apetecidos”, (82) – cunhans 

trocadas a duas e três por um sombreiro – algumas vezes tam-

bém para os mimos e presentes – de curumins e cunhantans, 

após as correias praticadas e colheitas realizadas. 

Os episódios sanguinolentos de Playa del Castigo 

(1866) e de Playa-mashos (1892) apresentam-se nos, como tris-

tes exemplos (82), “no incalculável número de minúsculas bata-

lhas travadas naqueles sertões”, onde os caucheiros aparecem, 

como os mais avantajados batedores da sinistra catequese, a 

ferro e fogo (82). 

Os “estranhos civilizados que ali chegam de arranca-

das, para ferir e matar o homem e a árvore, estacionam apenas o 

tempo necessário a que ambos se extingam”… realizada a faça-

nha, seguem, depois, em “outros rumos, onde renovam as mes-

mas tropelias, passando como uma vaga devastadora, e deixando 

ainda mais selvagem, a própria selvajeria” (82). 

O caseiro peruano movimentado e ruidoso, arremeda, 

entretanto, o pacato e taciturno seringal brasileiro, com muitas 

agravantes e algumas atenuantes. Em vez, por exemplo, dos 

tristonhos e chatos “barracões” dos nossos seringueiros, os “bar-

racones” peruanos erigem-se de dois andares e precedidas, 

quando não circundados, de “varandas desafogadas” (82). 

Mas, o drama de astúcia, sutiliza e aldravice, 
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que, por detrás deles, se desenrola é quase inconcebível, para o 

nosso tempo… e, abaixo do caucheiro opulento, há uma série 

indefinida e invisível de esploliados, entre os quais: o mestiço 

loretano, o quichana deprimido (82) e a peonada. 

O caucheiro – seu proprietário – triunfador jovial e 

aventureiro feliz, sente-se inteiramente livre… refletindo e apa-

rentando vida superior e garbosa, ao forasteiro pouco atento e 

aligeirado. 

Tendo adquirido a consciência do mando ilimitado, 

cai, de um salto, numa selvageria originalíssima… “num caso de 

mimetismo psíquico de homem que se finge bárbaro para vencer 

o bárbaro” (82). 

É cavaleiro e selvagem, consoante as circunstâncias 

(82). 

A selvageira é uma máscara que ele põe e retira à von-

tade (82). 

O mesmo homem de retidão absoluta em seus grandes 

negócios de milhares de contos, com os aviadores da capitais, 

“não vacila em aludir, após os “regalos de buenas copas”, o 

bronco e miserável “peon” que o serve”, ou engana-lo, de “cu-

chilo” rebrilhante em punho, ameaçador, na mais desprezível 

das “trampas”. De uma feita, ouvimos este dialogo explicativo, 

entre caucheiro e “infiele”. – Não te recordas que me mandaste 

pedir 40 sombreiros e que eu te mandei 30? – “Como non, 

señor, me recuerdo”. – “E entonce? Quarenta sombreiros que me 

pediste, com 30 que te enviei, não fazem os 70 sombreiros que 

te estão debitados?!… - Es verdad, señor, es verdad; aho-
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ra me recuerdo. Muchas gracais…” 

Como ignorante, não balancêa contas, porque de nada 

duvida. 

Era um caso vulgaríssimo, no claro-escuro daquelas 

flrestas, onde assim se esclareciam estas e outras dúvidas seme-

lhantes. Invadia-lhes, ainda, o sentimento da impunidade para 

todos os caprichos e delitos, “em duelismo curioso de quem pro-

cura manter intátos os melhores ensinamentos de bons costumes, 

ao lado de uma moral, fundada especialmente, para o deserto 

(82). 

Reproduzamos, inteiras, essas ocorrências: uma ama-

nhuaca gentilíssima, que vimos em curanja, no harém de perua-

no vivíssimo e hambriento de mujeres, disse-nos ele, e está rela-

tado publicamente, que lhe “han hecho regalo en Pachitéa”, en-

quanto a interessante Mercedes, custava uma batalha contra os 

coronauas, e a encantadora Facunda, fora comprada por cem 

soles (82). 

O caucheiro é irritantemente absurdo na sua brutalida-

de elegante, na sua galanteria sanguinolenta e no seu heroísmo à 

gandaia (82). 

Cada um traz o código penal e as leis no rifle que so-

braça (82). 

Mas, o conquistador, que escraviza aquelas gentes, não 

os vigia, pois sabe que lhe não fogem (82). 

Nada se me tornou mais surpreendedor do que ver, ali, 

os “próprios campas altanados, captado pela esgrima de uma 

perfídia magistral do cau- cheiro, contra a bravura ingê-
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nua do bárbaro, não o deixar mais, temendo os próprios irmãos, 

bravios, que nunca lhes perdoam a submissão transitória” (82). 

Mas, todos ali estão, com a preocupação exclusiva de 

enriquecer e voltar; voltar quanto antes, fugindo aquela terra 

melancólica e empantanada, “que parece não ter solidez para 

agüentar o próprio peso material de uma sociedade”. 

Desaparecem, de repente. Surgem em Paris… Ali deli-

ram seis meses, arruínam-se galhardamente e voltam… reatando 

a faina antiga, para transformar o ouro negro em libras esterli-

nas, numa oscilação estupenda, das avenidas fulgurantes para as 

florestas solitárias, nas cabeceiras do Juruá e do Purus. 

 

 

 

 

XII 
 

Na “A margem da História”, capitulo intitulado JU-

DAS-AHASVERUS, lê-se: O seringueiro rude – vindo do nor-

deste para a Amazônia, ao revés do italiano artista – vindo de 

Veneza para S. Paulo – não abusa da bondade do seu Deus, 

desmandando-se em convívios. É mais forte; é mais digno. Re-

signou-se à desdita. 

Certo, o redentor universal não os redimiu; esqueceu-

os para sempre, ou não os viu talvez, tão relegados se acham à 

borda dos rios solitários. 

Não blasfema, não se rebela, não reza. 
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Tem noção prática da fatalidade. Domina-o o critério 

de ser um excomungado, pela própria distância que o afasta dos 

homens; e os grandes olhos de Deus não podem descer até aque-

las brejais, manchando-se. Ali – é seguir, impassível e mudo, 

estoicamente, no grande isolamento da sua desventura e punir-se 

da ambição maldita que o conduziu aqueles lugares para entre-

ga-los, manietado e escravo, aos traficantes impunes que o ilu-

dem – e este pecado é o seu próprio castigo, transmudando-lhe a 

vida numa interminável penitência. “O QUE LHE RESTA A 

FAZER É DESVENDA-LA E ARRANCA-LA DA PENUM-

BRA DAS MATAS, MOSTRANDO-A, NUAMENTE, NA 

SUA FORMA APAVORANTE A HUMANIDADE LONGÍN-

QUA”… 

 

 

XIII 
 

Von den Stein comparou, algures, pitorescamente, o 

rio Xingú a um “enteado” da nossa geografia (83). 

Euclides da Cunha, estirando o paralelo, escreveu que 

o Purús é um “engeitado” (83). 

Alfredo Ladislau reclamava para o Extremo Norte o 

necessário auxilio, ou a verdadeira legitima que a União ainda 

lhe deve. 

Então, presentemente, parece tornar-se menos enjeita-

dos dos filhos do Meio Norte, e, mais abonadores são, para o 

governo, estes artigos da Constituição Federal, que cor-
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respondem à “verdadeira legitima” ou, a uma dívida secular que 

a União lhes restava: (83-A). 

 

Art.º 5º – Compete privativamente à União: 

  

XV – organizar defesa permanente contra os 

efeitos das secas nos Estados do Norte; 

 

Art.º 7º - Compete privativamente aos Estados: 

 

II – prover, a expensas próprias, às necessidades 

da sua administração devendo, porém, a União 

prestar socorros ao Estado, que, em caso de ca-

lamidade pública, os solicitar; 

 

Art.° 177° - A defesa contra os efeitos das secas no Es-

tados do norte obedecerá a um plano sistemático 

e será permanente, ficando a cargo da União que 

despenderá, com as obras e os serviços de assis-

tência, quantia nunca inferior a quatro por cento 

da sua receita tributária sem aplicação especial. 

 

§ 1.º - Dessa percentagem, três quartas partes serão 

gastas em obras normais do plano estabelecido, e 

o restante será depositado em caixa especial, afim 

de serem socorridos, nos termos do artigo 7.º n. 

II, as popula- ções atingidas pela calamida-
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de.  

 

§ 2.° - O Poder Executivo mandará ao Poder Legislati-

vo, no primeiro semestre de cada ano, a relação 

pormenorizada dos trabalhos terminados e em 

andamento, das quantias dispendidas com mate-

rial e pessoal no exercício anterior, e das necessá-

rias para a continuação das obras. 

 

§ 3.° - Os Estados e os Municípios compreendidos na 

área assolada pelas secas empregarão quatro por 

cento da sua receita tributaria, sem aplicação es-

pecial, na assistência econômica à população res-

pectiva. 

 

§ 4.° - Decorridos dez anos, será por lei ordinária revis-

ta à porcentagem acima estipulada. 

 

Evitar-se, assim, que nas épocas de seca, exatamente 

no dolorosos momentos em que se fazem mister amplos recursos 

do erários público para socorrer às prementes necessidades do 

povo, para atender às reclamações que surgem, com o grito de 

agonia, de todos os pontos daquele sertão, coincidam exatamen-

te, com aquelas em que as “fontes da receita pública local hajam 

escasseadas, ou sacadas totalmente apelando-se para o auxilio 

do governo central, para os Estados irmãos e para a filantropia 

particular”. 
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Antes dessa providência constitucional, o Presidente 

Roosevelt apresentou à aprovação do Congresso Americano a 

lei chamada “Conservation Policy”, submetendo:  

 

“ao domínio federal não só as terras públicas, mas 

também a iniciativa do respectivo aproveitamento, a 

conservação das florestas e das águas, a sua regula-

mentação e direção” (84). 

 

com o fim declarado de serem realizadas: 

 

as grandes obras necessárias para igualar as águas cor-

rentes e evitar as inundações. A sua construção é em-

preendimento demasiado vasto para o esforço particu-

lar; nem mesmo pode ser realizada pelos Estados guia-

dos isoladamente (84). 

 

pois, não é nas crises que se está em condições de oferecer luta 

aos efeitos das secas: - é em épocas normais que se pode apare-

lhar a zona vitimada, com elementos capazes de nulificar ou 

atenuar os males do flagelo. 

 

XIV 
 

Dos breves, apontamentos indicados ressalta que, as 

calamidades a que comumente está exposta a região nordestina 

brasileira, principalmente os Estados do Ceará, Rio Grande 
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do Norte e Paraíba, não são devidas, exclusivamente, “à falta de 

chuvas nem, mesmo, a uma fraca altura pluviométrica” e, sim, 

“a grandes irregularidades na distribuição as chuvas e da umida-

de atmosférica”, e, também, “do regime torrencial dos rios”. 

(85).  

Em quantidade de chuvas, o Ceará só é inferior às ilhas 

de Cuba e São Domingos (84-B). 

A falta de estudos prévios, de medidas premeditadas 

com calma, perdeu o Ceará, em 1878 o número de 118.297 pes-

soas, das quais 56.791 falecidas na capital. (84-B). 

Durante a seca de 1877 a 189, gastou-se muito dinheiro 

50 ou 60 mil contos – 84-B), mas o beneficio foi incompleto, 

por falta deste plano prévio. 

O problema é de regularização: - regularização das águas 

meteóricas e regularização das correntes fluviais (86), por uma 

série de medidas harmônicas tendentes a provocar a precipitação 

regular das águas, que é elemento indispensável, não só à vida, mas 

também ao trabalho. Ainda, regularizar as águas de inundações, 

pelas terras marginais, (86) isto é combater: - a estiagem e a inun-

dação, flagelos que tanto afligem o Ceará. a regularização adminis-

trativa, durante as secas, das duas correntes que sempre se dirigem 

em sentidos contrários: - uma dos flagelados, em busca de abaste-

cimento no litoral, e que deve ser retardada e enfraquecida; outra, 

de recursos e alimentos para o interior, ao encontro dos famintos 

(86), e que deve ser rápida. 

A regularização é problema a que se tem procurado dar, 

dia a dia, solução cada vez mais completa necessária e 
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perfeita. Posto em equação pelos esforços dirigentes, pela inteli-

gência e pelo patriotismo de profissionais como: Revy Pinkas, An-

tônio Olyntho, Piquet Carneiro, Sampaio Correia, Arrojado Lisboa 

(duas vezes inspetor e principal regulamentador do problema) e 

outros, está sendo resolvido pela Inspetoria de Secas na fase de 

trabalho intenso iniciada com a República Nova. 

Não devemos esquecer o que tanto deram, em seus ensi-

namentos efetivos e atos patrióticos: D. Pedro II, Afonso Pena e 

Epitácio Pessoa, e, muito menos os nomes dos ministros que mais 

contribuíram para facilitar esta solução: Severino Vieira, Lauro 

Muler, J. J. Seabra, Miguel Calmon, Francisco Sá, J. Pires do Rio, 

e sobretudo, como nenhum, José Américo de Almeida. 

As obras projetadas e construídas, para acumulação das 

águas superabundantes das enchentes, para faze-la suprir as de 

estiagem, visam a regularização da vasão fluvial, quanto ao tempo, 

isto é – quando faltam as chuvas na época própria; e quanto ao 

volume, isto é, quando as enchentes se dão com intervalos aproxi-

madamente iguais; pelas obras de irrigação e distribuição às cultu-

ras, segundo o seu caráter, regularizam-se as águas, na quantidade 

possível e na época em que são úteis a vida vegetal. É também 

trabalho de regularização o abastecimento d’água às cidades, para 

o múltiplos misteres dos usos domésticos, públicos e industriais 

(84); ainda, o é de regularização o aumento das águas subterrâneas, 

à custa das que se evaporam e das que correm pela superfície da 

terra (84). 

Os regulamentos da Insp. Fed. de Obras contra as Secas 

dizem da profundidade e do volume mínimos do açudes – 
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particulares e públicos – para os fins de serem auxiliados pelo go-

verno. 

O Ministério da Agricultura também já promove, anima, 

instrue, auxilia, premeia e regulamenta a cultura florestal pelos 

particulares, e procura evitar o uso dos grandes incêndios contra as 

florestas. Também cuida doa armazenamento conveniente de for-

ragens. 

Há, ainda, executada vários trabalhos e medidas com-

plemetares, alias de subida importância e obras de acertada previ-

são, que têm concorrido até para o estabelecimento, manutenção e 

desenvolvimento de certas indústrias, outrora inexistentes. 

As extensões quilométricas de estradas de ferro e sobre-

tudo de boas estradas de rodagem, já construídas, no nordeste bra-

sileiro, permitem a remessa rápida e perfeita de recursos e de gêne-

ros alimentícios, às populações flageladas; aproximam os centros 

de abastecimento dos pontos de distribuição de socorros; dão mais 

facilidade às retiradas e aos transportes das vitimas e, até ao trata-

mento de doentes, tudo isto concorrendo para o progresso e o de-

senvolvimento do Estado, a valorização do solo, a procura dos pro-

dutos e a melhoria nas condições do trabalho. 

A floresta, em conseqüência da vida vegetativa, comple-

tará o circulo que se realiza entre a terra e a atmosfera, fazendo a 

água voltar às camadas subterrâneas (42). 

Já não é tanta a incerteza e a vacilação pelo dia de ama-

nhã, porque, se onde chega o vapor de terra desaparece o cangaço 

(85), os pequeninos açudes já demonstraram que são, como amigos 

pouco dedicados: - ausen- tam-se nos grandes perigos. Por 
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este inconstância e exigüidade vão sendo relegados pelo homem. 

É natural que ainda, em épocas secas, sofram, com o ho-

mem, a indústria pastoril e a agricultura mas, estes sofrimentos do 

homem, dos animais e dos vegetais, dia a dia se aliviarão e se ate-

nuarão, não se reproduzindo mais aquelas cenas de horror, verifi-

cadas em secas anteriores e aqui resumidamente relembradas, não 

só pelos nomes dos escritores como pelos conceitos transcritos e 

anotados, aos quais juntamos os de outros que a nossa pouco co-

nhecimentos permitem fossem citados, com pedidos de perdão para 

as falhas que se notarem: J. B. F. Tenreiro Aranha, C. F. F. von 

Marius, Elisée Reclus, Henri W. Bales, George Gardner, L. Agas-

siz, Frederico Hart, Beauripaire Rohan. Wiliam Chandles, Orville 

Derby, Gastão Cruls, Tomaz Pompeu, Caminhoá, Nicolau Moreira, 

Assis Brasil, Barão de Teffé, Cunha Gomes, Irineu Joffley, Barão 

de Capanema, Moura Brasil, A. R. Ferreira, João Severiano da 

Fonseca, Silvio Romero, Ildefonso Albano, J. Brígido, Barbosa 

Rodrigues, Plácido de Castro, Belarmino de Mendonça, José Ve-

ríssimo, Álvaro de Oliveira, R. Pereira da Silva, Aarão Reis, Arari-

pe Junior, Comissão Roosevelt – Rondon – Pandiá Calójeras – 

Souza Brandão – Pires do Rio – Aires de Souza, Eloi de Souza, 

Gustavo Barroso, Henrique Novais, Alberto Torres, Rodolfo Teófi-

lo, Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e, vários outros, sem 

esquecer as publicações valiosas da Inspetoria Federal de Obras 

contra as Secas. 

Mas, todas estas medidas e providências de então visam, 

no dizer de Euclides da Cunha, “atenuar a última das conseqüên-

cias da seca: - a sede; e o que há a combater e a debelar nos 
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sertões do norte: - é o deserto” (74). 

“O martírio do homem, ali, é o reflexo de tortura maior, 

mais ampla, abrangendo a economia geral da vida” (74). 

“Nasce do martírio secular da terra”… 

presentemente, por ocasião das secas, na haverá necessi-

dade da população expatriar-se, nas condições em que fizeram. Já 

não morrerão à fome e ao abandono, centenas de milhares de pes-

soas. 

As secas não mais ficarão sujeitas a ser extintas por de-

creto (84-B). 

Já existe um programa, claro e teoricamente baseado nas 

ciências e na observação, “preparando às geração futuras, abrigo e 

defesa contra novas calamidades” (86). 

Não é obra somente do engenheiro civil: - com as cons-

truções hidráulicas, comuns, e especiais e as de vias férreas e auto-

vias. É também do geógrafo, com os sues levantamentos topográfi-

cos, fixando pontos, organizando mapas, locando caminhos, assi-

nalando cursos d’água. E do geólogo, aconselhando as regiões 

mais apropriadas para a perfuração de poços, construção de açudes, 

natureza dos materiais de construção, etc. E do agrônomo, indican-

do e regularizando as terras irrigáveis, sua cultura, as operações 

agrícolas, as espécies vegetais, a quantidade d’água necessária, a 

permeabilidade do solo, etc. E do industrial e químico, estudando e 

aconselhando o melhor proveito a se tirar dos produtos da região. É 

do zoológico, com a criação e seleção de animais mais apropriados, 

de peixes, de abelhas, etc. E do veterinário, ensinando, a trata-los 

em suas moléstias. E do so- ciólogo, juntamente com a do 
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mestre, organizando e mantendo os orfanatos, as escolas rurais, as 

de ensino profissional, aprendizados e núcleos agrícolas, cultivan-

do o espírito, evitando a companhia da russega (84-B) e outros 

vícios, levantando os ideais e corrigindo os “grandes erros e pre-

conceitos do analfabetismo geral da Nação” (86-A), procurando 

satisfazer esse conceito de Buchner: - o futuro da humanidade está 

nas escolas primárias. 

Os médicos cuidarão do impaludismo, da varíola, procu-

rando extingui-los, e, aliviando outras doenças. 

E tudo isto que tem conseguido e encaminhado, o foi, 

sem necessidade de mudar, definitivamente, para regiões mais feli-

zes os filhos dos estados flagelados (86-A); sem a canalização das 

águas do rio São Francisco para o rio Jaguaribe; sem necessidade 

dos “grandes alambiques para destilação das águas do Atlântico 

(84-B e 74), nem, tão pouco, revestir as paredes de terra dos açudes 

com couraças de ferro e aço, para evitar os estragos de formigas e 

tatus”, nem, ainda, “a aclimação da árvore santa ou da chuva” (84-

B). 

O que, porém, não se poderá regularizar, nem transfor-

mar, é a população pastoril – exatamente a que mais sofre com as 

secas e é a principal e mais importante fonte de riqueza, no Ceará – 

com as populações agrícolas e industrial, que lhe são subsidiárias. 

Só o tempo, somente o decorrer dos anos, com o aumento da popu-

lação e de vias de comunicação, poderá fazer, talvez, essa reforma 

social e econômica. Mas, o que se não conseguirá evitar, talvez, 

nem mesmo, pela ação do tempo; - “é que a imprensa tudo sacrifi-

que aos interesses mesqui- nhos dos partidos”!… (84-B). 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

111 

Assim, aos males que sofrem o estado do Ceará e os cea-

renses já são aplicáveis os dois remédios: - um, que procura afastar 

e remover as causas; outro, que tende a minorar e combater os efei-

tos da seca. Este não visa o Ceará, atende apenas aos sofrimentos 

do cearense. 

O tratamento será longo, exigindo pertinácia e esforço in-

terrupto. Reclama paciência e constância, e não o nervosismo e a 

precipitação, com que desejamos resolver os nossos sérios proble-

mas. 

Durante esse tempo, pode ainda haver crises, secas ou in-

vernos abundantes; mas, como acontece aos doentes submetidos a 

um regime normalizado de funções orgânicas vitais, tais crises 

serão cada vez mais brandas, até que o doente ganhe completo res-

ta belecimento. Antes disto, precisará  ser assistido, como já é, pela 

Inspetoria Federal de Obras de Obras contras as Secas, até que o 

clima do Ceará se possa normalizar e venham a desaparecer as 

secas e seus efeitos. 

Reproduzamos estes exemplos oportunos: (86). 

Em toda a Índia meridional, a facilidade de irrigação de-

termina a cultura; os leitos dos rios são cortados por inúmeras mu-

ralhas, destinadas a represar as águas de enchentes e leva-las, por 

longos canais, às terras a irrigar. Na província de Madrasta havia 

53.000 açudes de vários tamanhos e, na de Myrose, 37.000 açudes, 

ainda mais próximos que naquelas. Nas de Bombaim e Madrasta, 

só seis destes açudes armazenavam 860.625.000 metros cúbicos. 

Todas estas obras, iniciadas, pelos indianos, foram continuadas, e 

concluídas pelos ingleses. 
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Uma seca de três anos – 1876 a 1878 – coincidindo, em 

época, com a que tivemos e a que nos referimos de modo especial, 

matou, pela fome, 5 milhões de pessoas, nessas três províncias, 

demonstrando, assim, a insuficiência dos trabalhos e providencias 

postos em prática, para debelar a fome. Foi causa desta fome e 

morte – a água não ter alcançado a altura necessária à irrigação de 

378.000 hectares. 

O governo adotou novas providências e continuou as 

obras de irrigação, pelo que, em 1883, poude ser evitado o mal 

ocorrido em 1877. 

Nos anos de fome de 1876 a 1878, a área irrigada pelos 

grandes sistemas de canais era de 2.068.600 hectares, na fome se-

guinte – de 1896-1897 – quase duplicará, pois ascendera a 

3.828.720 hectares. 

Nessa época, a superfície cultivada, artificialmente, em 

toda Índia, era de 94.000 quilômetros quadrados, superfície pouco 

inferior à extensão de todo o Estado do Ceará (100.000 quilômetros 

quadrados, segundo Th. Sávio e V. Cabral). 

Apesar da prática adquirida pela administração e dos es-

forços empregados, de 1899 a 1901, pereceram pela fome, na Ín-

dia, em milhão de habitantes, calculando-se o prejuízo em 50 mi-

lhões de libras esterlinas. O governo despediu 10 milhões de libras 

e empregou em obras públicas, destinadas a ocupar os famintos, 

4.500.000 pessoas (86). 

Essa ligeira e incompleta noticia, serve para mostrar o co-

lossal esforço da administração inglesa, em proteger a Índia contra 

os efeitos da seca. 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

113 

Assim, quando a ciência, o trabalho, a experiência e o ca-

pital se congregarem, patrioticamente, nos Estados nordestinos, 

eles, “encaminhar-se-ão aos seus luminosos destinos” (86). Todos 

os seus filhos trabalhando, com o esforço e a teimosia sertaneja – 

na terra que oscila entre a extraordinária fertilidade e a extrema 

esterilidade – sem necessidade de, braço a braço, em luta contra a 

mais extensa e a mais pujante floresta do universo, dilatarão, ainda 

em plena expansão do trabalho aventuroso, a fronteira de suas so-

beranias para lançar, para lançar, sob o Cruzeiro, a cúpula pujante 

nacionalidade brasileira (86-A), por extensões territoriais, (191.000 

quilômetros quadrados, segundo P. Bittencourt, Padtberg e Th. 

Sampaio), pouco inferiores as que abrangem todo o Estado do Cea-

rá (100.000 Kms. qs. Segundo Th. Sávio, V. Cabral e Padtberg). 

O sol-fonte da vida – e a água – elemento indispensável à 

vida e ao trabalho – não serão mais apostrofados pelos moribundos, 

como algozes inclementes (86), sejam os que sucumbiram no Meio 

Norte, quer os que pereceram no Extremo Septentrional. 

Sobre as dores de tantos desgraçados deve elevar-se viril 

a alma brasileira (86).   

Aos funcionários da Insp. Fed. de Obras contra as Secas, 

que morreram nos seus postos, não esqueceremos, ao concluir estas 

linhas, para o respeito que lhes tributamos; como jamais me des-

cuidei de o render ao desventurado inspetor de secas – LIMA 

CAMPOS – quando eu era prefeito da cidade em que ele caiu mor-

to, fazendo também como seu amigo particular, colocar sobre seu 

peito de patriota – o Crucifixo indulgenciado – em dever de cons-

ciência e de fé, nessa consci- ência que o nordestino tem de 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

114 

valor de si próprio, e na fé que ele começa a sentir, abrindo novos 

horizontes à vida e ao progresso desta região da pátria Brasileira, 

crendo na ação do Tempo, na evolução natural do Homem e no 

conseqüente progresso da Terra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 
 

1 – A construção desta ponte internacional constituiu uma das 

parcelas da liquidação da divida do Uruguai ao Brasil. 

2 – Conforme, ainda, a classificação Camileana. 

2 – A – História da Colonização Portuguesa no Brasil – volume 

1. 

3 – Estudo critico e cálculo planimétrico das áreas do Brasil e 

seu Estados. 

4 – Thiers Fleming – Limites e superfície do Brasil e seus esta-

dos (págs. 64 a 68 e 95 a 99). 

5 – Geografia adotada em nossas escolas. 

6 – Autores de Corografia do Brasil. 

7 – Autores de Atlas do Brasil. 

8 – Segundo os cálculos do eng. Letor. 

9 – É obra didática. 
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10 – Sinfrônio de Magalhães – Aspetos do Brasil. 

11 – Curso de Geografia Geral – página 107 – 108 – 343 – 541 – 

633 e 681. 

12 – Dado extraído do almanaque de Gotha – 1886. 

13 – Cálculo que é combatido pelo padre alemão Aug. Padtberg- 

S. J.  

14 – Prefacio de Vitor Viana e obra de Thiers Fleming – 4. Ge-

og. e Hist. 1929. últimos tratados de limites – Inst. Geog. e 

Hist. 1929. 

15 – Thiers Fleming – 4 – páginas 64 – 109 – 159 e 160. 

15 – A – Delgado de Carvalho – Geografia do Brasil – página 2. 

16 – “A Rua”, de 11 de janeiro de 1918. 

17 – Euclides da Cunha – A margem da história – página 41 – 

67 e 68. 

17 – A – Animal que ladra como cão. 

18 – Pandiá Calójeras – Estudos Históricos e Políticos – página 

234. 

19 – Thiers Fleming – 4 – págs. 56 e 57. 

20 – Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha – O escritor Lacerda 

Filho (a quem não tenho a honra de conhecer) no livro “EU-

CLIDES DA CUNHA – SUA VIDA E SUA OBRA”, publi-

cado em “João Pessoa”, em 1936, escreveu em pág. 48: “E’ 

agora que ele se vai mostrar um administrador de pulso. 

“Sua missão é primorosa. Homens escolhidos a dedo, cada 

um conhecendo perfeitamente o seu papel; todos bons. É aí 

que vamos encontrar Pimenta da Cunha, seu primo, como 

engenheiro auxiliar. Aqui não imperou o parentes-
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co. Euclides escolheu-o, não pela afinidade sanguínea, mas 

pela capacidade de trabalho aliada à máxima competência 

técnica. Ele era desse feitio. Altamente criterioso e justicei-

ro, jamais escolheria um auxiliar pelo simples fato de ami-

zade”. 

21 – Euclides da Cunha – Relatório do reconhecimento do rio 

Purus. 

22 – Euclides da Cunha – Notas complementares do Comissário 

brasileiro ao relatório da Comissão Mixta de reconhecimento 

do rio Purus. 

23 – Este mapa foi exposto por nós, na palestra que realizamos, 

em 1919, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

24 – Segundo W. Bates – “embarcações de vultos são as vezes 

esmagadas por esta avalanche de terra e árvores. Três milhas 

de margem foram uma vez arrancadas… arrastando árvores 

colossais de 200 pés de altura que caem n’água num baque 

tremendo”. 

      - Segundo Euclides da Cunha – “numa só noite (29 de junho 

de 1866) as terras caídas da margem esquerda do Amazonas 

desmoronaram numa linha continua de cinqüenta léguas… O 

fato é vulgaríssimo. Conhecem-no todos os que por ali an-

dam”. 

25 – Euclides da Cunha – A Margem da História – páginas – 41 

– 118. 

25 – A – Termo amazonense registrado por Gastão Cruls, para 

indicar o individuo que maneja a forquilha durante um per-

curso fluvial. 
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25 – B – Calage – conjunto de Índios. 

25 – C – Termo da Amazônia, designativo de piloto de canoa. 

25 – D – Como interprete, ou como parlamentar, no caso de 

ataque de índio. 

25 – E – Euclides da Cunha – Valor de um símbolo, trecho da 

conferencia realizada em S. Paulo sobre “Castro Alves e seu 

tempo” – Notas finais. 

25 – F – Então composta de quase uma centena de pessoas. 

26 – Raimundo Morais – no Anfiteatro Amazônico, também 

observa este fato. 

26 – A – Na Amazônia: é o individuo conhecedor perfeito da 

mata tendo por oficio a abertura de estrada de seringa. 

27 – Gilberto Freire – em Casa Grande & Senzala, cita estes 

impedimentos. 

27 – A – Coriolano de Medeiro – MANAIRA – páginas 26 – 63 

– 91. 

28 – Raimundo Morais diz que na Amazônia toda quando uma 

crença não tem pai legitimo, a mãe o declara filho do vento. 

28 – A – Torrão ou salão, baixio de argila endurecida, que se 

deposita, no leito dos rios, embaraçando a navegação.  

29 – Euclides da Cunha – Valor de um símbolo. 

29 – A – Silva Coutinho – Arquivo do Museu Nacional – volu-

me IX. 

29 – B – Pescador contumaz, que vive sempre à beira do rio, de 

anzol à mão. 

30 – Euclides da Cunha, chefe da Comissão Brasileira de reco-

nhecimento do Alto Pu- rus. 
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30 – A – É o mascate dos rios, fazendo na Amazônia, o comér-

cio ambulante de mercadorias que transporta no bojo de em-

barcações vagarosas. 

31 – Pandiá Calojeras – Estudos Históricos e Políticos – págs. 

217 e 234. 

31 – A – Humberto de Campos – criticando o livro “A Selva”, 

de Ferreira de Castro. 

32 – Euclides da Cunha – A margem da história – págs. 48 – 49 

– 54 e 55. 

33 – Felipe e Teófilo Guerra – Secas contras seca – págs. 31 – 

79 – 155 e 212. 

34 – Euclides da Cunha – Os Sertões – págs. 23 – 32 – 33 – 36 – 

59. 

35 – Rodolfo Teófilo – História da seca do Ceará – págs. 15 – 

41 – 77. 

36 – J. A. Fonseca Rodriguez – As secas do Ceará – págs. 3 – 49 

– 50. 

36 – A – Mário Guedes – Seringais – págs. 151 – 153. 

36 – B – Gustavo Barroso – Alma Sertaneja – invernos tão pre-

judiciais que se chamam: secas d’água. 

37 – Antonio Olinto dos Santos Pires. 

38 – Rodolfo Teófilo, obra citada, págs. 257 – 262 – 263 – 268 – 

273 e 279. 

38 – A – Herman Lima – Tigipió – páginas 36 – 38. 

38 – B – Chuva, passageira. 

39 – Euclides da Cunha – Os Sertões – págs. 32 – 38 – 132 e 

134 – 137 – 139 e 140. 
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39 – A – Vasilha de couro em que conduziam e resfriavam a 

água. 

40 – Felipe e Th. Guerra – obra citada – págs. 11 – 12 – 13 – 16 

– 17 – 29 e 90. 

40 – A – Astro que precede a canícula. 

41 – Otávio Brandão – Canais e Lagoas – págs. 28 – 32 – 36 – 

46 – 199 – 209 – 242 e 248. 

41 – A – Otávio Brandão – pág. 242 – Vento de trovoada que 

aparece em janeiro. 

41 – B – As primeiras chuvas, reveladoras da vizinhança da in-

vernia, aparecem em janeiro; essas primeiras águas o povo 

dá de beber as crianças para não gaguejarem. Diz o vulgo 

que aquelas chuvas tardam mas não falham – 41 – págs. 234 

e 235. 

41 – C – Arrojado Lisboa – Conferencia sobre o Problema das 

Secas. 

41 – D – Leonardo Mota – Cantadores – pág. 333 – Grossas 

nuvens acasteladas. 

41 – E – Aguaceiros acompanhados de trovão e relâmpagos que 

caem em outubro. 

41 – F – Inchação produzida por infiltração de serosidade no 

tecido celular. 

41 – G – Chuvas grossas, do sertão da Bahia, que caem em se-

tembro. Chuvas de umbus. 

41 – H – Estrelas cadentes. 

41 – I – Chuvas de caju no mês de outubro. 

41 – J – No nordeste, a ca- cimba é o “último recurso da 
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luta contra a seca”. Bernardino J. de Souza – Onomástica 

Geral da Geografia Brasileira. 

42 – Rodolfo Teófilo – Obra citada – págs. 93 – 108 – 109 – 111 

– 115 – 116 – 122 – 124 – 131 e 136. 

42 – A – Nelson de Sena – Na gíria caipira – é o guarda costas. 

Vem de cacunda – voc. Afro. 

43 – Arrojado Lisboa – Conferencia realizada na Biblioteca Na-

cional. 

43 – A – É a carnaúba. “A proporção que a água vai faltando, 

vai-se recuando a carnaúba”. 

44 – Ph. e Teófilo Guerra – Obra citada – páginas 27 – 73 – 109 

– 110. 

44 – A – Umas das alcunhas dadas no nordeste aos soldados das 

policias estaduais. 

44 – B – Rodolfo Garcia – Dicionário de brasileirismo -; emi-

grante, retirante, pessoa que desce do sertão em busca de 

trabalho. 

44 – C – Padre Aug. Padtberg. Quadrinha de ladrões e assassi-

nos que infestaram o Ceará, em 1846-1847, sem temor das 

autoridades. 

44 – D – Grupo de salteadores, que de 1873 a 1880 assolou o 

Ceará. 

44 – E – Em 1849 e 1850 os sertões do Cariri foram alvorotados 

pelas depredações dos Serenos, chamados, antes, de peniten-

tes. 

44 – F – Grupo composto de cinco irmãos, aos quais se aliaram 

para mais de quarenta malfeitores que infestaram os 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

121 

Cariris. 

44 – G – Seguito chefiado por Sebastião Pelado, que fazia corre-

rias, roubando, assassinando. 

44 – H – Grupo chefiado por José Mateus, de cento e tantos per-

nambucanos criminosos. 

44 – I – Quadrilha chefiada pelo mais velho dos 3 Quirinos: 

apareceu em Milagres. 

45 – Euclides da Cunha – A margem da história – págs. 28 – 38 

– 43 – 47 e 138. 

46 – Euclides da Cunha – “Os Sertões” – págs. 28 – 41 – 135  

136 – 137 e 138. 

47 – Ferreira de Castro – “A Selva” – página 179. 

47 – A – Teodoro Sampaio – diz que é corruptela de ty-yue, 

liquido podre, lama. 

48 – Rodolfo Teófilo – Obra citada – págs. 78 – 99 – 101 – 103 

– 106 – 108 e 139. 

48 – A – Horacio Nogueira – “lugar muito distante do povoado, 

no fundo do sertão”. 

49 – R. Teófilo – obr. cit. Págs. 115 – 126 – 132 – 136 – 140 – 

141 – 148 – 153 – 195 – 210 – 284 e 417. 

50 – Felipe e Teofilo Guerra – obr. cit. páginas 94 e 132. 

51 – Rodolfo Teófilo – Obra citada páginas 26 – 38 – 299 – 311 

– 312. 

51 – A – Valdomiro Silveira e C. Teschauer – mato ou capoeira, 

cheio de espinhos. 

51 – B – Disenteria. 
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52 – Euclides da Cunha – “Os Sertões” – páginas – 42 – 136 – 

138. 

53 – J. A. Fonseca Rodriguez – Obra citada – páginas 3 e 46. 

53 – A – Drs. Adolfo Lutz e A. Machado – Memória do Instituto 

Osvaldo Cruz – Tomo VII – Fasc. I – 1915. 

54 – R. Teófilo – obr. cit. Págs. 111 – 139 – 219 – 220 – 227 – 

257 – 362 e 409. 

55 – Alfredo Ladisláu – Terra Imatura – página 23. 

56 – Ferreira de Castro – “A Selva” – páginas 40 – 43 – 85 – 

180 – 181. 

57 – Euclides da Cunha – A margem da história – páginas – 47 e 

55. 

58 – Critica de Humberto de Campos ao livro “A Selva” –

página 332. 

58 – A – R. Teófilo – obr. cit. págs. 71 – 86 – 127 – 128 – 129 – 

149 e 296. 

58 – B – Ophilipp von Luetzelburg – Publicação n° 57-I, A – da 

I.F.O.C.S. 

58 – C – Raimundo Morais – É o bonde, o carro, a locomotiva 

da imensidade do vale. 

58 – D – Raimundo Morais – É o gaiola mais amplo e de mais 

conforto. 

59 – Euclides da Cunha – A margem da história – págs 6 – 15 – 

16 – 22 – 49 – 54 – 56 – 58 – 64. 

60 – Alfredo Ladsleu – Terra Imatura – páginas 12 – 13 – 18 – 

60 – 74 e 86. 

60 – A – Alberto Rangel – O Inferno Verde – página 
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341. 

61 – Ferreira de Castro – “A Selva” – páginas 56 – 57 – 91. 

62 – Critica de Humb. De Campos, ao livro “A Selva”, págs. 

332 – 334 e 335. 

62 – A – Torquato Tapajoz – O vale do Amazonas – páginas 56 

– 57 – 91. 

63 – Euclides da Cunha – A margem da história – págs. 7 – 9 –

17 – 18 – 21 e 22. 

63 – A – Luigi Buscalione – Uma securzione botânica nell” 

Amazônia – 1901 págs. 20 – 21 – 63. 

64 – “A Selva”, de Ferreira de Castro que “antes de autor foi 

personagem”, nestas cenas do Amazonas e “viveu seu livro, 

antes de escreve-lo” – páginas 10 – 112 – 179 – 222. 

65 – Tavares Bastos – Vale do Amazonas – 1866. 

65 – A – Ferreira de Castro – “A Selva” – Pórtico – página 15 e 

30. 

65 – B – Barleus – Gaspar von Baerle, que escreveu, entre ou-

tros trabalhos – RERUM PER OCTENNIUM IN BRASILIA 

ET ALBINUPER GESTARUM – 1647. 

65 – C – Mário Guedes – Os seringais – páginas 92 a 96. É a 

moradia do patrão ou dono do seringal, equivalente à casa 

grande. 

65 – D – Nome que designa o cearense, ou nordestino, que emi-

gra para a Amazônia, voltando depois à terra natal. 

65 – E –Termo que, no nordeste, da Bahia ao Piauí, designa os 

terrenos baixos e úmidos, os largos vales ao longo dos rios 

do interior; as baixas próximas às aguadas e lagoas, 
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em geral, todas as terras baixas e planas, alagadas temporari-

amente, quando recebem as águas das enchentes dos rios 

(41-J). 

66 – Mário Guedes – Os Seringais. 

67 – Humberto de Campos. Critica ao livro “A Selva” – págs. 

334 – 335 e 338. 

68 – Capitão Amílcar Magalhães – Relatório apresentado a Co-

missão Cientifica Roosevelt-Rondon – páginas – 84 – 85 e 

86. 

68 – A – Alberto Rangel – conferencia realizada na Biblioteca 

Nacional – (14-VIII-1913. 

68 – B – É cortar a seringueira, muito em cima, junto à folha. Da 

mais leite, mas depois morre. 

68 – C – Tirar pedaço da carne da árvore. 

68 – D – Mau humor. 

68 – E – Desbragados. 

68 – F – Cortar a seringueira na raiz. 

68 – G – Amarrar a seringueira, citando-a, para que dela escorra 

mais látex. 

68 – H – Que é um talho e mais na arreação. 

69 – Humberto de Campos – critica ao livro “A Selva” – págs. 

334 e 335. 

69 – A – Bernardino José de Souza – Onomástica Geral da Geo-

grafia Brasileira, corrupção de bravo, nome que, na Amazô-

nia, designa os trabalhadores de seringais, recentemente 

chegados e sem pratica do serviço de tirar seringa. 

69 – B – Apelido de serin- gueiro veterano, já habilitado 
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ao trabalho de extração da borracha. 

69 – C – Mário Guedes – Os seringais – lido em Bernard. J. de 

Souza, obra citada. 

69 – D – Seringal jacaré, assim se chama, na Amazônia, ao se-

ringal cujas madeiras (seringueiras) se acham estragadas, 

troncos todos cortados, rugosos, com diminuta produção do 

látex, por muito de muitos anos de arreação, de trabalho. 

69 – E – Transcrevemos letra a letra: “Todas as benfeitorias que 

o liquidado tiver feito nesta propriedade perderá totalmente 

o direito uma vez que retire-se”. 

70 – Ferreira de Castro – “A Selva” – páginas 26 – 27 – 50 – 90 

– 103 – 140 – 145 – 159 – 164 – 165 – 174 – 175 – 177 – 

179 – 190 – 197 – 202 – 211 – 212 – 215 – 221 – 254 – 282. 

70 – A – Orville A. Derby. 

70 – B – em terra Imatura – pág. 31. 

70 – C – Taipiris, taperis, papiris -  Termo amazonense: pequena 

choça coberta de palhas. 

70 – D – Tajupar (Callage): tejupá (J. Veríssimo) e (R. Teófilo). 

Tijupar (A. Rangel e A. Maya); tijupá (B. Rohan); tipujar 

(Baena). 

70 – E – Torquato Tapajoz – O Vale do Amazonas – página 

101. 

70 – F – Miguel Calmon du Pin e Almeida – Fatos economicos 

– pág. 243. 

70 – G – No sul, todo nordestino é chamado baiano; na Amazô-

nia, todo ele é designado pelo nome de cearense. 

70 – H – Registrado por Teschauer: na Amazônia – é o 
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estrado construído para abrigo do gado. 

70 – I – Cercado de criar porcos. 

71 – Alfredo Ladislau – obr. cit. – páginas 26 – 27 – 45 – 53 – 

61 e 95. 

71 – A – Felipe e Teófilo Guerra – obra citada – páginas 167 – 

186. 

71 – B – Esta denominação é de uma filosofia adorável. Nada 

diz melhor a atração que ela exerce sobre aqueles valentes e 

o desejo nunca realizado que eles tem, de evita-la – E. da 

Cunha – Os Sertões – página 131 – “asterismo”. 

72 – Ferreira de Castro – “A Selva” – páginas 101 – 103 – 109 – 

112 – 164 e 188. 

73 – Critica de Humberto de Campos ao livro “A Selva”. 

74 – Euclides da Cunha – Os Sertões – páginas – 46 – 59 e 61. 

74 – A – Azevedo Pimentel – O Planalto Central do Brasil – 

págs. 75 e 76. 

74 – B – J. E. Wappaeus – Geografia física do Brasil. 

75 – Roquete Pinto – Por protesto e adoração – págs. 63 e 64 – 

em Terra Imatura. 

76 – Ferreira de Castro – “A Selva” – página 49 – 140 – 159 – 

190 – 211 – 212 – 215 – 221 – 254. 

77 – Alfredo Ladislau – Terra Imatura – páginas 15 – 35 – 48 – 

62  -64 e 88. 

77 – A – F. J. de Sant’Ana Néri – Le Pays des Amazones – pá-

gina 717. 

77 – B – É um cardume ambulante.Época do ano em que os pei-

xes sobem os rios para desovar nas cabeceiras dos 
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igarapés. Cardume de peixe que remonta o rio. “Onda de pi-

racema” (em grande quantidade) 69-A página 216. 

78 – Raimundo Morais – Anfiteatro. 

79 – Afrânio Peixoto – Palavras do prefacio do livro – “A Sel-

va”. 

80 – Ferreira de Castro – “A Selva” – páginas – 51 – 56 e 196. 

81 – Mansos ou remansos do rio. 

81 – A – A. G. Cruls – A Amazônia Misteriosa – Assim se cha-

ma a um espraiamento de rio. 

81 – B – Vicente Chermont – informa que, na Amazônia, é a foz 

de um rio ou entrada de um lago que comunica por um desa-

guadouro com o rio. 

81 – C – Remoinho, ou voragem, que se forma no meio dos rios, 

o qual constitui serio perigo às pequenas embarcações que, 

neles navegam. 

81 – D – Termo da Amazônia. Moitas grandes de gramíneas e 

terras que se soltam das margens e são levados pela corrente. 

Às vezes, a canarana fica tão basta e emaranhada, que as on-

ças se põem em cima para descer os rios. 

82 – E. da Cunha – As margens da história – páginas 8 – 17 – 21 

– 48 – 67 – 70 - -73 – 74 – 76 – 81 – 104 e 108. 

82 – A – Capitão Amílcar A. Botelho de Magalhães – relat. Cit. 

págs. 81 e 82. 

82 – B – Alfredo Ladislau – Terra Imatura – págs. 15 – 48 – 87 

– 89. 

82 – C – Graça Aranha – Estética da Vida – página 103. 
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82 – D –Gastao Cruls – A Amazônia Misteriosa – página 290. 

82 – E – Nelson de Sena – Revista da Língua Portuguesa – num. 

37 – página 88. 

82 – F – Nome que, na Amazônia, tem um curioso fenômeno 

meteorológico, caracterizado por uma queda brusca de tem-

peratura sob a influencia de ventos frios dos Andes. 

82 – G – Gatão Cruls – Sistema formado por duas praias co-

muns, situadas na mesma margem, e separadas por um pe-

queno trecho de barranco. 

82 – H – Expressão amazonense, que designa as praias fluviais 

onde desovam as tartarugas que são, também viradas, isto é, 

voltadas de costas. 

82 – I – Índio fugido. 

83 – Euclides da Cunha – A margem da história – página 46. 

83 – A – Alfrdo Ladslau – Terra Imatura – página 19. 

84 – J. A. Fonseca Rodrigues – obr. cit. – páginas 53 – 57 – 79 e 

113. 

84 – A – R. Teofilo – obr. cit. páginas 13 – 352 – 415 – 449 – 

451 – 457 – 495 – 294. 

85 – J. Américo de Almeida – A Paraíba e seus Problemas – 

página 500. 

86 – J. A. Fonseca Rodrigues – obr. cit. – páginas 4 – 39 – 74 – 

76 – 77 104 e 118. 

86 – A – Felipe e Th. Guerra – obr. cit. – páginas 174 – 204 – 

291 e 300. 

87 – Bolo de farinha de mandioca. 

88 – Tigela com papa cons- tituída de água, farinha e ra-
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padura. 

89 – No Ceará, segundo L. Mota, quer dizer: - o terreno da fa-

zenda (69 – A – pág. 263). 

90 – Dr. Pedro A. Pinto – Vocabulário e notas lexicológicas – 

Os Sertões – Euclides da Cunha. 

91 – Idem – idem. Modo como o caipira designa a família. 

92 – Idem – idem. Gênero de plantas da família das cactáceas. 

93 – H. Nogueira – Na Trilha do Grilo – lugar muito distante do 

povoado, no fundo do sertão. 

94 – Brasileiríssimo – de dupla significação – e principalmente 

empregado no sentido de lugar ermo, longínquo, aonde se 

vai com dificuldade (69 – A – pág. 62). 

95 – Valdomiro Silveira e C. Teschauer – registram-no, com a 

significação de “mato ou capoeira, basto, fechado, cheio de 

espinhos e de cipós”. 

96 – Tristonhos, abatidos – 90 – pág. 176. 

97 – Pique, em cujo trilho ficam, na Amazônia, de 140 e 160 

seringueiros (61 – A – pág. 125). 

98 – Estrada a rumo é a que segue uma direção sempre para a 

frente. Estrada enrolada é a que perfaz o número determina-

do de madeiras, num certo espaço, aqui e ali, sem obedecer a 

uma ordem regular. 

99 – Segundo Rodolfo Garcia é termo do Pará, significando: 

boca ou entrada de um rio, menos considerável que a barra 

principal. 
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NOTAS SOBRE O APROVEITAMENTO 

DOS GRANDES AÇUDES NO NORDESTE 

 

Vinicius Berredo 

Eng°. Civil 

 

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Os rios do Nordeste, de alimentação exclusivamente 

pluvial, caracterizam-se por um regime de variações extremadas. 

Correndo nos anos normais, e irregularmente, apenas poucos 

meses, no semestre de inverno, a estação de chuvas (janeiro a 

junho), passando um e dois anos, por vezes, sem correr, nas cri-

ses de seca, transbordando em cheias destruidoras, nos 
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grandes invernos, são verdadeiras torrentes, cujo aproveitamen-

to, mesmo reduzido, exige regularização interanual. A utilização 

da descarga média do rio Jaguaribe em Orós (bacia de 25.100 

km²), - consideradas inexistentes as perdas por evaporação e 

infiltração no açude, - exigiria acumulação de ordem de 7 des-

cargas médias, o que bem retrata a instabilidade do regime; con-

quanto as condições topográficas e as limitações resultantes das 

perdas por evaporação e infiltração (2,4 metros de altura d’água 

por ano, em média), não permitam ou justifiquem, em regra, 

acumulação dessa ordem, são comuns no Nordeste, armazena-

mentos de duas, três e mais descargas médias, para atender aos 

longos períodos de carência no deflúvio dos rios, que em geral, 

culmina nas secas propriamente ditas, e garantir a utilização 

anual de uma parcela razoável de descarga média. 

Alimentação pluvial, com alternância, mas ou menos 

regular, de prolongados períodos úmidos ou secos, grande acu-

mulação relativa, e a extensão das denominadas cultura de va-

zantes, nas terras úmidas descobertas pelas águas nos períodos 

de estiagem – o que o clima e os hábitos das populações propi-

ciam – dão até certo ponto, feição muito peculiar aos açudes do 

Nordeste. 

Nas notas que seguem, escritas, tendo em vista especi-

almente essas obras, procuramos, partindo das características 

mais gerais dos períodos críticos de depelação ou de “déficit” de 

descarga dos rios (duração e depleção máxima), que refletem 

tendências dominantes em amplas regiões, e usando elementos 

específicos de cada bacia ou obra (descarga média, precipi-
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tação, acumulação, forma da bacia, perdas por evaporação e 

infiltração), determinar, mediante formulas e processos de fácil 

emprego, os elementos intrínsecos essenciais de aproveitamento 

de um açude – volume d’água derivável anualmente, área de 

vazantes descobertas, centro de massa utilizável etc. 

O estudo dos problemas de utilização dos açudes se-

gundo a marcha indicada, além de permitir a comparação de 

diversas soluções possíveis em bases homogênea, é suficiente 

acreditamos, para definir, para efeito de projeto, as condições 

gerais de aproveitamento de uma obra; condições a serem modi-

ficadas, ulteriormente, em fase dos resultados de uma explora-

ção prudente e que, n ordem das coisas, só pode ser progressivo. 

II – PERIODOS DE REPLEÇÃO E DEPLEÇÃO 

 

Considerando o regime de descarga anual de um curso 

d’água que alimente um açude de capacidade indefinida, chama-

remos: 

- períodos de repleção, os períodos em que a descarga 

média é superior à média geral; 

- períodos de depleção, aqueles em que as descargas 

média é inferior à média geral. 

Para uma descarga média anual afluente igual à des-

carga média o curso d’água, haverá aumento de acumulação nos 

períodos de repleção; redução de acumulação, nos períodos de 

depleção. 

Se, o traçado da curva de massas das descargas anuais 

do curso d’água, acumular- mos ao invés dessa descargas, 
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os seus excessos ou “déficits” com relação à descarga média, o 

que equivale a reduzir o valor da ordenada de cada ponto da 

curva de massas usual (diagrama de Rippi) do produto da des-

carga média pelo número de anos correspondente ao ponto da 

curva considerado, o diagrama resultante, curva de massas mo-

dificada ou reduzida (Sudler), será a representação gráfica do 

regime de funcionamento do açude e permitirá caracterizar os 

períodos de repleção e depleção acima definidos. 

Pela curva de massas reduzidas das descargas anuais do 

rio Quixeramobim, em Quixeramobim, no Estado do Ceará, traçada, 

tomando-se como unidade a descarga média, e referente ao período 

1912-1942 (31 anos), verifica-se: 

 

- no período de repleçao, OG, (1912-1926), o aumento de 

acumulação, para uma descarga efluente igual à descar-

ga média, atingiria, a 7,4 descargas médias; 

- no período de depleção, GM, (1926-1842), o decréscimo 

de acumulação ou depleção, atingirá, nas mesmas condi-

ções, 7,4 descargas médias; 

- abstraindo das perdas por evaporação e infiltração na ba-

cia, o aproveitamento da descarga média exigiria a acu-

mulação de 7,4 descargas médias; 

                                                                 

 Charles E. Sudier, “Storage Required For the Regulation of Stream Flow” 

Procseding d A.S. C. E., Dezembro 1926. 
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- a descarga média no período de repleção OG, corres-

ponde a 15 + 7,4 = 1,49 descargas médias; 

                                15 

- a descarga média no período de depleção GM, corres-

ponde a 16 – 7,4 = 0,537 das descargas médias; 

                              16  

 

 

M.V.O.P.  D.N.O.C.S  Divisão Técnica. 

 

Rio Quixeramobim Em Quixeramobim Município: Quixeramobim 

Área da bacia 7.700 km² 

Descarga média anual (D) 423,4 hm³ Estado: . . . . . . . . . . Ceará. 
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- os dois períodos gerais, de repleção (OG) e de deple-

ção (GM), são constituídos por períodos menores, 

contínuos, de repleção e depleção, que se alternam 

no curso dos períodos gerais; 

- a maior depleção em dois anos consecutivos (1931 – 

1932) corresponde a 1,9 descargas médias; 

- a maior depleção em três anos consecutivos (1931 – 

1933) corresponde a 2,6 descargas médias; 

- a maior depleção em quatro anos consecutivos (1930 

– 1933) corresponde a 3,6 descargas médias; 

- a maior depleção em cinco anos consecutivos (1929 

– 1933) corresponde a 4,2 descargas médias; 

- a maior depleção em seis anos consecutivos (1928 – 

1933) corresponde a 4,9 descargas médias; 

- a maior depleção em sete anos consecutivos (1927 – 

1933) corresponde a 5,2 descargas médias. 

 

 

III – ANÁLISE DE ALGUNS PERÍODOS DE DE-

PLEÇÃO DO NORDESTE 
 

Sendo r a reserva utilizável do açude em termos da 

descarga média, n o número de anos no período de depleção 

considerada e d a depleção máxima no período, a descarga utili-

zável anualmente em termos da descarga média, abstraindo das 

perdas por evaporação e infiltração na bacia, e admi-
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tindo que o açude não sangre no período de depleção e esteja 

cheio no inicio desse período, será, em termos da descarga mé-

dia: 

Uo = r + n – d (descarga utilizável anual) 

           n + 0,5 

Com o termo constante do denominador (0,5), atende-

se à necessidade de prolongar, por um semestre de estiagem, 

após o término do período de depleção propriamente dito, a dis-

tribuição d’água para irrigação ou outros fins; previsão que se 

impõe, tendo em vista a hipótese admitida de estar o açude cheio 

no inicio do período de depleção propriamente dito, o qual, nes-

tas condições, deve coincidir, com o fim do período, com o fim 

do semestre de chuvas (1° de julho nas condições mais gerais do 

Nordeste). 

Para um determinado valor de r, o período critico de 

depleção será o correspondente ao menor valor de Uo. 

O valor de Uo não poderá exceder o correspondente ao 

período de máxima depleção, que já implica na utilização, além 

da reserva, da descarga média afluente no período. 

Levando em consideração a última limitação, analisa-

remos, a seguir, os períodos de depleção dos rios Quixeramo-

bim, em Quixeramobim, Ceará; Jaguaribe, em Orós, no mesmo 

Estado, Piancó, em Curema e Aguiar, em Mãe D’água, no Esta-

do da Paraíba; em cada caso determinaremos os valores de Uo para 

as depleções máximas observadas nos períodos considerados. 
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a) Rio Quixeramobim, em Quixeramobim 

 

Área da bacia ............................................................... 7,7000 km² 

Descarga média anual .................................................... 423,4 hm³ 

Descarga média por km² da bacia.................................. 0,055 hm³ 

Característica do período correspondente 

 à máxima depleção  .............................................. N = 16, d = 7,4 

Período de observação .................................................. 1912-1942 

Limite superior de Uo  ................................................ r + 16 – 7,4 

                                                                                         16 + 0,5 

 
 

Verifica-se pelo quadro acima que os períodos críticos 

de depleção correspondente a n = 4, d = 3,6; n = 6, d = 4,9; n = 

16, d = 7,4. 

Calculando-se os limites de aplicação correspondentes, 

vem: 

 

r + 6 – 4,9 = r + 16 – 7,4   r = 3,77  

       6,5              16,5 
 

r + 4 – 3,6 = r + 6 – 4,9    r = 1,47 
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       4,5                 6,5 

Até r = 1,47 prevalece o período n = 4, d = 3,6 

De r = 1,47 a r = 3,77 o período n = 6, d = 4,9 

Para r> 3,77, o período n = 16, d = 7,4 

Para caracterizar a bacia do Quixeramobim, em Quixera-

mobim, faremos n = 6, d = 5 e n = 16, d = 8 

Nestas condições vem: 
 

 

O período critico n = 6, d = 5 prevalecerá até r = 3,55; daí 

para cima deve prevalecer o período n = 16, d = 8. 
 

b) Rio Jaguaribe, em Orós. 
 

Área da bacia ............................................................... 25.100 km² 

Descarga média anual ................................................... 1,416 hm ³ 

Descarga média por km² da bacia................................ 0,0565 hm³ 

Período de observação .................................................. 1912-1942 

Características do período correspondente 

 à máxima depleção .................................................. N = 16, d 7,6 

Limite superior de Uo ................................................. r + 16 – 7,6 

                                                                                       16 + 0,5                                                                                                     
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Para caracterizar a bacia do Jaguaribe, em Orós, pode-

mos, assim, com segurança, adotar os mesmos característicos 

adotados para a de Quixeramobim. 

 

n = 6, d = 5 e n = 16, d = 8 

Válido o primeiro período critico até r = 3,55 e o se-

gundo daí para cima. 

 

c) – Rio Piancó, em Curema 
 

 Área da bacia ................................................................ 6,840 km² 

Descarga média anual ....................................................... 682 hm³ 

Descarga média por km² da bacia................................ 0,0995 hm³ 

Período de observação .................................................. 1911-1942 

Característica do período correspondente 

 à máxima depleção (1925-1939) .......................... n = 15, d = 5,1 

Limite superior de Uo ................................................. r + 15 – 5,1  

                                                                                       15 + 0,5 
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Verificar-se pelo quadro acima que os períodos críticos 

de depleção correspondem a n = 4, d = 3,0 e n = 15, d = 5,1. O 

primeiro período é valido até r = 2,64; o segundo, para valores 

superiores de r. Tenho em vista que os valores baixos de n ten-

dem a sobrestimar o valor da acumulação parece mais prudente 

adotar para características dos períodos críticos de depleção do 

Piancó, em Curema: 
                             

n = 4,d = 3,3 

n = 15,d = 6 

 

o que corresponde para aumentar de cerca de 20% a depleção 

máxima em 15 anos e de 10% a depleção no período de 4 anos. 

Nestas condições, vem: 
 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

144 

 

O período critico n = 4, d =- 3,3 prevalecera até r = 

2,7; daí para cima deve prevalecer o período n = 15, d = 6. 
 

d) Rio Aguiar, em Mãe D’água. 

 

Área da bacia ................................................................. 1,210 km² 

Descarga média anua ....................................................l111,2 hm³ 

Descarga média por km² da bacia.................................. 0,092 hm³ 

Período de observação .................................................. 1911-1942 

Característica do período correspondente  

à máxima depleção (1928-1942)  .......................... n = 15; d = 5,0 

Limite superior de Uo  ................................................ r + 15 – 5,0 

                                                                                      15 + 0,5                                                                                                           
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Admitiremos em face dos elementos constantes do 

quadro, os mesmos característicos de depleção a que chegamos 

para a bacia contígua do Piancó: 

n = 4,d = 3,3 até r = 2,7; para valores superiores de r, n = 15, d = 

6. 

IV – VOLUME D’ÁGUA ANUALMENTE 

 DISPONÍVEL 
 

Sendo: 
 

A – Primeira aproximação 
 

D – a descarga média anual do rio, no local do açude, em hm³. 

n – o período critico de depleção, em anos; 

d – a depleção máxima no período para uma descarga efluente anual 

igual à descarga afluente média anal para o açude 

D – em termos desta descarga média; 

r – o reserva bruta disponível no açude, acima do nível mínimo de 

derivação, no começo do período de depleção, em termos da 

descarga média anual para o açude; 

h – a lâmina d’água correspondente a r, em metros; 

c – a altura média anual de chuvas na bacia hidráulica do açude, no 

período critico, em metros, multiplicado por ___n___ 

                                                                 n + 0,5 

p – a perda média anual absoluta da altura no açude, por evaporação 

e infiltração, em metros; 

u – o volume total médio derivável anualmente do açude, no período 

de depleção, em termos da descarga média anual para o 
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açude; é o índice de derivação da descarga média; 

U – o mesmo volume em hm³; 

k – o rendimento do açude, no período de depleção; relação entre o 

volume utilizável ou derivável e a soma desse volume e do vo-

lume de perdas, naquele período, vem: 

 

a) Volume total disponível no período critico de depleção, em 

termos da descarga média; 

                    v = r + n - d 

b) Volume total bruto anualmente disponível no período de de-

pleção prolongado por semestre de estiagem, em termos da 

descarga média: 

                 Uo = r + n – d 

                         n + 0,5 

c)  Perdas anuais médias, compensadas, por evaporação e infil-

tração, no açude, no período de depleção, em termos da des-

carga média anual, admitindo-se que sejam iguais às que 

ocorreriam em um reservatório cilíndrico de altura d’água h 

e volume r: 

P = r(p – c) 

             h 

e, finalmente, desde que o açude não sangre no período criti-

co: 
 

      u = Uo – P = r + n - d _ r (p – c)  (1) 

                            n + 0,5           h 
 

      U = u x D     (2) 
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K = __u__ = ___u___   (3) 

               u + p     r + n – d 

                             n + 0,5 

 

 

B – Retificação 
 

Determinados os valores de u e U, com a admissão da hi-

pótese simplificada de que nos servimos para calcular as perdas 

compensadas por evaporação e infiltração no período critico (p), um 

artifício muito simples nos permite calcular co maior aproximação o 

rendimento do açude, K, e os valores do volume total médio anual 

derivável. 

Chamando K’, u’ e U’, respectivamente, os valores retifi-

cados de k, u, U, teremos: 

U' = k’ r + n - d  

                                      n + 0,5 

                                       U’ = u’ x D 

Para esse efeito: 

- Divide-se por planos horizontais, a parte da bacia hidráu-

lica correspondente à reserva bruta disponível no come-

ço do período critico de depleção, em faltas de volume 

V1, V2…, Vn, em hm³, e alturas a1, a2…, an, em me-

tros.  

- Determinam-se as áreas médias expostas corresponden-

tes a cada fatia, A1, A2…,An, em Km²: 

A1 = V1 
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         a1 

A2 = V2 

       a2 

                                An = Vn  

    an  

 = Calculam-se os rendimentos no período de um ano 

(K1, K2,. Kn), para as zonas correspondentes a ca-

da fatia, e para o volume anualmente derivável, U, 

anteriormente determinado: 

K1 = _____U____ 

          U + A1 (p – c) 
 

K2 = _____U____ 

         U + A2 (p – c) 
 

Kn = _____U____ 

         U + An (p – c) 

 

- Determina-se o volume utilizável correspondente a 

cada fatia, com base nos índices de utilização acima 

calculado: 

 

U1 = K1 . V 

  U2 = K2 . V2 

   Un = Kn . Vn 

 

Nestas condições o valor retificado do índice de utili-

zação corresponde a r, isto é, a capacidade bruta utilizá-
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vel da bacia hidráulica, será: 

 

K = ∑uf = U1 + U2 + …+ Un = U1 + U2 + …+ Un  

       ∑vf     V1 + V2 + …+ Vn                 R 

 

sendo R a reserva utilizável em hm³. 

A natureza do problema torna dispensável nova retifi-

cação. 

 

V – CENTRO DE MASSA UTILIZÁVEL 
 

A altura do centro de massa utilizável acima do nível 

mínimo de derivação – e no período de depleção – é dada pela 

formula: 

 

Z = ∑z . Uf = Zf + Z2 . U2 +…+ Zn . Un 

       ∑uf                U1 + U2 +…+ Un 

 

em que U1 . U2… Un, correspondem aos volumes utilizáveis 

das fatias em que se dividiu a bacia hidráulica para determina-

ção do valor retificado do rendimento do açude no período de 

depleção (K’), e Z1, Z2…, Zn são as alturas dos centros de cada 

fatia acima do nível mínimo de derivação.  

 A carga correspondente ao centro do nível mínimo de 

derivação acima do nível das águas de fuga. 

Conhecida a altura e o volume da água disponível anu-

almente no período de de- pleção, a energia teoricamente 
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disponível, em média por ano, nesse período, será: 

Ea = 23732 . U’ . Hc (Kwh) 

E a energia total disponível no período: 

Et – 2373 . n . U’ . Hc (Kwh) 

U’ é expresso em hm³ e Hc em metros. 

VI – CURVA DE PERMANÊNCIA DE NÍVEIS 
 

Considerando-se nula a alimentação do açude no perí-

odo de depleção, isto é, que apenas se contasse nesse período 

com a reserva r, os tempos de esgotamento das diferentes fatias 

em que foi dividida a bacia hidráulica seriam, para a derivação 

anual de U’. 

T°1 = U1 anos 

 U’ 

T°2 = U2 anos 

 U’ 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

T°n = Un ano 

    U’ 

 

Como o açude recebe, durante o período de depleção, n 

– d descargas médias, a duração das fatias, no período de deple-

ção será: 

T1 = T°1 r + n - d = Tº1 . s 

r 

T2 = T°2 r + n - d = T°2 . s 

r   



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

151 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tn = T°n r + n - d = T°n . s 

r 

 

conhecidos os valores de T1, T2…, Tn, e as cotas su-

periores e inferiores das fatias correspondentes, traçar-se à curva 

de permanência de níveis do período de depleção. 

A soma dos valores T1, T2, …, Tn, deve ser igual a a + 

0,5, isto é, ao período de depleção acrescido de um semestre de 

estiagem; caso haja pequena divergência, como é natural, dando 

àquela soma um valor diferente, n’, os valores encontrados ini-

cialmente de T1, T2, … Tn, devem ser multiplicados pela rela-

ção n + 0,5 antes de traçada a curva de permanência. 

  n’ 

 

VII – DISTRIBUIÇÃO, PARA IRRIGAÇÃO,  

DO VOLUME D’ÁGUA DISPONÍVEL,  

NO CURSO DO ANO 
 

Não parece passível de discussão que todas as formas 

de utilização de um grande açude devam, no Nordeste, ser su-

bordinadas às necessidades de irrigação. 

A água deve ser conservada, tanto quanto possível e 

necessário: 

a) – para assegurar, na bacias de irrigação, uma área 

determinada de culturas normais, na estação de chuvas, contra as 
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emergências de uma seca ou deficiência acidentais de um inver-

no normal; 

b) – para garantir no período normal de estiagem (julho 

a dezembro, em regra), uma área de culturas irrigadas variável 

com o consumo d’água efetivo na estação de chuvas que o pre-

cedeu, mas que, no mínimo, deve corresponder à área ocupada 

pelas culturas permanentes na bacia de irrigação, área em cada 

caso fixável pela administração, tendo em vista a maior ou me-

nor estabilidade do sistema. 

Chamando U’ o volume d’água derivável anualmente 

do açude e U’p o volume d’água necessário para manter as cul-

turas permanentes, num semestre de estiagem, U’p = U’i servirá 

para determinar a área máxima irrigável pelo açude; nestas con-

dições, o volume U’p poderá ser utilizado nas turbinas durante a 

estação de chuvas, independentemente das exigências de irriga-

ção, sem prejuízo de equilíbrio do sistema e corresponderá tam-

bém ao volume mínimo derivável num semestre para fins de 

geração de energia. 

 

VIII – VAZANTES E LOTES SECOS 
 

As áreas exploradas anualmente nas bacias hidráulicas 

dos açudes compreendem: 

 

a) – os terrenos úmidos descobertos no período de esti-

agem e que constituem as vazantes propriamente 

ditas; 
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b – as áreas compreendidas entre o nível das águas do 

açude no inicio da estiagem e a soleira do san-

gradouro, a que chamaremos área de vazantes se-

cas; 

c) – as áreas desapropriadas acima da cota da soleira 

do sangradouro e que constituem lotes secos pro-

priamente ditos. 

a) – Vazantes propriamente ditas: 

 

Chamando Aj a área inundada pelo açude, em hectares, 

no inicio do período de depleção e Af a área inundada ao nível 

do porão, a área total descoberta pelo rebaixamento do nível das 

águas do açude no decurso do período de depleção seria: 

 

Aj – Af hectares 

 

se o ataque não fosse alimentado durante o período, e corres-

ponderia, assim, a reserva r. 

Recebendo o açude, durante o período de depleção, n – 

d descargas médias, a área descoberta será, de fato: 

 

Ad = (Aj – Af) (r + n - d) 

        r 

representa a parcela 

 

(Aj – Af) (n - d)  

r 
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a área acrescida pelo descobrimento mais de uma vez de certas 

partes da bacia hidráulica em conseqüência da alimentação re-

cebida. 

Chamando Adv área descoberta durante os semestres 

de estiagem do período de depleção, e Adj a área descoberta 

durante os semestres de chuvas ou de inverno, vem, 

 

Ad = Adv + Adj’ 

 

constituindo a parcela Adv’ propriamente, a área total de vazan-

te descoberta e 

 

W = _Adv_ 

       n + 0,5 

 

a área média descoberta de vazante por ano. 

A área Adv é descoberta: 

a) – em conseqüência das perdas por evaporação e in-

 

b) – em conseqüência da utilização da água armazena-

da (A²dv). 

Chamando: 

Pe – altura d’água total compensada que se perde por evapora-

ção e infiltração no período de depleção, em metros; 

PV – a altura d’água total perdida por evaporação e infiltração 

nos semestres de es- tiagem do mesmo período, em 
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metros; 

 a fração do volume d’água total distribuída no período de –ے 

depleção correspondente à distribuição nos semestres de 

estiagem; 

h – a altura d’água correspondente a r, em metros; 

      vem: 

       Ad . Pe . Pv = Ad . Pv  

                         h    Pe                   h 

      A²dv = Ad . h . Pe . ے 

                           H 

Sendo: 

  

       Pe = n . (p - c) 

       Py = 0,5 np + 0,5p = 0,5p (n + 1) e 

 

Fazendo: 

      n x + 0,5, onde x é a fração máxima do volume total ے =       

                n + 0,5 

 

distribuído anualmente a utilizar num semestre e recordando que  

 

Ad = (Aj – Af) . (r + n - d) 

                                         r 

 

Vem, feitas as distribuições necessárias 

W =_ Adv_ = 

     n + 0,5 
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 = (Aj – Af) . (r + n - d)    0,5 p (n + 1) + h - n (p - c) . nx + 0,5 

          r (n + 0,5)                          h                   h              n + 0,5 

hectares (4). 

b) Vazantes secas: 

admitiremos que a área de vazantes secas média anual 

seja a correspondente à área exposta média do açude no período 

de depleção. 

Sendo K’ o rendimento do açude, o coeficiente de per-

das será 1 – K’, e a perda total compensada por evaporação e 

infiltração no período de depleção: 
 

(r + n - d) (1 - K’) D hm³ 

Nestas condições a área média exposta será: 
 

Ae = 100 (r + n - d) (1 - K’) D hectares (5) 

         n (p – c) 
 

e a área média de vazantes secas disponível anualmente: 

 

W1 = Aj – Ae hectares (6) 

 

Onde Aj é a área inundada no inicio do período de depleção ou 

seja, em regra, na soleira do sangradouro. 

A exploração de W1, é limitada aos períodos de estiagem, ou 

melhor, aos semestres secos, no Nordeste; exige, assim, irriga-

ção, que pode ser feita por c) – Lotes secos. 
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Os lotes secos são áreas de culturas normal de inverno. 

 

 

 

 

IX – ENERGIA 
 

As usinas instaladas ao pé de reservatórios de acumu-

lação destinados, primordialmente, a satisfazer as necessidades 

de irrigação, funcionam, em principio, como usinas ao fio 

d’água em que as limitações do deflúvio natural do rio são subs-

tituídas pelas das descargas comandadas pelas necessidades de 

irrigação. A esse inconveniente, há que acrescentar o resultante 

da grande oscilação com o aumento da relação entre a queda 

criada pela barragem e a queda total disponível. 

Se considerarmos de 20% e 80% do volume total dis-

tribuível no ano, as parcelas mínima e máxima, respectivamente, 

distribuíves nos dois semestres, e admitirmos que o uso semes-

tral para irrigação comporte o emprego da descarga média cor-

respondente, já será de um para quatro a relação ente as descar-

gas médias extremas engolidas pelas turbinas nos dois semes-

tres. A descarga média mensal exigida pela irrigação varia, en-

tretanto, no decurso do semestre, em faze das necessidades das 

culturas, podendo, no mês de maior irrigação, exceder de 40% a 

descarga média no semestre; agravam-se, assim, ainda mais, as 

condições de instabilidade do sistema. 

Quando os terre- nos irrigáveis começam ao pé 
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da barragem, não há como atenuar esse grave inconveniente. A 

energia total disponível, pela irregularidade de sua distribuição 

no tempo, perde grandemente em valor e deve ser considerada 

um subproduto da irrigação. Para fixar a potencia máxima a ins-

talar convém, nesses casos, estudar, em face das condições pe-

culiares a cada sistema, para assentar as idéias, e sem considera-

ção do fator de carga, para evitar perturbação no regime diário 

de funcionamento dos canais, as três hipóteses seguintes: 

 

a) – Fixação da potencia máxima com base na carga 

baricêntrica e na descarga média correspondente 

ao volume mínimo derivável num semestre; 

b) – Idem, com base na carga baricêntrica e na descar-

ga média correspondente ao volume d’água deri-

vável anualmente; 

c) – Idem, com base na carga bacirêntrica e na descar-

ga média correspondente ao volume máximo de-

rivável num semestre. 

 

Em nenhum dos casos será dispensável usina termo elétri-

ca integradora, para atender, nos limites do razoável, as variações de 

potencia disponível; a viabilidade econômica de criação de indústria 

eletroquímicas ou eletrometalúrgicas, a utilização, durante a estação 

de irrigação, de energia para bombeamento, e a interconexão com 

sistema de usinas que possa beneficiar das potencias, temporárias 

disponíveis, no semestre de maior irrigação, entre outro, são elemen-

tos a ter em vista no exame da conveniência das instalações 
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correspondentes às hipóteses b) e c). 

Havendo possibilidade de regularização das descargas 

em obra de acumulação situada a jusante da barragem principal, 

forma esta o reservatório de regularização interanual e aquela 

um reservatório de regularização sazonal. No reservatório de 

montante é regularizada, durante o ano, a descarga, para geração 

de energia; no de jusante, a descarga para irrigação. O problema 

de energia torna-se, assim, até certo ponto, independente do de 

irrigação, e diminui o grau de instabilidade do sistema. 

Na determinação da potencia máxima a instalar é in-

dispensável, ainda neste caso, considerar as três hipóteses ante-

riormente aludidas, já agora, entretanto, dado que a regulariza-

ção da descarga diária se fará a jusante, com a consideração do 

fator de carga, o que, no caso desse fator ser 0,5, por exemplo, 

dobra as potencias a instalar. 

As instalações térmicas integradoras deverão atender 

nas hipóteses a) e b) tão somente as variações do nível d’água 

no açude; na hipótese c), entretanto, há que considerar também a 

variação da descarga do semestre de maior pondente só será 

justificável em condições muito especiais. 

O problema é, por sua natureza, complexo, não com-

portando solução geral esquemática, só a consideração cuidado-

sa e prudente dos elementos de julgamento peculiares a cada 

obra poderá orientar com segurança as soluções concretas. 

 

X – ABSORÇÃO DE CHEIAS 
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A parcela de capacidade de acumulação destinada à 

absorção de cheias, ressalvada a decorrente da utilização e das 

perdas no período de estiagem, diminui a reserva bruta disponí-

vel no inicio do período de depleção. O problema deve ser estu-

dado especialmente, em cada caso, para fixação dessa reserva e 

dos mais valores a ela ligados e que caracterizam o inicio daque-

le período. Num açude que não sangre, regularizando, portanto, 

100%, é completo o domínio sobre as cheias. A acumulação de 

duas ou menos três descargas médias, mais comum no Nordeste, 

não é, entretanto, garantia contra os invernos excepcionais que, 

em regra, estão integrados em séries de anos úmidos, em que a 

capacidade de absorção resultante, naturalmente, de utilização e 

das perdas da estiagem se reduz ao mínimo. No triênio 1924-

1926, despejou o rio Jaguaribe, em Orós, 8,8 descargas médias. 

A prevenção contra as secas exige reservas acumula-

das; a absorção de cheias, impõe reserva de espaço para acumu-

lação; as funções do açude são, assim, nos dois casos, contradi-

tórios; ajusta-las, com prejuízo de uma ou de outra, de acordo 

com as condições de cada obra, é o problema a resolver pelo 

engenheiro. 

 

XI – EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
 

A titulo de exemplo determinaremos os elementos in-

trínsecos de aproveitamento do açude Orós, para a acumulação 

máxima prevista (com empregos de compostas móveis): 3.900 

hm³. A acumulação é limi- tada pela ponte da estrada de 
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ferro em Iguatu. A sua aceitação, com o emprego de comporta 

móveis, implica em nenhuma atenuação máxima de cheia admi-

tida: 4.000m³/seg. 

 

 

Característica do período critico de depleção: 

 

a) – Gerais .................................................... n = 6,d = 5(r = 3,55) 

b) – Especiais ............................................... p = 2,400mC = 0,500 

 

Descarga média anual afluente (D) (1912-1942) 1.416,0 hm³ 

 

Características de acumulação: 

Cota d’água no inicio de depleção (Hj) ............................ 206,5 m 

Acumulação correspondente (Rj) ............................... 3.900.0 hm³ 

Cota do porão (Hf) ........................................................... 176,0 m 

Acumulação correspondente (Rf) .................................... 80,0 hm³ 

Altura disponível: 

H = Hj – Hf = 206,50 – 176,00 = ....................................... 30,5 m 

R = Rj – Rf = 3.900,0 – 80,0 = ................................... 3.820.0 hm³ 

r = R = 3.820,00 = .................................................................. 2,70 

      D        1.416 

Volume d’água derivável anualmente (U’): 

a) Primeira aproximação 

Índice de derivação de descarga média:  

 

U = r + n – d r(p - c)  
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       n + 0,5        h 

    = 2,70 + 6 – 5 2,70 (2.400 – 0,500)  

           6 + 0,5               30,5 

    = 0,570 – 0,168 = 0,402 

 

Volume d’água derivável anualmente: 

 

U = u . D = 0,402 x 1.416,0 = 570,0 hm³ 

 

Rendimento do açude: 

 

K =      u        =  _    0,402    _=    0,705 

       r + n - d       2,70 + 6 – 5    

        n + 0,5            6 + 0,5 

b) Retificação. 

No quadro I estão resumidos os elementos necessários 

para retificação dos valores de u e U, determinação do centro de 

massa utilizável e da curva de permanência de níveis no período 

de depleção. A parte da bacia hidráulica correspondente à reser-

va disponível foi dividida, para esse efeito em 16 fatias; a pri-

meira, entre as cotas 206,50 e 206,00, com altura de 0,50 m e as 

demais em 2 metros de altura. Temos, sucessivamente: 

 

  K’ =  ∑  Uf   = ∑  Uf   = 2.344,9 = 0,614 

           ∑ Vf          R          3.280,0 

  u’ = K’ . r + n – d = 0,614 . 2,70 + 6 – 5 = 0,350 

                  n + 0,5                     6 + 0,5 
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  U’ = u’ . D = 0,350 x 1,416,0 = 494,0 hm³ 

 

Para estudo de outras acumulações em torno da exami-

nada, poderá ser aceita essa relação para evitar a organização, 

em cada caso, do Quadro I, na retificação dos valores de K, u, 

U. 

 

Carga baricêntrica (Hc): 

Altura do centro de massa utilizável acima do nível do 

porão é (Quadro I): 

 

Z =  ∑ z . Uf  = 48.094   = 20,50m 

       ∑ Uf            2.345  

e corresponde à cerca de 2/3 da altura d’água disponível (h). 

A soleira do canal de fuga do poço dos Bagres está na 

cota 150,00; admitindo que o nível das águas de fuga das turbi-

nas esteja na cota 155,00 e sendo 176,00 m a cota corresponden-

te deste ao nível mínimo de derivação, ou cota do porão: 

 

Zo = 176,00 – 155,00 = 21,00 m e a carga baricêntrica: 

        Hc = Zo + Z = 21,00 + 20,50 = 41,50 m 

 

Curva de permanência de níveis: 

 

Com os valores de T’f constante do Quadro I foi traça-
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do a curva de permanência de níveis d’água no período de de-

pleção. 

 

 

 

 

Vazantes descobertas: 

 

a) Vazantes propriamente ditas (x):  

    Aj = 34,200 há   r = 2,70 

    Af = 1.600 há    h = 30,50 m 

        Fazendo x = 0,8 

 

W = (Aj – Af) (r+n-d)    0,5 p (n + 1) + h – n (p – c) . nx + 0,5  = 

             r (n + 0,5)                  h                     h              n + 0,5 

 

 

= (34.200 – 1.600) (2,70 + 6 – 5)   0,5 x 2,4 (6 + 1)  + 

               2,70 (6 + 0,5)                            30,5 

 

+ 30,5 – 6 (2,4 –0,5) . 6 x0,8+0,5   = 5.400 há em média por ano 

             30,5                   6 + 0,5 

 

 

b) Vazantes secas (W1): 

área média exposta (Ae) 

             Ae = 100 (r + n – d) (1 – k’) D = 
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                                    n (p – c) 

     = 100 (2,70 + 6 – 5) (1 – 0,614) 1.416,0 = 17.700 há 

                                     6 (2,400 – 0,500) 

 

W1 = A1 – Ae = 34.200 – 17.700 = 16.500 há disponíveis, em 

média, por ano. 
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PARTICIPAÇÕES DAS SUPERFÍCIES 

APLAINADAS NAS PAISAGENS DO 

NORDESTE BRASILEIRO 

 

AZIZ NACIB AB’SÁBER 

 

Notável, sob todos os títulos, é a participação das su-

perfícies, aplainadas na composição dos compartimentos de re-

levo e na caracterização das paisagens do Nordeste semi-árido. 

Pode-se afiançar, sem receio de erro, que o Nordeste seco dispu-

ta com o Brasil Central a primazia – dentro dos quadros morfo-

lógicos do território brasileiro – em relação à participação regio-

nal de velhas e modernas superfícies aplainadas. Alias, os efei-

tos paisagísticos dos pediplanos interiores, ainda hoje suspeitos 

às ações de climas semi-áridos (ao contrário do que aconteceu 

com outras áreas) e revestidos pela vegetação das caatingas, 

contribuíram para fixar um dos termos de maior capacidade de 

evocação de ambientes globais, existentes em todo o território 

brasileiro: a palavra sertão. 

Se é que no Brasil Central – em pleno domínio dos cer-

rados – a participação das superfícies de cimeira na conforma-

ção da paisagem dos chapadões intermináveis é de uma ação de 

presença única e quase impar, no Nordeste semi-árido as super-

fícies aplainadas participam, por igual, e de modo absolutamente 

esquemático, tanto na paisagem das cimeiras de maciços anti-

gos, quanto na monótona paisagem das largas depres-
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sões interplanáticas ou intermontanasdo do inerior. E nem pode-

ria ser de outra maneira, pois o Brasil Central é o setor de maior 

macissividade de todo o Planalto Brasileiro, enquanto o Nordes-

te interior é a área onde se processa o maximo da penetração dos 

fenômenos de pediplanação terciária, produzindo sucessivos 

alargamentos e afeiçoamentos dos compartimentos interplanáti-

cos regionais (vide mapa geomorfologico do Brasil). Note-se, 

porém, que no domínio das caatingas, as superfícies aplainadas 

exibem-se tão bem em alguns altos de maciços antigos (Borbo-

rema), como nos reversos de cuestas talhadas em arenitos e con-

glomerados paleozóicos (Ibiapaba), assim como, por toda a par-

te, e de modo particularmente expressivo nas extensas depres-

sões interplanáticas, em áreas tão afastadas quanto no NE da 

Bahia, o interior de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará e porções central e sudeste do Piauí. 

Em 1953, destacávamos que a Borborema, em face dos 

outros núcleos salientes do Escudo Brasileiro, caracterizava-se 

por uma “surpreendente conservação de seus níveis de erosão e 

pelo rejuvenescimento relativamente modesto a que foi sujeita 

nos períodos geológicos mais recentes” (Ab’Sáber, 1953, p. 54). 

Na Realidade, à exceção do caso das superfícies aplainadas do 

topo dos planaltos cristalinos do Brasil Central, nunca pudemos 

encontrar, no pais, uma participação das paisagens atuais, como 

é o caso do maciço da Borborema. Viagens posteriores, as mais 

diferentes áreas do domínio dos sertões semi-áridos, nos leva-

ram a modificar bastante tal impressão, pois pudemos constatar 

que a participação maior das superfícies aplainadas nos 
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cenários das paisagens nordestinas diz respeito principalmente 

às extensas superfícies interplanálticas, as quais, iniciando-se no 

NE da Bahia, envolvem a Borborema e penetram pelo Ceará a 

dentro até os sopés da Ibiapaba e do Araripe. Se por um lado, o 

maciço antigo da Borborema – disposto em abobada – é total-

mente envolvido por extensões dos pediplanos sertanejos dos 

fins do Terciário, a própria chapada do Araripe, a grande meseta 

sertaneja, também foi atingida por todos os sues quadrantes pe-

los efeitos de uma circundescnudação, restando envolvida pela 

ação coalescente das aplainações efetuadas mais ou menos, na 

mesma época. 

Jean Tricart, que sempre foi um tanto cético em relação 

aos estudos de superfícies aplainadas no Brasil, logo que reali-

zou pesquisas de campo no interior baiano, não teve duvidas em 

reconhecer a importância da presença das superfícies aplainadas 

na região. Sobre o assunto assim se expressava Tricart, em 

1957: “São freqüentes, na Bahia, as grandes superfícies de 

aplainamento que caracterizam mesmo a paisagem. São superfí-

cies bem desenvolvidas, que se tornam particularmente nítidas 

em certos casos. É o que ocorre quando, capeando as formações 

cretáceas, formam as chapadas e os tabuleiros e, também quando 

cortam rochas cristalinas à margem ocidental da fossa cretácea”. 

(Tricart, 1957). 

O estudo das superfícies aplainadas no Nordeste brasi-

leiro, iniciado por Roderick Crandall (1910), através um certo 

número de constatações bastante aproveitáveis, sofreu posteri-

ormente uma infeliz regres- são, devidos os efeitos biblio-
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gráficos de uma síntese particularmente mal feita da lavra de 

Pierre Denis (1927), geógrafo a quem, de resto, a bibliografia 

geográfica do país muito deve. A síntese inadequada de Denis, 

veio a ser repetida, indiscriminadamente, por diversos pesquisa-

dores, no Brasil e no exterior, prejudicando em muito a marcha 

dos conhecimentos geomorfologicos sobre aquela notável área 

de nosso território. Em diversas oportunidades, em trabalhos 

regionais ou trabalhos de historiografia cientifica, já analisamos 

as graves conseqüências de falsa interpretação das idéias tão 

promissoras a acertadas de Roderick Grandall (Ab’Sáber, 1953, 

p. 62 (c) 1956, pp. 9-13). Os conhecimentos posteriores a 1956, 

incorporados à bibliografia cientifica graças aos trabalhos de 

Jean Dresch (1957, 1957a), Pierre Birot (1957), Paul Fenelon 

(1957), Jean Tricart (1957), Manuel Correia de Andrade (1957), 

Gilberto Ozório de Andrade (1958), e Jean Demangeot (1959, 

1960), constituem um aperfeiçoamento ponderável daquilo que 

se pode fazer para o re-encaminhamento do assunto, após um 

trabalho de revisão critica da lavra de Fernando de Almeida 

(1951) e das novas observações de campo por nos publicadas 

em 1953. 

Do ponto de vista geomorfogenético tem importância 

básica, na explicação das superfícies aplainadas nordestinas, a 

ponderação de Dresch (1957); “Les phases humides et siches qui 

se sont succedé à plusiens reprise au Quaternaire on determine 

l’alternance de systema d’erorsion differents, chacun preparant 

l’action de l’autre, et introduit jusqu’na coeur du sertão des nu-

ances que cachê au passante la monotonie de la caatinga”. 
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OS TETOS LOCAIS DA BORBOREMA:  

SIGNIFICADO GEOMORFOLÓGICO 
 

Pelo estudo dos restos observáveis dos mais elevados 

testemunhos geomórficos de antigas superfícies de cimeira, ins-

critos localmente no Planalto da Borborema, pode-se aquilatar 

fatos importantes da história geomorfológica regional. Notes-se 

que são relativamente exíguos os setores de relevo do principal 

maciço antigo do Nordeste brasileiro (Borborema), onde podem 

ser observados resíduos das superfícies de cimeira mais antigas 

e topograficamente mais elevadas. Por outro lado, cada um des-

ses pequenos conjuntos de relevos residuais, que pontilham a 

superfície de aplanamento da cimeira da Borborema, parece ser 

o resultado de uma história geomorfológica particular e não ge-

neralizável. Daí nossa preocupação em estuda-los para melhor 

os caracterizar. 

Quatro pequenos setores topográficos da Borborema 

asilam restos de tais superfícies, sob a forma de altos maciços 

aplainados espacialmente reduzidos, ou sob o aspecto de antigos 

inselbergs da superfície de cimeira mais geral daquele planalto 

cristalino. Referimo-nos ao bloco elevado da Serra do Triunfo 

(Pernambuco), ao maciço saliente e aplainado da Serra do Gi-

gante (nome arcaico), situado a SSW de Garanhuns (Pernambu-

co), ao maciço residual de Garanhuns (Pernambuco), e ao pico 

do Jabre e formas residuais geneticamente análogas da 
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Serra de Teixeira (Paraíba-Pernambuco). 

Ao que pudemos observar, em nossas diversas viagens 

em diversos quadrantes e rebordos da Borborema, é na porção 

sul-sudoeste daquele importante maciço antigo nordestino, que 

se encontram os verdadeiros remanescentes da superfície de 

cimeira mais antiga de toda a Borborema, ainda que topografi-

camente a região não seja mais elevada do que a Serra do Triun-

fo, onde o alçamento tectônico parece ter sido mais pronuncia-

do, em fase pós-cretácica. Em verdade, a serra do Gigante (no-

me arcaico) se comporta como uma espécie de massa de relevo, 

desdobrada acima da superfície de cimeira espacialmente mais 

desenvolvida, existente em diversos quadrantes do maciço anti-

go regional. Trata-se de setores similares aos do maciço de Ga-

ranhuns, em altura, porém dotados de topografia de topo mais 

plano, maciço e continuo. Dadas às diferenças litogógicas que 

separam essas duas áreas (granitos no maciço de Garanhuns; 

gnaisse e xistos na Serra do Gigante), a evolução geomorfica de 

ambos, após os diversos soerguimentos e “bombeamentos” pós-

cretáceos, foi suficiente para a criação de alguns contrastes entre 

eles. Enquanto a Serra ao Gigante constitui todo um maciço re-

sidual, o maciço de Garanhuns se comporta como o remanescen-

te reduzido de um escalão superior da Borborema, que outros se 

estendia até a serra do Gigante e áreas adjacentes. O certo é que, 

do ponto de vista de conjuntura das aplainações regionais, tanto 

o maciço de Garanhuns como a área de Serra do Gigante, com-

portam-se como notáveis remanescentes da superfície de cimeira 

mas antiga de todo o Nor- deste Oriental. Na região, há 
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como um desdobramento das cimeiras: a mais antiga e restrita 

(superfície da Serra do Gigante e do maciço de Garanhuns), na 

categoria de maciço inselbergs de cumiada, restando a cavaleiro 

da superfície mais baixa e ampla dos altos da Borborema, a qual 

adquire feições de superfície de cimeira, quase que única, no 

topo das cristãs centrais (serra de Queimada), nas elevações su-

aves dos altos brejos paraibanos, na Serra de Teixeira e áreas 

adjacentes. Assim, para o N, o NE e NW da Borborema a super-

fície aplainada que estava em posição mais baixa na área de Ga-

ranhuns, passa a ser a mais alta, permanecendo a cavaleiro das 

pediplanos intermontanos modernos, grosso modo referíveis a 

chamada superfície dos Cariris Velhos. 

Muito embora as posições altimétricas nem sempre um 

critério valido para a identificação dos escalões de velhas super-

fícies aplainadas (sobretudo em relação a áreas que tenham so-

frido alguns desnivelamentos devido a ação da tectônica que-

brável), é de se notar alguns fatos de ordem altitudinal para bali-

zar a posição relativa de tais aplainamentos. É assim, por exem-

plo, que na região de Garanhuns – como em todo o S-SE da 

Borborema – a superfície de cimeira mais geral do conjunto é 

encontrada entre 850-900 metros em média (serra do Tara e re-

bordo sudeste da Borborema, a superfície alta de Garanhuns 

Serra do Gigante situa-se entre 1100 e 1150 metros. Disso resul-

ta que naquelas paragens, a superfície mais antiga, de idade pre-

sumivelmente trias-cretácica rebaixada ou cretácico inferior 

rebaixada, situa-se de 250 a 350 metros acima da superfície pa-

leogênica (cretácico- eocênica, aperfeiçada a ampli-
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ada até o Oligocêno). 

Note-se que, devido à interferência de climas úmidos 

ou sub-úmidos nesta fachada sul-oriental da Borborema, o re-

baixamento sofrido pelos elevados maciços residuais regionais 

deve ter sido bastante pronunciado. Trata-se de uma área de 

agreste e brejos de altitude, a qual desde há muito escapa dos 

efeitos da semi-aridês (exceção feita de um pequeno trecho da 

serra da Tara, não atingida pelos ventos úmidos barrados pelo 

próprio maciço de Garanhuns), comportando-se como quadros 

morfoclimáticos tropicais úmidos ou sub-úmidos, fato de grande 

importância para seus solos, vegetação e hidrologia, assim como 

para suas aptidões agrarias. Na região  de Garanhuns, os grani-

tos do maciço regional estão decompostos de 3 a 18 metros em 

média, em caráter universal para a região. Identicamente, para S, 

SE e S desta região, que é a área cafeeira de Pernambuco, a de-

composição superficial das rochas atinge alguns metros de pro-

fundidade, de modo homogêneo e extensivo, em relação a todas 

as litologias ali ocorrentes (gnaisses, granitos e xistos metamór-

ficos). A serra do Tara é o limite dos sertões semi-áridos, a des-

peito mesmo de se situar a poucas dezenas de quilômetros para 

NNW do maciço de Garanhuns. Tanto o maciço de Garanhuns 

como a Serra do Gigante constituem relevos residuais hoje sujei-

tos a climas sub-úmidos e úmidos, revestidos por matas orográ-

ficas e dotados de drenagens radiais de uma relativa perenidade 

quando comparada com a forte intermitência hidrográfica que 

domina por mais de 70% da área geral da Borborema. Se, em 

alguns lugares, há uma li- geira intermitência de drena-
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gem, devido ao desequilíbrio provocado por ações antrópicas na 

paisagem primária da região, ela, assim mesmo, é de duração 

curta, não chegando a prejudicar, areolarmente, a taxa de umi-

dade do solo e a posição dos lençóis d’água subterrânea. 

Pelo estudo dos restos observáveis dos mais elevados e 

salientes testemunhos de antigas superfícies de cimeira, inscritos 

localmente no planalto da Borborema, pode-se aquilatar fatos 

importantes da história geomorfológica regional. Alguns desses 

tetos residuais da grande abobada regional da Borborema são 

restos dos maciços antigos que precederam o envolvimento par-

cial da mesma pela sedimentação cretácea; outros parecem ser 

meros setores da abobada pré-cretácica alçados por epirogênese 

e tectônica pados quando da extensão final dos fenômenos de 

pediplanação contemporâneos ao fecho de sedimentação cretá-

cica, e retrabalhados pelos afeiçoamentos paleogênicos de tais 

pediplanos eo-terciários. 

 

 

A SUPERFÍCIE DA BORBOREMA E SEUS  

DEPÓSITOS CORRELATIVOS 
 

Em diversos quadrantes do principal maciço antigo do 

Nordeste Oriental brasileiro existem trechos aplainados, de tipo 

“sommital”, cortando rochas bastante diferenciadas entre si 

(granitos gnaisses, xistos) e constituindo a moldura mais habitu-

al dos horizontes daquele planalto cristalino. Na realidade, a 

freqüência com que apare- cem os restos de tal aplaina-
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mento relativamente antigo (paleogênico), nos permite conside-

ra-lo o mais amplo e importante de toda a história geomorfoló-

gica regional. A posição topográfica dos testemunhos dessa su-

perfície aplainada, a despeito de predominantemente correspon-

der ao topo de pequenos maciços ou cristas alinhadas (indistin-

tamente denominadas “serras” na toponímia regional), varia de 

região para região, devido a ação de fatos litológicos e a interfe-

rência de fatores morfoclimáticos. Alguns, dentre eles, têm uma 

certa expressão areolar, muito embora rebaixados pela ação cro-

siva de clima úmidos e sub-úmidos modernos: caso das saliên-

cias regionais maciças, representado pelo altos brejos da Paraí-

ba, que se estendem desde os arredores de Campina Grande até 

Areia e adjacências (650-680 metros). Outros, ainda, em geral 

mais estreito e alongados e tanto mais preservados quanto me-

nos atingidos pelos ventos úmidos de E e SE, correspondem ao 

topo aplainado de algumas cristas salientes ou de divisores ma-

ciços, mantidos por granitos, quartzitos ou xistos resistentes 

(Serra da Umburanas, Carnaió, Galante-Catuama, Cariris Ve-

lhos, Abas, Cabaças, Porcos), gritando em torno de 750 a 820 

metros. E por, fim, alguns remanescentes colocados na posição 

de degraus inferiores, em torno dos tetos sul-orientais da Borbo-

rema (Serra Redonda, Prata, Guariba, Palha, Olhos d’Água Sa-

lobro), situados entre 800-850 metros. 

Os estudos sobre superfícies aplainadas do Nordeste 

foram iniciadas de maneira brilhante, por Roderick Crandall, há 

pouco mais de meio século, tendo regredido de modo lamentá-

vel devido a um lapso de leitura de Pierre Denis, que 
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implicou em uma generalização inteiramente errônea, repetida 

por inúmeros autores até por volta de 1951. Crandall (1910, p. 

3) faz ver que “a Borborema parece ser um peneplano antigo, 

em vias de dissecação por diversos pequenos rios de parte orien-

tal, o mais importante dos quais o Paraíba, que vai diretamente 

ao Oceano, e na parte ocidental por tributários dos rios Assú e 

São Francisco”. Entretanto, a principal contribuição de Crandall, 

no setor do estudo das superfícies aplainadas nordestinas, disse 

respeito aos testemunhos de superfícies precretácicas exumadas, 

como é o caso da superfície existente no topo da Serra de Santa 

Catarina (Paraíba). Se é que a primeira das observações a respei-

to da área de extensão antiga do capeamento cretáceo na porção 

ocidental da Borborema pertence ao engenheiro francês L.E. 

Dombré (notas de viagens ao interior de Pernambuco, nos anos 

de 1874 a 1875, publicadas em 1895), é a Crandall que se deve a 

descoberta das relações entre a drenagem instalada em cima de 

tais coberturas pretéritas e a incisão profunda por elas efetuadas 

no embasamento de estruturas dobradas e aplainadas sobrejacen-

te. Já fizemos ver que não se falava ainda em drenagens epigê-

nicas, superimpostas ou herdadas, quando Crandall (1910) refe-

rindo-se a alguns cursos d’água que cruzavam cristas orientadas 

de rochas resistentes, em torno da Borborema, escreveu: “Existe 

aqui uma prova bem definida de um fato que se observa também 

em outros lugares, ou seja, traços de controle da drenagem por 

camadas que hoje em dia não mais existem aqui, e que se pre-

sume pertencerem à série cretácica”. Através dessas constata-

ções acertadas, Crandall formou-se o pioneiro das ob-
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servações e respeito dos fenômenos de superimposição pós-

cretácico no território brasileiro. entrementes, no que tange a 

observação especifica sobre superfícies aplainadas da Borbore-

ma, tanto nos trabalhos de Crandall como no de seus colegas de 

antiga I.F.O.C.S., apenas têm validade especial aquilo que foi 

gravado nos cortes e perfis esquemáticos de grande envergadura, 

através os sertões nordestinos. Enquadram-se nesse caso as con-

tribuições de Small (1913), Sopper (1913), Jacques de Morais 

(1924) e Williams (1926). As excelentes observações a respeito 

das direções estruturais no Nordeste Oriental, realizadas por 

Gerald Waring (1920) nos permitem cotejar as relações entre as 

redes de drenagem e os rumos estruturais básicos, visando in-

formes sobre casos de superimposição hidrográfica e casos de 

adaptações de drenagem e direções estruturais. 

A primeira revisão de conjunto a respeito dos proble-

mas de superfícies aplainadas no Nordeste foi realizada por Fer-

nando de Almeida (1951), num trabalho de critica a um estudo 

geral e teórico de Ruy Ozório de Freitas sobre “relevos polici-

clicos na tectônica do Escudo Brasileiro” (1951). Nesse estudo 

critico, após examinar as relações da cobertura detrítica da série 

Serra do Martins com os trechos aplainados da Borborema se-

tentrional, concluiu Almeida: “Parece-nos que se impõe a con-

clusão de ser a chamada peneplanície da Borborema um relevo 

evoluído em resistentes granitos, no clima seco local, a partir da 

superfície de erosão basal dos sedimentos da série Serra do Mar-

tins, exumada com a destruição destes. Essa superfície, elevan-

do-se para sul, condiciona a altitude das serras cristalinas 
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nos limites de Pernambuco e Paraíba, onde ultrapassam 800 

metros. Também se lhe deve atribuir o notável nivelamento de 

muitas serra graníticas e quartziticas em torno do planalto da 

Borborema, com as que perlongam a rodovia de Lavras, no Cea-

rá, a Baraúna, na falda ocidental da Borborema (serras de Santa 

Catarina, Melado, Catingueira, Viração, Ferros, etc.) – A idade 

dessa superfície de Borborema é desconhecida”. Há esse tempo, 

ainda existiam sérias dúvidas sobre se a série Serra do Martins 

era cretácea, pós-cretácica, ou contemporânea da série Barreiras; 

perdurava ainda a expressão peneplanície introduzida por Cran-

dall para designar o conjunto aplainado dos altos da Borborema; 

e, por fim, não se tinha uma boa idéia da existência de um nú-

cleo-abóbada como unidade geotectônica básica do relevo do 

Nordeste Oriental. Tendo, porém, Fernando de Almeida empre-

gado indistintamente o termo peneplanície da Borborema (na 

acepção de Grandall) e o termo superfície da Borborema, cabe 

aquele pesquisador o mérito de ter atinado com a designação 

mais geral aplicável aos testemunhos aplainados existentes nos 

altos da porção central e setentrional da Borborema. 

O geomorfologista português, Mariano Feio, traba-

lhando isoladamente no interior da Paraíba e do Rio Grande do 

Norte (sem contactos pessoais com pesquisadores de outras par-

tes do país e sem acesso à bibliografia básica) reviu alguns dos 

principais aspectos do relevo regional, atingindo de modo bas-

tante acertado e sutil o problema das relações entre as superfí-

cies planálticas de idade relativamente antiga e as superfícies 

topograficamente baixas e mais modernas que marginam 
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o maciço da Borborema, Mariano Feio circunscreveu-se à área 

de trabalho chegou a conclusões muito próximas das de Almei-

da, no que se refere à superfície localmente mais alta, e a con-

clusões muito similares às nossas próprias, em relação às super-

fícies embutidas do sertão dos Cariris Velhos. São palavras de 

Mariano Feio: “A aplanação, ou nível superior, é representada 

em regra por relevos com o característico perfil trapezoidal (a 

significar conservação da superfície e quase sempre dos depósi-

tos detriticos) que se levantam da aplanação inferior ou mesmo 

do Baixo Sertão”, - Estes depósitos são ao mesmo tempo varia-

dos e semelhantes. Demos-lhe um lance de olhos, começando 

pelo grupo que se pode chamar de serra do Cuité. No serrote da 

Canastra aparecem conglomerados arenosos e seixos bem rola-

dos; na serra do Bom Bocadinho, arenito branco, bem consoli-

dado, com leitos freqüentes de calhauzinhos mal rolados, por 

cima seixos bem rolados não consolidados, semelhantes aos da 

Canastra; na serra do Cuité já arenitos muito duros, cobertos por 

uma formação consolidada de areia, silte e argila, com calhaus 

mal rolados ou concreções ferruginosas, o conjunto de cor ama-

relo torrado. Esses relevos elevam-se a 620-640 metros. O nível 

inferior da base deles, está a 440-480 metros”. – “As serras das 

áreas do Picuí, Jerimum e Fundamento que visitamos são apenas 

coroadas por crosta ferruginosa que muitas vezes engloba areia 

ou silte (serra de Pedro, serra Aguda ginosa que muitas vezes 

engloba areia silte (serra de Pedro , serra Aguda, serra das Por-

teiras e os extensos planaltos das proximidades de Fundamento). 

– “Encontra-se o mesmo coroamento nos pequenos 
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relevos entre São José do Egito e Teixeira; estes relevos alcan-

çam cotas de 750-770 metros, embora pouco se elevem de vasta 

superfície que resulta evidentemente da exumação deles. De 

Teixeira para oeste (Água Branca), encontram-se grandes tabu-

leiros a mesma cota, cobertos por silte amarelo que assenta por 

vezes num nível de concreções ferruginosas”. 

Desde as pesquisas de Crandall (1910) até a publicação 

do trabalho de Mariano Feio (1954) tem havido uma tendência 

para correlacionar todos os depósitos do setor setentrional do 

planalto da Borborema aos capeamentos de cimeira da área das 

serras norte-riograndenses (Martins, Porta Alegre, Madalena, 

João do Vale, Santana). Na realidade tais serrotes capeados por 

testemunhas detriticos (670-700 metros), encontram-se bastante 

dissecados e reduzidos espacialmente, ao mesmo tempo que um 

tanto separados do núcleo topográfico principal da Borborema. 

No Paleogeno, entretanto, os rebordos setentrionais do planalto 

cristalino regional, logo após a grande deformação dômica oli-

gocena-miocena, situavam-se no reverso de tais tabuleiros de 

cimeira. Temos algumas razões para pensar que nem todos os 

testemunhos detríticos da Borborema setentrional, parcialmente 

relacionados com uma velha superfície laterizada (Dresch, Bi-

rot), sejam geneticamente iguais e cronogeológicamente da 

mesma idade. Tal fato, entretanto, não impede que os mesmos 

sejam reunidos dentro de uma família ou agrupamento de teste-

munhos detriticos e paleo-solos, suficientemente importantes 

para servir de documentos correlativos da superfície da Borbo-

rema. 
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Jean Dresch (1957), muito embora não tendo tido a 

oportunidade de conhecer a região da serra do Martins, referiu 

os depósitos detriticos do planalto de Teixeira como sendo pale-

ogênicos (talvez oligocenos), negando-se terminantemente a 

correlaciona-los com os depósitos de arenitos e calcários cretá-

cicos que conhecera nos arredores de Buique e encravados na 

depressão semi-árida de Moxotó. Identicamente, não viu ne-

nhuma possibilidade de correlaciona-los à serie Barreiras, por 

razões geomorfógicas, pedológicas e sedimentológicas. 

Por sua vez, Mariano Feio (1954), embora tenha atri-

buído uma importância geomorfológica muito grande aos depó-

sitos detriticos análogos aos da área das serras de Martins e de 

Santana, não teceu considerações cronogeológicas especificas 

sobre o assunto, tendendo porém a colocar o conjunto dos depó-

sitos residuais de cimeira em uma fase de aplainação individua-

lizada, presumivelmente de idade pos-cretacica. Soube, por ou-

tro lado, visualizar e aquilatar a grande importância de tais cape-

amentos sedimentários, delgados e extensivos, no tocante à ins-

talação de drenagens superimpostas. São palavras suas, nesse 

sentido: “o depósito detritico, discordante sobre o cristalino, que 

caracteriza o nível superior da Borborema, cobriu enorme área, 

como testemunha a existência dele coroando relevos muito dis-

tantes. Esse fato explica cabalmente a epigenia sistemática que 

se observa no Baixo Sertão da Paraíba (Mãe d’Água, Piranhas, 

etc.) e se estende ao Ceará (Boqueirão de Lavras, Orós, etc.) 

onde os cursos d´água desprezam caminhos mais fáceis e vão 

atravessar barras de rochas quartziticas, muito duras e 
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formando por isso cristas salientes. Inversamente, esta epigenia 

sistemática demonstra que os depósitos detriticos cobriram toda 

a área onde ela aparece”. 

O essencial do ponto de vista cronológico e geomorfo-

lógico, em principio ficou estabelecido nos trabalhos de Mariano 

Feio e Jean Dresch. Os escritos de Pierre Birot (1957) já fize-

ram, alias, justiça as boas observações de Mariano Feio, assim 

como, à sistemática revisão de Dresch. De nossa parte, julgamos 

um dever por em evidencia as idéias expostas por Fernando de 

Almeida (1951), as quais foram decisivas na caracterização da 

superfície da Borborema, ainda que muito incompletas no setor 

da geomorfologia climática. Acrescente-se, também, a bem da 

justiça, que as observações de Mariano Feio (1954) passaram a 

constituir um ponto de partida novo e um progresso apreciável 

as constatações pioneiras de Gradall (1910) no que diz respeito 

ao setor das drenagens epigenicas e gênese dos boqueirões, ou 

seja, para a própria compreensão dos relevos apalachianos do 

Nordeste. 

Os acréscimos que poderíamos acrescentar a discussão 

dos sérios problemas genéticos relativos à superfície da Borbo-

rema são relativamente insignificantes. Um dos pontos que gos-

tariam de rever é o que diz respeito ao conjunto de depósitos da 

área das serras do Martins e Santana. Julgamos indispensável 

lembrar que o alinhamento de serras coroadas por depósitos de-

triticos, de certa espessura (25 a 50 metros), que se estende des-

de Martins até as serras de João do Vale e de Santana, constitui 

um conjunto de testemu- nhos de uma bacia homogê-
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nea, fato muito bem demonstrado pelo conjunto de seções feitas 

por Luciano Jacques de Morais (1924). A disposição da série de 

testemunhos de cimeira, por seu turno, é mais ou menos leste-

oeste, fazendo acreditar, a despeito das notáveis deformações 

havidas durante o grande soerguimento que as afetou, que o eixo 

principal da bacia antiga tivesse um rumo geral também leste-

oeste. Se rebaixássemos o topo dos depósitos e o seu embasa-

mento granítico-gnaissico até o nível médio da depressão perifé-

rica norte-riograndense atual (Almeida, 1951, Ab’Sáber, 1964), 

e, se alteássemos o pacote de sedimentos da cuesta do Apodi até 

um nível mais alto do que o da chamada “serra” de Mossoró 

(mero testemunho desdobrado no reverso da cuesta do Apodi), 

teríamos a posição relativa da bacia Martins Santana no interior 

de um compartimento deprimido, similar ao de muitas depres-

sões periféricas subseqüentes, num esquema muito parecido 

alias, com aquele passível de ser observado atualmente. Essa 

teórica depressão periférica paleogenica deveria asilar uma bacia 

detritica endorreica, similar às bacias de pequena subsidência 

situadas no interior de depressões periféricas. E, por outro lado, 

ela representaria o bolsão (“bolsone”) detritico de um ação pedi-

planadora que se estendeu desde a paleo-cuesta do Apodi até 

áreas que hoje estão no centro da Borborema paraibana. O fato 

de hoje os remanescentes da velha bacia detritica estarem na 

garupa extremo-setentrional do “bombeamento” regional do 

território da Borborema, deve-se exclusivamente à soma das 

elevações domicas Oligoceno-Miloceno que após a primeira 

deformação domica cretaci- ca re-incidiram no conjunto 
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tectonio regional. Enquanto não se puder datar melhor a série 

Serra do Martins preferimos fixarmo-nos nesse esquema de in-

terpretação geologico e gemorfologica, o qual parece atender a 

um tempo questões atinentes à gênese da bacia e fatos relacio-

nados a aplainações e depósitos correlativos. 

No que diz respeito aos outros depósitos residuais anti-

gos dos altos da Borborema, situados no trecho setentrional do 

atual planalto ou em seu trecho ocidental (região de Teixeira-

Jabre), lembramos que os mesmos representam os restos delga-

dos de uma cobertura outrora muito mais continua e extensa, 

possivelmente oriunda do extravazamento da sedimentação de-

tritica que tinha como bacia principal a área de Martins e Santa-

na. A pediplanação pene-contemporânea à formação da bacia de 

Martins Santana deve ter se estendido muito para o sul, até a 

área das saliências antigas situadas na fronteira de Paraíba com 

Pernambuco, assim como, até os sopés do maciço de Garanhuns. 

Os pedimentos em progressões para o oeste e o sul teriam sido 

gradualmente recobertos por coberturas detriticas, as quais, de-

pois, em fase de transição climática, foram laterizadas e, mais 

tarde ainda, transformadas em crostas ferruginosas resistentes. 

Acreditamos que o fato de alguns setores desta velha planície 

semi-árida laterizada estarem hoje colocadas em níveis altimé-

tricos bastante desiguais – Teixeira (770-790 metros). Cuité 

(620-640) metros) e Serra de Santana (700 metros) – assim co-

mo, situados em divisores de bacias hidrográficas inteiramente 

divergentes, somente se deve às deformações ocasionadas pelo 

soerguimento em abobada e pela ação da tectônica quebrá-
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vel complementar, posteriores à formação da superfície lateriza-

da regional. 

Na realidade, os depósitos da serra de Santana, no Rio 

Grande do Norte, estão em posição altimétrica e topográfica 

bem mais alta do que alguns dos razos depósitos situados na 

fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Era de se espe-

rar, entretanto, no caso de não ter havido deformações importan-

tes, que as áreas detriticas marginais e mais razas, estivessem 

em posição altimétrica mais alta do que às do eixo da bacia 

principal, como de resto é o caso da região do planalto de Tei-

xeira. Somente as deformações domicas de grande envergadura 

responsável pelo repronunciamento do núcleo nordestino do 

Escudo Brasileiro (Ab’Sáber, 1955a), é que nos explicam as 

posições aparentemente anômalas dos princípios testemunhos da 

superfície da Borborema (também chamada superfície infra-

couraçada ou superfície de Teixeira, por Jean Dresch). Regis-

tramos tais fatos, sem por outro lado deixar de lembrar, que po-

dem existir núcleos de espessamento diferencial no conjunto dos 

depósitos residuais laterizados da Borborema setentrional. Sa-

bemos que a pediplanação efetuada em planícies de bolsones 

geralmente se processa através a coalescência de diversos nú-

cleos de bacias detriticas do tipo das baixadas semi-áridas inter-

tropicais. 

O caso dos depósitos detriticos que constituem hoje a 

cimeira de uma parte do planalto da Borborema (porções centro-

setentrional e ocidentais), não é, em absoluto, um caso isolado 

na geomorfologia brasileira. Pode-se afiançar que uma 
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situação muito análoga existe nos alto-planos cristalinos orien-

tais do país, no N e NE de Minas Gerais e SSE da Bahia. Refe-

rimo-nos aos tabuleiros-de-cimeira identificados e postos em 

inúmeras seções por Luciano Jacques de Morais, desde há mui-

tos anos. De nossa parte, conhecemos ocorrências de tais coro-

amentos detriticos – às vezes dispostos sob a forma de verdadei-

ras bacias de cimeira – na área do divisor Mucuri-Jequitinhonha, 

no Nordeste de Minas Gerais, as quais podem ser observadas na 

vertente esquerda do vale do rio São João, ao longo da rodovia 

Rio-Bahia (Ab’Sáber, 1964). 

Os testemunhos geomórficos da superfície da Borbo-

rema – mesmo fora da área sob controle da cobertura detritica 

laterizada – constituem documentos importantes de amplas 

aplainações pene-contemporâneas. Dentro do domínio das regi-

ões semi-áridas atuais do Brasil os remanescentes de tal superfí-

cie funcionam como se fossem uma espécie de superfície das 

cristas médias nordestinas. Devido sua dominância no horizonte 

topográfico de extensos setores dos altos da Borborema, consti-

tuem de certa forma o próprio dorso superior daquele planalto 

cristalino, muito embora freqüentemente extravazem do seu 

limite. Independentemente de certos efeitos locais ou regionais 

da tectônica quebrável, a altitude média atual dos restos de tal 

superfície varia de 670-700 metros (região setentrional fronteiri-

ça da Paraíba e Rio Grande do Norte, e área dos altos brejos da 

Paraíba), atingindo 800 metros nos dois ramos mais interiores 

das serras dos Cariris Velhos (Teixeira, Borborema, Verde, 

Vermelha). No setor oci- dental e sul-ocidental da prin-
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cipal área de exposição da superfície da Borborema, relevos 

residuais em forma de pico (pico do Jabre, serra do Pico), ou em 

forma de “altos”, ou de setores salientes de cristas (Umburanas, 

Ororobá), quebram a monotonia dos horizontes aplainados do-

minantes nos quadrantes setentrionais e norte orientais do pla-

nalto. 

Ao sul da raza depressão intermontana do centro da 

Borborema, constituída pelo vale do Paraíba do Norte, o topo 

das cristas-divisoras gradualmente adquire níveis topográficos 

mais altos, indicando que a deformação por basculamento pós-

cretácico se fez através de um soerguimento tendencial mais 

pronunciado, em detrimento dos setores norte-orientais, seten-

trionais e norte-ocidentais do vasto conjunto dômico regional. 

Entretanto o aspecto saliente de algumas das cristas divisoras 

regionais é meramente ilusório, porque não são elas que são 

altas e sim as depressões intermontanas pediplanadas é que são 

baixas (vales do Paraíba do Norte e do Ipojuca). Note-se, ainda, 

que, tanto na porção sul-ocidental da Borborema (núcleo de Ga-

ranhuns), como em sua extremidade ocidental (núcleo Gara-

nhuns) e sul-ocidental (Umburunas), a posição relativa da super-

fície da Borborema, - tal como a entendemos no presente traba-

lho – é sempre muito inferior à de tais tetos locais do amplo ma-

ciço regional. Disso decorre que, mesmo nas áreas que parecem 

ter sofrido um soerguimento diferencial mais pronunciado (gra-

ças à interferência da tectônica quebrável), os testemunhos da 

superfície da Borborema são encontrados em níveis altimetricos 

pouco mais altos do que os dos quadrantes setentrionais, 
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porém sempre em níveis marcadamente inferiores aos dos tetos 

daquele  maciço (diferenças de escalões de 300 metros). Isso nos 

faz pensar que a tectónica quebrável pós-cretacica se atuou após 

a formação da superfície da Borborema, tendo conseguido, du-

rante o processo de deformação domica, e em caráter de exce-

ção, soerguer (de modo discretamente diferencial) setores, blo-

cos ou faixas do planalto cristalino já dotado de superfícies “ci-

clicamente” desdobradas. E, naturalmente, as faixas mais tecto-

nizadas, oriundas dessa fase de soerguimentos, acompanhados 

de falhas, comportaram-se, posteriormente, como zonas prefe-

rências para a expansão da pediplanação intermontana moderna 

(complexo dos pediplanos sertanejos). 

 

 

AS SUPERFÍCIES SERTANEJAS E SUA EXTENSÃO 
 

No conjunto dos compartimentos denudacionais do 

Planalto Brasileiro, aqueles pertencentes ao Nordeste Oriental 

brasileiro são certamente os mais notáveis por sua extensão. E, 

exatamente aqueles que, por suas características climato-

botânicas, mais se aproximam dos sistemas morfoclimaticos 

responsáveis pela sua própria gênese e desenvolvimento. Isso, 

naturalmente, sem pretender dizer, logo de inicio e de um modo 

rígido, que o entalhamento e a expansão dos pediplanos interio-

res do Nordeste seco tenham sido feito sempre à custa de siste-

mas de erosão semi-áridos, iguais aos que ainda hoje dominam 

na região. Aliás, ao seu tempo, analisaremos as ques-
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tões atinentes ao número, intensidade e duração mais plausíveis 

das flutuações paleoclimáticas regionais, aproveitando para ai 

rever as nossas próprias idéias iniciais, as quais, desde há alguns 

anos (1957), consideramos parcialmente superadas. 

Consideramos importante assinalar que no interior das 

depressões periféricas do Sul do Brasil as superfícies interplana-

ticas de certo desenvolvimento regional estão como que masca-

radas pela ação suavizadora dos climas tropicais e subtropicais 

úmidos de planalto, os quais criam grandes extensões de colinas 

tabulares suavizadas, algures comportando insipiente mameloni-

zação e sujeitas a diferentes revestimentos botânicos (cerradões, 

florestas e campos em São Paulo; campos e bosques de araucá-

rias no Paraná e Santa Catarina; floresta e pradarias mistas em 

florestas no Rio Grande do Sul) (Ab’Sáber, 1964). Ao contrario, 

desde os sertões baianos até os do Nordeste, os plainos de ero-

são modernos colocados entre cuestas e maciços antigos, ou 

embutidos entre setores elevados dos próprios maciços antigos, 

em clássica disposição intramontana, ou, ainda, situadas em pro-

longamento interiores das bacias detriticas litorâneas e sublito-

râneas alçadas, estão em sua esmagadora maioria situados no 

domínio dos climas semi-áridos muito quentes e sob o revesti-

mento sugestivo das caatingas. 

Por seu turno, as notáveis, porém restritas, áreas de pe-

diplanos intramontanos do Rio Branco, assim como, o pediplano 

cuiabano (os quais, por razoes especiais, permaneceram até hoje 

com paisagens topográficas muito próximas daquelas dominan-

tes ao término de sua gêne- se), estão hoje incluídas em 
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zonas climáticas totalmente diferentes daquelas que tornaram 

possível sua formação. Compreende-se, assim, nossa asserção, 

de que, a maior parte dos pediplanos modernos da Bahia e do 

Nordeste, estejam em domínios morfoclimáticos e climato-

botânico bem mais próximos do que aqueles que responderam 

por sua gênese ou por etapas de sua gênese. 

A análise da distribuição geográfica das áreas de pedi-

planação modernas no Nordeste e na Bahia nos mostra a mais 

importante e bem preserva rede de plainos de erosão modernos – 

coalescentes e interligados – existentes em qualquer dos setores 

de compartimentos interiores do grande Planalto Brasileiro. Em 

nosso estudo sobre a correspondência entre a rede de depressões 

nordestinas e as áreas de climas semi-áridos mais pronunciados 

procuramos demonstrar a imensidão das áreas sujeitas a aplai-

namentos modernos no Nordeste e na Bahia (Ab’Sáber, 1956), 

concluindo que se tratava de um polígono irregular, envolvido 

por uma nébula de setores marginais, um tanto separados do 

núcleo principal (“core”) do domínio mais homogêneo e conti-

nuo da pediplanação dos fins do Terciário. 

No esboço de mapa geomorfológico elaborado por 

Preston James, para ilustrar suas observações sobre a geografia 

física do Nordeste brasileiro (1952), pela primeira vez foi visua-

lizada a área de extensão das terras baixas nordestina. Ao opor 

as “lowlands” interiores (ou, como diríamos, os pediplanos ser-

tanejos) em face dos maciços salientes e chapadas elavadas – 

Borborema, maciços isolados do NW no Ceará, esporções seten-

trionais da Serra da Jacobi- na, chapada do Araripe e cu-
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esta do Ibiapaba – o autor, na realidade, mapeou, em traços ge-

rais, a imensa área de pediplanos modernos da região. Dois ou-

tros esquemas morfológicos posteriores de autoria de Willi 

Czajka (1955 e 1958), conseguiram atingir o mesmo intento, 

deixando-nos sobretudo um bom documento cartográfico sobre 

a forma das interpretações dos pediplanos modernos nos rebor-

dos festonados dos maciços antigos. Nós próprios, em um mapa 

geomorfológico preliminar do território brasileiro, elaborado em 

1960 e publicado em 1964, procuramos integrara os conheci-

mentos espaçais a respeito das áreas principais de pediplanos 

modernos do Nordeste semi-árido, no conjunto geral dos com-

partimentos de planaltos brasileiros. 

Iniciando-se na região Milagres (Bahia), os pediplanos 

sertanejos se estendem por todo o Nordeste da Bahia, contornam 

a região montanhosa da Chapada da Jacobina e penetram pelo 

vale médio inferior do São Francisco, extravasando de áreas 

cristalinas pré-cambrianas, para regiões calcareas silurianas, da 

mesma forma, como, após o grande cotovelo do São Francisco, 

atingem setores pertencentes às bacias mesozóicas interiores. 

Daí por diante a faixa principal de pediplanos modernos circun-

da a Borborema por todos os seus quadrantes interiores, atingin-

do e circunscrevendo os sopés das chapadas isoladas do Araripe, 

Serra Negra e São José, para depois penetrar pelo Ceará e den-

tro, até atingir a base cristalina que serve de pedestal escarpado 

para a grande e extensa cuesta do Ibiapaba. Ai, alias, os pedipla-

nos modernos do Nordeste Oriental criam a mais notável áreas 

de eversão de todo o Planal- to Brasileiro, num esquema 
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que, como já salientamos, é bastante comum em quase todas as 

margens de escarpas devonianas do país (Ab’Sáber, 1960). En-

tretanto longe de nos está a idéia de dizer que o homogêneo e 

relativamente bem orientado pe-de-serra do Ibiapaba seja a bar-

ragem terminal dos pediplanos modernos do Nordeste. Na reali-

dade, eles reaparecem, muito além, em pleno Estado do Piauí e 

em pequenas áreas do Maranhão, desta vez afetando áreas sedi-

mentares devonianas, carboníferas e permianas. Note-se , ainda, 

que no sul sudoeste do Ceará, em áreas de fronteira com o Piauí, 

a pediplanação moderna se estende dos sopés ocidentais da cha-

pada mesozóica do Araripe, através os terrenos cristalinos inter-

postos entre a bacia cretacica e a bacia devoniana, atingindo 

indiferentemente terrenos cristalinos e terrenos sedimentares, de 

idade diversas, numa área de geomorfologia e tectônica das mais 

interessantes de todo o país (depressão regional de Jaicós). 

Tal amplitude de pediplanação moderna em terras do 

Nordeste semi-árido, afetando predominantemente zonas crista-

linas e, secundariamente, áreas sedimentares cria condições ex-

cepcionais para a compartimentação topográfica regional. Nesse 

vasto conjunto aplainado destacam-se apenas umas quantas 

massas ou blocos orográficos, representados por maciços anti-

gos, chapadas e alinhamentos de cuestas. Devido ao mecanismo 

peculiar à extensão da pediplanação, alguns desses elementos 

topográficos, mais salientes, situam-se em posição marcadamen-

te marginal em face do domínio principal dos pediplanos serta-

nejos: a Borborema a lesnordeste, o Ibiapaba a noroeste, a Serra 

da Jacobina e su-sudoeste, e os chapadões mesozóicos e 
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paleozóicos da zona fronteiriça da Bahia e Piauí, a sudoeste. 

Como facilmente se pode observar em nosso mapa geomorfolo-

gico do Brasil (Ab’Sáber, 1954), tais massas de relevo, que en-

quadra o domínio dos pediplanos sertanejos regionais, diferem 

entre si, tanto pela sua constituição geológica, como pela orien-

tação topográfica e pela geomorfogênese. Entretanto guardam 

altitudes médias grosso-modo similares, as quais oscilam entre 

700 e 900 metros, permanecendo sempre a algumas centenas de 

metros e cavaleiros do nível geral dos pediplanos. 

No interior da grande área afetada pelas ações da pedi-

planação moderna, no Nordeste semi-árido, existem algumas 

elevações importantes pela sua altura, porém, em geral, de área 

reduzida, representadas por chapadas isoladas e cuestas de frente 

interna (Araripe, Serra Negra e Moxotó), assim como por cristas 

apalachianos, inselbergs e pequenos maciços residuais (cristas 

orientadas da Paraíba, de Pernambuco e do Centro Sul do Ceará, 

campos de inselbergs de Patos, de Milagres, de Quixadá e do 

sudoeste do Rio Grande do Norte, maciços residuais do noroeste 

do Ceará). A chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, a des-

peito de estar colocada em posição marginal em relação ao do-

mínio geral dos pediplanos sertanejos não consistiu barragem 

topográfica importante para a extensão de pedimentação dos fins 

do Terciário, pois ela própria – como o atesta o seu reverso – foi 

pelo efeitos de tais aplainamentos modernos, somente tendo sido 

resalientada por erosão em pleno Quartenário, à moda do que 

aconteceu com o relevo da margem interior das formações se-

dimentais do grupo Barrei- ras.  
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É de se notar que no extenso domínio dos sertões semi-

áridos, que viemos estudando, apenas a chapada do Araripe, 

interprosta entre a Borborema e as cuestas do Ibiapaba, se, dota-

da de altitudes que beiram a 1000 metros permaneceu como 

elemento de separação relativa entre as áreas pediplanadas da 

Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte e as áreas igual-

mente aplainadas do NE e Leste da Bahia e do Médio Vale infe-

rior do São Francisco. Nesse sentido, não fora a presença daque-

la grande mesa interior, a interligação e a coalescência entre os 

pediplanos modernos do Nordeste com  os da Bahia e de Per-

nambuco teria sido completo. O vão de relevo que separa a ex-

tremidade ocidental da Borborema, em Serra Talhada, em face 

das escarpas orientais do Araripe – dotado de um relevo muito 

rebaixado por alguns quilômetros de largura – atesta bem o 

quanto a perdiplanação moderna caminhou no sentido de reunir 

e integrar os dois principais sub-dominios de pediplanos sertane-

jos brasileiros, ainda hoje sujeitos a climas semi-áridos modera-

dos. 

Julgamos importante assinalar que há uma superposi-

ção notável entre a área de pediplanação interplanáltica e inter-

montana e a área de predomínio de climas semi-áridos modera-

dos, onde imperam os diferentes tipos de vegetação do domínio 

fitogeográfico das caatingas. As regiões mais secas (ou, pelo 

menos, mais habitualmente atingidas por secas prolongadas), em 

todo o nordeste semi-árido, situam-se dentro dos quadros dos 

pediplanos sertanejos regionais. No mapa da incidência de secas 

calamitosas, publicado por Preston James (1972), ficou 
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bem visível que, a exceção da áspera área do sertão dos Cariris 

Velhos (Paraíba-Pernambuco), todas as outras regiões sujeitas a 

prolongados períodos secos ficam no interior dos pediplanos 

sertanejos interiores (sertão do Moxotó, sertão do Nordeste da 

Bahia sertão do centro do Ceará). Por outro lado, em inumerá-

veis áreas do interior do Nordeste e da Bahia, o conceito de ser-

tão coincide geograficamente com a própria área herdada dos 

fenômenos de pediplanação dos fins do terciário. 

Pudemos constatar que, nas áreas de contacto entre as 

“ilhas” de umidade, colocadas nos brejos de altitude, o homem 

regional reconhece a presença do sertão quando desce das serras 

e dos brejos e penetra na monótona extensão de terras semi-

áridas, revestidas de caatingas e dotadas de um ambiente quente 

e seco, com drenagem intermitente. Tal reconhecimento habitual 

é válido para regiões tão afastadas como a Bahia, o Piauí, o Cea-

rá e o Rio Grande do Norte. Observamos, em diversos casos, o 

fato de fazendeiros moradores de áreas de brejos-de-serras, pos-

suírem propriedades complementares no sertão, ou seja, em 

áreas rebaixados por erosão, e dotadas de ambiente quente e 

seco. Desta forma, embora habitando em aglomerações urbanas 

de zonas úmidas e sub-úmidas, possuíam propriedades agrárias 

em terras de “sertão”, situadas a partir dos sopés das serras e 

elevações regionais, na direção dos principais setores afetadas 

pelo pediplanação regional. No Ceará, quando chove nos ser-

tões, ou seja, quando o chamado “inverno” é bom, agricultores 

de serras ou de regiões sub-úmidas se deslocam para suas pro-

priedades mais interiores, a fim de cultivar os solos tem-
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porariamente férteis do sertão. É digno de nota, ainda, o fato de 

que tal modalidade de identificação popular de uma paisagem e 

de um ambiente climático, remonta há muito tempo no domínio 

das terras nordestinas e baianas, pois os viajantes antigos, tais 

como Henry Koster (1816), Spix e Martius (1822), Ave-

Lallemant (1860) e Elizabeth e Louis de Agassiz (1869), nos 

dão conta do fato, referindo-se a áreas tão afastadas quanto o 

Rio Grande do Norte, a Bahia, Alagoas e Ceará. 

Por outro lado, em regiões tão distanciadas entre si, 

como a área de Milagres (Bahia) a de Patos (Paraíba), a de Qui-

xadá (Ceará), ou aquelas situadas a leste de Pau dos Ferros e ao 

sul de Martins, a paisagem dos pediplanos dotados dos magnífi-

cos inselbergs é quase a mesma. Estamos sempre no domínio 

dos pediplanos cristalinos intermontanos, pontilhados por insel-

bergs, e revestidos por diferentes modalidades de caatingas. 

No passado, a palavra sertão foi um termo que, por to-

da à parte no Brasil, tinha força suficiente para designar áreas 

inferiores mal conhecidas, as quais estariam muito próximas de 

suas paisagens naturais, com flora e fauna peculiares. Pelo me-

nos na prática foi esse o sentido que sempre se procurou dar à 

expressão sertão bruto. Acrescente-se a isso, o fato de que, nos 

dois primeiros séculos da colonização, o termo sertão incluía 

ainda a idéia acessória da presença do aborígine: uma presença 

sempre incômoda e temida. 

Nessa sua acepção de natureza virgem ou, pelo menos de natu-

reza bruta, sertão foi um vocábulo aplicável a qualquer porção 

das paisagens naturais inte- riores do país. Assim, até os 



 

   

  www.colecaomossoroense.org.br 

 

199 

fins do século XVIII, em plena era da circulação animal, mais de 

90% do território brasileiro poderia ser considerado ainda com 

área de sertões, no sentido mais largo e indefinido abrangido por 

tal termo. A esse tempo, tanto eram considerados sertões as 

áreas não devastadas das terras florestas do Brasil de Sudeste, 

como as da Amazônia, do Maranhão, do Sul da Bahia e do vale 

do Paraná. Igualmente eram tidas como sertões as áreas perten-

centes ao domínio dos cerrados e cerradões penetrados por flo-

restas galerias (sertão de Goiás e Mato Grosso, sertões do São 

Francisco). È de se notar, ainda, que, nos vales do Paraná e do 

Uruguai, tanto eram chamadas de sertões as áreas recobertas por 

florestas tropicais, como aquelas revestidas por densos bosques 

de Araucária. Desde há muito, porém, na Bahia e e Nordeste 

semi-áridos, a expressão Sertão possuía um sentido especifico, 

aplicável a um tipo de paisagem e a um ambiente climato-

botânico regional, absolutamente inconfundível em relação às 

áreas circunjacentes. 
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Insistimos em dizer que a expressão sertão endereçada 

a uma área ou domínio climato-botânico definido, sem possibi-

lidade de perda de seus característicos essenciais – quer pela 

urbanização em franco processo – somente se fez permanente 

em relação ao domínio das caatingas, ou seja, em relação a um 

tipo de ambiente físico e de estrutura de paisagem pertencentes 

ao Brasil semi-árido. É sabido que a partir do século XIX, houve 

uma notável “regressão” das áreas de sertões florestais, graças à 

supressão das matas, à extensão da agricultura, à humanização 

extensiva e ao desdobramento das redes urbanas. Fato valido 

sobretudo no grande domínio geográfico da faixa de matas 

atlânticas. Identicamente, nos últimos quinze anos, houve uma 

notável investida da ocidentalização na direção dos sertões do 

domínio dos cerrados, os quais estão recuando em toda a linha. 

Entremente, no Nordeste seco, a despeito de ter havido um pou-

co de tudo isso –crescimento demográfico, construção de uma 

das melhores redes de circulação do país, intensificação da cir-

culação de riquezas, melhoria dos padrões de vida urbana – 

aquilo que foi reconhecido tradicionalmente por sertão, continua 

a ser identificado como tal, até os nossos dias, fato que reputa-

mos digno da maior importância geográfica. Pode-se afiançar, 

mesmo, que a expressão sertão (no sentido de área de tipo ser-

tão, ou seja, de área definida por feições morfoclimáticas e cli-

amto-botânicas semi-áridas peculiares ao domínio das caatin-

gas), atenderá sempre a uma sutil combinação de fatos fisiográ-

ficos e biográficos peculiares e determinados setores da Bahia e 

do interior do Nordeste. Dessa forma, área que foi 
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chamada de “sertão”, dentro dos quadros territoriais do Brasil 

semi-árido, sempre será tida como área de “sertão”. Na realida-

de, enquanto em outras áreas, o termo perdeu totalmente seu 

significado antigo, tornando-se histórico, ele se fixou para sem-

pre no domínio das caatingas. 

Na depressão rebaixada de Patos (Ab’Sáber, 1953; Fe-

nelon, 1957), a superfície sertaneja está a 250 metros de altura, 

enquanto o topo aplainado da superfície da Borborema – que 

barra o seu desenvolvimento para o sul – encontra-se a 780-800 

metros de altura. Idêntica diferença é observada no extremo su-

doeste do Rio Grande do Norte, entre a Serra do Martins e a 

baixada semi-árida de Pau dos Ferros. Entre o pediplano de 

Palmeira do Índios e a borda de meridional da Borborema tam-

bém existem desníveis da ordem de 450 a 500 metros. O mesmo 

se observa no maciço de Triunfo (1150 m) e o pediplano semi-

árido de Moxotó (450-500 m), em plena depressão periférica 

oriental de Pernambuco, onde o desnível, apesar de não ser tão 

brutal como o da Serra de Teixeira, atinge uma amplitude ainda 

maior, alcançando algumas centenas de metros. Na própria Bor-

borema oriental aparecem altos esporões truncados por falhas, 

sobreelevados de mais de 250-300 metros em relação às áreas 

cristalinas sublitorâneas, que mais diretamente foram afetadas 

pela pediplanação correlata aos depósitos do Grupo Barreiras. 

Outra série de considerações importantes, que diz res-

peito aos pediplanos sertanejos é aquela que envolve observa-

ções sobre o nível da pediplanação moderna, em cotejo com a 

posição atual das superfícies fosseis das formações meso-
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zóicas e paleozóicas regionais. Baseados em nossas primeiras 

pesquisas de campo a respeito do assunto, pudemos estabelecer, 

como fato definitivo (Ab’Sáber, 1953, p. 62), ser inteiramente 

improcedente a idéia de que os terrenos cristalinos dos sertões 

interiores (pediplanos sertanejos) pudessem representar “um dos 

raros peneplanos “in situ” do globo”, idéia mestra dos trabalhos 

de Denis (1927), James (1942), Lassére (1948), Ab’Sáber 

(1949) e Freitas (1951). Todas as nossas pesquisas posteriores, 

realizadas nas mais diferentes regiões do Nordeste, só serviram 

para confirmar esta nossa conclusão. 

Muito são os casos em que os pediplanos sertanejos fo-

ram recortados sob a forma de superfícies de eversão de algu-

mas dezenas (ou até mesmo centenas) de metros abaixo das su-

peficies fosseis em exumação. Assim é que, na complexa de-

pressão periférica centro-ocidental de Pernambuco (parcialmen-

te denudacional (Ab’Sáber, 1956) e parcialmente tectônica 

(Dresch, 1957), existem pontos em que a superfície fóssil pré-

cretácica em exumação encontra-se a 820 metros de altura, en-

quanto o nível médio da superfície sertaneja, embutida entre a 

serra de Ororobá e o pedestal cristalino pré-creatácico, é consti-

tuído por áreas de subsidência mesozóicas, possuindo suaves 

sinclinais, tanto na bacia do Araripe quanto na bacia de Jabota-

Moxotó, tendo sofrido ainda uma forte soma de deformação 

fectonicas modernas. Contrastando com tais embasamentos de 

tipo “embaciado”, sujeito a deformações tectônicas locais, o 

nível geral dos pediplanos sertanejos é notavelmente horizonta-

lizado. Deles apenas se po- de dizer que suas rampas de 
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inclinação regional mergulham no sentido do eixo das principais 

bacias hidrográficas sertanejas, ou no sentido da fachada atlânti-

ca que circunscreve o Nordeste Oriental. 

Entre a serra do Ibiapaba e os pediplanos sertanejos do 

NW do Ceará existe a mais notável área de eversão de todo o 

Nordeste e uma das mais amplas de todo o território brasileiro. 

Ai, enquanto a superfície sertaneja está a 150-180 metros de 

altitude média, o contato entre o paleoplano cristalino pré-

devoniano e as camadas basais da formação Serra Grande (De-

voniano inferior) está acima de 700 metros. 

No sertão de Paulo Afonso, tanto na Bahia como em Ala-

goas, os sertões ilhados no imenso pediplano sertanejo regional 

comportam-se a um tempo como inselbergs dos mais característicos 

de todo o domínio das caatingas, e, também, com  morros testemu-

nhos, pois conservam acima do pedestal cônico truncado, restos 

delgados do capeamento mesozóicos (Porto Domingues, 1947, 

1952). Para que tal situação geomorfica fosse criada somos obriga-

dos a afirmar que o entalhamento generalizado e muito pronunciado 

da superfície pré-cretácica. Identicamente, na Paraíba, em Pernam-

buco e no Ceará, alguns rios superimpostos à antiga cobertura cretá-

cica, trabalhando pari-passu com demoradas ações morfoclimaticas 

e sob seu controle hidrológico, puderam executar incisões profundas 

em cristas quatziticas, ao mesmo tempo que contribuíram para fixar 

níveis de base sucessivamente mais baixos para a extensão dos fe-

nômenos de pediplanação exorreica. À custa disso tudo, em muitas 

áreas, o nível da superfície basal pré-cretácica foi ultrapassado de 

algumas centenas de metros pelos efeitos da pediplanação 
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moderna. Por outro lado, como já o dizemos notar (Ab’Sáber, 1953), 

alguns pacotes inferiores das séries cretácicas (Jatobá-Moxotó, Ara-

ripe), ou triássica (série Rio do Peixe), restaram encravados local-

mente no dorso pediplano das formações pré-cambrianas regionais, 

possuindo assoalho mais baixo ou mesmo muito inferior ao do nível 

médio dos pediplanos sertanejos. Tal fato se deve a questões relacio-

nadas com os falhamentos pós- cretácico ou a anomalias da própria 

progressão da sedimentação cretácica a qual em alguns casos parece 

ter sido feita à custa de um embaciamento assimétrico, propiciado 

por subsidência diferencial. Na depressão de Moxotó, Dardano de 

Andrade Lima encontrou testemunhos de calcários mesozóicos, da 

série Jatobá-Moxotó, interpretados por Jean Dresch com pacotes 

encravados por ângulos centro-ocidental de Pernambuco como mui-

to mais complexa do que inicialmente supuzemos (Ab’Sáber, 1956). 

Por seu turno, a bacia do Rio do Peixe, observável ao nível do pedi-

plano sertanejo, na região de Sousa, parece ter sido ali colocada por 

falhas regionais pós-cretácicas. Em contrapartida, a área pediplana 

da margem oriental da bacia do  Araripe constitui um caso de heran-

ça de um processo de “ambaciamento” assimétrico (que progredia 

de oeste para leste), criando um espessamento maior da parte orien-

tal da bacia, e reduzindo as oportunidades da expansão moderna dos 

fenômenos de eversão nesta margem da grande chapada isolada 

sertaneja. 
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ASPECTOS DO ENTALHAMENTO 

 E DA REMODELAÇÃO SOFRIDOS PELOS  

PEDIPLANOS SERTANEJOS NO DECORRER DA 

QUATERNÁRIA 

 

Inumeráveis são os vestígios de modificações geomor-

fológicas de detalhe nas mais diversas áreas dos pediplanos ser-

tanejos do Nordeste e da Bahia, ainda que tenham permanecido 

perspectivas de paisagens que nos possibilitam uma boa visuali-

zação do que poderiam ter sido as superfícies aplainadas exten-

sivas dos fins do Terciário. 

Inicialmente, queremos lembrar que tais rebaixamentos 

– na escala de um milhão de anos – prestam-se muito bem, para 

demonstrar o quanto as superfícies aplainadas sofrem de redu-

ção no decorrer de largos lapsos de tempo geológico, e, o quanto 

de relativo existe nas tentativas de datação das velhas superfícies 

de cimeira. Objetar-se-ia que o Quaternário não constitui um 

período de tempo muito favorável para observações sobre a ve-

locidade dos processos de redução do relevo, por causa das for-

tes, rápidas e bruscas variações climáticas que o caracterizam. 

De qualquer forma, porém, não podemos menosprezar os ensi-

namentos retirados das informações quaternárias, pois elas – 

desdobradas retrospectivamente para quadros mais extensos de 

paisagens e em períodos de maior duração de tempo – nos ofe-

recem uma das raras possibilidades de aplicação das leis do uni-

formitarismo para a resolução de alguns dos problemas mais 

complexos da evolução do relevo das regiões tropicais. 
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É importante lembrar que, em muitos trechos do Nor-

deste e da Bahia, o que se vê na paisagem dos sertões baixos é 

sobretudo o efeito de re-aplainações d remodelações areolares, 

das superfícies pediplanadas mais extensas, herdadas de fases 

erosivas anteriores. Freqüentemente observa-se nas paisagens 

dos sertões e presença de superfície discretamente embutidas, de 

idade recente, oriundas de pequenas retomadas de erosão, que 

culminaram pelo advento de novas fases de pedimentação, mui-

to localizadas e restritas. Tais pedimentos recentes, terraceados 

por ações fluviais de idade ainda mais recente. 

Digno de nota, ainda, é o fato de estar a drenagem que 

seciona os tabuleiros costeiros encaixada a dezenas de metros 

abaixo da superfície plana do topo de tais baixos platôs costei-

ros. Acrescente-se a isso, o fato de que esta mesma drenagem, 

em trechos mais próximos do litoral, sofrida um forte encaixa-

mento, acompanhado de posterior afogamento custático – pro-

cesso responsáveis pela formação da costa de “rias”, parcial-

mente colmatadas, ali existentes. E fora de dúvida, portanto, que 

os talvegues dos antigos vales incisos nos tabuleiros (pertencen-

tes as fases de encaixamento contemporâneas de níveis de mar 

baixos) devem esta a algumas dezenas de metros abaixo da su-

perfície das planícies costeiras atuais. 

Ora, se, nas paisagens inferiores, não existem reflexos 

marcantes dessas retomadas de erosão fluvial quaternária – ca-

pazes de formar vales tão fortemente incisos na zona litorânea e 

sublitorânea – é tão somente porque, nos períodos de movimen-

tos eustáticos negativos, as áreas secas da hinterlândia, se 
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ampliavam, no mesmo tempo que a semi-aridez se pronunciava 

em certos compartimentos especiais (Jaicós, Maniçobais, Alto 

Paracatu). Erosão linear na costa e plainação lateral no interior, 

ainda hoje, são fatos parcialmente observáveis no conjunto do 

relevo nordestino. No decorrer do Quaternário tais processos 

foram particularmente sensíveis, pois, enquanto alguns cursos 

subparalelos entre si e normais à costa entalhavam vales de per-

fis transversais pronunciados, no interior processaram-se reto-

madas de pedimentação, de diferentes graus de intensidade, as 

quais implicaram em re-afeiçoamento sensíveis dos pediplanos 

neogenicos. 

O grupo Barreiras (Andrade e Bigarella, 1964) deve 

corresponder ao fecho do Terciário (Policeno Superior, e, talvez 

Pleistocêno Inferior). Em qualquer hipótese cronológica, porém, 

a história do entalhamento fluvial dos tabuleiros litorâneos e 

sublitorâneos é inteiramente do Quartenario. Encaixamentos 

fluviais nas antigas planícies costeiras (Ab’Sáber, 1964) do gru-

po Barreiras, assim como retomadas discretas da erosão fluvial 

culminando por retomadas de pedimentação – com re-

afeiçoamento dos pediplanos – foram processos geomorfologi-

cos inteiramente associados às variações do nível de base gláci-

eustática, às flutuações climáticas a elas correspondentes e, a 

persistentes ações de flexura continental. 

Nesta ordem, de idéias, e devido à associações intima 

de tais processos, pode-se compreender melhor porque a paisa-

gem de superfícies aplainadas modernas está tão presente nos 

horizontes dos sertões bai- xos do Nordeste e da Bahia. 
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Na realidade as retomadas de erosão no interior do domínio ser-

tanejo – salvo no caso do rio São Francisco – foram muito fracas 

no que se refere à erosão de talvegue, além do que, muito pró-

ximas dos processos de plainação laterais que ali predominaram 

durante o neogênio. 

Do ponto de vista da pesquisa geomorfológica de cam-

po, tem grande importância, a distinção que se possa fazer entre 

aquilo que é uma herança direta das aplainações piocênicas, e 

aquilo que são feições resultantes apenas de modificações intro-

duzidas pela soma dos processos quaternários. Temos para co-

nosco que, no caso do Nordeste, muitos pesquisadores freqüen-

temente confundiram, as superfícies observadas no horizonte 

infindável das caatingas, com aquelas que efetivamente são vis-

tas à curta distância nas quais se caminha ou se trabalha. 

Pudemos observar que até os inselergs do interior da 

Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, assim como os 

magníficos inselbergs dos arredores de Milagres, na Bahia, pos-

suem sua base, via de regra, tangenciando pedimentos rechosos 

retrabalhados em pleno Quaternário. Tais domos de esfoliação 

foram como que desenvelopados basalmente, ficando com sua 

base atual em nível bem inferior ao do nível de pedimentação 

principal correspondente aos fins do Terciário. 

Alguns páleo-pavimentos de espessura pronunciada, 

que acompanham de perto a topografia das suaves colinas clabo-

radas abaixo da superfície neogênica, são de um grau de moder-

nidade tal que podem corresponder ao Pleistoceno Inferior ou ao 

próprio o fecho do Pleitoce- no. Por sua vez, as cavidades 
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rochosas rasas, obturadas por detritos finos, onde tem sido en-

contrados jazigos de vertebrados plesitocenos, estão situadas em 

diferentes níveis do relevo sub-atual, porém sempre em posição 

embutida em face da superfície sertaneja. 

Em diversas áreas pudemos encontrar depósitos, de 

distribuição espacial restrita, relacionadas com variações climá-

ticas quaternárias de maior vulto do que aquelas, até há pouco 

tempo, postas em evidências pelos geomorfologistas que volta-

ram suas vistas para as paisagens nordestinas. Não houve, é cer-

to, variações climáticas tão sensíveis e extremadas, capazes de 

provocar desertificações pronunciadas, alternadas com fases 

úmidas de longa duração, como lamentavelmente deixamos en-

trever em um nosso trabalho anterior (Ab’Sáber, 1956). Em no-

tável trabalho publicado em 1958. Jean Tricart reviu com preci-

são o problema das variações climáticas que afetaram a posição 

atlântica oriental do Brasil, demonstrando que as flutuações 

mais extremadas se processaram exatamente ao Sudeste do país. 

No Nordeste, pelo contrário, embora tenha havido fases ligeira-

mente mais secas do que a atual, as variações climáticas teriam 

permanecidos restritas ao campo dos climas semi-áridos. 

Não temos duvidas de que tenham havido trechos mais 

castigados pela semi-aridez, do que outros, durante alguns mo-

mentos do Quaternário, e nem tão pouco, que se tenha processa-

do alguns intervalos úmidos (Dresch, 1957). Ente Serra Talhada 

e Maniçoba), no Estado de Pernambuco, existe uma baixada 

semi-árida pleistocênica (bajada), com espessos lençóis de cas-

calho colmatados por areias grossas e argilas. Trata-se de 
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um conjunto relacionado com uma forte retomada de pedimen-

tação nos flancos da Serra Talhada, através de um clima-árido 

bastante mais áspero que o atual. 

Por seu turno, as dunas do médio vale inferior do São 

Francisco encontram-se embutidas entre pedimentos rochosos e 

residuais. Frutos de uma retomada relativamente recente dos 

processos de pedimentação. Sem se tratar de um erg. Propria-

mente dito, existe ai um dos campos de dunas interiores mais 

expressivas do interior do país. Os lençóis aluviais do são Fran-

cisco do Pleitoceno Superior – fortemente retrabalhados pelo 

vento em clima sensivelmente mais seco do que atual deram 

origem a tal campo de dunas. Atualmente, o grande rio, ao cru-

zar esta área de altas dunas quaternárias, parcialmente reativa-

das, forma barrancas altas, em algumas de suas ribeiras, enquan-

to que, nas margens opostas, existem planícies de inundação 

com aluviões finas (silts, argilas, é Iamas de resíduos calcários), 

representativas dos sedimentos típicos do clima atual. A nosso 

ver, basta tal fato para provar que as dunas da região de Xique-

xique são herança de um clima mais seco do Pleistocêno, nada 

tendo a ver com os processos morfoclimáticos e sedimentares 

atualmente em vigor na região. 

Em Camassari, na Bahia, ao norte do Recôncavo, exis-

te outro campo de dunas fosseis do Quaternário, desde há muito 

fixado pela vegetação, o qual representa uma área de dunas res-

tritas, embutidas entre colunas terciárias e suituadas a dezenas 

de quilômetros da costa atual. Alguns pacotes de suas camadas 

arenosas estão capeadas ou separadas por fragmentos de 
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canga, indicadores das diversas flutuações climáticas rápidas por 

que passou aquela região. 

No interior do domo esvaziado de Itabaiana existem 

testemunhos de depósitos transgressivos correspondentes ao 

máximo de penetração dos sedimentos do grupo Barreiras, e, 

embutido entre eles e os pedimentos rochosos obsequentes qua-

ternários, aparecem sinais de duas épocas de drenagens torrenci-

ais correspondentes a climas muito mais secos do que os atuais. 

Antes da formação dos depósitos tipo Barreiras o clima regional 

era úmido. Posteriormente, houve uma fase agressiva de erosão, 

acompanhada de pedimentação, com formação das espessas 

baixadas semi-áridas, correspondentes aos depósitos do tabulei-

ro do Urubu, (formação superior do grupo Barreiras,na região). 

Mais tarde, em fase de transição para climas úmidos ou semi-

úmidos, houve dissecação e forte remoção dos depósitos anteri-

ormente formados, culminando por atingir a climas bem mais 

secos do que os atuais, em dois outros momentos, com retoma-

das de pedimentação nos flancos internos do dono esvaziado. 

Localmente, por outro lado, aparece, na área, um campo de du-

nas fosseis, possivelmente correlacionado com a última fase de 

clima seco sofrido pela região. Aliás, tais dunas fósseis do 

Pleistôceno Superior (?), têm grande importância geomorfológi-

ca, pois representam a primeira luz para a explicação das exter-

sas coberturas arenosas que tão bem caracterizam algumas áreas 

de interflúvios dos tabuleiros sublitorâneos de Pernambuco e 

Sergipe, onde medram floras de exceção (cerrados). Acredita-

mos que os lençóis de areias brancas que recobrem os tabu-
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leiros sejam manchas de duna adelgaçadas, grosso-modo con-

temporâneas das dunas dos flancos da Serra de Itabaiana. 

Na área de Jaicós, em plena depressão interplanáltica 

situada entre os bordos ocidentais do Araripe e os sopés orien-

tais da Serra Grande. Willelm Kegel (1958) descobriu depósitos 

quaternários com grande blocos e fragmentos de arenitos silici-

ficados, os quais consideramos de alto valor paleoclimático, 

ainda que o autor não tenha explorado as questões atinentes à 

gênese dos depósitos que constatou. Consideramos a formação 

Jaicós, na nova acepção a ela dada por Kegel, como sendo o 

saldo de detritos grosseiramente representativo de um dos clima 

locais mais secos e de drenagens torrenciais mais ásperas sofri-

das por qualquer parte do Nordeste Brasileiro durante o Quater-

nário antigo. Tendemos a considerar a baixada semi-árida de 

Jaicos como pene-contemporânea da baixada semi-árida de Ma-

niçobal, assim como, possivelmente contemporânea da fase seca 

mais antiga, pós-Barreiras, que afetou a região de Itabaiana. Em 

caráter ainda mais dubitativo pensamos que a formação Jaicós e 

similares possam ser contemporâneas da fase de formação dos 

campos de dunas de Xiquexique e Camassari. No caso, tais do-

cumentos locais de processos morfoclimáticos semi-áridos mais 

ásperos deveriam ser considerados áreas de máxima semi-aridez 

e torrencialidade havidas em um momento do Plesitoceno Mé-

dio ou Superior, quando todo o Nordeste era um pouco mais 

seco do que hoje, e, quando a área geral de semi-aridez no país 

era muito mais ampla do que a atual. 

Tais fatos indicam que houve retomadas de pe-
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dimentação durante uma ou mais épocas dentro do Quaternário. 

Documentam, outrossim, que as rasas bacias detríticas regionais 

durante épocas de pedimentação, estando perantes os níveis de 

pedimentos rochosos (glacis de erosão). Em alguns casos, até 

mesmo os níveis de baixos terraços mais recentes passam late-

ralmente a pedimentos rochosos. 

As sucessivas retomadas de pedimentação do Quater-

nário devem ter sido alternadas com fases de erosão linear e 

processos areolares ligeiramente mais úmidos. O resultado final 

de tais interferências foi um rebaixamento sutil e pouco definido 

(salvo raras exceções locais), da extensa e relativamente homo-

gênea superfície sertaneja. Enquanto no Brasil de Sudeste houve 

uma alternância brutal entre a mamelonização e a pedimentação, 

culminando pela vitória das formas momelonares e profunda de 

composição de rochas na paisagem; no Nordeste Seco houve 

retomadas freqüentes de pedimentação, alternadas com convexi-

zação e discreta alteração de rochas, com vitória dos horizontes 

planos e rasos na paisagem dos sertões. 
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É lamentável o desenvolvimento de bibliografia geo-

morfológica brasileira, demonstrado por alguns geólogos mili-

tantes em nosso país. Tal fato está particularmente bem expresso 

em um trabalho recente do Dr. Karl Beurien, a respeito d’ “A 

estrutura geológica do Nordeste do Brasil” (1967), em que aque-

le ilustre paleontólogo e geólogo alemão, há muitos anos resi-

dentes no Brasil, demonstra total ignorância da bibliografia cien-

tifica elaborada pelos geomorfologistas brasileiros e estrangeiros 

e respeito do Nordeste. Descuidos bibliográficos desse tipo con-

duzem a redescoberta de fatos de há muito evidenciados, tal 

como é o caso da falta quase total de paralelismo entre a tectôni-

ca antiga e a tectônica moderna da porção nordestina do Escudo 

Brasileiro. trata-se alias, de mais um dos muitos casos de injus-

tiça que se tem cometido em relação a especialistas de ciências 

da Terra no Brasil, por profissionais de ciências vizinhas ou ir-

mãs. Isto quando se svae que o esforço permanente para ser jus-

to é uma obrigação de todo homem de ciência. Cabe também as 

equipes de trabalho assessorar bibliograficamente aos seus cole-

gas, fato que não vem ocorrendo no Brasil, com a freqüência 

que deveria ter. Conhecendo bem o Dr. Beurien, pensamos que 

os descuidos bibliográficos de alguns de seus trabalhos decor-

rem do pouco assessoramento que o mesmo tem tido, por parte 

dos grupos onde tem trabalhado.     
              


