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CAPÍTULO I 

SECAS DOS SÉCULOS XVII E VXIII 

 
1 – NOTÍCIAS DAS PRIMEIRAS SECAS 

 
O plano de colonização do Brasil, traçado e executado por 

D. João III, dividindo o território descoberto em capitanias here-

ditárias, visava a criar, na América Portuguesa, domínios que 

seguissem a organização feudal ainda vigorante no reino lusita-

no, adaptada às condições do meio em que o homem tinha de 

operar. “Os donatários seriam de jure e verdade senhores de suas 

terras: teriam jurisdição civil e criminal”, informa Capistrano de 

Abreu.1 Estabelecia, porém, o governo português que os donatá-

rios não manteriam contato entre si, para que os seus represen-

tantes se conservassem afastado uns dos outros, sem o estabele-

cimento de laços de interdependência capazes de garantir a exis-

tência da capitania, em caso de ataque dos índios ou externos. 

 Criadas as Capitanias, escolhidos os seus donatários, sur-

giu o problema da instalação do homem e tomada de posse da 

terra. Traçadas as linhas divisórias do Brasil, segundo o Tratado 

de Tordesilhas, tiveram as Capitanias extensões que variaram, 

resultando, em conseqüência, saírem umas maiores do que ou-

tras, sendo necessário, para compensar trabalhos prestados ao 

                                                 
1 – “Capítulo de História Colonial” – Impressores M. Orosco & Cia. Rio de 

Janeiro – 1907 – Pág. 36.  
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Rei, a reunião de vários lotes doados a um ou vários donatários, 

segundo a importância que gozavam na Côrte ou a influência 

que exerciam juntos ao Rei. Assim aconteceu com as “duzentas 

e sessenta e cinco légua doada a João de Barros, Fernand’ Álva-

res, Ayres da Cunha e Antonio Cardoso de Barros”; cujos “es-

forços para ocupá-las malograram; o povoamento fez-se mais 

tarde com gente nascida ou estabelecida em outros pontos do 

Brasil: representam uma formação secundária na formação da 

Pátria”.2 

 Entre as duzentas e sessenta e cinco léguas doadas aos 

quatros donatários, encontram-se a região semi-árida do Brasil, 

sujeita ao flagelo das secas, cuja repetição se registra dentro de 

uma periodicidade oscilante. 

As capitanias não prosperaram dentro um plano uniforme. 

Umas ofereceram maiores possibilidades, por sua situação geo-

gráfica, pela riqueza de seu solo, pela facilidade de acesso ao 

interior, pela ajuda, finalmente, da indiada na conquista da terra. 

Outras, ao contrário, aparentaram obstáculos de toda sorte ao 

colonizador. O índio, a esterilidade da terra, dificuldades de 

transporte, tudo concorreu para o abandono das instalações ini-

ciadas, para o retardamento de sua ocupação definida. 

Só mo início do século XVII puderam os portugueses es-

tender o seu domínio a todo o litoral brasileiro, levantando pos-

tos de defesa, destribuindo forças de guarnição que permitiam a 

instalação do colonizador, para posterior penetração nas terras 

                                                 
2  – Capistrano de Abreu – Obra citada – Pág. 39. 
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interiores, através das entradas, organizadas, oficialmente, para 

o reconhecimento das possibilidades das terras. 

Reconhecido o litoral do Nordeste, registraram os portu-

gueses a esterilidade das terras que constituiam a Capitania do 

Ceará, donde o abandono em que elas ficaram até o início do 

século XVII, quando foi tentada sua ocupação. 

Em 1603, Pero Coelho tenta sua entrada até a serra da Ibi-

apaba, vendo frustrada a primeira invertida para a ocupação da 

costa cearense. A retirada de Pero Coelho, em 1905, depois de 

fundar os primeiros núcleos de defesa da terra, representa a pri-

meira parte da grande epopéia das secas, que deveria continuar 

nos séculos seguintes, na Colônia, no Império e na República. 

Os historiadores divergem, quanto às causas dos sofrimen-

tos por que passou a entrada daquele pioneiro, no seu regresso, 

admitindo uns, como o Barão de Stuart e Joffily, ter sido a seca, 

acreditando outros, como José Américo de Almeida, ter sido “a 

falta de mantimento no longo percurso de uma região inculta e 

despovoada”.3 No entanto, a nota marcante do trágico descola-

mento foi à fome e a sede, através dos sertões jaguaribanos e 

riograndenses do norte, o que significava esterilidade e abando-

no.  

Nas duas primeiras décadas do século XVII, a ocupação da 

região das secas não atingia a vinte léguas para o sertão, o que 

traduzia a falta de contatos do português com o clima interior 

                                                 
3 – José Américo de Almeida – “A Paraíba e seus problemas” – Edição da 

Livraria globo, Porto Alegre – 1937. 
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das áreas mais atingidas pelo flagelo, sendo a serra da Ibiapaba a 

região mais conhecida, por se encontrar no caminho de penetra-

ção para o Maranhão. 

Escreveu Afonso Arinos de Melo Franco que “os grupos 

primitivos de aventureiros estavam localizados nas férteis matas 

da serra da Ibiapaba, nas divisas do Piauí, junto ao mar. O res-

to da costa litorânea (do Ceará) era pouco freqüentado pelo 

mesmo gentio, por ser lisa a costa, o clima seco e a terra ári-

da”,4 e mais adiante informou que a povoação de Natal “ficava 

a uma légua do forte, teria menos de 30 moradores brancos que 

viviam probremente da criação, plantação e pesca. Em 1614 a 

matriz ainda não tinha portas. Nas roças próximas não chega-

vam os brancos a cem , eis tudo neste embrião do Rio Grande 

do Norte, ao qual a Governador Diogo de Menezes dera, já em 

1611, um modo próprio de governança”.5 Na Paraíba o desen-

volvimento era maior. A população da cidade elevava-se a 100 

portugueses e cerca de 800 possuía o distrito. 

As longas distâncias e os precários meios de transporte, 

nos primórdios da colonização, dificultaram o conhecimento da 

terra e suas possibilidades, criando uma mentalidade negativa 

para a fixação do homem.  

Frei Vicente do Salvador, falando sobre o Rio Grande do 

Norte no início do século XVII, após a ocupação da Paraíba, 

                                                 
4 “Desenvolvimento da Civilização no Brasil – Publicação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 1944 – Pág. 57”. 

 
5 Obra citada – Pág. 57. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

7 

informa que “se cria na terra muito gado vaccum e de todas as 

sortes, por serem para isto as terras melhores que pera engenho 

de assucar, e assim não se hão feitos mais que dous, nem se 

poderão fazer, por que as cannas de assucar, requerem terras 

maçapês e de barro e estas são de áreia solta, e assim podemos 

ser a peior do Brasil, e comtudo, sei os homens têm industria e 

querem trabalhar nellas, se fazem ricos”.6 

O abandono da terra, a falta de instalação definitiva do 

homem, a espereza do clima e a resistência do indígena, depois 

da entrada de Pero Coelho, ao lado da esterilidade do solo (que 

só produziam sal e âmbar, que dava nas praias lançado pelo 

mar), foram agentes que retardaram a ocupação das terras interi-

ores. As referências sobre as condições do clima diziam respeito 

ao litoral ocupado. 

Aos portugueses não interessava ocupa uma região que 

não produzia. O aproveitamento do próprio sal, quando a indús-

tria das carnes secas se desenvolveu, sofria a pressão dos mono-

pólios do reino, que defendiam o sal vindo da metrópole proi-

bindo a fabricação das salinas do Rio Grande do Norte e do Cea-

rá, fato que concorreu para o desinteresse pelas terras secas do 

litoral nordestino. Essa situação conservou-se até os fins do sé-

culo XVIII. Sem instalações eficientes era impossível a estabili-

dade do homem. Só depois de expulso o flamengo, foram ocu-

padas definitivamente as áreas do interior cearense, tendo ocor-

                                                 
6 – “História do Brasil” – Edições Melhoramentos, São Paulo – Pág. 372. 
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rido, durante a ocupação holandesa, movimentos de penetração 

pelas ribeiras do Jaguaribe e do Acaraú. 

  

2 – AS CAPITANIAS HEREDITÁRIAS E A REGIÃO SEMI-

ÁRIDA DO NORDESTE 

  

 Os portugueses, ao ocuparem o Brasil, não tiveram um 

plano de fixação e colonização definitiva. Só depois de 1533, 

quando D. João III dividiu o território em Capitanias, é que che-

garam os colonos destinados à exploração da terra. Não foi lon-

go o período dos donatários. Dezesseis anos mais tarde, o Rei de 

Portugal resolveu criar o Governo Geral, com um plano definiti-

vo de conhecimento e exploração da terra. Foi assim que se 

formaram as primeiras entradas para devassar o interior do novo 

domínio, pois um dos traços marcantes da colonização portu-

guesa foi o interesse pelo conhecimento das possibilidades eco-

nômica da terra, suas riqueza em prata e pedras preciosas. 

Entre os que vieram ao Brasil, na segunda metade do sécu-

lo XVI, três se destacaram pelas informações deixadas em crô-

nicas sobre a terra brasileira, seus produtores e seus habitantes: 

Pero de Magalhães Gandavo, Gabriel Soares e Souza e o padre 

Fernão Cardim. 

Gandavo foi o que primeiro escreveu sobre o Brasil, de-

pois da Carta de Vaz Caminha. Gabriel Soares e Sousa deixou 

trabalho mais completo e informativo, compreendendo todos os 

aspectos da vida brasileira ao findar o primeiro século de nossa 

história. A Fernão Cardim deve-se a primeira notícia sobre as 
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secas no Nordeste, aludindo sua informação à área ocupada pe-

los portugueses, que ainda não tinham avançado às regiões inte-

riores. Como jesuíta, freqüentou Cardim a Bahia e Pernambuco, 

onde se encontrava, quando ocorreu a seca por ele registrada: – 

“No ano de 1583 houve tão grande secca e esterilidade nesta 

província (cousa rara e desacostuada, porque é terra de conti-

nuas chuvas) que os engenhos d’agua não moeram muito tempo. 

As fazendas de cannaviais e mandioca, muitas se cessaram, por 

onde houve grande fome, principalmente no sertão de Pernam-

buco, pelo que desceram do sertão apertados pela fome, soccor-

rendo-se aos braços quatro ou cinco mil índios. Porém passado 

aquelle trabalho da fome, os que puderam retornaram ao ser-

tão, excepto os que ficaram em casa dos brancos ou por sua, ou 

sem sua vontade”.7 

Gandavo escreveu entre 1570 e1580 seus dois trabalhos 

“Tratado da Terra do Brasil” e “História da Província de San-

ta Cruz” publicados em um só volume8, em cujas páginas não se 

encontram referências sobre o clima regional. Seus estudos limi-

tam-se às zonas litorâneas e das matas, de Itamaracá ao Rio de 

Janeiro e S. Vicente. São preciosos apenas como primeiro do-

cumentários da terra brasileira, com objetivo econômico e polí-

tico. 

                                                 
7 “Tratado da Terra e de Gente do Brasil” – Editores J. Leite & Cia., Rio de 

Janeiro – 1925. 
8 Edição do Anuário do Brasil, Rio de Janeiro – 1924. 
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Mais completo é o “Tratado Descritivo do Brasil em 

1587”, de Gabriel Soares e Sousa, o qual, todavia, não registou 

seca de 1587, que foi restrita a Pernambuco e seus sertões. Não 

obstante, presta informações preciosas sobre a flora e fauna bra-

sileiras no período inicial da colonização. Descrevendo mais ou 

menos detalhadamente as plantas alimentícias, registra o uso, 

pelos indígenas, de várias delas como alimentos e refrigério nos 

períodos escassos. Falando sobre o umbu e sua utilidade, escre-

veu: – “Dá-se esta fruta ordinariamente pelo sertão, no matto 

que se chama cátinga, que está pelo menos afastado vinte lé-

guas do mar, que é a terra secca de pouca água onde a natureza 

criou a estas árvores para remédio da sêde que os índios ali 

passam”, dizendo mais adiante que “a gente que anda pelo ser-

tão mata a sêde onde não acha água para beber, e mata a fome 

comendo esta raiz (do umbú) que é mui sadia e não faz mal a 

ninguém que comesse muito della”.9 

Gabriel Soares e Souza é um minucioso informante das 

coisas do Brasil, descendo a particularidade da terra e seus habi-

tantes. Falando sobre a flora, diz das plantas utilizadas pelo ho-

mem nas épocas de escassez e descreve, entre outras, a palmeira 

ouricurí, existente nos sertões baianos dizendo de suas qualida-

des alimentícias. Assim se refere: – “Tem o tronco fofo, cheio de 

um miolo alvo e solto como o cuzcuz, e molle; quem anda pelo 

sertão tira este miolo e coze-o em um alguidar ou tacho, sobre o 

                                                 
9 “Brasiliana”, vol. 117 – Companhia Editora Nacional, São Paulo – Pág. 212 

e 213. 
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fogo onde se lhe gasta a humidade, e é mantimento muito sadio, 

substancial e proveitoso aos que andam pelo sertão, a que cha-

mam farinha de páo”.10 

A leitura do “Tratado Descriptivo do Brasil” deixa bem 

claro o conhecimento que os portugueses adquiriram, nas pri-

meiras décadas da ocupação, sobre as coisas da terra brasileira, 

o modo como aproveitar seus recursos e as dificuldades para 

viver fora das áreas litorâneas e das matas. 

De sua leitura se verifica o registro de dois vocábulos, 

um dos quais tem sido motivo de controvérsia entre os lexicó-

grafos: – cátinga, de origem indígena, significando vegetação 

cinzenta, branca; e sertão, introduzido pelos portugueses do 

primeiro século. Fernão Cardim, igualmente, emprega sertão 

como significando terra distante, e não deserto grande, como se 

quer fazer crer, presentemente. 

O valor alimentício do umbu e do palmito das palmeiras 

foi revelado através de informações colhidas dos indígenas habi-

tuados às crises climáticas, como a de 1583, que não se estendeu 

até a Bahia. As dificuldades para a ocupação do interior não 

eram representadas apenas pela resistência do índio, mas, 

igualmente, pelos obstáculos que a terra oferecia além da região 

das matas. As próprias tribos lutavam dentro do território pela 

posse das melhores terras, mais ricas em caça e pesca e mais 

apropriadas à agricultura do íncola. 

                                                 
10 Obra citada – Pág. 222.  
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A luta contra as secas foi um dos traços marcantes da vi-

da das populações indígenas. O professor João de Deus de Oli-

veira Dias escreveu páginas interessantes sobre o assunto, nas 

quais se encontram passagens como esta – “Os primeiros colo-

nizadores lusos testemunharam, por certo, a luta tremenda, den-

tro das selvas, dos Tabajara, adventícios litorâneos, e dos Kari-

ri, indígenas sertanejos, êstes útimos acossados pelos efeitos 

das sêcas, famintos, errantes, em contínuos entrechoques de 

raças do Jaguaribe , do Apodí e do Açu, ao norte, às ribeiras do 

São Francisco ao sul e leste, passando por Arco Verde, a meta-

de, portanto, da área assolada pelas secas.”11 

  As questões entre as tribos indígenas em todo o vasto 

território do Brasil, anteriormente à descoberta e conquista por-

tuguesa, têm fundamento na preferência que os indígenas davam 

às terras marginais do oceano e bacias mais importantes do terri-

tório. Vencidos os tapuias no litoral, não deixaram, mesmo as-

sim, de visitá-lo em épocas do ano, aonde vinham negociar pro-

dutos dos sertões, apanhar cajus e fabricar o seu vinho, confor-

me se verifica no documentário da época.  

Os portugueses do primeiro século registraram as guerras 

entre as tribos e o nomadismo em que viviam, cujas causas não 

explicaram nos primeiros trabalhos aparecidos, mas a migração 

dos quatro ou cinco mil índios dos sertões de Pernambuco, de 

que fala Fernão Cardim ao registar a seca de 1533, é uma com-

                                                 
11 – “O Problema Social das Secas em Pernambuco” – Recife – 1949 – Pág. 

21. 
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provação de costume anterior, que mantinha, de desceram para o 

litoral, quando a seca se manifestava. 

  

3 – OS PRIMEIROS CAMINHOS 

 

Os holandeses, ao ocuparem Pernambuco, procuraram 

entrar em contato com as Capitais vizinhas, da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte, a fim de conhecerem o que as mesmas podiam 

proporcionar aos invasores. Das excursões realizadas, os chefes 

flamengos deixaram relatórios que informam as condições de 

vida dos habitantes e as possibilidades oferecidas pela terra.  

Sobre a segunda dessas Capitanias, Joannes de Laet, um 

dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais, escreveu, em 

1636, algumas informações, das quais destaco o seguinte: – “O 

Rio Grande do Norte, cerca de quatro léguas acima do forte, 

deixava de ser rio, apezar de ter na foz a largura do rio Mosa, 

pelo que se admiraram de lhe haverem dado aquele nome. Os 

habitantes declararam que antigamente fora vem maior não 

sabendo o que tinha sido feito das águas e mostraram um leito 

secco por onde corria e os tapuias disseram que alguns delles 

tinham seguido um canal secco três semanas pelo sertão a den-

tro, vivendo de caça, cajú e raízes, entre as quais há em grande 

quantidade salsaparilha; acha-se nessa região, em abundancia 
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o Pau-Brasil e regulamente bom gado, mas em número regular 

e não tanto como em outras partes”.12  

A informação sobre o curso do rio que deu o nome ao 

Rio Grande do Norte revela um aspecto sempre atual, que é a 

redução do volume de água dos cursos fluviais do Nordeste se-

co, fenômeno anterior à descoberta do Brasil, pois os cronistas 

falam sempre sobre esses fatos relativamente ao Ceará.  

Da Paraíba, disse Joannes de Laet, quando descreveu sua 

ocupação: – “As terras que não estão revestidas de matto, mas 

que se apresentam limpos ou têm pouca vegetação, são comple-

tamente estéreis; essas planícies ou terrenos despidos estão a 

cinco ou mais léguas dos outros, na parte sul da Paraíba e mui-

tos ao norte, cobertos apenas com um pouco de inútil capim 

duro, imprópio para a alimentação dos animais”.13 Os holande-

ses fizeram uma guerra econômica, acobertados pelas lutas reli-

giosas do século XVII. Não lhes interessavam os territórios que 

não oferecessem vantagens dessa ordem. Antes da conquista 

definitiva das Capitanias vizinhas, fizeram viagens de observa-

ção e de estudo. 

Um Relatório da Companhia diz, sobre a região das se-

cas, que o “Rio Grande do Norte tem vastas e dilatadas terras 

que pela maior parte se acham desabitadas e desertas, pois o 

                                                 
12 – “História ou Anais dos Feitos da Companhia Privilegiada das Índias 

Ocidentais” – In “Anais da Biblioteca Nacional”, vols. XL-XLII, Rio –1919 -

1920 – Tradução dos Drs. José Higino Duarte Pereira e Pedro Sousa Maior –

Pág. 34.  
13 – Obra citada – Pág. 83. 
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Rio Grande do Norte não tem povoados mais que dez ou doze 

léguas no norte do Rio Potengy ou Rio Grande do Norte de on-

de esta Capitania tira seu nome”.14 Linhas adiante, afirma o Re-

latório que “nesta Capitania os moradores se ocupam princi-

palmente com a criação do gado aí existente em abundância, a 

guerra o reduzio muito e fé-lo selvagem, mas trata de amansá-lo 

com todo diligencia e de levá-lo aos currias. O Rio Grande do 

Norte está dando muito gado que é conduzido para a Paraíba, 

Itamaracá e Pernambuco, onde serve, quer para corte, quer 

para trabalhar nas casas de engenho”.15 Da Paraíba informa 

que tem vinte engenhos, dos quais só dois não moem, não entra-

do em detalhes sobre as condições das terras paraibanas. As re-

giões improdutivas do Ceará não mereceram referencia do fla-

mengo que as visitou objetivando apenas a existência de possí-

veis minas de prata e de salinas. 

No século XVII ocorreram as primeiras tentativas para a 

ocupação do Ceará. Fracassada a de Pero Coelho, outras se su-

cederam, mais sem conseqüência definitivas para a fixação do 

homem a terra. Só depois da retirada dos holandeses é que os 

portugueses puderam se instalar definitivamente no litoral cea-

rense, ponto de partida para a ocupação do interior, iniciada pe-

                                                 
14 – “Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano”, n. 34 – 

Recife – 1887. Pág.157.  

 
15 – Idem.  
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los colonos que fugiam da guerra holandeses, com suas famílias 

se seus gados, através das terras desabitadas.  

As áreas secas do interior do Nordeste, de Pernambuco 

ao Ceará, constituíam o domínio dos índios até a primeira meta-

de do século XVII. A ocupação dos portugueses foi lenta, se-

guindo a implantação e o desenvolvimento da pecuária, única 

atividade que era possível instalar na região das caatingas. 

Os portugueses estabeleceram as primeiras comunica-

ções com as Capitanias vizinhas, seguindo o litoral, que foi a 

primeira estrada ultilizada. Com o decorrer do tempo, foi adota-

do o primeiro caminho que, “partindo de Olinda ia á vila de 

Igarassú, depois de Goiana, sede da Capitania de Itamaracá e, 

penetrado na Paraíba, chegava á capital”, segundo esclarece 

Irineu Joffily. 16  

O segundo caminho, usado depois de 1650, “ia de Per-

nambuco à região dos carirís aldeiados, já a 40 léguas para o 

interior. O terceiro caminho foi o do gado, vindo do sertão do 

São Francisco, com as paulistas. Seguia as águas do Pajeú até 

as nascentes e, daí, vencida a contra-vertente, descia pelo curso 

do Piancó”.17 Este último caminho foi o que deu acesso às ter-

ras do Ceará através do Vale do Cariri, pala estrada que ainda 

hoje liga Pernambuco ao nosso Estado, passando pelo município 

de Maniçobal, antigo Belmonte, para entrar em Jatí, ex-Macapá. 

De vila Bela, atual município de Talhada, vinham às boiadas e 

                                                 
16 – “Notas sobre a Paraíba” – Tipografia do Jornal do Comércio Rio de Ja-

neiro – 1892.  
17 – Irineu Jofflily – Obra citada – Pág. 59. 
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comboeiros para o Cariri, passando por Salgueiro para, então, 

entar em Jardim. 

A retirada de pero Coelho foi o primeio reconhecimento 

da realidade sertaneja, em 1605, quando o bandeirante do Nor-

deste, desiludindo de realizar seu projeto de conquista, “recebeu 

o castigo que merecia”, na expressão de Beredo.18 

As secas só passaram a entrar no relato histórico dos por-

tugueses depois que se efetivou a penetração dos colonos nas 

terras de criar. Daí a escassez de documentação sobre as crises 

clímicas do século XVII. As crônicas e os documentos ofíciais 

fazem apenas ligeiras refêrencias ao fenômeno, sem maiores 

comentários, dizendo que houve grande seca no Ceará, como se 

ler nas “Datas e fatos para a História do Ceará” do Barão de 

Studart. A simplicidade da expressão traduz o que foram os pri-

meiros contatos do colono português com a terra cearense. O 

Ceará era, simplesmente, uma referência para as embarcações 

que se destinavam ao Maranhão, Capitania mais importante e de 

maiores possibilidades para as metrópoles. 

 Em trabalho recente, apoiado em Fernando Gama, o Se-

nador Tomaz Pompeu de Souza Brasil, no Barão de Stuart e em 

Idefonso Albano, Sampaio Ferraz admite que no século XVII 

houve quatro secas – 160319, 1614; 1645 e 1692. Joanne Bau-

chardet adiciona a estas as de 1606 e 1652.20 As informações 

                                                 
18 – “Anais Históricos do Maranhão – Lisboa – MDCCXLIX. 
19 – “Iminência de uma grande seca nordestina” – Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística, Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro – 1950. 
20 – “O Problema do Norte”. 
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sobre a seca de 1692 são fornecidas por Irineu Joffily, que diz o 

seguinte: – “Os sertões da Parahiba e das capitanias do Ceará 

e Rio grande do Norte, possuindo, então, população civilizada 

muito resumida, por datar apenas de uns 40 anos a sua coloni-

zação, teriam sofrido, principalmente na sua única indústria, a 

criação do gado, que ai floreceu muito cedo.” O mesmo autor 

acresceta “em 1692 os indígenas foragidos pelas serras reuni-

ram-se em numerosos grupos e caíram sobre as fazendas das 

ribeiras, devastando tudo”. 21 

Entre 1614 e1692 mediam 78 anos, sobre os quais não há 

registro de secas sendo, porém, de acreditar-se que não faltaram, 

apesar de não existirem anotações nos papéis ofíciais que trata-

ram de área ocupada pelos portugueses, representava particu-

larmente pela Capitania da Bahia, pois de Pernambuco ao Ceará 

dominava os holandeses, no período de 1624 a 1654. O Ceará 

foi ocupado pelos flamengos em 1649, quando Matias Beck 

chegou ao forte fundando por Martins Soares Moreno. Da suas 

estadia aqui nos deixou um Diário interessante e rico de infor-

mações sobre a terra, traduzido por Alfredo e de Carvalho. O 

aproveitamento do sal e a exploração da mina de prata da serra 

de Maragoaba (Maranguape) constituíam a preocupação dos 

invasores, não sendo compensados os resultados obtidos, con-

                                                 
21 – Obra citada – Págs. 90 e 97 
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forme se depreende da leitura do referido documento, publicado 

no tricentenário do Ceará.22 

 

4 – PRIMEIRAS MIGRAÇÕES 

 

Durante a ocupação dos holandeses houve certo movi-

mento migratório para os sertões. Os criados com seus gados e 

pessoas da família e de serviço iniciaram a ocupação das terras 

sujeitas ao flagelo das secas, instalando-se nos vales de alguns 

rios. As famílias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte 

“fugindo às vexações de que eram vítimas, tendo antes procu-

rado os sertões, vieram algumas delas estabelecer-se ao sul do 

Ceará, e outros ao litoral, recebendo, por esse fato, o vale do 

Acaraú os seus primeiros povoadores”. 23 A informação proce-

de, porquanto vimos o que diz Relatório sobre as Capitanias 

ocupadas pelos flamengos, no qual há referência ao gado que 

ficou em estado selvagem em virtude do abandono dos morado-

res do Rio Grande do Norte, não tendo os sertões do São Fran-

cisco e de Pernambuco sido ocupados pelo conquistador. 

Formariam-se, assim, os primeiros núcleos populosos, 

acompanhando o litoral e os caminhos do interior, as ribeiras do 

Acaraú e do Jaquaribe. Eram núcleos pequenos, sem ligação 

entre si, desarticulados em virtude das guerras. Somente termi-

                                                 
22 – “Tricentenário do Ceará” – Tipografia Minerva, Ceará – 1903 – Pág. 333 

a 417. 
23 – “Municípios de Santana” Autor anônimo – Papelareia e Tipografia do 

Correio da Semana, Sobral – 1920 – Pág 4. 
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nada esta é que o movimento de ocupação se acentua em toda a 

região e todos os sentidos, do interior para o litoral e dos sertões 

para os vales férteis dos territórios vizinhos. 

Uma das conseqüências imediatas das secas nos fins do 

século XVII foi à emigração das populações rurais para as regi-

ões das minas. Abandonando os currais, despovoando os enge-

nhos, permaneceram nos cascos das fazendas e dos sítios os 

elementos que nunca abandonaram a terra, por não quererem, ou 

não poderem, os quais representam a continuação da obra civili-

zadora. Foi assim no passado e continua sendo nos dias de hoje. 

Quando a seca expulsa o sertanejo, permanece sempre um resto 

de vida humana para reconstruir as atividades sociais e a riqueza 

aniquilada. 

A primeira luta foi a indiada, pela posse das terras mais 

frescas, nos baixios, nos vales e nas serras. E sabem todos como 

o índio defendeu as suas glebas mais ricas em caça e frutos e 

apropriadas à sua lavoura incipiente. 

As confederações de índios, do São Francisco ao Ceará, 

não foram mais do que a última resistência que o silvícola ofere-

ceu, naqueles anos de seca devastrada, de 1692 – 1693, cujos 

relatos andam esparsos nos Alvarás, nas Cartas Régias, nos pe-

didos de sesmarias da Casa da Torre, nas crônicas das Ordens 

Religiosa instaladas no interior do sertão do São Francisco em 

defesa ao índio perseguido e faminto. Lutando e recuando, pre-

feriram, os mais fortes, o internamento nas matas da Amazônia a 

se entregar à escravidão e extermínio pelos vencedores.  
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Toda a luta do sertanejo colonial esteve condicionada a 

dois fatores fundamentais: o gado, que povoava as fazendas e a 

cultura da mandioca para o fabrico da farinha, base da alimenta-

ção do homem naqueles tempos. 

Com o século XVIII se inicia o período extenso da mine-

ração, que atraiu para as lavras das Minas Gerais o grosso das 

populações interiores, as quais fugiam, assim, aos rigores das 

secas que assolaram a regão depois de 1692, reduzindo a pecuá-

ria e a produção agrícola. Destarte, se processou o deslocamento 

das “grandes massas africanas, partindo da Bahia pelo vale do 

São Francisco, em busca das regiões mineiras”, no dizer de 

Eugênio de Castro.24 As descobertas das minas contribuíram 

para o desenvolvimento dos núcleos populacionais dos vastos 

sertões da colônia portuguesas, favorecidos pelo minério, ao 

mesmo tempo em que auxiliram as populações rurais esgotadas 

pelas crises climáticas das últimas décadas do século XVII. Os 

habitantes das áreas de criar formas “atraídos de todos os pon-

tos para as minas gerais pela ilusão sedutora, fácil e rápida, na 

exploração do ouro”, escreve Fernando Azevedo.25 Continuou o 

sertanejo das áreas da caatinga e do espinho com a mesma ilusão 

– ora correndo para a Amazônia, para extrair o ouro negro e 

ficando definitivamente nas florestas das seringueiras ora cor-

rendo para o sul, para escravizar-se nas fazendas de café. Na 

                                                 
24 – “Geografia Lingüística e Cultural Brasileira” – Gráfica Sauer, Rio de 

Janeiro – 1944 – Pág. 68. 
25 – “A Cultura Brasileira” – Companhia Editora Nacional, São Paulo – 1944 

– Pág, 68. 
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corrida à procura de sobreviver, incorporou ao território brasilei-

ro mais de cem mil quilômetros quadrados, depois de lutar sozi-

nho nas fronteiras do Norte. Sempre que lhe é possível, porém, 

volta o homem das caatingas à terra das secas. 

Naqueles fins do século XVII, só uma grande crise eco-

nômica, resultante do declínio da pecuária e da fabricação do 

açúcar, ante o concorrente das Antilhas, arrastaria as populações 

para a aventura das minas. As conseqüências das migrações que 

se verificaram, então, se fizeram sentir na diminuição da produ-

ção agrícola e no aumento excessivo do custo da vida nos distri-

tos mineiros. 

A última seca do século XVII ocasionou grandes prejuízos 

aos rebanhos e às populações interiores, tendo morrido à fome, 

na Capitania da Paraíba, inúmeros escravos das ordens religiosas 

que não puderam adquirir víveres para sua manutenção, segundo 

narram as crônicas do tempo. As culturas dos cereais eram tra-

balho pouco digno. Só a cultura da cana enobrecia o homem, 

donde a escassez da produção da farinha de mandioca, do milho 

e do feijão, elementos indispensáveis à alimentação do sertane-

jo.  

As ordens régias falavam, constantemente, sobre a neces-

sidade de se impôr, ao rurígena e à indiada vagabunda, o traba-

lho da terra, para a produção da farinha, uma vez que sua falta 

ocasionava graves distúrbios que exigiam medidas das autorida-

des, as quais, para evitar extorsões e elevacão dos preços, assu-

miam o controle ou o racionamento dos produtos.  
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Ao findar o século VXII e se iniciar o seguinte, a popula-

ção branca distribuída pelo interior era reduzida. Predominava o 

mestiço do índio e do branco, sem falar no índio aldeado. Aque-

le se encarregava dos currais e este se dedicava à sua pequena 

lavoura, à caça e à pesca, não contribuindo eficientemente para 

o progresso dos sertões. Os rebanhos representavam o único 

fator econômico e exigia um constante amanho áreas de criar. 
 

5 – SECAS DO SÉCULO XVII 

 

As concessões das Datas de Sesmarias assinalam o início 

das atividades do homem nos sertões. Essas concessões tinham 

um objetivo – a criação e o plantio. Os rebanhos de gados graú-

dos e miúdos eram a razão fundamental para a requisição e con-

seguimento das terras, nas zonas de pastagens e aguadas.  

Só depois que os rebanhos cresceram e os núcleos de po-

pulação branca aumentaram é que surgem as primeiras notícias 

mais circunstanciadas sobre as secas e suas conseqüências. An-

teriormente elas se manifestaram, mas na data de seu apareci-

mento as crônicas registraram apenas a invasão dos índios e a 

formação de grupo de malfeitores infestando os sertões. Mo-

mentos houve em que a premência das crises clímicas levou a 

indiada a formar verdadeiras confederações de tribos que inva-

diam as fazendas de criar, deprendando tudo, dando origem às 

grandes batidas para a destruição total dos índios, como aconte-

ceu no decênio de 1690 de 1700, período em que de S. Paulo 

vieram Mestres de Campo especializados em batidas e dentro do 
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qual o Senhor da Casa da Torre, Francisco Garcia d Ávila, o 

terceiro, destruiu as populações indigenas das margens do São 

Francisco, estendendo sua ação até o Piauí.  

 As crônicas revelam a ação do índio, mas não registram as 

razões por que assim eles procediam. A luta estendeu-se do Rio 

Grande do Norte aos sertões do São Francisco, nos vales do 

“Assú e do Apody, do Ceará Mirim e do Potengy, descendo pa-

ra o sertão ao longo do Piranhas, do Piancó e do Seridó”, con-

forme regista Barbosa Lima Sobrinho.26 Aliados a outras tribos, 

os tupinambás desceram até a região do Pajeú. Tal foi à exten-

são da luta contra o índio no último decênio do século XVII.  

Examinado-se o quadro das secas que devastaram os ser-

tões do Nordeste naqueles tempos, verificamos a incidência das 

mesmas, nos períodos de maior intensidade das depredações dos 

índios. O quadro seguinte demonstra o número de secas ocorri-

dos no decurso do século XVIII, conforme os autores que se 

ocuparam do assunto nos Estados do Ceará e Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco. Quanto à Bahia e Alagoas são 

raros os registros de secas; no entanto, Rocha Pitta, Acioli e Vi-

lhena informam a situação criada pelas mesmas no interior des-

sas províncias.  

A área ocupada pelo Ceará e Rio Grande do Norte consti-

tui o centro de maior rigor do fenômeno clímico, sendo o pri-

meiro destes Estados o que tem sofrido maiores conseqüências 

em virtude de ser a região de maior superfície, contando com 

                                                 
26 – “Pernambuco e o Rio São Francisco”.  
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terras frescas e vales férteis que atraem os habitantes dos Esta-

dos vizinhos nos anos de crise. 

  

SECAS DO SÉCULO XVII 

 

Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco 
1722 1710 – 1711 1710 – 1711 1709 – 1711 

1721 – 1725 1721 1721 1720 – 1721 

– 1723 – 1727 1723 – 1727 1723 – 1727 

– – 1730 – 

1736 – 1737 1736 1736 – 1737 1735 – 1737 

1745 – 1746 1744 1746 – 1747 1744 – 1747 

– – – 1748 – 1751 

1754 – – – 

1760 – – – 

1766 1766 – – 

1772 – – 1771 – 1772 

1777 – 1778 1777 – 1778 1777 – 1778 1776 – 1778 

– 1784 – 1783 – 1784 

1791 – 1793 1791 – 1793 1791 – 1793 1790 – 1793 

 

 Escrevendo a História das Secas não penetramos, no pre-

sente capítulo, no estudo das suas origens, ligadas, pela ciência 

moderna, à influência da irradiação solar e à periodicidade e 

duração das manchas solares que se refletem nos movimentos 

atmosféricos, determinantes das condições climáticas da região, 

modificadas pela situação geográfica, relevo e águas. O que de-

sejamos salientar é a importância que as mesmas exerceram no 

desenvolvimento social e econômico das áreas atingidas pelas 
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irregularidades climáticas, ora mais, ora menos pronunciada-

mente, nas secas parciais ou totais.  

Cinco vezes no século VXIII a seca manifestou-se com 

toda sua intensidade, da Bahia ao Piauí: 1721-1725, 1736-

1737, 1745-1746, 1777-1778, e 1791-1793. Ocorreram, Ainda, 

anos secos em algumas áreas, enquanto outras permaneciam 

beneficiadas pelas chuvas. E assim que foram secos os anos de 

1730, na Paraíba; o quatriênio 1748-1751, em Pernambuco; os 

anos 1754, 1760, 1766 e 1772, no Ceará; os anos de 1766 e 

1784, no Rio Grande do Norte; e o biênio 1783-1784, em Per-

nambuco. São registros encontrados em Fernando Gama, Iri-

neu Joffily, Irineu Ferreira Pinto, Senador Tomaz Pompeu de 

Sousa Brasil e Barão de Studart. 

As secas da primeira metade do século XVIII contribuí-

ram para retardar o crescimento demográfico dos sertões e o 

desenvolvimento econômico. 

Entre as treze fases clímicas do século XVIII, cinco fo-

ram comuns a toda a região e oito manifestaram-se sem conti-

nuidade regional. Verifica-se que as secas sempre aparecem 

dentro dos decênios em que outras ocorrem no século anterior, 

correspondendo, igualmente, às do século imediato, ora no 

início, ora no meio, ora no fim de cada ciclo, enquadrando-se, 

assim, na teoria das manchas solares.  
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6 – AS SECAS E AS LUTAS DOS ÍNDIOS 

CONTRA OS COLONOS 

  

No primeiro decênio do século XVIII, os sertões de Per-

nambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará eram povoa-

dos de rebanhos de bovinos, eqüinos e gados miúdos. Existam, 

então grandes fazendas, como a do sargento-mór Antônio José 

da cunha, a respeito de quem Celso Mariz afirma que “em 

1708 obtinha (no Rio do Peixe) três léguas de terra, alegando 

havê-las povoado com 1500 cabeças de gado vacum e cava-

lar”.27 É verdade que tais alegativas constantes de requeri-

mento de datas de sesmaria tinham como objetivo facilitar o 

despacho, pois o governo só concedia terras a quem tivesse 

haveres para situá-las e povoá-las com seus rebanhos. As ter-

ras eram boas e as fazendas aumentavam rapidamente, pois até 

as primeiras décadas do século atual existiam fazendas nos 

sertões de Pernambuco que ferravam anualmente mais de 500 

bezerros. O declínio da pecuária, a se verificar depois de 1920, 

em conseqüência das grandes secas do século passado e do 

presente. 

Os documentos oficiais só se referem às secas depois que 

a população branca penetra os sertões e as fazendas de criar 

acusam os prejuízos sofridos, sendo que nessa primeira fase do 

registro das secas esses documentos pedem ao Rei a remessa 

                                                 
27 – “Evolução econômica da Paraíba” – A União Editora, João Pessoa – 

1939. 
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de novos escravos, por terem morrido de fome os existentes, 

segundo informa Irineu Ferreira Pinto: – “Os Ofíciais da Câ-

mara representam o El-Rei declarando que desde o ano de 

1723 até o presente (1729), tem sofrido esta Capitania grande 

esterilidade de secas e ao mesmo tempo pedem a El Rei que os 

mande acudir com escravos, pois os daqui têm morrido de fo-

me e que os engenhos estavam em ruínas, não só pelo estado 

da terra, como por falta de braços para trabalho”.28 

 Não houve no Nordeste seco grande afluxo de portugue-

ses do reino, tanto no período colonial, quanto posteriormente, 

no Império e na República. A Paraíba foi a Província que re-

cebeu maior quantidade de reinos, em virtude da cultura da 

cana. O Ceará e o Rio Grande do Norte foram particularmente 

povoados com o crescimento vegetativo das suas populações 

mestiças, tendo contribuído com maior coeficiente o índio 

mais identificado com a aspereza do clima e com o nomadis-

mo dos rebanhos, à procura de pastagens e aguadas nos perío-

dos secos. 

O crescimento dos rebanhos determina a concentração de 

maior percentagem da população branca no interior, situando 

as fazendas, trabalhando as terras de plantar, sendo a mandio-

ca, o algodão e a cana de açúcar as primeiras lavouras e as 

mais rendosas.  

                                                 
28 – “Datas e Notas para a História da Paraíba” – I vol – Imprensa Oficial, 

Paraíba do Norte – 1908 – Pág. 129. 
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Ao ocuparem a Paraíba, em 1624, os holandeses avalia-

ram sua população em 4.000 habitantes. Acerca do Rio Gran-

de do Norte e do Ceará, as anotações dos que visitaram essas 

Capitanias não falam sobre o seu elemento humano, sendo que 

a primeira contava com um pequeno núcleo populacional que 

se limitava a menos de 1.000 habitantes. Quanto ao Ceará, só a 

faixa litorânea era conhecida, sem população branca. A não 

ser a guarnição portuguesa dominada pelos batavos. 

 Durante todo o século XVII o Nordeste seco manteve-se 

em situação de quase completo abandono. Os fortins fundados 

ao longo do litoral eram os únicos pontos de referência para o 

navegante que demandava o Maranhão. O fato mais notável 

que se registrou, após a conquista holandesa, foi o desloca-

mento de famílias residentes na área atingida pela guerra no 

decurso dos 40 anos da ocupação, as quais procuraram o lito-

ral cearense ou se internaram pelo interior, situando os vales 

do Assú, no Rio Grande do Norte, e do Jaguaribe e do Acaraú, 

no Ceará. O rio do Peixe foi ocupado pelos sertanistas que vi-

nham acompanhando o curso do Paraíba e esgalharam-se em 

Espinhara. As bacias dos rios Pajeú e Brígida foram ocupadas 

pelos criadores marginas do São Francisco, mais próximos da 

área de influência da guerra. Desses dois afluentes do São 

Francisco se deslocaram os elementos que ocuparam o Piancó, 

na Paraíba, e penetraram nas terras banhadas pelos tributários 

do rio Salgado, no Ceará, afluentes do Jaguaribe, nos limites 

sul com Pernambuco. 
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Ao terminar o século XVII, o drama do povoamento do 

Nordeste seco estava em sua fase final. O que se realizou de-

pois foi trabalho de consolidação. Rarefeitas as fazendas pelo 

interior, residiam seus proprietários nas sedes das Capitanias 

da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará 

de onde administravam seus gados e terras. As populações 

mestiças cresciam em torno das fazendas, de onde nasceram os 

povoados que serviam de pouso aos viajantes e, mais tarde, se 

transformaram em vilas e cidades.  

Não se pode avaliar a destruição causada pelas secas na 

primeira metade do século VXII, ante a falta de dados estatís-

ticos que esclareçam a extensão do flagelo. Calculam-se, po-

rém, esses prejuízos desde que se tenha em conta que era 

grande o número de fazendas existentes e que o dízimo delas 

retirado era avultado. Basta salientar que, no triênio1781-

1783, o dízimo foi administrado pela Fazenda Real, porque 

“não houve quem chegasse ao preço (refere-se ao contrato do 

triênio anterior, que foi de 1:733$333) por causa da grande 

mortandade de gado que houve, precedida de extraodinárias 

secas que se experimentaram nos anos anteriores”, como re-

gistrou ao Governador o General João Cezar de Menezes.29 As 

secas não impressionavam aos governantes coloniais pelos da-

nos que causava às populações, mas pelos prejuízos que trazi-

am à coroa. 

                                                 
29 – “Idéia da população da Capitania de Pernambuco e seus anexos” – Publi-

cação da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro – 1924 – Pág. 86. 
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As últimas décadas do século XVII foram cheias de lutas 

pela posse da terra, sendo a mais importante à comandada pelo 

Senhor da Casa da Torre. De 1670 até o fim do século, as lutas 

foram de extermínio. Francisco Dias d’Ávila levou a guerra 

até o interior do Maranhão, não recuando ante as Missões Re-

ligiosas. A divergência entre os Capuchos e o Senhor da Casa 

da Torre, iniciada em 1675, “estendeu-se-ia até o meado do 

século XVIII, por que o tapuio tinha exigências gulosas: que-

ria a légua quadrada para as aldeias, e o conveniente terreno 

para os passais das freguesias. Os homens da Torre, que se-

nhoreavam 300 ou 500 léguas, só cediam uma delas median-

tes Carta Régia, provisão do governador e ameaças de penas 

canônicas”, conforme esclarece Pedro Calmon ao se ocupar 

da luta que se travou entre o religioso Martin de Nantes e 

Francisco Dias d’Ávila.30 

O senhor colonial e os índios mobilizaram todos os re-

cursos de que dispunham, para vencerem ou serem vencidos. 

Venceram os senhores colônias. Os índios perderam suas ter-

ras frescas para a agricultura e a caça. Os religiosos perderam 

o predomínio das aldeias. Todavia, aldeiado ou solto nos ser-

tões desbravados, o índio constituiu o elemento fundamental 

das populações sertanejas nas áreas de criar dos sertões per-

nambucano, paraibano, riograndenses e cearenses.  

 A escassez de caça nos anos pobres de chuva ou de se-

cas totais deu origem aos bandos, levantados pelos governadores 

                                                 
30 – “História da Casa da Torre” – Pág. 26.  
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das Capitanias mencionadas, contra os índios de corso que fazi-

am a guerra de reconquista ou de vingança, preiavam o gado 

solto do campo para seu alimento, ante a falta da caça. O que 

foram os bandos movidos contra os índios, dizem bem as crôni-

cas do tempo, quando registram o aniquilamento total ou a es-

cravização dos que se entregavam ao vencedor.  

No decurso do século XVIII os colonizadores ocuparam 

com seus rebanhos as terras frescas e de criar, localizadas sem-

pre ao longo dos rios. O resumo da história desse período encon-

ta-se nas Datas de Sesmarias dos Estados o que nos referimos. 

Observando-se o quadro das secas no século XVIII, que 

atingiram os Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Ceará, verifica-se que o último destes quatro sofreu as 

conseqüências de uma seca parcial sem que as demais Capitani-

as as tivessem sofrido. Apenas nos anos de 1754, 1760 e 1772 o 

flagelo estendeu-se ao Rio Grande do Norte. 

As secas, desde os registros dos tempos coloniais, são 

seguidas de grandes distúrbios provocados pela miséria. Os ín-

dios, hibituados à caça, faltando está no rigor das secas, recor-

rem ao gado solto nos campos. Não possuindo uma concepção 

de direito semelhante à dos colonizadores, admitiam que o gado 

solto era propriedade comum a todos os indivíduos da tribo que 

os apanhasse, pois a propriedade territorial entre os índios era 

“toda a extensão que as famílias de uma horda ocupam numa 

certa região”, sendo esse território considerado “propriedade 
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comum”.31 Dentro desse conceito, o gado dos colonos que po-

voava os campos das Datas de Sesmarias e pastava em suas 

àreas de caça pertencia, igualmente, à tribo que podia abatê-lo 

como caça, apesar dos ensinamentos em contrário pregado pelos 

religiosos e da perseguição movida pelos proprietários.  

 Esse desajustamento entre os princípios básicos de uma 

sociedade, de um lado; o sentido comunitário, de outro; o indi-

vidualmente deu origem a uma série de lutas que se verificaram 

no decurso da segunda metade do século XVII, sendo continua-

do no século XVIII.  

Ao se iniciar o século XVIII, as fazendas instaladas no 

Nordeste seco entraram em um período de reconstituição de suas 

forças econômicas. Ao terminar o primeiro decênio sobreveio a 

seca de 1711, a respeito da qual disse o Senador Tomaz Popeu 

de Sousa Brasil, citando a “Memória do Maranhão” do Dr. Ce-

zar Marques, que “se estendeu ao norte até o Maranhão pelo 

que 19 de abril dêsse anno a Câmara de São Luiz representou 

ao Governador sobre a fome e penuria que soffria nesse anno 

por falta de chuva”.32 

A primeira grande crise nos Estados do Nordeste de que 

se tem notícia segura foi a de 1723-1727. O decênio 1721-1730 

foi cheio de irregularidades climáticas que se estenderam da 

Bahia ao Maranhão, com maior ou menor intensidade, alternan-

do-se às vezes com cheias prejudiciais a economia regional. 

                                                 
31 – Carlos Frederico Von Martius – “O Direito entre os Indígenas do Brasil” 

– Edições e Publicações do Brasil, São Paulo – 1938 – Pág. 65. 
32 – Memória sobre o Clima e Secas do Ceará – Rio – 1877 – Pág. 15.  
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7 – AS CARTAS RÉGIAS E A POLÍTICA 

ECONÔMICA COLONIAL 

  

O Ceará e a Paraíba foram assolados nos anos de 1721 e 

1722 por uma seca que antecedeu a de 1723-1727. O Senador 

Pompeu, na “Memória” citada, escreveu sobre a de 1722 que 

“não só morreram numerosas tribos indígenas como os gados e 

até as feras e as aves se encontravam mortas por toda parte”.33 

A respeito da seca de 1722-1723, escreveu Rocha Pitta que 

nesses tempos “padeceram todas as províncias do Brasil uma 

geral e rigorosa seca”, acrescentando o seguinte: – “Abrasava 

o sol com excessivo ardor toda a nossa América, secando as 

águas, estragando os frutos, esterilizando as lavouras e matan-

do os gados, de forma que, além da falta de todos os víveres, 

era maior a da farinha de mandioca, que é o pão comum dos 

moradores d’êsse estado, chegando, por essa causa, o preço, 

d’ella nas províncias de Pernambuco e Rio de Janeiro a três mil 

e duzentos e a quatro mil réis o alqueire; a carne da qual havia 

a mesma esterilidade, a mil e seiscentos e a dois mil réis. Os 

vinhos das províncias do Ceará e do Rio Grande do Norte se 

ausentaram das praças, e foram habitar as margens dos rios 

por não acabarem ao rigor da sede”.34 

Phelippe e Theophilo Guerra a respeito escrevem que hou-

ve “dois annos de secca sucessivas que foi 1723 e 1724, sendo 

                                                 
33 – Idem – Pág. 15. 
34 – História da América Portuquesa – Editor Francisco Artur da Silva, Lis-

boa – MDCCCLXXX – Págs. 316 e 317. 
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também de poucos annos a sua povoação de gado, não sendo a 

morrinha muito considerável; e a fome no povo também foi so-

frível, por ainda pouco; e mesmo por estar ainda o sertão incul-

to, havia abundancia de caça e mel silvestre”.35 Informa, ainda, 

José Américo que em 1721 “os filhos, genros, escravos e paren-

tes de uma tal Maria de Oliveira, residentes a dose léguas da 

Parahiba, organizou um bando que depredou o interior da pa-

rahiba”.36  

A repercussão que a seca de 1723–1727 teve no Nordeste 

seco foi profunda, merecendo dos cronistas do tempo registro 

especial, ora referindo-se à sua manifestação no início do decê-

nio, ora entre o meio e o fim do mesmo, de modo que todo o 

território das antigas Capitanias foi atingido, umas mais, outras 

menos, conforme a densidade demográfica da região. Assim, o 

Senador Pompeu sobre ela diz que foi “propriamente a primei-

ra, de que se encontra notícia em documentos officiais da Pro-

víncia. Nessa época o Ceará era ainda raramente povoado por 

colonos europeus, ou seus descendentes. É, porém, certo que o 

gentio que dominava em quase todo o interior, sofreu muito e 

emigrou para as serras mais frescas. No valle do Cariry, o ter-

reno, aliás, mais fértil e abundante de água do Ceará, e onde se 

conserva mais tradição desse secca, que em 1725 fez dessecar 

                                                 
35 – Phelipe e Theófilo Guerra – “Secas contra a Seca” – Tipo da Livraria 

Cruz Continho, Rio de Janeiro – Pág. 15. 
36 – Obra citada – Pág. 91.  
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todos os brejos e corrente, obrigando os habitantes de Missão 

velha a mudar-se por falta d’agua”.37  

Informa, por sua vez, autor anônimo que “a seca de 1725, 

assolando quase todo o norte do Brasil, se fez sentir no Ceará 

de modo fatalíssimo aos seus habitantes, pela completa escassês 

de gêneros a alimenticios e mortalidade de seus gados. Esse 

facto deu lugar a emigrações succedendo que muitas famílias se 

viram obrigados a refurgiarem-se na Ibiapaba e outras serras, 

a fim de furtarem-se ao regor do cruel flagello”.38 

Qual teria sido a atitude do governo português ante a seca, 

de que ele tomou conhecimento através das reclamações do Ca-

pitão–mór da Capitania da Paraíba? Na Carta Régia em respos-

tas à reclamação da autoridade colonial lê-se o seguinte: – “D. 

João por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves, da-

quem e dalem mar em África, Sr. de Guyné e da conquista, na-

vegação, commercio de Ithiopa, Arábia, Pérsia, da Índia & faço 

saber a vós João de Abreu Castelo Branco, Capm-mór da Capi-

tania da Parahiba que se vio a conta que me destes em carta de 

sinco de Julho do anno passado da esterilide que fora continu-

ando nas terras desse governo depois de partida afrota, redu-

zindo os povos dellas ao mais lastimável estado que se pode 

imaginar, perecendo por esta causa muito numero de pessoas, 

desemparando os senhores os seus escravos, na impossibilidade 

de os não poderem sustentar, seguindo-se a cecca que houve 

                                                 
37 – Obra citada – Pág. 15. 
38 – “Município de Santana”.  
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uma immencide de lagarta que consumiu as plantas todas e da 

providencia de que uzastes para remediar a toda essa capitania 

mandando buscar com o vosso dinheiro a Bahia e Pernambuco 

farinhas para o seu sustento, experimentando se alem desses 

damnos as desordens de se fazerem contínuos furtos com repeti-

ção de muitas mortes á que acudistes com as providencias de 

mandares passar os bandos cuja copia me remettestes com as 

pennas que nelles exprimistes, e que causa da indigência e mi-

séria desses povos he a ociosidade ou preguiça dos moradores 

despresandosse ainda os mais vis ladrões (?) de trabalharem a 

terra. Me pareceu louvarvos o zello com que procedestes, po-

rém, sou servido ordenavos suspendias daqui em diante a exe-

cução dos bandos que mandastes lançar e procedais contra os 

vadios e ociosos na forma do que dispõe a ordenação do Reino 

no Lº. 5º. ff 68 e vos recomendo procurais quanto vos for possí-

vel inclinar os moradores a cultura da terra, e que se apliquem 

a usar algum officio para que se evite a ociosidade de que pro-

cede a sua ruína. El Rei Nosso Senhor o mandou por João Tel-

les da Silva a Antonio Roiz da Costa, Conselheiro do seu Conse-

lho Ultrº e se passou por duas vias. Miguel de Macedo Ribeiro a 

fez em Lisboa occidental a vinte e quatro de Mayo de mil sete-

centos e vinte e cinco”.39 

 É uma página interessante de política econômica, a Carta 

Régia de D. João, em que se verifica o sentido administrativo da 

época a respeito da seca, suas conseqüências e a responsabilida-

                                                 
39 – Irineu Ferreira Pinto – Obra citada. 
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de do povo, assim como o sentimento de inferioridade que o 

trabalho da terra transmitia a quem a cultivasse, donde o coloni-

zador sem terras, dedicado aos pequenos ofícios, fugir ao traba-

lho, preferindo formar, com aos mestiços grupos que se dedica-

vam às depredações, como aquele construído pelos parentes e 

agregados de Maria de Oliveira. Essa marca degradante do tra-

balho da terra permaneceu entre os antigos proprietários, cujos 

filhos foram criados sem executá-lo, sem contato com a terra, do 

que resultou a decadência de inúmeras famílias, cujos bens fo-

ram subdivididos entre os filhos, em número quase sempre supe-

rior a dez, nas áreas de criar, sujeitas às secas, do São Francisco 

ao Paraíba. 

Outro aspecto digno de saliência que a Carta Régia nos 

oferece é o sentido policial do governador da Capitania, em re-

lação aos que se aventuravam à formação de grupos que eram 

perseguidos por bandos levantados pela autoridade. Tais abusos 

devem ter praticado os comandantes dos bandos, por ordem do 

governador, que o Rei ordenou a sua suspensão, determinado 

que se procedesse contra os vadios e ociosos na conformidade 

do disposto nas Ordenações do Reino. O documento oficial pela 

ruína da Capitania responsabilizada a ociosidade do povo que 

não queria trabalhar, esquecendo que a seca respondia pela 

ausência de produção e, ainda, desconhecendo a situação de 

inferioridade em que se colocava o agregado, o trabalhador ru-

ral, o que impedia o pequeno artezão da vila ou da cidade de se 

dedicar ao cultivo do solo com suas próprias mãos, disto resul-
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tando a deficiência do abastecimento das referidas vilas e cida-

des.  

Verifica-se, na primeira metade do século XVIII, a impor-

tância que a farinha de mandioca exercia na alimentação do po-

vo, constituindo o elemento indispensável ao sustento das popu-

lações até o século XIX. As Cartas Régias determinavam a cul-

tura da mandioca e impunham a fiscalização daqueles que se 

recusavam a trabalhar a terra para seu cultivo, estabelecendo 

multas para o que se recusassem contribuir com o seu trabalho 

para a produção da farinha. Iguais atitudes assumiram as Câma-

ras municipais no Império, através destas posturas. 

Os bandos eram organizações militares que os governado-

res das Capitanias enviavam ao interior, a fim de combater ao 

gentio de corsos e aos grupos de vadios e ladrões que infesta-

vam o interior dos seus domínios, principalmente nas crises clí-

micas, pois era nesses períodos que apareciam com maior inten-

sidade, dando caça aos egressos da lei, segundo a época, ao 

mesmo tempo em que os senhores de engenho abandonavam os 

seus escravos e agregados, deixando-os morrer à fome, por não 

ter com que alimentá-los. 

  

8 – AS MIGRAÇÕES E A SECA NO PERÍODO 

COLONIAL 

 

A emigração foi a primeira atitude assumida pelo homem 

ante a manifestação da seca. Os indígenas fugiam para as serras. 

Os colonos, seguindo o mesmo destino, igualmente procuravam 
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nelas abrigra-se, onde a água era abundante e a terra proporcio-

nava recursos fáceis. 

Da preferência do português pelas serras resultou no Nor-

deste seco, e especialmente no Ceará, uma luta permanente, até 

a extinção completa do indígena, pela posse das serras depositá-

rias de caça, frutos e água, elementos fundamentais à alimenta-

ção dos primitivos donos da terra, que olhavam o português co-

mo invasor. Os Cariris, em seu vale fértil, formado pela Serra do 

Araripe, os Tarairius, na serra de Baturité, e os Tabajaras, na 

Ibiapaba, fizeram a resistência, em que o arco e a flexa foram às 

únicas armas de que dispunham. Recuaram ante as armas supe-

riores do branco aliado aos indígenas inimigos.  

O crescimento demográfico das áreas agrícolas e de criar 

determinou a expulsão do indígena ou seu aldeamento, mas não 

impediu o costume do assalto ao gado solto no campo. Não mais 

era unicamente o gentio de corso que investia contra a proprie-

dade do colono; era o mestiço aliado ao português sem haveres, 

que só encontrava um recuso para sobreviver à fome – recorrer 

ao assalto, ao crime, praxe que se repetiu em todas as crises cli-

máticas, tornando-se pontos de referência das autoridades, nos 

anos escassos e nos de seca total, aquelas relativa à ordem nos 

sertões ou a recrudescência dos atentados à propriedade e à vida 

do sertanejo. As Falas dos presidentes de província e os Relató-

rios, no tempo do Império, são ricos em informações sobre a 

situação criada com a seca, em que se destaca a formação de 

grupos de indivíduos que, não possuindo recursos, recorriam aos 

meios extremos para a manutenção da família. 
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O ano de 1730 foi seco na Paraíba. Pouco se sabe o que 

ocorreu, então. As crônicas do tempo registram, apenas, um pe-

dido ao Rei feito pela Câmara da Capitania, informando sobre a 

extensão do flagelo e suas conseqüências.  

As secas parciais não ocasionavam grandes distúrbios, 

como a de 1730, que foi apenas um reflexo dos anos secos que 

se prolongaram até 1728, cuja desorganização completa da eco-

nomia regional não permitiu a reconstituição imediata da capa-

cidade produtora da terra e a conseqüente restauração econômi-

ca das populações. A destruição atingiu principalmente os es-

cravos, que morreram à fome ou intoxicados pela comida braba. 

O branco proprietário, por força dos preconceitos criados pelas 

condições de superioridade em que era encontrava, não se dedi-

cava ao trabalho agrícola, que era considerado um sinal de infe-

riorização, donde as conseqüências assinaladas pelos oficiais da 

Câmara da Paraíba: os engenhos estavam em ruínas à falta de 

braços, o que impedia o desenvolvimento da agricultura. O luso 

não se prestava para o trabalho agrícola. Era senhor e dirigente. 

Pedia ao EI Rei, escravos e esperava.  

O Senador Pompeu, referindo-se à seca de 1723-1737, in-

forma que “algumas memoriais e communicaões dos capitães 

mores fallam vagamente de uma secca nos annos de 1736-1737, 

que flagelou a criação de gados, mas não dão noticia de usa 

intensidade”.40 

  

                                                 
40 – Obra citada – Pág.16. 
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9 – O COLONO PORTUGUÊS E AS SECAS 

  

As secas do século XVIII tiveram maior repercussão nas 

Capitanias da Bahia e Pernambuco, as mais habitadas e mais 

ricas. Ignácio Accioli de Cerqueira e Silva registra as conse-

qüências do flagelo nos dois decênios de 1721 a 1740, fazendo 

referência a uma carta Régia de D. João, em que se ler: “Faço 

saber a vós Conde das Galvóas, Vice-Rei do Estado do Brasil, 

que se vio a carta que escrevestes do 1º. de Julho do anno pas-

sado, sobre o estado lastimoso a que se tinham reduzido esta e 

as mais capitanias do nosso governo, por causa da extraordiná-

ria secca que esperimentava há perto de dois annos, sendo os 

senhores de engenhos os que mais prejuízo com ella tinhão 

soffrido pelos motivos que expressais e serem poucos os enge-

nhos em que tinhão cuidado seos donos de plantarem a mandio-

ca necessária para a sua escravatura e mais família, receiosos 

talvez de deitarem a baixo as madeiras e fazerem roçados para 

a supradita platação, por não lhes vir a faltar para o fabrico 

das caixas e feichos de assucar; me pareceo dizer-vos que se 

fica entendendo a situaçao em que fica esse Estado, e para que 

se evite a quantidade de madeira, que se consome em caixas e 

feichos de assucar consultareis pessoas praticas, que vos digão, 

se será conveniente ordenar-se que o assucar venha em pipas e 

barris estanques, respeitando a quem podem a tornar a servir, e 

que o assuncar vem mais bem acondicionado, evitando-se assim 

a destruição das grandes madeiras, que podem servir para a 

carpintaria e marcenaria; e quanto a plantação de mandioca, 
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vos ordeno que obrigueis a todos os senhores de engenhos a que 

plantem a que se julgar necessária para a sustentação da sua 

escravatura e familia n’aquellas terras que lhes sobraram e que 

não forem próprias para a produção e cultura das cannas. Lis-

boa, em 3 de janeiro de 1736 – REI”.41 A mesma política adota-

da em relação às reclamações do Governo da Paraíba, D. João 

adotou para a Bahia, ressultado, porém, que a plantação de man-

dioca devia ser feita em terras que não se prestassem à cultura 

da cana. A obrigatoriedade imposta aos senhores de engenhos 

no sentido de que plantassem também mandioca para o fabrico 

da farinha, necessária ao sustento da escravatura e da família, 

destaca a importância que o açúcar desempenhava na economia 

portuguesa.  

No período referido, Ignácio Accioli destaca, ao lado das 

secas, as inundações que causavam prejuizos tão grades quanto 

às secas. No Ceará, a crise que durou de 1736 a 1738 refletiu-se 

nas atividades as Câmara, do Icó, que “prohibio a saida de fari-

nhas do Termo” conforme informa o Barão de Studart.42  

A mandioca era a cultura básica do povo. A produção da 

farinha estava condicionada ao número e extensão das roças 

abertas. Os dois anos anteriores foram secos. Talvez o de 1736 

tenha sido o de maior intensidade do flagelo, enquanto o seguin-

te registrou o reduzido número de roçados, como ainda de ordi-

                                                 
41 – “Memórias Históricas e Políticas da Província da Bahia” – 2º vol – Im-

presa Oficial, Bahia – 1925 – Pág. 169.  
42 – “Datas e Fatos para a História do Ceará” 1º vol. – Tipografia Studart, 

Fortaleza – 1896 – Pág. 196. 
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nário ocorre, pois o ano que sucede a seca é de pequeno rendi-

mento para a agricultura de cereais, sendo, no entanto, de grande 

proveito para a cultura de cana nas áreas de maior umidade. 

Decorreram dez anos sem que os relatórios ou as Cartas 

Régias se ocupassem da falta de víveres ou de anos secos. Só em 

1745 surge uma crise de grandes proporções para o Nordeste. 

No decênio que vai de 1741 a 1750, as secas manifestaram-se 

irregulamente. A primeira ocorreu em 1744, no Rio Grande do 

Norte e em Pernambuco. Phelippe Guerra e Theófilo Guerra 

deixaram uma informação sobre essa crise, dizendo que “morre-

ram os gados a acabar e a fome no povo foi considerável, de 

sorte que, meninos que já andavam tornaram ao estado de en-

gatinhar; e que os moradores do rio Piranhas se viram na pre-

cisão de desmachar às redes de dormir para a pesca do peixe, 

sendo este tão magro que só tinha a escama e a espinha e sem 

outra mistura que água e sal”.43 Tal é o quadro que nos ofere-

cem os autores de uma das crônicas mais interessantes sobre a 

seca no Rio Grande do Norte. 

O Barão de Studart transcreve duas representações das 

Câmaras de Aquiraz e Aracati, pelas quais se constatam as con-

sequências da seca de 1745-1746 no Ceará, cujos reflexos se 

estenderam até 1748.44 Sobre o ano em que ocorreu o flagelo, o 

historiador registra apenas que “houve uma grande secca que se 

estendeu até o ano seguinte, como se pode ver nas Atas de Ve-

                                                 
43 – Obra citada – Pág. 15 e 16. 
44 – Obra citada – Pág. 196. 
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reação da Câmara de Fortaleza e dos escritos do Jesuita João 

Brewer”. Não encontramos no Instituto do Ceará, onde existem 

vários livros de Atas da Câmara de Fortaleza, o do século XVIII, 

nem no Arquivo Público do Estado, o do ano de 1745. 

A reclamação da Câmara de Aquiraz data de 16 de De-

zembro de 1748 e da Câmara de Aracati é de 18 do mês e mes-

mo ano. A primeira, transcrita pelo Barão de Studart, diz que 

“muitos dos moradores desta Capitania do Ceará estão sem ter 

quem os sirva pela falta que lhe tem feito os escravos filhos da 

terra e por essa mesma experimentação considerada perda na 

criação dos seus gados, que é o de vivem neste certão por lhe 

servirem de pastores e fabrica delles, no que não só se impossi-

bilitão mais a respeito das perdas têm recibido por cauza das 

sêcas que desde meio de anno de 43 a esta parte tem perseguido 

estes povos senão que athé o dizimo reais rebem deminuição, 

sendo a cauza disto fugirem a seus Senhores e se reconhesem a 

Missões e aldeias, e nellas os defenderam os reverendos Missi-

onários, e outros se vão valler do Dr. Ouvidor Geral de Per-

nambuco e mandam citar os senhores pera que vão fazer certo o 

seu captiveiro, e pella distancia de duzenta ou mais legoas não 

podem acodir, porque não acodem sem mais prova ficam em 

sua liberdade, e deste modo com a experiencia de uns vão se-

guindo outros, e se vai a terra pondo em o mais mizeravel esta-

do, sendo certo que aquella carta de escravos os possuem os 

presentes por heransas, por compra, por dote e por rematações 

feitas nos juizos da fazenda, auzentes e o orfãos e não parece 
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conforme a arazam que fique adlibitum de hum escravo querer 

ou não querer á seu senhor”.45 

A Câmara de Aracati fazia igual representação, apresenta-

ção a deserção dos índios escravizados como uma das causas da 

miséria reinante na Capitania, decorridos dois anos de secas. 

Assim se expressou a Câmara, na transcrição do Barão de Stu-

dart: – “Senhor, a rigorosa seca que tem experimentado esta 

Capitania do Seará, desde o anno de corenta e tres a esta parte 

tem posto os seus moradores em considerável diminuição de 

bens, que são os gados em que consistem seus cabedais e crião 

estes certões, e bem desta cauza se lhes tem acumulado outra 

que é a falta de escravos filhos da terra; por que sem elles não 

podem aproveitar e beneficiar os ditos seos gados, que lhe ser-

vem de fabrica, assim como nas partes desse Reino os nossos 

pastores, sendo a causa desta falta a fuga que fazem a seos Se-

nhores, há annos a esta parte refugiamento a quaisquer Aldeias 

e Missões, onde são defendidos pelos reverendos Missionarios 

dellas, chamando-lhes libertos, e outros vão para Pernambu-

co”.46 Em termos idênticos as duas Câmaras reclamavam a fuga 

do escravo índio que encontrava a liderdade em companhia dos 

religiosos ou sob a proteção do Governo pernabucano. 

O colono português desconhecia as consequências das se-

cas. Não penetrava no interior, limitando-se a viagens de visita 

às suas propriedades, nessa primeira metade do século XVIII, 

                                                 
45 – Obras citadas – Pág – 242 
46 – Obra citada – Pág. 242 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

47 

razão por que atribuia a miséria, criada pela falta de inverno, à 

fuga dos escravos índios, que procuravam as Aldeias ou Mis-

sões, onde encontravam defesa e eram considerados libertos. Os 

escravos africanos não gozavam das mesmas prerrogativas dos 

índios, que a lei portuguesa e o direito de asilo da Igreja protegi-

am. Aqueles morriam à fome, abandonados pelo senhor. 

Pelo que dizem as crônicas dos tempos de secas, conclui-

se que os senhores não tomavam conhecimento da miséria dos 

seus servidores, forçando-os a procurar recursos onde fosse pos-

sível. Sendo as Aldeias e Missões os centros que tinham o direi-

to de acolher o índio e considerá-lo liberto, eram por isso os 

preferidos, enquanto Pernambuco, pela distância, representava 

uma fronteira intransponível. 

Despovoada a região pela emigração determinada pela se-

ca, reduzia-se à capacidade de produção de terra, quando o in-

verno voltava, como ainda hoje ocorre. Após uma seca, a saída 

de grande número de emigrantes deixa despovoados os campos, 

reduzindo, portanto, a produção, fenômeno que determina o en-

carecimento dos gêneros de primeira necessidade. Os senhores 

da terra não possuem mais escravos para responderem pela mi-

séria reinante, mas não raro acusam o operário rural de não tra-

balhar.  

 

10 – SECAS DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII 

  

As secas de 1745-1746 foram precedidas de secas parciais 

nos dois anos anteriores, seguindo-se anos escassos que dificuta-
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ram a vida nas então Capitanias do Nordeste. O fenômeno ainda 

hoje se verifica. Anos de secas parciais é geralmente anúncio de 

seca total próxima. E o que sucede a esta é, em regra, ano fraco, 

pelas razões apresentadas. 

Naquela primeira metade do século VXIII, a população 

dos sertões do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba eram dimi-

nutas. Os senhores proprierários das terras, em sua maioria, mo-

ravam nas sedes das Capitanias, donde a feição de deserto que 

apresentavam os campos de criar e as dificulades que os gover-

nadores encontravam para atender às necessidades dos criado-

res, do vaqueiro e dos agricultores perdidos na solidão dos ser-

tões.  

Um aspecto de importância para a vida regional era a pre-

sença de índio não aldeiado, que, nos anos de crise, movido pela 

necessidade, recorria ao gado, único refrigério para ele, que não 

reconhecia as propiedades privadas, uma vez que consideravam 

o gado solto como propiedade comum da tribo, o que dava ori-

gem ao levantamento de bandos, mandados pelos Governadores 

ou Capitães-móres, para o interior, a fim de exterminar esses 

inimigos da propriedade.  

Duas vezes o Ceará foi atingido pelo flagelo, na segunda 

metade do século XVIII, sem que os seus vizinhos sentissem a 

presença da seca. Os cronistas do tempo limitam-se a informar 

que “nesse ano houve uma grande sêca nos sertões da capita-

nia”. O documentário é reduzido. Acrescentam aqueles que as 

sobre as consequências, nenhuma informação sobre a reação do 

homem.  
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Em 1760 o Senado taxou a farinha de mandioca, em virtu-

de da grande penúria reinante. Informa João Brígido que, tendo 

sido de “grande penúria na capitania, o senado taxou a farinha 

de mandioca em 800 réis por alqueire. Este gênero lograva até 

então um preço mui baixo deste. Há alguns annos o thesouro 

tinha arbritado 400 réis, para cada soldado arregimentando 

prover-se de farinha por 40 dias. Em 1760 a carne frêsca custa-

va 240 réis a arroba, e muito menos havia custado anteriormen-

te”.47 A farinha e a carne eram à base da alimentação naqueles 

idos colonias. Ainda não havia em abundância produção de ra-

padura e a cultura do minho, do feijão e do arroz eram limitadas 

às áreas mais fescas, sendo a maior parte do território cearense 

dedicada à criação. 

No ano de 1766 houve uma seca comum ao Ceará e o Rio 

Grande do Norte. As populações atingidas pelo flagelo não per-

maneceram em suas terras. Aliás, desde a crise de 1723 que a 

emigração das populacões praieiras e sertanejas para as serras se 

tornou uma norma. Nas que se lhe seguiram, o movimento emi-

gratório foi mais intenso, em virtude do crescimento da popula-

ção, dando origem, assim, à formação de bandos dispersos pelos 

sertões, à procura de alimentos. Entre nós esses bandos tiveram 

maior desenvolvimento, sendo necessário que o governo de Per-

nambuco, a quem estava afeto o do Ceará, tomasse medidas 

especiais para impedir as despredações que ocasionavam. 

                                                 
47 – “Resumo Cronológico” – Pág. 103. 
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 Assim é que, logo que aprareceram os grupos resultantes 

da seca de 1766, ordenava o Governo que fossem reunidos em 

povoações, e os que não se submetessem às ordens seriam con-

siderados fora da lei e punidos como salteadores e assassinos. 

Há esse tempo foi “expedida ao Governo de Pernambuco uma 

Ordem Régia para que os vadios e facinoaras que viviam a va-

gabundear pelas Capitanias, se ajuntassem em povoacões por 

mais de 50 fogos, repartindo entre eles com justas proporções 

as terras adjascentes, sob pena dos refratários serem conside-

rados salteadores e inimigos comuns e como tais punidos seve-

ramente”.48 Em consequência da Ordem Régia, foram criadas as 

vilas de Sobral, São Bernardo das Russas (atual Russas), São 

João do Príncipe (atual Tauá) e Quixeramobim.  

Pelo número de vilas criadas, conclui-se que não era pe-

queno o número de vagabundos que viviam no interior, pois 

estabelecia a Ordem Régia o número de cinqüenta fogos ou mais 

para cada vila criada. Os habitantes dos sertões não se desloca-

ram em número tão elevado se uma causa maior não determi-

nasse esse deslocamento, o qual só poderia ter sido ocasionado 

pela seca de 1766, como realmente o foi. 

A medida era violenta, mas reunia, em pontos menos ex-

postos à ação imediata da seca, os flagelados que abandonaram 

suas terras, pois as vilas criadas ficavam às margens dos prici-

pais rios da então Capitania. Quixeramobim, a margens do rio 

de igual nome, centraliza as melhores terras de criar da região; 

                                                 
48 – Barão de Studart – Obra citada – Pág. 313. 
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Tauá, antigo São João do Príncipe, na confluência dos formado-

res do Jaguaribe, fica em uma área pecuarista de importância; 

Russas, no Baixo Jaquaribe, alcançou, no dercurso de sua evolu-

ção, privilegiada situação como zona algodoeira, produtora de 

cereais e pecuarista; Sobral, à margem do Acaraú, centraliza as 

atividades da região norte, vindo a assumir a liderança econômi-

ca de toda a região. Soube os governantes coloniais escolher as 

áreas das futuras cidades do Ceará. 

Em 1772, mais uma vez o Ceará sofreu as consequências 

de uma seca parcial que não se estendeu às Capitanias vizinhas. 

A destruição atingiu mais a criação de gado graúdo e miúdo. 

O que se sabe sobre a seca que assolou o Nordeste entre 

1777 e 1778, se resume na tradição fixada em alguns documen-

tos dos Capitães-móres. O Senador Tomaz Pompeu informa a 

respeito que “o gado da então Capitania do Ceará ficou reduzi-

do a menos de um oitavo e que fazendeiros que reconhiam mil 

bezerros, não ficaram com 20 nos annos seguintes”.49 Phelippe 

Guerra e Theophilo Guerra, falando sobre esta seca, disseram 

que “foi a morrinha nos gados tão excessiva neste Seridó que 

havendo propietarios que já recolhiam quilhentos a mil bezer-

ros, vindo o anno seguinte só reconheram quatro bezerros; e os 

mais fazendeiros a proporção; a fome no povo não foi conside-

rável, por ainda não ser grande o número e mesmo já haver 

alguma industria”.50 Irineu Pinto esclarece que “grande secca 

                                                 
49 – “Memória sobre o Clima e Secas no Ceará” – Pág. 16. 
50 – Obra citada – Pág. 16. 
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assola a capitania. Há grandes perdas de gado (1777)”.51 Cea-

rá, Rio Grande do Norte e Paraíba sofreram a destruição total de 

sua riqueza, representada pela pecuária.  

As grandes fazendas, que apanhavam entre quinhentos e 

mil bezerros, revelam o desenvolvimento da economia pecuaris-

ta, sendo limitadas às atividades agrícolas. A riqueza estava no 

gado, que deu origem à indústria da carne seca na segunda me-

tade do século XVIII, criando cidades. Como Aracati, que repre-

sentavam a grandeza em terras cearenses.  

Em Pernambuco a seca de 1776–1777 foi destruidora. “A 

fome se fez sentir de tal maneira que muita gente foi victima 

della. O Bispo D. Thomaz da Encarnação Costa Lima muito 

concorreu para alliviar à pobreza, distribuindo avultadas esmo-

las. Mandou fazer preces pulblica nas matrizes e conventos, e 

ordenou tambem que se fizessem procissões de penitencia” con-

forme esclarece o Senador Pompeu.52 Pelos techos transcritos, 

verifica-se que a crise clímica de que nos acupamos destruiu as 

bases econômicas da sociedade pastoril que se firmava entre 

nós, contribuindo para o desaparesimento de uma indústria que 

deveria fazer, posteriormente, a riqueza do Rio Grande do Sul, 

para lá transportanda em 1780, por um cearense, José Pinto 

Martins, que, fugindo as consequências das secas, emigrou para 

aquele Estado sulista, localizando-se em Pelotas, onde instalou a 

primeira oficina de carnes secas.  

                                                 
51 – Obra citada – Pág. 169. 
52 – Obras citadas – Pág. 58. 
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Não houve vítimas humanas na seca a que nos referimos, 

porque a população era reduzida, vivendo nas fazendas, onde os 

recursos alimentícios não faltavam totalmente. Mas dos reba-

nhos ficaram apenas as sementes para repovoar os campos, 

quando o inverno voltasse. As florestas, as fontes perenes forne-

ciam frutas e garantiam os cursos de água, que não secaram to-

talmente, conservando, portanto, parte da fuana. As pescarias 

nos rios e lagos costeiros garantiam a alimentação, senão abun-

dante, ao menos limitada para manter as necessidades mais pre-

mentes da vida vegetativa. Era abundante naqueles tempos o 

mel silvestre que contribuia para a alimentação do sertanejo.  

Na segunda metade de século XVIII, excluído Pernambu-

co, só a Paraíba no Nordeste seco possuia uma vida econômica 

mais desenvolvida. O Ceará e o Rio Grande do Norte viviam 

precariamente da pecáuria e de uma agricultura incipiente. Não 

possuiam engenhos produtores de açúcar. O segundo tentava 

estabilizar na área litôranea uma indústria açucareira, com um 

engenho, o que não conseguiu. O primeiro possuia a indústria 

das carnes em Aracati e Acaraú, sendo a criação a base econô-

mica que fornecia maiores recursos aos colonos cearenses. 

Quando se manifestava uma seca, destruindo quase totalmente 

os rebanhos soltos no campo, a grita se fazia ouvir, clamando o 

socorro que não vinha, pois o administrador de então não dispu-

nham de recursos para atender às necessidades de urgência, sur-

gidas com a seca.  

Como elemento básico da alimentação, figurava nos tem-

pos colonias a farinha de mandioca, cujo preço era motivo de 
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especulação entre os comerciantes, motivando o tabelamento 

por parte das Câmaras. A falta absoluta do produto ocasionando 

a proibição de sua saída, por parte do Senado do Icó. Era uma 

medida extrema que correspondia à angústia do momento, pois 

não podia os habitantes ficar sem o alimento principal, corres-

pondente ao trigo europeu. 

O decênio 1781–1780 registra uma seca parcial, em 1784, 

em Pernambuco. “Foi apenas um ano faltoso de chuvas, segun-

do a tradição, não chegando a ocasionar prejuizos de monta”, 

informa o professor João de Deus de Oliveira Sobrinho. Phelip-

pe Guerra registra a seca de 1784, mas não se refere às suas con-

sequências. Deve ter sido um ano escasso, sem grandes prejui-

zos para a criação.  

O decênio 1771-1780 deixou marcas profundas na vida 

econômica regional. Destruiu a economia pecuarista, preparando 

o ambiente para a maior destruição das riquezas. Reduziu a pro-

dução da farinha e afastou os concorrentes à arrematação dos 

dízimos reais, o que atingia profundamente a economia colonial. 

Em 1783, o Governador da Capitania do Ceará, em carta ao de 

Pernambuco, de quem dependia assim registrou a situação da 

terra cearence: “A grande secca que nos annos pretéritos houve 

nestes sertoens os esterilizou tanto de gados que não havendo 

quem rematasse em prassa os contractos das carnes, mantemen-

to quasi unico nesta capitania seria o povo taxando por esta 

falta que tão bem remediei, mandando escrever as Câmaras que 

prividenciassem; o que fizeram, mandando notificar os senhores 

de fazendas para mandarem talhar carne nos assougues por sua 
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conta, pagando o subsidio litterario, e com esta providencia 

cessou tão bem a necessidade de carne que havia”. Cinco anos 

depois, em 8 de Agosto de 1788, o Governador de Pernambuco 

escrevia ao Ouvidor Geral Manuel de Magalhães Pinto e Avelar 

de Berbedo uma carta em que se lê o seguinte: – “Constou–me a 

incrivel neglegencia em que vivem esses povos pelo que respeita 

a agricultura principalmente da mandioca que é principal ali-

mento, de que tem resultado a extrema penura em que atual-

mente se acha esta Capitania, não obstante ter-se recomendado 

pela secretaria deste governo o seu plantio”.53 O Governador de 

Pernambuco determinava, obrigatoriamente, o plantio da man-

dioca para garantia dos dias incertos dos anos secos, atribuindo a 

miséria da Capitania à preguiça dos seus habitantes. Para o por-

tuguês só era compatível com sua dignidade às profissões de 

senhor de engenho, grande fazendeiro ou comeciante. A abertu-

ra de roçados ficava relegado a plano inferior, decorrendo dai o 

desinteresse pela cultura da terra por parte daqueles que não 

estavam enquadrandos nas três classes referidas.  

O interior do Nordeste seco era habitado por mestiços de 

português e índio, com pequena percentagem de negro, nas áreas 

de criar. A abertura de roças era limitada a uma produção sufici-

ente às necessidades dos pequenos núcleos populosos, pois não 

havia mercado comprador, os preços eram mínimos, além das 

grandes distâncias dificultarem o comécio. Só a farinha interes-

                                                 
53 – Livro de documentos, nº. 18, pertencente à Biblioteca do Instituto do 

Ceará. 
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sava, donde a importância econômica que tinha na colônia e as 

exigências do administrador, obrigando o plantio da mandioca, 

imposição que se continuou no Império, quando as Câmaras 

estabeleciam sua obrigatoriedade. 

No curso da vida colonial, nas áreas semi-áridas, com a re-

petição das grandes secas, o interesse pela produção agrícola 

começou a se desenvolver. No entanto, ainda hoje se registra o 

relativo abandono das áreas agrícolas. Os possuídores de gran-

des àreas destinadas à criação mantêm inclultas as suas terras, 

fato este que determina as crises da produção agrícola e a eleva-

ção do custo de vida em que se debatem as populações interiores 

e citadinas.  

 

11 – O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DA ÁREA DAS SÊCAS NO PERÍODO COLONIAL 

 

Nas útimas décadas do século XVIII, os adiministradores 

coloniais revelam certo interesse pelos dados estatísticos, reali-

zando coletas, segundo os recursos de que dispunham. O Capi-

tão General João Cezar de Menezes, Governador da Capitania 

de Pernambuco, deixou interessante repositório de informes 

precisos, contituídos por dados levantados em 1782.54 Naqueles 

tempos, a população da área das secas era representada po 

137.688 habitantes, assim destribuídos: 

 

                                                 
54 – “Idéia da População da Capitania de Pernambuco e seus anexos”. 
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Ceará 61.408 

Rio Grande do Norte 23.812 

Paraíba 52.468 

 

O número de fazendas de criar era, igualmente, avultado 

ao tempo em que se realizou o censo, baseado nos dados forne-

cidos pelos párocos do interior, em 1766. Existiam, então, no 

território mais atingido pelas secas, 2.144 fazendas, 127 enge-

nhos reais e 38 engenhocas.  

As fazendas e engenhos estavam assim distribuidos: 

 

Capitanias Fazendas Engenhos 

Ceará 972 87 

Rio Grande do Norte 283 3 

Paraíba 869 37 

Total 1.124 127 

  

 O Ceará ocupava, então, o primeiro lugar em população, 

número de fazendas e engenhos. Quanto a engenhos, o vale do 

Cariri era a região que os possuía, não se encontrando referência 

de sua existência nas demais zonas. A ribeira de Icó era a mais 

rica região em fazendas de criar, vindo em seguida a dos Inha-

muns. A primeira contava 157 fazendas e a segunda 138. Sobral, 

que se estendia até o atual minicípio de Acaraú, possuía 105 

fazendas. As áreas servidas por portos eram as que possuiam 

maior comércio e foram as que mais sofreram as consequências 

das secas que se estendem até 1777-1778. 
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Os sertões cearenses possuiam ricas fazendas. Granjas, 

Acaraú e Aracati eram os centros de maior riqueza local, nos 

quais se desenvolveu uma indústria regional que prosperava, 

proporcionando um período de bem estar e progresso. A indús-

tria das carnes e dos couros e peles representavam a principal 

fonte de renda da colônia, sendo os dízimos arrematados por 

preços elevados. Aracati, por seu contato constante com Per-

nambuco, foi à cidade que mais prosperou, apresentando um 

aspecto de grande centro comercial, com desenvolvido comér-

cio, sociedade rica, prédios custosos e igrejas luxosas, construí-

dos no século XVIII. As famílias aracatienses radicaram-se a 

terra, constituindo um núcleo dirigente da sociedade colonial no 

baixo e médio Jagaribe, enviando seus filhos para a Universida-

de de Coimbra, maior centro de cultura de Portugal. 

Quais foram os prejuízos ocasionados pela seca de 1777-

1778, pode-se avaliar pelas consequência que experimentamos, 

nos tempos atuais, quando, após um ano de seca, sofremos a 

falta de gado para o consumo. A seca a que nos referimos de-

terminou nas Capitanias do Nordeste a quase total extinção dos 

rebanhos e a emigração dos ìndios e colonos do interior, que 

procuravam as terras frescas das serras e dos vales e do litoral. 

Decorrido, porém, um decênio da seca, as fazendas estavam 

ricas em gado, segundo um documento da época, em que o Go-

vernador de Pernambuco recomendava ao Ouvidor Avelar Ber-

bedo rigorosa fiscalização na arrecadação dos dízimos reais.  

As veredas do índio e as picadas do gado eram naqueles 

tempos, e muito depois ainda, as únicas vias de comunicação, o 
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que retardava o progresso e isolava as populações, dando origem 

à formação dos núcleos sociais sertanejos com as características 

peculiares que ainda hoje predominam, nas áreas mais distantes.  

Das grandes secas do século XVIII, a maior foi a de 1790-

1793, cuja tradição deixou profundas marcas nas narrativas 

orais, nos documentos oficiais e nas Memórias dos contemporâ-

neos. 

O ano de 1700 terminou com uma crise de extensão e pro-

fundidade, determinantes de consequências imprevisíveis. Aba-

lou a economia das quatro Capitanias do Nordeste dolorosamen-

te, sofrendo sua influência não só a Capitania Geral de Pernam-

buco “como a Bahia e Sergipe, ao sul, Piauí e Maranhão, ao 

norte, com mais ou menos intencidade”, nas palavras do Sena-

dor Thomaz Pompeu.55 Os rios e as fontes secaram e algumas 

ribeiras ficaram completamente assoladadas. Segundo as infor-

mações da Provedoria, pereceram à fome e à sede os animais 

domésticos e as feras dos sertões. Tal é o quadro retratado nos 

documentos da época. Informando ao El-Rei o que ocorria na 

colônia, o Capitão General Governador de Pernambuco diz que 

um terço da população da Capitania pereceu no decurso do ter-

rivel flagelo.  

Em Pernambuco a intensidade da crise excedeu à expecta-

tiva, merecendo do Governo medidas severas, cujo registro foi 

feito por Fernando Gama, segundo o qual “não havia farinha de 

mandioca, e os atravessadores, cujos corações não palpitam, 

                                                 
55 – “Memória sobre o Clima e Secas no Ceará”. 
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quando o seu semelhante soffre, quizeram enriquecer-se à custa 

da desgraça publica; mas o General, refreando tanta maldade, 

conseguiu que a farinha nunca excedesse o preço de 5$000 o 

alqueire. Muitos homens acusados de terem farinha guardada 

foram por este facto recolhidos à cadeia, e carregados de ferro 

e a farinha que lhes achou tomada por perdida e a seu producto 

applicado para os lazaros de Santo Amaro. Todos, pois, forão 

obrigados a denunciar a farinha que tinhão, e a leva-la à praça 

da polé (hoje praca Independencia), a fim de a venderem por 

preço que não excedesse a 5$000 o alqueire. Pelas 11 horas do 

dia soltava-se um foguete ao ar, e este sinal chamava os com-

pradores ao mercado. Um piquete de infantaria, comandado 

por um official, tinha a seu Cargo, não só a policia do mercado, 

mas, igualmente prohibir que a pessoa alguma se vendesse mais 

de um salamim de farinha, devendo os pobres ser os primeiros 

servidos; de maneira que quer os ricos mandassem seus escra-

vos, que fossem pessoalmente, eram elles sempre os ultimos que 

compravam. Tres annos durou esta calamidade, aumentada, 

ainda, pela falta de sal, que chegou a vende-se por 20$000 o 

alqueire; e se não fossem as, embora violentas, providencias de 

D. Tomaz devemos confessar que grande numero de victimas 

infalivelmente teriam sido sacrificadas à avareza dos monopi-

lo’’.56  

Em traços rápidos, Fernando Gama descreve uma situação 

que, decorridos mais de 150 anos, ainda é a mesma, diferindo 

                                                 
56 – “Memórias Históricas de Pernambuco” – vol. 4º – Págs. 368 e 369.  



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

61 

apenas em um ponto: os assambarcadores de hoje não vão car-

regados de ferro para as cadeias e os seus produtos sonegados 

não são vendidos em benefício dos lázaros. Vivem principesca-

mente em órgias, negociando no câmbio-negro, por alto preço a 

fome do povo.  

O autor de “o Municipio de Santanna” afirma que no Cea-

rá a seca de 1790 a 1793 foi “tão rigorosa que na ribeira do 

Acaraú, algumas senhoras ainda mesmo abastadas, dando a luz 

nesse anno, se virão obrigadas a manter-se com alimentação de 

jacús, mel de abelha e carne de veado, na ausencia absoluta de 

cereais, galinha e outras carnes tragaveis. Diversos fazendeiros 

perderam todos os seus gados, outros tres partes destes. A po-

pulação menos favorecida, sem auxilio do governo que, então, 

não tinha meios de proporcionar-lhe soccorro, dispersara-se, 

procurando, parte a Ibiapaba e parte a margem do Parnahi-

ba”.57 

Pernambuco era governado, então por D. José Thomaz de 

Melo que, atendendo a um requerimento de Governador da Ca-

pitania do Ceará, “remeteu 600 alqueires de farinha que se divi-

diram em igual parte para Fortaleza e Aracatí, por diminuta a 

poucos, e para pouco tempo pode chegar; e daqui resultou ex-

pedir eu, desta Capitania a cidade do Maranhão um pequeno 

barco que acaso aqui se achou, deprecando-se ao Exmo. Sr. 

General daquelle Estado o seu auxílio para carregar com bre-

vidade o mesmo barco, de farinha, arroz e mais legumes e, fi-

                                                 
57 – Pág. 91. 
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nalmente, tendo canseguido este socorro, ainda que pequeno, 

vendo já ancorado e em descarga neste Porto o tal Barco e es-

perando nas promessas de um Negociante da Villa da Parnahi-

ba a quem dirigi outra simte. deprecação, que mandará aqui 

uma sumaca com viveres o mais breve que lhe for possivel”.58 

A própria administração sofreu as consequências da gran-

de seca, registrando os documentos da época que o Governador 

de Ceará “deixara de passar em revista o regimento de Cavala-

ria dos Inhamuns e dos Carirís Novos estabelecidos há mais de 

100 léguas do interior, por causa da nunca vista seca que tem 

devastado a Capitania com a perda de inumeráveis gados de 

toda a sorte, destruição de lavouras, tanto de mandioca como 

de algodão, em razão do que se tem visto uma grande parte des-

tes povos na precisão de emigrarem para outras terras, encon-

trando em toda parte a dura fome, do que além dos irracionais 

têm sido victimas muitos racionais tornando-se desse modo inu-

teis todos os disvellos, com que eu hove promovido à agricultu-

ra com a satisfação de a ver em um gráu de perfeição maior do 

que elle jamais aqui havia tido e se havia palpavelmente conhe-

cido no considerável aumento do contracto dos dízimos reais no 

trienio passado, cuja arrematação, porém, será pela razão dita 

impossível sem uma total ruína dos principais vassalos de sua 

Magte”.59 Todo o Ceará foi atingido pelo flagelo. Não possuin-

do uma populacão branca avultada, as consequências mais gra-

                                                 
58 – “Notas para a História do Ceará” – Barão de Sturdat – Pág. 424. 
59 – Idem. 
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ves se fizeram sentir entre os índios e os mestiços, vaqueiros e 

agricultores das fazendas do interior. Nas cidades de pequena 

populacão não foram vultosos os estragos, sendo as maiores, 

como Aracati e Fortaleza, beneficiadas pela ação do Governo da 

Capitania, que pediu recursos aos Governadores de Pernambuco 

e Maranhão, bem como ao comércio da Paraíba. Os demais cen-

tros populosos contaram com os seus próprios recursos, donde a 

emigração, que se registrou, para as serras frescas, o Piauí e o 

Maranhão.  

Uma Memória do vereador de Aracati, Manuel Esteves de 

Almeida, conta que “no anno de 1790 principiou, além de ou-

tras mais moderadas, uma secca tão terrivel e rigorosa, que 

durou o espaço de quatro annos, porém no anno de 1791 e 1792 

mais excessiva, de tal sorte que derrubou, destruiu e matou qua-

si todos os gados dos sertões desta comarca, e por isso veio a 

perder aquelle ramo de commercio das fabricas de carne secca 

desde o anno de 1793 exclusive, porque no anno de 1794 já não 

houve gados que se matar e pereceriam todos, se da Capitania 

do Piauhi não soccorressem aos dos sertões desta comarca com 

seus gados, cujo dominio se espera ser reparado em razão de já 

ir de agora havendo gados com que se poderá continuar a refe-

rida fabrica de carnes seccas”.60 Theberge registra que “as pes-

soas que presenciaram esta calamidade referem que morreu 

grande parte do gado existente n’esta Capitania, e que se sentiu 

grande carencia de generos alimenticos, mas que nem por isso a 

                                                 
60 – “Revista do Instituto do Ceará” – Ano I – 1887 – 2º e 3º Trimestre. 
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mortandade foi tão acrescida como se diz”.61 Faltou à informa-

ção de Theberge o documentário do tempo, para comprovar sua 

afirmação. Aires de Casal, referindo-se a essa calamidade, es-

creve que “em 1792, começou uma secca que durou até 1796, e 

fez perecer todos os animais domesticos e muita gente a min-

gua; o mel foi por muito tempo o único alimento e também a 

causa de varias epidemias, que varreram muitas mil pessoas 

por toda a provincia”. Os povos de sete parochias desertaram, 

sem ficar uma só alma”.62 A expressão desertara, empregada 

por Aires de Casal, se refere às sete paróquias, motivou a diver-

gência suscitada por Theberge; não significa, porém, que os ha-

bitantes daquelas paróquias tenham perecido. O que ocorre foi à 

emigração, fato registrado em todas as secas. Como a calamida-

de do último decênio foi o a maior do século XVIII e a popula-

cão, à esse tempo, era mais desenvolvida, a única solução para o 

sertanejo era a fuga, com o que concorda Esperidião de Queiroz 

Lima, afirmando: – “Nos anos de 1790 a 1792 ocorreu no Cea-

rá a mais forte e a mais longa seca até então registrada, que 

ficou tristemente conhecida pela dissonante designação de seca 

grande e despovoou os sertões de gente e de gados. Brancos e 

pretos, fugindo da fome e da peste, emigraram para o litoral ou 

para a Capitania do Piauí. Os índios embrenharam-se nos ser-

tões longínquos, para além da serra grande”.63 

  

                                                 
61 – “Esboço Histórico sobre a Província do Ceará” – 1º Vol – Pág. 196. 
62 – “Corografia Brasilica” – 2ª edição – Pág. 166. 
63 – “Antiga Família do Sertão” – Pág. 48. 
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12 – A SECA DE 1790-1793 

  

A seca de 1790–1793 mereceu de todos os historiadores do 

século passado um registro especial, em virtude das conse-

quêcias determinandas pela mesma. Joaquim Catunda, falando 

sobre a crise clímica de 1790, asseverou “que uma grande sêca, 

a de mais extensos effeitos de que a tradição, flagellou a Capi-

tania por quase quatro annos. Chuvas finas e muito escassas, 

nos annos de 1790 e 1791; nenhum absolutamente em 1792, e 

poucas no anno seguinte. Nos annos de 1792 as aguas desapa-

receram completamente em grande parte da capitania. Morre-

ram os gados, os vaqueiros, muitos fazendeiros e os animais 

domesticos e bravios. As estradas juncadas de cadaveres, fami-

lias inteiras mortas de fome e sêde, e envolvida no pó dos cam-

pos; o interior deserto; a população esfaimada e dizimada pela 

peste nos povoados do litoral, atulhadas de retirantes as Capi-

tanias vizinhas, esmolando uns; furtando outros, trabalhando 

pouco”.64 

As transcrições feitas reafirmam o movimento migratório 

em todo o território do Ceará. Não foi somente a nossa então 

Capitania que perdeu com a seca de 1790. As demais também 

sofreram duramente. Mas os prejuízos do Ceará refletiram-se em 

toda a sua economia estritamente pecuarista.  

As tradições existentes no Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco atestam a destruição total sofrida pelo Ceará. Uma 
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Memória do Padre Joaquim Pereira registra que o ano de 1791 

foi escasso, que “no anno de 1792 sucedeu a rigorosa secca de 

que se faz principal menção n’este logar, a qual assolou o ser-

tão do Apody e toda a Capitania de Pernambuco, onde se aca-

baram todos os viveres e morreram todos os gados, e a mesma 

gente que o habitava perdeu a vida”.65 Naqueles tempos os por-

tos de maior importância para os sertões de Apodi eram os de 

Aracati e Assú, ou Vila Nova de Princesa, como era chamado 

então, os quais distavam dos sertões potiguares dias de viagem. 

O outro da Memória a que nos referimos, narra, como testemu-

nha, os fatos que se seguem: – “pela situação em que se acha 

aquelle sertão, o mais leve principio de uma secca os faz andar 

espasmodicos, tristes e pensativos, lacrimosos e deconhecidos. 

Eis aqui o verdadeiro caracter que representavam no anno de 

179 –1793: Seus passos eram lentos pela nímia fraqueza em que 

se achavam; sua respiração era cheia de repetidos ais e suspi-

ros; seus olhos estavam fundos e encovados com espanto e os 

rostos nimiamente palidos; todos os pobres e, igualmente, todos 

os ricos, em fim, foram reduzidos ao mizeravel estado d’esta 

catastrophe da natureza”.66 

Irineu Pinto refere que em 1791 “grande secca assolou a 

Capitania”, que em 1792 “continua a secca com grande inten-

sidade na Capitania”, a tal ponto que “o Abade de São Bento, 

Frei Bento da Conceição Araujo, nada pôde fazer para que não 

                                                 
65 – “Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte” – 

vol. IV. – nº 1 – Pág. 75.  
66 – “Datas e Notas para a História da Paraíba” – Pág. 179. 
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morresse uma parte da escravatura dos engenhos de suas insti-

tuição” e que em 1793 “o restante da escratura dos engenhos 

de S. Bento, durante oito ou dez mezes sustentava-se de hervas 

agrestes por não poder mante-los o Convento”.67 O registro 

lacônico de Irineu Pinto revela a situação a que chegou a Paraíba 

na seca de que nos ocupamos. Observa-se, porém, que a situação 

foi mais angustiosa para os escravos, os pobres que cultivavam a 

terra dos proprietários, que não procuraram amparar os seus 

servidores e agregados. 

Maximiano Machado, ocupando-se, igualmente, de seca 

deste decênio, asservera que “desde 1788 os invernos se torna-

ram escassos, ocasionando essa irregularidade notável eleva-

ção de preço dos generos de consumo pela insufficiencia relati-

va às necessidades publicas. Os moradores do centro, como os 

do sertão, tinham por seguro qua as chuvas voltassem na pró-

xima estação, e por isso não se retiraram na caça e nas raizes 

tuberosas a alimentação da familia. Enganaram-se, porém, nos 

seus vaticinios e experiencias. Não chuveu mais. De 1790 a 

1793 não poderam retirar-se senão pondo em prova a coragem 

dos grandes commentimentos, quando já não tinham o que co-

mer, nem robusteza para caminhar dezenas de leguas por uma 

região assolada pelos ardores so sol. Foi naquelle funesto peri-

odo que o flagelo se mostrou mais rigoroso e funesto. Secaram 

os poços e as fontes, a terra apresentava na superficie largos e 

profundos sulcos, as arvores perderam a folhagem, desaparece-

                                                 
67 – Idem – Pág. 78.  
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ram as aves e os quadrupedes, não havia abrigo em parte algu-

ma. Foi por esse deserto medonho que aquelle povo afrontou a 

morte”.68 Mais adiante continua o referido historiador a descri-

ção do quandro: – “Mulheres, meninos e velhos, caminhando a 

passos lentos e com olhar desvairados, estendiam o braço des-

carnado e pediam vergados e abatidos, ao morador que vinha à 

janela, ou ao transeunte que parava a esmola para si para o ma-

rido ou a esposa”.69 

 É o quadro de todos os tempos, em todos os Estados atin-

gidos pela seca. A Paraíba era governada por José de Melo Cas-

tro que, temendo a continuação da seca, organizou uma socieda-

de, denominada Pia sociedade agrícola, com o objetivo de de-

senvolver a agricultura, dar ocupação aos emigrantes e socorrer, 

com os lucros da lavoura, aos necessitados – informa o historia-

dor citado. 70 

Dos registros que temos consultado, a Pia sociedade agri-

cola é a primeira organização de caráter administrativo que apa-

rece tendente a melhorar a sorte dos flagelados, recorrendo-se à 

atividade do homem, procurando-se no amanho da terra a solu-

ção para o sofrimento das populações castigadas pela destruição 

total ocasionada pelas secas. 

No Rio Grande do Norte, o rigor da seca culminou nos 

anos de 1791 e 1792. A Memória do Padre José Joaquim Pereira 

conta os sofrimentos do Apodi. Phelippe e Theophilo Guerra 
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69 – Idem. 
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relatam os dos sertões do Seridó, estendendo sua narrativa a 

todo o interior da então Capitania: – “Acabando os mezez de 

inverno sem nenhuma chuva, acabados os mantimentos e os 

gados juntamente foi um geral clamor; ver familias inteiras a 

pé, em busca dos agrestes da beira-mar distante 50 leguas, 

morrendo a fome pela estrada, enternando-se pelos matos com 

filhinhos e trem às costas; isso por decurso de mezes. Os que 

ficaram e não se retiraram, entraram a descobrir raízez e fruc-

tas de plantas agrestes para seu sustento; bem como chique-

chique que é uma planta bem brava por ser cercada de espi-

nhos; miolo de vergontea servido de bom sustento, posto que 

alguns que o tratavam mal, findaram as vidas; outros usaram de 

couros crús, torreados ao fogo, para o sustento. Chegou a fome 

a tanto extremo que foi visto um viandante conzinhando os ner-

vos duros do gado que havia morrido para comer, que tanto era 

a necessidade que padecia. Familias houve que com a sua in-

dustria não sofreram o rigor da fome; outras padeceram; algu-

mas morreram; e houve que disseram sangradas de morcegos; 

estes mesmos animais ajudaram acabar os gados neste sertão; 

os povos que se haviam retirado para beira-mar, alli mesmo 

morreu muita gente”.71   

 

 

 

 

                                                 
71 – Obra citada – Pág. 17.  
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13 – CONCLUSÃO 

 

 As populações interiores, isoladas nas fazendas, nos po-

voados e nas vilas e pequenas cidades, sofreram um desgaste em 

grandes proporções. As grandes distâncias impediam a vinda de 

socorros e anquilavam os que permaneceram, esperando que a 

situação melhorasse, e, desiluidos, procuraram sair, tarde de 

mais. Daí a uniformidade das narrações, constatada nas transcri-

ções feitas, para apresentar o quadro de horror, tal como se de-

senrolou naquele período angustioso de 1790–1793, castigado 

ainda mais pelos anteriores anos escassos.  

Nas três Capitanias da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ce-

ará, a seca destruiu a riqueza particular. Desapareceram os reba-

nhos. A indústria das carnes deixou de existir, os campos fica-

ram desertos. O homem nunca mais conseguiu reconstruir a ri-

queza nos sertões, porque outras secas vieram, quando, refeitas 

as energias, o homem procurava novamente se firmar. A cria-

ção, única fonte de riqueza nos sertões, reconstituiu-se rapida-

mente, mas a população, tendo sempre ante os olhos o quadro 

das secas, fugia para as serras ou brejos, onde a umidade garan-

tia uma produção agrícola mais estável. Progrediram rapidamen-

te, assim, o Vale do Cariri e as serras das Ibiapaba e de Baturité, 

no Ceará, ocorrendo o mesmo nos Estados vizinhos, onde as 

serras frescas e os vales foram ocupados, contando, em conse-

quência do êxodo nas grandes secas, com uma população mais 

densa. 
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Os sertões distantes, ondulados, carrasquentos, xerófilos, 

com seus rios temporários, ficaram para os rebanhos e para os 

vaqueiros, que deveriam continuar, por mais de uma centúria, 

com os mesmos hábitos, as mesmas práticas agrícolas, o mesmo 

nomadismo das vaquejadas, conduzindo os gados, nos anos es-

cassos e nos períodos estivais, para as terras mais frescas, onde 

existissem pastagens e aguadas.  

Presos nos sertões, sem aguadas, sem estradas, isolados 

nas fazendas, o fazendeiro e o vaqueiro conservaram as mesmas 

práticas da cultura lusa aliada a indigena e a africana, através da 

mestiçagem que se processou, ao mesmo tempo em que retem-

peraram as energias do tipo surgido desse caldeamento, dotado 

de resistência e audácia, frugal, lutador e devotado a terra, indi-

ferente ao que se passa além das lindes das suas vaquejadas.  

O século XVII assistiu à ocupação das ricas terras de criar, 

à expansão dos currais, do S. Francisco ao Parnaíba, e ao apare-

cimento dos principais núcleos sociais que deveriam resistir às 

crises clímicas registradas no decurso desses cem anos, dentre as 

quais se destaca a de 1692, por sua extensão e pelas destruições 

que ocasionou. O século XVIII consolidou a obra iniciada no 

século anterior, assistindo à estabilidade da economia regional 

firmada na criação.  

A população no Nordeste seco sofreu crescimento apreciá-

vel, no século XVIII. A extensão territorial, a dispensão das fa-

zendas nas aréas de criar, o isolamento do homem nos latifun-

dios, tudo isto permitiu a criação de um tipo de sociedade carac-

terizada por suas atividades pastoris, em que a família patriacal é 
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a marca mais importante. Não se desenvolveu a agricultura no 

sentido mais amplo, não se interessou o homem pelas vantagens 

da introdução de novas culturas em suas terras. Só a mandioca 

permaneceu em lugar destacado, imposta pelos administradores, 

como suficiente para antender às necessidades das populações 

atingidas pelas secas. Não pensaram os fazendeiros desse século 

em realizar algo que pudesse minorar as situações criadas pelo 

flagelo. 

Observa-se, pelo documentário existente, que a metrópole 

manteve acentuada preferência nas lutas surgidas entre os pode-

res municipais e o povo, colocando-se sempre ao lado deste, 

quando solicitado a intervir. As Câmaras, no período colonial, 

relembravam a força social das instituições portuguesas. Insta-

lou-se nos tempos da colônia, no Nordeste seco, o regime de 

força que deveria perdurar após a Independência, do Império à 

República. Os chefes regionais surgiram nos latifúndios, dando 

origem às desordens políticas e às lutas de família, para o que 

concorreram ao isolamento em que se encontravam e a distância 

do poder central. 

  

 

 

 

 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

73 

 

CAPÍTULO II 

 

A SECA SEGUNDO OS NATURALISTAS 

E VIAJANTES ESTRANGEIROS 

DO SÉCULO XIX 
 

 

1 – PRIMEIROS ESTUDOS 

 

Durante os séculos XVII e XVIII as secas foram registra-

das cronologicamente, nas Memórias, nas Crônicas e nos Do-

cumentários dos que se dedicaram aos estudos do clima na regi-

ão denominada Nordeste seco. Entre os representantes do go-

verno português, alguns mais estudiosos e interessados pelas 

rendas reais, nos seus relatórios ou em estudos isolados, deixa-

ram as suas impressões sobre as ocorrências das secas.  

 As grandes regiões desertas, ocupadas pelos rebanhos dis-

persos, não atraiam exploradores. Os currais eram instalados e 

entregues aos vaqueiros, que construiam um poiso de taipa, um 

curral grande e uma manga, para prender as vacas em via de dar 

cria, e mandavam as informações com amo, quando a ano era 

seco ou escasso de chuvas e a morrinha dizimava os gados. 

Os próprios engenhos produtores de açúcar, no século 

VXII, paralizavam suas atividades durante as crises clímicas e 
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assistiam ao aniquilamento dos seus escravos à fome, conforme 

o registro que transcrevemos, sem que os proprietários tomas-

sem qualquer medida de defesa de sua própria economia limi-

tando-se a pedir a El Rei novos escravos porque os seus morre-

ram à fome na grande seca. É o registro de uma época em que o 

escravo era considerado ser humano apenas no que tange à vida 

espiritual. No entanto, grande foi a contribuição do africano na 

formação do novo em várias áreas do Nordeste.  

No século XIX assinala-se a presença se naturalistas e es-

tudiosos da natureza brasileira, que percorreram os sertões nor-

destinos desde as primeiras décadas, deixando rico material in-

formativo em seus diários de viagem e estudos sobre as regiões 

percorridas, dos quais podemos colher dados que possibillitam 

uma melhor interpretação dos fatos históricos decorrentes das 

crises clímicas, aliados aos acontecimentos políticos da época.  

Engenheiros, políticos e estudiosos dos nossos problemas. 

Decorrida a primeira metade do século em análise, voltaram a 

atenção para o problema climático do Nordeste seco. Valiosos 

trabalhos foram, então escritos por cientistas brasileiros nesse 

período, em que se constata a evolução do pensamento cientifico 

entre nós. 

Os estudos que temos em mão, escritos entre 1850 e 1900, 

atestam o interesse pelos problemas regionais, o que permitiu a 

criação de uma mentalidade favorável à pronta execução de 

obras que pudessem solucionar o problema das secas. 

A primeira manifestação do Governo Imperial a respeito 

do problema foi à criação da Comissão Científica, conforme o 
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artigo 1º da Lei 884, de Outubro de 1856, da qual faziam parte 

as figuras mais representativas da ciência brasileira. A Lei auto-

rizava o Governo à “nomear huma comissão de Engenheiros e 

Naturalistas que explorem o interior de algumas provincias, 

devendo fazer collecções de alguns productos naturais para o 

Museu Nacional e para o das Provincias”.72 Em realidade, pou-

co produziu a Comissão Científica. Apesar de ser constituída de 

destacados elementos do mundo Científico Nacional, apenas 

deixou inéditos, nos arquivos do Museu Nacional, algumas co-

leções, preciosas para o estudo de nossa flora. Algumas mono-

grafias chegaram a ser publicadas sobre o Nordeste e as secas, 

mas são nos dias atuais quase inteiramente desconhecidas, cons-

tituindo raridades bibliográficas, à semelhança do trabalho do 

engenheiro-geógrafo Jácomo Raja Gabaglia, que tratou dos pro-

blemas das secas no Ceará e no Nordeste. 

No decênio de 1870-1880 inúmeros trabalhos foram publi-

cados na impresa do Rio e das Províncias, alguns dos quais fo-

ram posteriormente editados, sendo que a maior atividade publi-

citária a respeito do problema se processou no decurso da gran-

de seca de 1877-1879. O Clube de Engenharia tomou atitude, 

nomeou comissões de estudos, debateu em sessões memoráveis 

os temas mais diversos relacionados com a questão das secas. 

Na Câmara, os representantes do Nordeste ocuparam-se da ques-

tão, pronunciando discursos em que focalizaram os problemas 

                                                 
72 – “Coleção das Leis do Império do Brasil de 1856” – Tomo XVII, Parte I – 

Tipografia Nacional, Rio de Janeiro – 1857. 
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regionais, fazendo surgestões, apresentando projetos de lei que 

nunca foram aprovadas. As Falas dos Presidentes das Províncias 

antingidas pelo flagelo ocupavam-se, em partes especiais, do 

assunto, fazendo surgestões, informando sobre o que o Governo 

havia realizado, pleiteando junto aos Ministérios medidas efici-

entes capazes de beneficiar as populaçãoes, etc. 

Os trabalhos escritos, publicados ou não, constituem mate-

rial bibliográfico interessantes pelas informações que contêm, 

mas na verdade não contribuíram para uma realização de um 

plano eficiente de combate às secas, por que a vaidade dos esta-

distas e políticos do Império era maior do que o desejo de reali-

zar alguma coisa em benefício das populações flageladas.  

Tudo o que se escreveu sobre as secas no século passado, 

constitui subsídio valioso para os que procuram, atualmente, 

saber o que significaram as grandes secas no Nordeste e conhe-

cer a razão por que os políticos daqueles tempos, como em geral 

os atuais, pouco ou nada realizaram para minorar o sofrimento 

do povo nos dias angustiosos do flagelo, registrando-se, pelo 

contrário, uma falta de continuidade de ação dolorosamente pre-

judical aos interesses da coletividade.  

Os grandes planos traçados por um Ministério eram afas-

tados das cogitações administrativas, tão logo caía o partido e 

subindo sua facção adversária, àvida de posições e vinganças 

políticas. Os projetos promulgados por um Presidente de Repú-

blica são anulados por seu sucessor, que procura destruir o que 

vinha sendo exercutado, para traçar, seu plano próprio que, 

igualmente, não terá continuador. 
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Não se pode negar que, neste século XX, alguma coisa 

sem tem realizado, embora tenhamos de reconhecer que já pene-

tramos em sua segunda metade e tenham decorrido cinquenta 

anos de obras contra as secas, como sacrifício de planos estuda-

dos e o desperdício de muito dinheiro. O que se executou repre-

senta uma parcela mínima, se levarmos em conta o montante das 

despesas realizadas desde 1909, quando foi criada a Inspetoria 

Federal de Obras Contra Secas, atual Despartamento Nacional 

com sede na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro. 

Enquanto no Brasil as obras contra as secas se caracteri-

zam pelo retardamento da sua execução, nos países sujeitos ao 

mesmo fenômeno clímico a política econômica vem consistindo 

na execução de planos de emergência que permitam a rápida 

recuperação das áreas flageladas, porque, desse modo, ganham 

os governos e as populações. Tal é a importâcia da política de 

recuperação da terra, que o recenseamento realizado na América 

do Norte em 1948 assinalou um crescimento populacional nos 

Estados atingidos pelas secas e uma redução nos Estados vizi-

nhos, cujas populações procuram as terras beneficiadas pelas 

obras de recuperação.  

Nos últimos decênios do século passado, o País toma co-

nhecimento do pensamento oficial sobre o ploblema das secas, 

através dos estudos das grandes barragens, executados por técni-

cos estrangeiros convidados especialmente para esse fim, avul-

tando entre todos o planejamento de três grandes açudes: Bo-

queirão de Lavras, Cedro e Itacolomi. Das obras de emergência 
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então estudadas algumas foram iniciadas ainda no Império e 

concluídas na Répública. Outras ficaram em estudos! 

Não foram realizadas no Império grandes obras que servis-

sem de garantia a toda uma região de possibilidades materiais 

admiráveis, mas ficaram os estudos, que servem, atualmente, de 

orientação aos que desejam conhecer a história não só das con-

sequências das secas, mas, igualmente, do que o homem reali-

zou e pode realizar como elemento criador de uma civilização, 

pela resistência, pela capacidade de trabalho, pela coragem de 

ficar na terra assolada pelas secas e esquecida pelas administra-

ções públicas.  

No presente capítulo conheceremos o pensamento dos na-

turalistas e viajantes estrageiros que visitaram o interior do Nor-

deste seco, tomaram contato com a terra e o homem e escreve-

ram sobre o que viram e sentiram. Iniciaremos com a apresenta-

ção do pensamento dos portugueses que residiram no Brasil, 

exerceram funções adminstrativas no Nordeste seco e escreve-

ram sobre as questões de interesse regional, no início do século 

XIX. 

 

2 – A REGIÃO DAS SECAS 

 

 As secas no Brasil não representam um fenômeno peculiar 

ao Nordeste. Estende-se, igualmente, a apreciável área da região 

Leste, compreendida entre a Bahia e Minas Gerais, em que pre-

domina um tipo de clima semelhante ao da região que vai do 

Ceará a Alagoas, com as variantes determinadas pela influência 
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dos agentes físicos locais. Uma dessas regiões é mais atingida, 

mais lembrada na impresa, mais comentada nos livros, do que o 

outro, é o Nordeste seco. A outra participa das mesmas condi-

ções climáticas, com o relevo, a flora, o regime de águas em 

tudo semelhante ao da primeira: é a região do médio São Fran-

cisco, entre a Bahia e Minas Gerais.  

As condições de vida diferem nas duas áreas. O Nordeste 

seco possui uma superfície maior do que o médio e baixo São 

Francisco, tendo ainda uma população mais densa. Por suas ati-

vidades, o nordestino leva uma vida de contínua mobilidade. As 

crises econômicas da região, resultantes das secas totais ou par-

ciais, garantem-lhe uma publicidade maior, que absorve a que se 

fizesse em relação à segunda, o que, não poucas vezes, represen-

ta prejuízo para o nordestino, pois a imprensa explora unicamen-

te as suas misérias. 

O fenômeno clímico das secas não é particular no Brasil. 

Outros países, em outros continentes, estão sujeitos a crises se-

melhantes e sofrem as suas consequências como o Nordeste bra-

sileiro.  

A Índia, a Austrália, a Argélia e a própria Europa estão su-

jeitas às surpresas de uma seca. Os Estados Unidos da América 

do Norte, o México, a Argentina e o Perú possuem territórios 

submetidos às secas. Como se comporta o homem nessas regi-

ões e que atitude assumiu para combater as consequências das 

secas? É a pergunta que se formula, quando se pensa no mesmo 

problema no Brasil. 
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A política econômica seguida pelos governos dos diversos 

países que possuem áreas sujeitas às crises clímicas há de con-

sistir em obras de recuperação da região atingida, servindo-se de 

exemplo das velhas e modernas civilizações sujeitas aos mes-

mos males, como os egípcios, os cartagineses e os árabes. 

Os faraós foram os primeiros a construirem lagos artifici-

ais para a irrigação das terras no período escassos das cheias do 

Nilo. Os cartagineses fizeram o mesmo na velha Cartago, onde 

foram encontrados os restos dos antigos canais de irrigação que 

seviram para levar as águas dos reservatórios às lavouras neces-

sitadas. Os árabes transplantaram para a Espanha os ensinamen-

tos dos antigos, fertilizando terras semi-áridas e improdutivas da 

Ibéria.  

O exemplo das civilizações antigas traçou as diretrizes que 

o homem moderno deveria seguir ante o mesmo fenômeno, re-

gistrado em regiões diferentes e épocas diversas. 

A Índia foi à região onde primeiro o homem, no século 

XIX, procurou combater os efeitos das secas, que ocasionavam 

grandes prejuízos de vida humana e destruíam a economia, mal-

grado os grandes rios e as grandes florestas existentes na zona 

flagelada. 

Mas o português, que conquistou a África e a Índia, to-

mando conhecimento das atividades do homem nessas regiões e 

praticando no próprio território a irrigação, não aplicou nos seus 

domínios da América, sujeitos às secas, os conhecimentos que 

adquiriram nas suas conquistas de ultramar. 
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Ao findar o século XVIII, os sertões no Nordeste seco 

atravessavam uma fase de reconstrução econômica, procurando 

resistir aos efeitos destruidores da grande seca de 1790-1793, 

comum a toda a região. As fazendas estavam despovoadas. Nos 

sertões, a população fora reduzida ao mínimo, pela morte e pela 

emigração para as serras frescas e para o litoral. Não obstante, 

permanecia nos cascos das fazendas a semente humana que de-

via repovoar a terra e continuar a obra de civilização iniciada 

pela indústria das carnes secas instaladas em Mossoró, Aracati, 

Acaraú, Camocim e Parnaíba, centros sertanejos que progredi-

ram enquanto o flagelo da grande seca não atingiu profunda-

mente as fazendas.  

Os viajantes portugueses e de outras nacionalidades, que 

percorreram os sertões nordestinos nas duas primeiras décadas 

do século passado, deixaram suas impressões em Memórias e 

trabalhos de maior vulto, publicados na Europa e traduzidos 

para o português, que informam sobre as condições de vida do 

homem e as possibilidades que a terra oferecia.  

 

3 – AS SECAS E OS CRONISTAS COLONIAIS 

DOS SÉCULOS XVIII E XIX 

 

As administrações portuguesas não se preocuparam com o 

problema das secas no Nordeste brasileiro. A razão, certamente, 

encontra-se na reduzida população que habitava o interior da 

região. Algumas autoridades dos últimos decênios do século 

passado e dos primeiros do atual deixaram Memórias, em que 
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são feitas referência às condições econômicas da então Capita-

nia ou Estado do Ceará, ocupando-se, incidentalmente das secas.  

Até a última grande seca do sertão VXIII a vida da Capita-

nia do Ceará era simples, despreocupada e próspera, agitada de 

quando em quando pelas intrigas administrativas e pelas Devas-

sas, ordenadas pela Coroa, em torno das administrações, não 

excluindo a vida particular do administrador, registrando-se uma 

constante luta pelo poder entre ouvidores e capitães-mores.  

O Ceará prosperava naquele fim do século XVIII, segundo 

as informações do Capitão-mor João Batista de Azevedo Mon-

taury. Escrevendo sobre o Ceará, dizia, então, o Capitão-mor 

que o “commercio mais considerável, que prezentemente se faz 

em toda aquella capitania, consiste nos gados, carnes seccas e 

salgadas, couros e solas, que em todos os portos della se extra-

hem para os outros, vindo delles immensas embarcações buscar 

estes generos, por se essa Capitania, a que delles socorre as 

outras, em razão da sua grande abundancia”.73 Aquele decênio 

de 1781-1790 foi o último período de prosperidade da Capitania 

do Ceará, no século XVIII, pois, de então em diante, todos os 

informes falam sobre as crises e as secas. É interesante registrar 

que os documentos ofíciais generalizam as informações sobre as 

secas, fazendo, porém, referência mais acentuada sobre as do 

Ceará, que é apresentado como terra estéril. No entanto, ao tem-

po de Montaury a situação era bem outra, segundo a informação 

                                                 
73 – “Notícia Geral da Capitania do Ceará Grande” – In “Revista do Instituto 

do Ceará” – Tomo XLIX – 1935 – Pág. 89. 
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que nos deixou: – “A fertilidade do terreno faz com que seja 

considerável a abundância de leites, de que apenas se servem 

para fazer alguns poucos, e mal fabricados queijos, para o pró-

prio consumo, podendo com a Fabrica de Manteigas, que ahi se 

devesse se estabelecer, levando-se a receita dellas, prover não 

só as outras Capitanias do Brasil, mas ainda este Reyno, de hu 

gênero que dá aos Estrangeiros a conhecida utilidade”.74 Na 

mesma época, referindo-se à cultura da cana de açúcar, informa 

Mantaury que “ha na Capitania grande abundancia de cannas 

de assucar, porem a natural inercia daquelles povos os não dei-

xa lembrar do grande proveito que della se pode tirar, tendo à 

vista o exemplo nas mais terras do Brasil, e aqui se encontra 

proporcionalmente outra grande perda dos Direitos Reais”.75 A 

preocupação do fisco atormentava o administrador, que passou 

como um dos mais turbulentos da colônia. No entanto, sua ob-

servação é interessante, pois não só o litoral, como as serras lito-

râneas, Uruburetama, Ibiapaba e o Vale do Cariri representavam 

naqueles tempos maiores possibilidades para a instalação e de-

senvolvimento da cultura da cana de açúcar.  

O administrador português vislumbrava no Brasil apenas 

as rendas reais, registrando todos os meios que pudessem au-

mentá-las, aconselhando El Rei a tomar as medidas necessárias 

para punir os refratários ao pagamento dos dízimos, os faltosos 

para com a Fazenda Real. A “Memória” de Montaury ocupa-se 

                                                 
74 – Idem – Pág. 91.  
75 – Idem – Pág. 91.  
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mais da questão dos impostos, de sua fiscalização, da cobrança e 

do aumento dos mesmos, mas, em meio do interesse pelas cou-

sas da Coroa, registra aspectos econômicos da Capitania do Cea-

rá Grande, como então era chamado, que nos deixaram claro o 

progresso do território cearense naquele ano de 1782”. 

  

4 – AS SECAS NAS CARTAS DE VILHENA 

 

Um decênio depois da grande seca de 1791-1793, Luiz dos 

Santos Vilhena fez interessantes observações sobre o Ceará, 

focalizando as condições climáticas e suas conseqüências. Mi-

nucioso em suas informações, Vilhena escreveu sobre cada um 

dos Distritos em que se dividia o Ceará, registrando as qualida-

des agrícolas do território que deu o nome à Capitania. Refere-se 

à pobreza das terras que ficam próximas ao litoral, ao mesmo 

tempo em que registra a fertilidade das que ficam nas cabeceiras 

dos rios, salientando que “as suas terras são argilosas e humo-

sas, produzindo arvores mais altas e próprias para madeiras de 

construção, quando são mais ferteis para plantação, que ahi se 

vae ultimamente cultivando cada vez mais”.76 Vilhena ensaia 

uma divisão regional, quando distribui o território em distritos, 

atendendo à divisão das águas, servindo de limites naturais entre 

as bacias fluviais. É assim que, tratando do distrito de Acaraú, 

exalta as suas riquezas, enumeram as suas serras, sua cultura de 

                                                 
76 – “Cartas de Vinhena” – 2° Volume – Impresa Oficial, Bahia – 1922 – Pág. 

687. 
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algodão, a decadente indústria das carnes secas, para escrever 

que, “em razão das producções e commercio he este Districto o 

mais rico de toda a Capitania, e elle o seria muito mais, a não 

ser sujeito á fatalidade das sêcas que repetidas vezes destroem 

inteiramente as fazendas de gados, como succedeu em 1790, em 

que houve precisão de tornar a povoallas de novo, trazendo 

para ellas gados dos certões do Piauhy, onde raríssimas vazes 

succede haverem sêccas semelhantes”.77 

Em 1802, a criação de gado no Distrito de Acaraú ainda 

era bastante desenvolvida. Segundo Vilhena, os gêneros princi-

pais do Distrito eram “couros, selas e carne sêcas, produtos dos 

muitos gados que nelle se crião podendo estender-se o numero 

de suas fazendas de gados athé duas mil, produzindo cada huma 

anualmente, de 500 a mil bezerros”.78 Outrossim, descreve com 

entusiasmo gongórico os demais distritos, assinalando suas ri-

quezas, a fertilidade do solo, a produção de algodão e cereais e o 

grande número de fazendas, para então se ocupar das famosas 

minas de ouro dos Cariris Novos, que prenderam a atenção dos 

administradores de Lisboa, Pernambuco e Ceará na segunda 

metade do século XVIII, sem nenhum proveito para a terra e 

seus habitantes. Tratando dessas minas, fala das fertilidades das 

terras do Vale. Depois de descrever a distruição das águas, in-

forma que “hé o terreno composto de côrgos, alagadiços e mas-

sapés, fertilíssimos pella abundancia de suas águas, tirando 

                                                 
77 – Idem – Pág. 693. 
78 – Idem – Pág. 693. 
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cada hum as de que carece para regar as suas plantações, pro-

duz toda a quantidade de fructas e legumes, a maior cultura, 

porém, hé a de canna de assucar mais alvo que se opera em 

todo Brasil, a maior parte do qual se reduz a rapaduras de que 

para todos os certõens circunvizinhos saem cõbois de 50, 60 e 

às vezes de 100 cavalos carregados; são estes uns tijolos muitos 

duros, feitos de assucar com ponto mais que ordinário, que com 

seu tal qual gosto de limão que lhe misturão, e ficam saborosis-

simos, é o doce que há por todo o certão, sem o qual como que 

não podem passar seus habitantes”.79 Pelo trecho transcrito ve-

rifica-se que, em 1802, não existiam o jumento e o burro como 

animais de transporte nos sertões do Cariri e de Pernambuco, 

pois segundo tradição que encontramos então velhos comboiei-

ros e comerciantes, o costume de organizar comboios de cavalos 

e éguas predominou até a seca de 1845.  

Em viagens pelo Cariri, no Ceará, e sertões Pernambu-

canos, ouvimos mais de uma vez informações desta natureza, 

pois os almocreves preferiam o cavalo a qualquer outro animal 

de transporte de seus comboios para as feiras de Jacobina, na 

Bahia, e as viagens a Recife, onde, o comércio do Cariri se abas-

tecia. Eram viagens longas, em que o comboio gastava meses 

entre a ida e a volta. Nos dias atuais o caminhão substituiu os 

comboios, reduziu as distâncias, mas o comboieiro continua a 

traficar de feira em feira, especialmente nas de Jacobina, Mati-

nha d’Água Branca, Petrolina, Juazeiro da Bahia, Salgueiro e 

                                                 
79 – Idem – Pág. 696. 
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Juazeiro do Norte. A confiança no cavalo continua sendo a nota 

marcante do sertanejo, que estima acima de tudo o cavalo de 

sela com suas marchas, tratado fidalgamente em mangas com 

pasto abundante e aguado, perto da casa da fazenda para atender 

às necessidades do fazendeiro. 

As “Cartas de Vilhena” constituem uma preciosa fonte 

informativa para a história dos séculos XVII e XVIII. Seu autor 

foi professor de grego e latim na Cidade do Salvador, onde es-

creveu suas cartas, comentadas pelo professor Braz do Amaral e 

reeditadas para o centenário da Independência do Brasil. 

 

5 – O CLIMA CEARENSE NOS TRABALHOS DO 

NATURALISTA FEIJÓ 

 

O naturalista João da Silva Feijó veio ao Ceará em com-

panhia do Governador Bernardo Manuel de Vasconcelos, espe-

cialmente para estudar as minas do Ceará, suas possibilidades 

econômicas e agrícolas e as condições em que se desenvolviam 

seus rebanhos de lanígeros. Em função da missão recebida, es-

creveu várias Memórias, tratando uma delas da então Capitania 

do Ceará 80 e outros da raça de gado lanígero da Capitania do 

Ceará. 81 

                                                 
80 – “Memória sobre a Capitania do Ceará In “Revista do Instituto do Ceará” 

– Tomo III – 1889. 
81 – “Memória Econômica sobre a raça do gado lanígero da Capitania do 

Ceará” – Impressão Régia, Rio de Janeiro – 1811. 
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 João da Silva Feijó chegou ao Ceará no início do século 

XIX. Além de escrever suas Memórias, que mereceram a aten-

ção dos governantes, explorou a Mina do Salitre de Pindoba e 

elaborou estudos sobre outras. A “Memória sôbre a Capitania 

do Ceará” foi a primeira impressa, depois transcrita no volume 

3º da “Revista do Instituto do Ceará”, acrescida de comentários 

da autoria do desembargador Paulino Nogueira, não trazendo 

informes sobre a data de sua 1a edição, lendo-se apenas que o 

“Rebate”, da Corte, já a havia reimprimido em 1814. 

 Durante o período em que Feijó permaneceu no Ceará fo-

ram registradas duas secas parciais, em 1804 e 1809. No entan-

to, ele não faz referência a nenhuma delas. Ocupa-se das condi-

ções físicas do território e do seu clima, transmite informações 

sobre os invernos, umidade atmosférica, os ventos e os estios 

prolongados, mas omite quaisquer dados sobre as secas por ele 

assistidas. Falando sobre o solo cearense, afirma “que esta Ca-

pitania, compõe-se de três partes de solo – Beira mar – Montu-

oso – e Sertão ou parte Central: e todos estes são retalhados 

por immensos valles ou ribeiras, e ainda que sêccas constituem, 

contudo os seus dicersos rios; digo seccos, porque só levam 

agoa corrente na estação das chuvas, entrando porem pelas 

suas bocas sucessivamente as marés até quatro ou cinco legoas 

acima da foz, sendo os principaes destes rios o de Monseró de 

Jaguaribe, o de Jaguaribe, o do Pacoty, o do Ceará, o do Curú 

e o do Camossim”.82 É uma informação primária, sem comentá-

                                                 
82 – “Revista do Instituto do Ceará” – Tomo III – 1889 Pág 7. 
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rios, distanciada do progresso que as ciências geográficas ti-

nham atingido naquela época. 

O inverno ou estação chuvosa do Nordeste seco foi, para 

todos os viajantes que percorreram os nossos sertões, motivo de 

observações. Feijó não fugiu à regra geral, escrevendo que “a 

estação chamada de inverno, porque é quando chove ou é o 

tempo das chuvas, é o menos dilatada, por quanto começando 

commumente em Dezembro termina em Maio ou Junho: digo 

commumente porque muitas vezes se passão esses mezes, sem 

chover, ou geralmente por toda a terra, ou em quantidade suffi-

cientes para a perfeita vegetação, o que occasiona então as se-

cas e a fome e até mortandade de animais de toda especie”.83 

Em um período de poucas linhas, Feijó refere-se ao clima cea-

rense, aludindo à seca sem um comentário, sem uma informação 

sequer do que observou no decurso das duas secas parciais que 

ocorreram durante o período em que esteve no Ceará, permane-

cendo no interior. Ao naturalista interessavam apenas as minas e 

os rendimentos que pudesse retirar das mesmas.  

A “Memória sôbre a raça do gado lanígero da Capitania 

do Ceará” é rica em informações sobre os rebanhos de ouvinos, 

ao tempo em que o autor esteve no Ceará. Tratou das condições 

dos rebanhos, seu desenvolvimento e a possibilidade do Ceará 

possuir um grande rebanho de ovinos, afirmando mais que os 

criadores podiam aumentar para o tríplo o que possuíam.  

                                                 
83 – Idem – Pág. 9. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

90 

Apreciando o que poderia constituir ponto de vista oposto 

ao seu, tomando em consideração a reprodução das secas no 

território cearense, escreveu: – “Objectar-se-me-ha com os mo-

tivos das repetidas seccas, e faltas de chuvas, que em certos 

annos affligem aquelle paiz, he certo que este grande mal he 

mais ou menos frequente, e por isto contrario à geral prosperi-

dade dos entes organicos: porem tem feito ver que o gado muido 

o que menos padece então, por se facil de se transportar, ou 

para as montanhas, ou para aquelles lugares mais humidos e 

frescos, e assim, pois se costumam, alli praticar sempre em tais 

occaziões e circunstancias, inda mesmo como as outras especies 

de animais domésticos, para salva-los: o certo he que apezar de 

todas seccas (não sendo, contudo tão extraordinárias de dous 

ou tres annos sucessivos) sempre se vêm bons rebanhos de ove-

lhas e cabras por toda a Capitania; donde parece incontestavel 

que, apezar de todos os obstaculos, que se lhe attribuem, ela 

pode produzir immensos rebanhos, mais do que atualmente tem, 

e dar freqüentemente huma mui grande quantidade de excellen-

te lã, que venha a ter huma igual concorrência e consumo nos 

mercados publicos da Europa, com as da Inglaterra e Espanha, 

se com efeito o Governo, como tenho dito, animar a proteger a 

criação desse gado pelos princípios de tão importante Arte ru-

ral, aproveitando-se das favoráveis vantagens fizicas que tão 

liberalmente lhe offerece a Natureza na benegnidade do clima e 

conhecida bondade das suas pastasgens”.84 

                                                 
84 – Obra citada – Pág. 6.  
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Pode-se dizer que Feijó escreveu uma interessante mo-

nografia sobre a criação de ovinos, ocupando-se de todos os 

aspectos que pudessem interessar à economia cearense, colhen-

do e rementendo para a Inglaterra amostra da lã, que despertou 

interesse por suas qualidades. Não progrediram, porém, os reba-

nhos de ovinos no Ceará. Registrou-se, mesmo uma adaptação 

da raça ao meio, dando origem aos conhecidos carneiros pela-

dos de Morada Nova, que se encontram igualmente na região do 

Moxotó, em Pernambuco, tendo se generalizado nas áreas pecu-

aristas dos sertões nordestinos. O que Feijó informa sobre o des-

locamento dos rebanhos de gado miúdo, nos períodos calamito-

sos, hoje não se pratica mais. Quando a seca se manifesta, a pre-

ocupação do criador volta-se para o gado bovino. Faltou, certa-

mente, estímulo para o desenvolvimento dos rebanhos de ovinos 

e a extração de sua lã. A criação da cabra é maior e representa 

elemento ponderável na economia cearense e, também, do resto 

dos sertões nordestinos, notadamente do médio e baixo São 

Francisco, como produtor de couros para exportação. A ovelha é 

mais doméstica, porém exige maiores cuidados do criador, en-

quanto a cabra é o animal por excelência das áreas semi-áridas.  

 

6 – A SECA NA ADMINISTRAÇÃO DE BARBA ALARDO 

 

Luiz Barba Alardo de Menezes governou o Ceará no início 

do século XIX, sendo sucessor de Bernardo de Vasconcelos, em 

cujo governo o naturalista Feijó esteve no Ceará. Em função de 

suas atividades administrativas, Barba Alardo escreveu uma 
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“Memória sobre a Capitania independente do Ceará Grande”, 

divulgada no volume XI da “Revista do Instituto do Ceará”. 

Como homem da administração, não se preocupou com a seca, 

apesar do ano de 1814, em que escreveu a Memória, ter sido 

seco. Registra, todavia, um fato que mais tarde teria influência 

na vida do Ceará. 

 A administração portuguesa exigia dos seus representan-

tes no Brasil informações precisas sobre a situação econômica 

da colônia, razão por que os trabalhos escritos pelos governado-

res e capitães-mores apresentavam as possibilidades que a terra 

oferecia. Barba Alardo não fugiu à regra. Informa em sua Me-

mória que “de 1803 em diante a sua agricultura (do Ceará) tem 

ido no maior aumento, e muito mais ainda o seu commercio, em 

razão do seu local, por terem os seus portos a vantagem sobre 

os outros do Brasil de serem as viagens para a Europa, e d’ahi 

para os ditos, muito mais abreviadas, por soprarem os ventos 

constantemente de nordeste para léste sueste, e de se não encon-

trarem durante ella, baixos, e ser de facil reconhecimento, pelas 

grandes montanhas que mui de longe se avistam em toda a ex-

tensão de cento e quarenta legoas, mais ou menos, de leste a 

oeste, principiando da barra do rio Mossoró, que a divide da 

capitania do Rio Grande do Norte, até a Amarração, que a se-

para da villa de São João da Parnahiba, da Capitania do Piau-

hy”.85 Excluída a influência dos ventos na navegação atual, é 

                                                 
85 – “Revista do Instituto do Ceará” – Tomo XI – 1897 – Pág. 40.  
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certo que à distância para a Europa é menor de Fortaleza do que 

qualquer outro grande porto do Brasil. 

A observação de Barba Alardo teve um objetivo – focali-

zar a importância dos ventos, uma vez que então existia somente 

a navegação à vela. A era da máquina e do avião, porém, não 

desmentiu sua afirmativa. Antes, confirmou-a. 

O Governador do Ceará, apesar de se ocupar em sua Me-

mória de cada uma das vilas detalhadamente, não assinalou fe-

nômeno da seca, embora tenha vivido dias de seca no seu go-

verno. Entre as informações que enviou à administração portu-

guesa, destaca-se o censo populacional correspondente ao ano 

de 1808, atribuindo uma população de 125.878 almas. Registra 

o progressivo aumento das rendas da Capitania, no período de 

1803 a 1812, informando ainda que no triênio de 1803–1806 os 

dízimos foram arrematados por 91:945$000, enquanto em igual 

período, de 1809–1812, subiram a 119:912$000. O Ceará rapi-

damente se refez da grande crise clímica de 1791–1793, é o que 

se conclui. Um registro interessante da Memória de Barda Alar-

do é o que diz da existência de 26 portos, incluindo todos os 

pontos da costa cearense onde encontravam embarcações de 

grande e pequeno calado.   

 

7 – A MEMÓRIA DE SILVA PAULET E DO OUVIDOR  

JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES DE CARVALHO 

  

 Uma das Memórias mais completas sobre o Ceará é atri-

buída a Silva Paulet, engenheiro que veio ao Ceará a convite do 
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Governador Manuel Inácio de Sampaio. Foi publicada na “Re-

vista do Instituto do Ceará”, volume XII. No volume XXIV das 

Publicações do Arquivo Nacional foi divulgada, em 1929, uma 

“Memória sobre a Capitania do Ceará em 1816”, da autoria do 

Dr. Antonio Rodrigues de Carvalho, Ouvidor da Comarca do 

Ceará, envolvido no movimento revolucionário de 1817. Entre 

seus papéis, apreendidos no Crato, achavam-se os originais da 

referida Memória, que é uma reprodução da de Silva Paulet. 

A primeira parte, em que se ocupa da situação da Capita-

nia, é comum à de Paulet e à de Rodrigues de Carvalho. A se-

gunda parte trata da descrição das vilas do Ceará em 1816, com 

pequenas divergências que não modificam substancialmente o 

texto, é igualmente comum aos dois, pode se dizer. O manuscri-

to da referida Memória foi oferecido pelo conselheiro Tristão de 

Alencar Araripe à Biblioteca do Ceará. O Instituto do Ceará 

obteve uma cópia, que publicou no tomo de sua revista referente 

ao ano de 1898. Em nota, o Barão de Studart admite que a mes-

ma não é de autoria de Paulet, em virtude de conter informações 

sobre acontecimentos de 1816, como a ereção da vila de Jardim. 

É fora de dúvida que o autor dessa Memória, escrita no 

ano de 1816 – primeira metade do ano, diz Studart – é o Ouvi-

dor João Antônio Rodrigues de Carvalho, embora tenha sido 

publicada na “Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-

leiro” sob o título – “Descrição Geográfica abreviada da Capi-

tania do Ceará, pelo coronel de engenheiros Antônio José da 

Silva Paulet” e assim também divulgada na “Revista do Institu-

to do Ceará”. Todavia, para facilidade das consultas bibliográ-
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ficas dos que se interessaram pelo assunto, neste capítulo fare-

mos referências a Paulet, nas citações que se tornaram necessá-

rias. 

Aludindo ao “terreno propriamente conhecido com o no-

me de Ceará”, diz que “compreende desde o lugar do Cascavel, 

termo da villa do Aquiraz, até a villa de Soure”.86 Com o deco-

rer do tempo o nome estendeu-se a toda a Capitania. Inda hoje é 

comum, nos sertões, o campônio, quando se refere à Fortaleza, 

chamá-la de Ceará Grande ou simplesmente Ceará.  

Os aspectos econômicos, a fertilidade do solo, a riqueza 

particular – tudo foi objeto de estudo do autor da Memória, pois 

tais eram as ordens vindas da Corte portuguesa, que desejava 

saber a situação e as possibilidades da Capitania do Ceará. Tra-

tando da cultura da cana, tão comentada e exaltada em Montaury 

e Barba Alardo, o trabalho em apreço coloca a questão em seus 

devidos termos, informando que “os terrenos da villa de Forta-

leza, Aracaty, Icó, Monte-Mor, e serra de Urburetama, que é 

dividida para o termo a villa da Fortaleza e Sobral produzem 

algodão, mas as safras não correspondem ao trabalho e exten-

são de cada plantação; a prova é, que se não encontram lavra-

dores, que possuam vinte mil cruzados em bens seos, havendo 

apenas um no termo de Arronxes, chamado Albano da Costa 

dos Anjos. Há lavouras de cana no termo da villa do Crato, mas 

muito pouco assucar; surtem-se os povos de Pernambuco, e as 

                                                 
86 – Antônio José da Silva Paulet – “Descrição Abreviada da Capitania do 

Ceará” – In “Revista do Instituto do Ceará” – Tomo XII – 1898 – Pág. 8. 
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canas do paiz são desmanxadas, em pequenas engenhocas, em 

rapaduras, que com farinha servem ao sustento do povo, que o 

prefere com gosto a outro alimento”.87 Estas informações são 

mais próximas da realidade. Não apresentam um quadro de ri-

quezas que não existem. O autor observou e transmitiu o que 

sentiu, sendo o aludido trabalho, de todos os de que nos ocupa-

mos, escritos nos tempos coloniais ou do primeiro reinado, o 

mais honesto, o que oferece maior proximidade com a realidade 

dos fatos que se seguiram ao período estudado. 

 A seca sempre constituiu o centro de interesse dos estudos 

cearenses, por sua enorme influência no desenvolvimento eco-

nômico e social do Estado, principalmente no século passado, 

quando todos os trabalhos realizados não passaram de indaga-

ções estéreis. Silva Paulet conta, em um trecho de sua Memória, 

o que fizeram as secas dos dois primeiros decênios do século 

XIX: – “Desde 1808 que passei à capitania de Pernambuco, 

tem havido nos paizes, que demoram entre o Rio São Francisco 

e o da Parnahiba, uma seca em 1809 e 1810, outra em 1814. 

Muitas fazendas ficaram inteiramente dezertas de gados, prin-

cipalmente nas villas de São João do Príncipe, Icó e Campo-

maior de Quixeramobim. Este anno ha outra mais ou menos 

rigoroza em uma ou outra villa. Em algumas já não existe quase 

gado, porque a gente se tem retirado para outros lugares, e o 

gado para as serras e sítios paludozos. Em tal extremo os habi-

tantes do sertão morrem à mingoa por falta total de mantimen-

                                                 
87 – Idem – Pág. 8. 
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tos, e até dos meios de os ir buscar aos portos de mar, donde 

sempre os ha, vindos de Pernambuco; faltam animaes de trans-

porte, e em taes apertos tem se visto sustentar os povos de cou-

ros sêcos, que ficavam de outros annos; na falta de farinha ra-

lam quantas raízes encontram, e a maior parte venenosas, e 

algumas que os levam á morte em breves dias”.88 É um quadro 

simples, repetido inúmeras vezes no decurso dos dois últimos 

séculos e no atual, agravado sempre pelo crescimento demográ-

fico. 

Nas vinte e poucas páginas da “Descrição abreviada da 

Capitania do Ceará” o autor ocupa-se da população de cada 

freguesia, suas atividades econômicas, ressaltando que a criação 

constitui a principal fonte de riqueza, sendo a quase única ocu-

pação do homem. 

Na Memória publicada pelo Arquivo Nacional, de que 

nos ocupamos, o Ouvidor João Antônio Rodrigues de Carvalho 

informa que “o Rio Jaguaribe que vae fazer foz em Aracaty, 

nasce acima de São João do Príncipe, e vem unir-se com o rio 

Salgado que nasce na serra do Araripe, huma legoa acima de 

Crato, abaixo do Icó. Trás um curso de mais de noventa legoas, 

corria em outro tempo, ainda que pobre athé a villa de Aracaty, 

depois da sêca dos três annos athé 1792, chamada vulgarmente 

sêca grande entrou a chegar athé quarenta legoas no verão, 

hoje não passa de quinze, e vae diminuindo em proporção que 

as suas agoas tem sido divertida no Crato por aumento de cul-

                                                 
88 – Idem – Pág. 10.  
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tura, nascido do coito que no interior deste paiz, o mais abun-

dante por suas vertentes, buscarão os habitantes dos sertões 

flagelados e continuas sêcas, e os criminozos das Capitanias 

confirmantes, pelo mal entendido sistema de destrictos, que faz 

julgar aqui os homens de diferentes comarcas, como de Nações 

extranhas”.89 A “Descrição geográfica da Capitania do Cea-

rá”, atribuída a Paulet, transcreve este techo com pequenas mo-

dificações. 

Merece ser esclarecida a coincidência registrada nos dois 

trabalhos, o de Silva Paulet e o do Ouvidor João Antônio Rodri-

gues de Carvalho, para o que transcrevo a explicação do Ouvi-

dor, no início do seu trabalho: – “Tomando posse do lugar de 

Ouvidor desta Comarca do Ceará, me foi transmittida a Provi-

zão de 25 de Agosto de 1813, na qual Vossa Magestade mandou 

que meu antecessor informasse o estado individual das villas 

desta Comarca, lugares, numeros de Freguezias, numeros de 

fogos e o mais que determina a mesma Provizão. Meu anteces-

sor o Ouvidor Antonio Manuel Galvão, não pode obter todos os 

subsídios necessários, pela ignorancia e demora das pessoas de 

que se servio para as relações. Seguiram-se dezeseis mezes em 

que estiveram os Juizes de Fora da Villa de Fortaleza José da 

Cruz Ferreira e Manoel José de Albuquerque, e não concluirão 

a diligencia. Ultimamente, alguns mezez depois da minha posse, 

eu teria colhido o resto das informações que faltarão ao meu 

                                                 
89 – “Memória sobre a Capitania do Ceará no ano de 1816” – Publicação nº 

XXIV do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro – 1929 – Pág. X. 
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antecessor”.90 Ficam, assim, esclarecidas as pequenas divergên-

cias de redação nos dois textos publicados. Paulet utilizou, adap-

tando aos seus conhecimentos, a parte realizada pelos Ouvidores 

que antecederam João Antônio Rodrigues de Carvalho.  

Com esses esclarecimentos visamos a comprovar o inte-

resse da administração portuguesa em obter informações reais 

sobre a situação da capitania, seu crescimento demográfico e 

econômco e possibilidades que oferecia para o aumento dos dí-

zimos reais, pois todos os trabalhos de que nos ocupamos, com 

exceção do de Vilhena, foram escritos por ordem da Coroa. No 

entanto, forneceram subsídios valiosos ao estudo e interpretação 

dos fatos sócio-econômicos do período colonial.  

 

8 – VIAJANTES ESTRANGEIROS – SPIX E MARTIUS 

 

 Na primeira metade do século XIX visitaram o Nordeste 

seco os naturalistas alemães Spix e Martius, os ingleses Henry 

Koster, Mawe, Henderson e Gardner e os franceses Tollenare e 

Ferdinand Dinis, que escreveram sobre a região semi-árida bra-

sileira, expondo o que observaram, com independência e exati-

dão. O que registraram, na primeira metade do século passado, 

representa uma fonte informativa interessante para a reconstitui-

ção dos aspectos sociais daquele período. 

J.B. von Spix e C.F.P. Von Martius viajaram pelos sertões 

da Bahia ao Maranhão, em 1819. A “Viajem pelo Brasil” em 

                                                 
90 Idem – Pág. IX. 
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três volumes de texto e um de fotografias e mapas, constitui 

trabalho dos mais interessantes sobre a região ai estudada sob o 

ponto de vista etnográfico, fitogeográfico e geológico, encerran-

do subsídios preciosos sobre a vida econômica e crescimento 

demográfico regional.  

Entre as informações registradas, muitas ainda são atuais, 

apesar de decorridos mais de cem anos. As estradas que ligavam 

as antigas Capitanias, com pequenas modificações permanece-

ram inalteradas até 1925. As cidades de Juazeiro da Bahia, fron-

teiriça com Petrolina, em Pernambuco, ambas dentro da área das 

secas, ainda hoje são as portas abertas às comunicações com o 

Piauí e o Maranhão, sendo Pilão Arcado e Barra do Rio Grande 

os centros de ligações com Goiás e Mato Grosso. 

Referindo-se às estradas de então, Spix e Martius escreve-

ram: – “Na passagem–de–Joaseiro encotram-se duas estradas 

do Piauhy, que costumam chamar de Travessia Nova e dirigem-

se para as nascentes do rio Canindé, e, por elle abaixo, a Oei-

ras, ora se aproximando, ora se afastando do rio São Francisco. 

A leste das duas primeiras entre a foz do arroio Pontal e o ar-

raial de Cabrobó sae a terceira. A oeste da Travessia Nova, a 

provincia do Piauhy comunica-se com o rio São Francisco pela 

estrada Travessia-velha. Esta estrada começa na povoação So-

brado, ao lado do rio e acompanha o curso do rio e acompanha 

o curso do rio Piauhy, que ella alcança na sua nascente, ora 

mais abaixo, conforme as suas diversas direções”. Mais adiante 

acrescentam os viajantes naturalistas: – “Todo o sertão que se 

estende entre os afluentes ocidentais do São Francisco, desde o 
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rio Grande e do arroio Pontal, e deste último ao longo do rio 

São Francisco, até às suas cabeceiras, vae subindo muito pouco 

a O e a NO. Nesse trecho atravessado pelas citadas estradas, 

reina o mesmo clima quente e seco, e os poucos arroios que o 

regam, assim como o Pontal, quasi desaparecem annualmente 

durante a terrível sêca. Alguns fazendeiros aqui estabelecidos 

provêm por meio de cisternas as suas necessidades e às das 

tropas que passam; mas apezar disso, não é nada raro morrer 

de sêde e fome a metade das boiadas e manadas de cavalos, que 

vêm do Piauhy antes de chegarem ao rio São Francisco”.91 No 

trecho citado está compreendida grande parte dos sertões do São 

Francisco sujeitos à seca, nas lindes divisórias com o Piauí. O 

comércio do Piauí com a Bahia ainda é feito pelos caminhos 

antigos e o homem de hoje, quando conduz comboios, toma a 

precaução necessária para que não falte água e alimentos aos 

animais. Antes de o caminhão conquistar os interioriores, as 

viajens eram realizadas em costa de cavalos e burros, em com-

boios de vinte, trinta ou mais animais.  

A paisagem descrita por Spix e Martuis, compreendendo 

desde as fronteiras de Minas até as do Piauí, caracteriza-se pela 

secura do clima, a ausência de chuvas e a pobreza do solo, tudo 

concordante com a vegetação xerófila predominante. Falando 

sobre a região do Monte Santo, está escrito que “a falta de hú-

mus, a espessura, a solidez e a situação horizontal dominante 

                                                 
91 – Tradução brasileira de Lúcia Furquim Lahmeyer – Segundo volume – 

Imprensa Nacional, Rio de Janeiro – 1938 – Pág. 408.  
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da rocha favorecem a rápida fluencia e de novo atua sobre as 

condições do solo, e, com isso, novamente na periodicidade dos 

cursos fluviais. Pelo fato de não ficar humidade algumas na 

terra, e pela falta de agoa, não se pode operar a decomposição 

das follhas cahidas e de outras matérias organicas, produz-se 

antes uma desagregação ao ar livre, que não o processo de pu-

trefação, e dahi a razão por que só se forma pouco húmus”.92 

Poucas modificações apresentam a paisagem geográfica descrita 

pelos autores. Ora de cores mais fortes, ora menos acentuada a 

aspereza do meio, mas, em toda a região, o facies climático ofe-

rece as mesmas características de pobresa orgânica do solo.  

Os fazendeiros, estabelecidos com suas fazendas de criar 

no techo descrito, possuem ainda cisternas ou caldeirões cava-

dos na rocha, para abastecer seus rebanhos e os boiadeiros que 

passam pela estrada. No tempo em que Spix e Martius percorre-

ram os sertões, a existência de cisternas não impedia que algu-

mas vezes a fome e a sede dizimassem “a metade dos rebanhos 

e manadas de cavalos que vinham do Piauhy, antes de chega-

rem ao rio São Francisco”, conforme informam. 

O comércio de gado em boiadas foi sempre uma das ativi-

dades marcantes do sertanejo, de Goiás à Bahia. Ao tempo de 

Spix e Martius, as boiadas em trânsito alcançavam a 20.000 bois 

anuais, tendo sido mais numerosas “quando as necessidades do 

Maranhão eram menores e a estrada do Piauhy para Pernam-

buco não era freqüentada, quando se contavam anualmente 

                                                 
92 – Idem – Pág. 370.  
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50.000 a 60.000 cabêças”. O crescimento das populações inte-

riores reduziu o número de bois em trânsito para as feiras de 

Santana, Itabaiana e Arcoverde, principais centros comerciais do 

gado na Bahia, em Pernambuco e na Paraíba, respectivamente. 

No Ceará, até 1925, a passagem dos rebanhos goianos se fazia 

por Campos Sales, onde, não raro, os boiadeiros demoravam 

meses para refazer o gado da longa caminhada através dos ser-

tões do Maranhão e Piauí.  

Segundo Spix e Martuis, toda a área atingida pelas secas 

contava, ao se iniciar o século XIX, inclusive 495.000 escravos, 

com 726.370 habitantes, assim distribuídos: 

 

Alagoas 91.000 

Pernambuco 234.000 

Paraíba 125.000 

Rio Grande do Norte 64.000 

Ceará 141.000 

Piauí 71.370 

Total 71.370 

 

Disseminava-se essa população, irregularmente, pelas 

áreas que constituíam as Capitanias de Pernambuco e Maranhão, 

das quais se originaram as Províncias do Império e, posterior-

mente, os Estados da República, com ligeiras modificações de 

superfície, alteradas pelos traçados definitivos de limites interes-

taduais, sendo as maiores modificações registradas entre Per-
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nambuco e Bahia, em virtude da incorporação da chamada Co-

marca do Sertão pernambucano ao território baiano, em 1817 e a 

permuta, entre o Ceará e Piauí, dos territórios de Amarração, 

então pertencente ao Ceará, pelos dos atuais municípios de In-

dependência e Crateús, em 1882.  

A paisagem sertaneja conhecida por Spix e Martius pouco 

mudou. A mesma constituição geológica, o mesmo revestimento 

florístico, resultante da quantidade de água caída na superfície 

durante o inverno, se conservam com modificações para menos, 

pois os fenômenos que determinam a degradação das rochas 

continuam sendo auxiliados pelo homem, destruidor da paisa-

gem geográfica.  

Os caldeirões descritos com o nome de cisternas não ofe-

recem mais a garantia para os dias calamitosos, porque secam no 

rigor do estio, como verificamos pessoalmente, mais de uma 

vez, nos sertões do riacho da Briga, afluente do São Francisco, o 

nos municípios de Bodocó, Ouricurí e Granito, entre outros, em 

Pernambuco. 

Ocupando-se da Serra dos Dois irmãos, escrevem aqueles 

naturalistas, que “esse serra dos Dois Irmãos, é de resto uma da 

muito extensa cadeia de montanhas que separa o Piauhy das 

províncias situadas a leste de Pernambuco e Ceará, numa ex-

tensão de pelo menos cinco graos de latitude, e forma o espi-

nhaço nordeste do continente do Brasil”.93 Tratam longamente 

da denominação dada à Serra, referindo-se ao nome da parte 

                                                 
93 – Idem – Pág. 412.  
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mais setentrional, no Ceará, onde recebe o topônimo de Ibiapa-

ba, que significa fim da terra, na linguagem tupí, entre os rios 

Camocim, no Ceará, e Longá, no Piauí. Toma o nome de Borbo-

rema, entre os sertanejos da Paraíba e Pernambuco, designação 

que se estende às formações montanhosas que servem de limites 

entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Continuando a descrever 

a Serra dos Dois Irmãos, dizem que “o seu ramo mais ao sul 

deve ser a Serra do Araripe ou dos Cariris que forma o limite 

mais setentrional da bacia do São Francisco”. 

A encosta ocidental tomou o nome de Cariris Novos, em 

oposição à oriental, que é chamada Cariris Velhos. Spix e Mar-

tius falam da região montanhosa apresentando as suas qualida-

des apropriadas à lavoura, informando que “as montanhas tão 

ramificadas, porém, não muito altas, desta região, são geral-

mente cobertas de capões e as vargens de permeio têm capim 

forte de pêlo áspero e sarçais. Pelo grande calor e geral falta 

dagua, estas regiões de matas prestam-se especialmente para a 

lavoura. Começa o tempo das chuvas não no mez de Setembro, 

como acontece no sul e nas províncias mais próximas do mar, 

mas em janeiro e dura até Abril. Nesse período tudo verdeja 

com abundancia, porém durante os meses de Agosto até De-

zembro, a terra se forma uma planície esturrada, morta. Este 

clima estende-se, assim, como as mesmas decorrentes condições 

physicas, a oeste da chapada do Ceará, também para o norte da 

província do Piauhy. Chamam os sertanejos, tanto a esse clima, 

quanto ao genero de vegetação que lhe é peculiar de agreste, e 

contrapondo-lhe o chamado mimoso. Este último predomina nas 
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encostas occidentais da serra, ou districtos de Cariris Velho, 

bem como na comarca do Sertão de Pernambuco, á margem 

esquerda do São Francisco, regiões que, principalmente por sua 

situação baixa, pela extensão plana do seu terreno, e talvez pe-

las condições de clima mais constante, mais sêco e mais quente, 

pertencem com a vegetação que lhes é própria, a denominação 

já mencionada de mimoso. Sofrem as regiões, tanto a agreste 

quanto à mimosa, de pavorosas sêcas periódicas, como costuma 

acontecer de 10 em 10 anos, quando, no tempo da chuva, ela 

escasseia ou não cae de todo. A terra rasga-se então em gran-

des fendas, a vegetação morre completamente, as féras do mato 

e inúmeras boiadas são vitimas da fome e da sêde, e os habitan-

tes são forcados a exilar-se”.94 

A situação da pecuária no Piauí, o preço do gado, as con-

dições de vida do escravo e do agregado nas grandes fazendas e 

as conseqüências das secas, são aspectos registrados pelos auto-

res, que fixam uma época de transição, quando o Brasil marcha-

va para as lutas da Independência e o sertanejo vivia em relativa 

calma, sem as preocupações políticas resultantes dos movimen-

tos ocorridos entre 1822 e 1831. Ocupando-se das rendas da 

coroa, em Castelo e Campo Grande, no Piauí, informam os auto-

res, que o gado “pertencente ao Rei, é vendido annualmente a 

quem der mais. O prêço varia muito. O de um boi em 1818, era 

de 5$400, em 1819, era de 8$400”.95 As fazendas do Piauí em-

                                                 
94 – Idem – Pág. 413. 
95 – Idem – Pág. 419.  



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

107 

pregavam 20 escravos para vigiar 1.000 bois, a metade dos quais 

seria bastante para o serviço, segundo afirmam Spix e Martius, 

que dizem, ainda dos rurícolas que “não cultivam o milho e a 

mandioca necessário para o gasto, mas dedicam-se quase ex-

clusivamente à criação do gado” situação esta que permaneceu 

até as duas primeiras décadas do século atual. Junto às casas das 

fazendas, em grande parte modestas, cobertas de palha, situa-

vam-se os currais para o trabalho de apartamento do gado, du-

rante a apanha e ferra dos bezerros, e para facilitar o serviço 

quando necessitavam vender as boiadas.  

A situação do homem nos vastos domínios dos fazendeiros 

ficou registrada em um período simples em que os autores di-

zem que “só raramente os chamados agregados, em geral pre-

tos forros ou mulatos, constroem aqui a acolá, na vastidão des-

se domínio, pequenas moradas ou quintais, pois os proprietá-

rios das grandes fazendas não querem ceder porção alguma das 

suas terras, por considerarem indispensáveis as grandes exten-

sões para atender à criação do seu gado. É certo que na ocasi-

ão da seca, também se torna necessario movimentar as boiadas 

em grandes espaços, alternando pastos, para que elas consigam 

achar capim fresco e frutas; sómente a construção de açudes e 

agoada, artificialmente ajuntadas, nas devidas regiões poderi-

am, contrapor-se a todas as ruinosas conseqüências das sêcas 

prolongadas”.96 As mangas, com aguadas pastagens, não desa-

pareceram das grandes propriedades, que as conservam, entre 

                                                 
96 – Idem – Págs. 419 e 420. 
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cem e mais tarefas, para, nos períodos calamitosos, protegerem 

o gado contra a fome e a sede. Não são, porém, todos os criado-

res que possuem vastos domínios, com mangas de cinqüenta e 

cem tarefas, apropriadas à criação do gado. O pequeno criador 

continua criando em comum, em áreas que não possuem pasta-

gens suficientes para o sustento dos rebanhos, sendo este um dos 

problemas que afligem a pecuária nordestina. 

A situação do agregado ou morador não mudou, funda-

mentalmente, nas grandes fazendas, nos últimos cem anos, pois, 

ao menor choque com o proprietário, é despedido com prejuízo 

da pequena plantação e morada que tiver nas terras do amo. O 

criador latifundiário não abre mão das suas prerrogativas. Pos-

sui, não muito raramente, mais de dez léguas em quadro, ou na 

pior das hipóteses, distribuídas em propriedades de três e mais 

léguas, nas quais pouco se cultiva, constituindo por isso terrenos 

incultos que poderiam contribuir para o aumento da produção 

agrícola, atendendo, assim s necessidades de uma população que 

aumenta em ritmo constante. 

 

9 – IMPRESSÕES DE MAWE, KOSTER E HENDERSON 

SOBRE A SECA 

 

Entre os viajantes ingleses que percorreram o Nordeste se-

co e escreveram sobre o que viram e sentiram, como simples 

registro dos acontecimentos diários ou com finalidade científica, 

destacam-se John Mawe, Henry Koster e James Henderson, que 
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deixaram valiosas informações em trabalhos hoje clássicos acer-

ca da região.  

John Mowe esteve no Nordeste seco em viajem pelo lito-

ral, sem penetrar no interior. Percorreu a América do Sul em 

1804, demorando-se em Montevidéu e Bueno Aires, estudando 

as condições econômicas e sociais das populações das duas me-

trópoles sulamericanas. Entrou em nosso território por Santa 

Catarina, registrando as condições sociais e econômicas de sua 

população. Passou para São Paulo, onde fez curiosas observa-

ções sobre os paulistas. Viajou por todos os Estados do Brasil, 

destacando aspectos econômicos que lhe interessavam especi-

almente, ocupando-se ainda da situação cultural das populações 

e das espécies da flora e da fauna da região percorrida. Para visi-

tar as minas de diamantes, recorreu à interferência diplomática e 

ao prestigio de Lord Stragford junto ao conde de Linhares. As 

exigências das autoridades portuguesas impediam a entrada de 

estrangeiros nas minas, que constituíam a base da economia da 

coroa, apesar do declínio em que se encontravam naquele início 

do século, mas o súdito inglês, com a influência da diplomacia, 

conseguiu penetrar e observar a situação das minas e seu rendi-

mento. 

 Passando pelas capitanias do Norte, escreveu que “to the 

north of Bahia, are the capitanias of Pernambuco, Seará ond 

Maranham, the interior of which is very litlle known, though 

some parts of the coast are tolerably populous. Pernambuco, 

though situed nearly in the latitude of eight degrees, is consid-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

110 

ered healthy”.97 Sobre o Ceará limitou-se a dizer que “tre dis-

trict of Seará is but litte known, and enjoy very trafling trade”.98 

Não sentiu o viajante inglês a terra cearense, naquela época 

submetida aos rigores de uma crise econômica, resultante de 

sucessivas secas, inclusive a de 1804. Seu interesse estava liga-

do aos centros produtores de matéria prima, para abastecer as 

zonas industriais da Inglaterra, e com esse objetivo seguiu para 

as províncias do norte. 

Henry Koster veio para o Brasil à procura de melhoras pa-

ra sua saúde, saindo de Liverpool, em 2 de novembro de 1809, 

diretamente para Recife, onde chegou em 7 de dezembro. Du-

rante sua permanência no Brasil, visitou a Inglaterra duas vezes. 

Foi plantador de cana, residindo no campo, em contato com a 

natureza e os habitantes da terra. Tomou-se de interesse pelas 

coisas regionais, viajou pelas capitanias vizinhas, até Fortaleza, 

pelo litoral, penetrando depois pelo interior. Conheceu de perto 

a natureza nordestina e registrou flagrantes interessantes da seca 

de 1810. Esteve no Maranhão para conhecer a vida daquela 

                                                 
97 – “Travels in the interior of Brazil” – London: Printed for longman, hurst rees 

and Brown, Paterroster-row – 1812 – Pág. 287.  

Damos, a seguir, a tradução desse trecho: – 

“Ao norte da Bahia, estão as capitanias de Pernambuco, Ceará e Maranhão, cujos 

sertões são muito pouco conhecidos, apesar de algumas partes da costa serem 

toleravelmente populosas. Pernambuco, apesar de situado aproximadamente 

numa latitude de 8 graus, é considerado sadio”.  
98 – Idem – Pág. 288.  

Eis a tradução dessa frase: – “O distrito do Ceará é muito pouco conhecido e 

tem um comércio insignificante”. 
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próspera capitania, dedicada à cultura do algodão e da cana de 

açúcar ao tempo de sua visita. Entre 1810 e 1811, percorreu o 

litoral que se estende do Rio Grande do Norte ao Ceará. Das 

excursões realizadas deixou registros interessantes em seu livro 

“Travels in brazil”. Assistiu cenas da seca de 1810, sobre a qual 

escreveu – “The drought had been so sereve with them, that they 

feared a famine, end he had been sentdown to the coast to pur-

chase farinha for the family, which the skins contoined, with the 

execpion of one load consisting of maize for his horses. After he 

had pucharsed his farinha he heard of the prohibition of the 

governor respecting it, end understood that a guard of soldiers 

was to be sent down to the lake to take it form him; he had, 

therefore, stolen a marche, and that noting might be suspected, 

he had left all his people, excepting this one slave, end hod even 

left his cloathas”.99 Na sua viagem Koster fez-se acompanhar de 

um coronel de milícia, com quem se passou o incidente descrito 

                                                 
99 – London: Printed longman, hurst, rees, orme and Brown, Paternoster-row 

– 1816 – Págs. 75 e 76.  

Transcrevendo a tradução dessa parte:  

“... A seca tinha sido tão severa, que receiaram a fome, e ele foi enviado à 

costa para comprar para a família a farinha que estava vindo que estava con-

tida nas peles, com exceção de uma carga que consistia de milho para os seus 

cavalos. Depois de ter ele comprado a farinha ouviu falar da proibição do 

governador, e foi informando que um pelotão de soldados havia sido enviado 

a fim de apreender a farinha; ele tinha, portanto, antecipado-se, para que de 

nada suspeitassem, deixara toda a sua gente, exceto este escravo, tendo dei-

xado até mesmo a sua roupa...”. 
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no techo transcrito acima. Homem da pequena aristocracia rural 

do Nordeste viajou até o litoral para adquirir mantimento desti-

nado a salvar a família, tal era a situação da região na seca refe-

rida, pois a farinha era para o sertanejo o alimento básico, como 

o é ainda hoje. Na viagem que fez ao Ceará, Koster teve como 

companheiro um filho do referido coronel. Viajaram juntos des-

de Assú, em meio à penúria de água em que a região se encon-

trava, tendo atravessado várias vezes os leitos secos dos rios. 

Narrando a falta de água, conta o viajante inglês que “we car-

ried water from the resting-place, and, at mid-day, as usual, 

fixed our quarters at night upon the banks of the river. The next 

day we advanced again exactily in the same manner, but at 

noon, to our dismay, there was no water; the pool had drid up, 

but we rested the horses for a short time, notwithstanding this 

dreadful disappointment. My thrist was great, for I had not 

drank the night before. We had still some lemons left, which 

were distributed, and these afferded much relief. In the after-

noon the major told me to follow his exemple, and put a pebble 

into my mouth, which was the usual ressoure of the Sertanejos 

ou these occasions. I did so, and certainly found that it produced 

considerable moisture. This was dismal day and we know not 

wether we should be able to reach a well before some of our 

hirses failed”.100 

                                                 
100 – Idem – Pág. 81. Vai a seguir publicada a tradução dessa parte: “... trans-

portamos água do lugar de descanso, e, ao meio dia, como de costume, 

acampamos, até a noite nas margens do rio. No dia seguinte continuamos 

novamente, da mesma forma, porém, ao meio dia verificamos, consternados, 
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A página de Koster registra os mesmos fenômenos ocorri-

dos nas secas anteriores e nas que se seguiram à de 1810. Em 

sua viagem afastou-se do litoral, penetrado o interior, para co-

nhecer o sertão, e experimentou a crueza do flagelo por ele des-

crito, em que a sede foi o maior sofrimento, nos areais desertos 

da travessia. 

 A impressão que teve das condições da região percorrida 

foi de absoluta impossibilidade de progresso, sem a realização 

de trabalhos visando a proteger ao homem, quando escreveu que 

“the country I assed over from Natal, never can in any state of 

civilization, or from any increase of population, be rendered a 

fortile track; but is might be without, doubt, much impreved, if 

proper wells were sunk, reservoirs made for rain water, and tree 

splanet; much might be done”.101 A sugestão de Koster para a 

                                                                                                         
que não havia água; o lago havia secado, mas fizemos descançar os nossos 

cavalos por algum tempo, não obstante esse terrível desapontamento. Minha 

sede era grande, pois eu não havia bebido na noite anterior. Ainda tínhamos 

alguns limões, que foram distribuídos e ocasionaram certo alívio. À tarde o 

major mandou que seguisse seu exemplo, pondo um seixo em minha boca, 

que era o costumeiro recurso dos sertanejos em tais ocasiões. Assim fiz, e 

achei certamente que isso produzia bastante humidade. Foi um dia triste e 

não sabíamos se conseguiríamos alcançar um poço antes que alguns dos 

nossos cavalos fraquejassem...”. 
101 – Idem – Pág. 91. Tradução do trecho: – “... a região que atravessamos 

saindo de Natal, nunca poderá em estado algum da civilização, ou devido a 

aumento de população, ser transformada em terreno fértil, mas poderá, sem 

dúvida, ser muito melhorada se poços forem cavados, açudes feitos para água 

da chuva, e árvores plantadas; muito pode ser feito...”.  



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

114 

solução do problema da seca foi à mesma de Spix e Martius: 

açudes, barragens, poços e cisternas. Os três viajantes sentiram a 

tragédia das populações e experimentaram a angústia da sede. 
A paisagem natural de que se ocupou Koster reproduzia as-

pectos que atualmente desapareceram pela ação do homem, criador 

e modelador da paisagem, mas conserva a mesma rigidez daqueles 

dias, a feição desoladora e calamitosa das secas. A vida instável do 

homem, as culturas incipientes das vazantes, a procura de água, a 

pesca no litoral como meio de subsistência das populações praiei-

ras, que continuam usando o mesmo tipo de embarcação de pesca – 

a jangada, tudo se conserva como a cem anos. A floresta a que se 

refere o cronista não existe mais. O machado e a foice destruíram 

os últimos vestígios das matas em trechos diferentes do litoral do 

Nordeste seco. A feição geobotânica com que se apresenta o litoral 

é, atualmente, mais pobre de revestimento florístico. A mão do 

homem destruiu e criou nova paisagem. Falando sobre o que viu na 

faixa litorârea do Rio Grande do Norte, o autor escreveu: – “The gen-

eral features of the captiney of Rio Grande, my be laid down as display-

ing tolerable fertility to the southward of Natal, and as having a barren 

aspect to the northward of it, execeping the banks and immediate 

neighbourhood of the Potengi”.102 As populações litorâneas dos dias 

atuais são mais pobres, pois a terra produz menos. 

                                                 
102 – Idem – Pág. 104.  

Divulgamos, abaixo, a tradução dessa parte: 

“O aspecto geral da capitania do Rio Grande do Norte, pode ser descrito 

como mostrada tolerável fertilidade para o sul de Natal, e como tenho um 

aspecto árido para o norte, exceto nas margens e nos lugares mais próximos 

ao Potengi”. 
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Penetrando o território cearense, Koster encontrou áreas mais 

úmidas e mais prósperas em Aracati do que em Fortaleza, a que 

chama Ceará, cujo aspecto das terras é de estrema aridez, afirman-

do que “the general feature of the country about Seará is arid; the 

capitainey produces no sugar, but the lands are adapted for cotton, 

of which however the crop this years was vere trifling. So execes-

sive had thedrought become, that a famine was feared, and great 

distress would have been experiencedif a vessel not arrived from 

the southwead land with the flour of the mandioc. The usual price 

of it was 640 reis per alqueire, but the cargo of the vessel was sold 

at 6400 reis per alqueire; a fact which proves the scarcity to have 

been vey great”.103 Verificou Koster a mesma tragédia da fome 

gerando a alta dos preços, que nunca abandonou o Nordeste seco 

nos dias de crise. Só um homem – o governador de Pernambuco, 

D. Thomaz – teve a coragem de castigar, em 1792, os assambarca-

dores e exploradores da miséria do povo, prendendo-os carregados 

de ferros e revertendo os produtos sonegados ao lazareto. Decorri-

do 160 anos, não se pode apontar outro D. Thomaz. 

                                                 
103 – Idem – Pág. 123.  

Eis a tradução desse trecho: 

“... o aspecto geral da região perto do Ceará é árido; a capitania não produz 

açúcar, porém as terras são adaptadas ao algoodão, cuja safra este ano, toda-

via, foi muito insignificante. A seca havia se tornado tão excessiva, que oca-

sionou um temor de fome, e muita angústia teria havido se um navio não 

tivesse chagado do sul trazendo farinha de mandioca. O preço usual da fari-

nha era 640 réis por alqueire, mas o carregamento do navio foi vendido a 

6400 réis por alqueire; fato que prova que a falta tinha sido muito grande...”. 
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James Hendeerson deixou Londres a 18 de março de 1819. 

Visitou o Brasil e escreveu “A History of Brazil”. Neste trabalho 

seu autor ocupou-se, detalhadamente, de cada uma das antigas ca-

pitanias. É, hoje em dia, um trabalho valioso pelas informações que 

contém colhida nos últimos anos da colônia, registrando aspectos 

da vida social inteiramente desaparecido. 

  O livro de Henderson traz informações sobre geologia, minera-

logia, flora, fauna e situação econômica de cada região. Sobre o 

Ceará diz seu autor que “the territory principally consist, of a 

sandy, arid, and sterille soil, partially wood. Upon the serras alone 

are te be discovered extensive woods the soil being substancial, 

and fertile, and the best plantations of produce are formed, the 

remainder fo the country serving as pasturage for large quantities 

of cattle bred there. The winters are irregular and commonly dry, 

some years passing witheut any rain, the consequences of which 

are many fatalities. This scourge upon the country is said to be 

repeteated about every ten years, with some exceptions. The heat is 

intenses in the flat parts of the central district. In 1792, a drought 

commenced which lasted fours years, during which time all domes-

tic animals perished and many people. Honey was for a long time 

the only almeint, which produced various epedimics and swept eff 

many thousand persons throughout the province. Seven perished 

were completely de serted, without there remaining a sinles 

soul”.104 Henderson não vui apenas a esterilidade do solo cea-

                                                 
104 – London: Printed for autor – 1821 – Pág. 413. 

Publicada vai, a seguir, a tradução dessa parte: 

“... O território consistente principalmente de um solo arenoso, árido e estéril, 

parcialmente arborizado. Somente nas serras pode se descobrir extensas matas, 
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rense, registrou igualmente, suas possibilidades econômicas, o 

cresimento da produção algodoeira, a cultura da cana, destacan-

do que “the culture of cotton is in the progress of augmentation 

and its produce is the principal branche of commerce, and in-

troduce into the country the greatest part of foreing commodities 

which the necessities of life or luxury may requise. The cane 

prospers in many district but its juice is almost all distilled into 

spirit, or reduced into what are termed rapaduras”.105 

Herderson registrou o progresso da cultura do algodão, que 

representava o principal produto de exportação para a Europa, e, 

ainda, a cultura da cana de açúcar, que não mereceu nem no Im-

pério, nem na República, a assistência dos governos, e a do café, 

                                                                                                         
tendo um solo substancial e fértil, e as melhores plantações de produtos, o resto 

do terreno servindo de pastagem para grandes quantidades de gados criadas ali. 

Os invernos são irregulares e comumente secos, alguns anos se passando sem 

chuva alguma acarretando muitas fatalidades. Dizem que este flagelo que tomba 

sobre o território se reproduz cada dez anos, com poucas exceções. Nas partes 

chatas do distrito central o calor é intenso. Em 1792, começou uma seca que 

durou quatro anos, durante a qual todos os animais domésticos e muitos gente 

pereceram. O mel foi por muito tempo o único alimento, que província. Sete 

paróquias ficaram completamente desertas, não permanecendo uma única pes-

soa”.  
105 – Idem - Pág 416.  

Damos divulgação à tradução do trecho citado: – 

“... a cultura do algodão aumenta progressivamente e o seu produto é o prin-

cipal ramo de comércio, introduzindo na região a maior parte das comodida-

des estrangeiras que as necessidades da vida ou do luxo requerem. A cana 

prospera em muitos distritos, mas seu suco é quase todo destilado em álcool 

ou transformado no que é chamado rapaduras...” 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

118 

nas serras frescas. Suas informações registram os aspectos 

econômicos marcantes da época e as possibilidades que a terra 

oferecia. 

O autor de “A History of Brazil” esteve em Recife quando 

ainda vivia Koster. O período estudado por Henderson estende-

se até a segunda década do século XIX. As duas secas dessa 

época foram acompanhadas de perturbações políticas que au-

mentaram os sofrimentos das populações sertanejas e criaram 

um ambiente para a formação de grupos armados, assaltantes 

das fazendas, que agiam em função das necessidades decorren-

tes das secas e das lutas partidárias, destruindo a riqueza particu-

lar, empobrecendo assim a região. As duas revoluções de 1817 e 

1824 coincidiram com o aparecimento de crises climáticas. Os 

viajantes ingleses a que nos referimos tomaram conhecimento 

das duas revoluções, mas não fizeram referência às mesmas.  

  

10 – TOLLENARE E AS SECAS DO DECÊNIO 1811-1820 

  

 Depois da abertura dos portos do Brasil às nações amigas, 

o comércio europeu procurou estabelecer contato com os centros 

produtores de matéria prima, enviando representantes comercias 

que permaneceram no território brasileiro a fim de realizar dire-

tamente o comércio de algodão, aqui se instalando alguns provi-

soriamente, fixando-se definitivamente outros. Gilberto Freyre 

conta à história dos mesmos em terras brasileiras e fala da in-
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fluência que exerceram no nosso comércio, indústrias, hábitos 

socias, depois da primeira década do século XIX.106 

Permaneceu em Pernambuco, viajando pelas províncias do 

Norte, entre 1816 e 1818, o francês L. F de Tollenare, que es-

creveu as “Notas Dominicais” traduzidas, depois, por Alfredo 

de Carvalho. Viajou como representante dos interesses comerci-

ais da França, trabalhando para uma das suas firmas. Visitou as 

cidades litorâneas do Nordeste seco e registrou os aspectos mais 

interessantes da época. A população reduzida deixava, ao via-

jante de então, a impressão de um deserto, que deveria prevale-

cer até os nossos dias, quando a densidade demográfica se eleva 

a mais de 15 habitantes por quilômetro quadrado. 

Ocupando-se da seca, Tollenare deixou-nos impressões 

minuciosas, escritas em 1816, que nos relatam a situação da 

região percorrida: – “Três annos consecutivos de secca – ha 

quatro e cinco annos – (1810), destruiram uma grande parte 

delle, arruinaram famílias ricas e fizeram perecer muita gente, 

de sorte que hoje é uma região muito pouco povoada; não é 

raro econtra-se alli aldeiolas desertas, cujos habitantes morre-

ram ou se retiraram para outros logares. Não obstante esta sec-

ca, o terreno arenoso está ainda coberto de algumas mattas 

pouco elevadas, principalmente cajueiros. A secca mais terrível 

foi a de 1793; a de 1801 foi muito funesta, e a deste anno deixa 

tristes recordações. De Natal a Pai Paulo há apenas de 9 a 10 

                                                 
106 – “Ingleses no Brasil” – Livraria José Olímpio Editora, Rio de Janeiro – 

1948. 
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legoas de 3000 toezas em linha recta; mas a procura das fontes 

obriga a fazer tais desvios, que se percorre pelo menos doze; 

emfim, sahindo de Natal, para ir a Açu, viaja-se durante 40 le-

guas para encontar habitações. A região só se tornará interes-

sante quando forem descobertas boas fontes, porquanto todos os 

rios que a atravessam seccam durante grande parte do anno. O 

amor à terra do berço ainda fixa alguns raros habitantes que se 

obstinam em criar gado; mas, crê-se que, a menos que occor-

ram algumas mudanças na constituição phyfica do paiz, os ha-

bitantes serão forçados a abandona-lo. Este ano, 1816 a 1817, 

foi ainda muito secco, e as noticias que chegam das margens do 

Rio Grande dizem ter havido alli muitas victimas e novos esta-

belecimentos abandonados”.107 

A impressão de deserto ainda permanece, apesar do índice 

demográfico relativamente elevado, porque o aspecto físico da 

região contribui para o seu lento progresso. Não obstante, mais 

de cem anos depois, algumas cidades apresentam um índice de 

crescimento apreciável, resultante do desenvolvimento das ati-

vidades econômicas regionais. 

Nas duzentas e trinta léguas que separam Recife e Fortale-

za, existiam, ao tempo de Tollenare, apenas seis pequenas cida-

des, “das quais Parahyba é a maior, as outras sendo apenas 

comparaveis às aldeias francezas; uns vinte povoados de 200 a 

400 habitantes; rios que não se prestam à navegação interior e 

que, durante a maior parte do anno, nem bastam para desalte-

                                                 
107 – Empresa do Jornal do Recife – 1905 – Págs. 151 e 152. 
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rar o gado, poucas mattas elevadas; algumas habitações em 

meio de vastos desertos em que erram immensos rebanhos se-

quiosos”.108 Tollenare não era um naturalista desejoso de co-

nhecer os aspectos inéditos da natureza brasileira. Viajou para as 

capitanias vizinhas em função de suas atividades comerciais, 

observando as possibilidades econômicas da terra, seus produtos 

regionais, dentre estes a cultura do algodão, que lhe interessava 

especialmente. No entanto, deixou um estudo das condições 

locais da região que informa com o homem vivia em suas pro-

priedades de criar e plantar. Assim é que, relativamente a estra-

das, disse que “os caminhos não são na realidade senão verêdas 

traçadas pelos viandantes; mas, concebe-se que, se houvesse 

mais productos, as comunicações interiores melhorariam dentro 

em breve”.109 

Como estudo social da região, as “Notas Dominicais” 

constituem um dos mais interessantes trabalhos do século passa-

do, pois relata com fidelidade aspectos sociais e econômicos do 

Nordeste, ao mesmo tempo em que retrata a situação em que 

vivia o homem nos engenhos. Informando, ainda, que a cultura 

do algodão contribuiu, em Pernambuco, para a penetração do 

interior “até 100 ou 150 léguas” para o norte, faz uma análise 

justa da situação do lavrador de cana no engenho, declarando 

que “são rendeiros sem escripturas de arrendamento; plantam 

canna, porem, não tem engenhos. Enviam ao engenho de que 

                                                 
108 – Idem – Pág. 155.  
109 – Idem – Pág. 156.  
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dependem, as cannas conhidas que ali são transformadas em 

assucar; metade pertence ao lavrador e metade ao senhor de 

engenho; este fica com o mel, mas fornece as caixas; cada um 

paga separadamente o dizimo de sua parte. Os lavradores, pos-

suem habitualmente de 6 a10 negros, e manejam elles próprios 

a enxada”.110  

Não existiu no Ceará esse tipo de lavrador. Nas plantações 

de cana das serras e dos brejos cearenses, o plantador, senhor de 

engenho, somente contava com os moradores e poucos escravos. 

Os moradores eram tratados, como ainda hoje, com o direito de 

cultivarem um pedaço de terra para as roças de feijão, milho e 

mandioca, sendo esta última desmanchada em farinha na casa de 

farinha do senhor da terra. O plantio do arroz era prerrogativa do 

proprietário, que podia consentir que o morador plantasse arroz, 

mas com direito à meia, do mesmo modo ocorrendo quanto ao 

plantio de uma tarefa ou meia tarefa de cana, no Cariri, que se-

ria moída no engenho mediante ao pagamento da terça, livre de 

despezas. Evoluiu pouco a situação do homem rural, morador ou 

agregado, nas fazendas de criar ou nos sítios de plantação de 

cana e cultura de algodão.  

Ao tempo em que Tollenare visitou o Ceará, Aracati era a 

cidade mais importante da Capitania, registrando que “a cidade 

do Ceará, capital da capitania do mesmo nome, não contem 

mais de 1100 a 1200 habitantes; o seu porto é péssimo, o anco-

radouro não offerecendo as mesmas garantias que o de Per-

                                                 
110 – Idem – Pág. 93. 
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nambuco, porque o recife de pedra, submerso na preamar, per-

mite que as vagas venham a bater as embarcações. As seccas, 

um mao porto, os poucos meios de comunicações com o interi-

or, taes são os obstáculos à prosperidade do Ceará que, entre-

tanto, poderia produzir em abundancia algodão, mas não assu-

car”.111 Os mesmos obstáculos ao progresso que todos reconhe-

ceram nos dias de hoje eram proclamados naquele longínquo 

1816, pelo viajante francês, que não percebeu as possibilidades 

que a cultura da cana oferecia, mas registrou a importância eco-

nômica do algodão. As suas observações coincidem, em parte, 

com as de Koster, feitas no mesmo decênio. Todavia, sua visão 

de homem de negócio superou a do inglês plantador de cana.  

 

11 – COMO GARDNER VIU A ÁREA DAS SECAS 

 

Os ingleses tiveram predileção pelos estudos da natureza 

brasileira. Visitaram o país e realizaram, ao lado de americanos 

e alemães, grande parte dos estudos existentes sobre geologia, 

flora e fauna do Brasil. Dentre os naturalistas que visitaram o 

nosso interior merece destaque George Gardner, que esteve en-

tre nós de 1836 a 1841. Seu livro “Viagens no Brasil” traz in-

formações valiosas sobre a geologia regional. Gardner demorou-

se na região do Sul três anos, passando para Pernambuco em 

1839, onde permaneceu alguns dias, embarcando depois para 

Aracati, para continuar viagem desta cidade para o Crato e, de-

                                                 
111 – Idem – Pág. 154.  
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pois, para o Piauí. Atravessou os sertões jaguaribanos e a zona 

do Salgado, percorrendo o vale do Cariri, onde fez estudos geo-

lógicos e botânicos que constituem os primeiros fundamentos da 

geologia cearense, especialmente do Sul do Estado. 

Durante sua permanência em Aracati, Gardner realizou es-

tudos botânicos sobre a carnaúba, registrando sua utilidade, tan-

to como alimento nos tempos de seca, como fornecedora de ma-

téria para fabricação de vela, de chapéus e de outras utilidades 

domésticas.  

Ocupando-se da seca de 1825, deixou uma página interes-

sante sobre a mesma, dizendo que “toda a província é, por ve-

zes, sujeita a prolongadas secas, a última delas ocorrida no ano 

de 1825, durante a qual não choveu absolutamente. Grande foi 

o sofrimento resultante desta calamidade, de que o povo ainda 

fala com supremo horror. Gados e cavalos extinguiram-se e a 

perdas de vidas humanas na província avalia-se em tinta mil 

dos habitantes. Gente inumerável pereceu, quando procurava 

alcançar a costa; animais selvagens e domésticos sucumbiram 

por falta de água e de alimento”.112 A estimativa de Gardner, 

quanto a mortos pela fome, excede a realidade e foi contestada 

pelo Senhor Thomaz Pompeu de Souza Brasil em sua “Memória 

sobre o clima e as seccas do Ceará”. 

                                                 
112 – “Brasiliana”, vol. 223, São Paulo – 1942. Pág. 128. Os trechos desse 

livro referentes ao Ceará haviam sido traduzidos por Alfredo de Carvalho e 

publicados na “Revista do Instituto do Ceará”, tomo XXVI, 1912, Págs. 143 

a 205.  
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O naturalista inglês registrou com muita fidelidade os as-

pectos da vida social e econômica do Ceará naquela época, o 

que dá ao seu livro um valor histórico inestimável. A vida das 

populações do Cariri, a influência que o jogo exercia, o fabrico 

da rapadura, as culturas regionais e o retardamento do progresso, 

resultante das dificuldades de transporte, tudo ficou registrado 

em “Viagens no Brasil”. Gardner foi o primeiro a estudar as 

jazidas de peixes fósseis do vale do Cariri, em Jardim, Crato e 

outros sítios. Registrou, ainda, a existência de duas tribos indí-

genas no território: a dos huamaos e a dos xocós. 

Na tradução de uma parte do livro de Gardner, feita por 

Alfredo de Carvalho especialmente para a Revista do Instituto 

do Ceará, encontra-se o seguinte trecho, referente aos sertões do 

rio Salgado: – “Esta parte do solo é de cascalho e não se presta 

á lavoura, mesmo si houvesse abundancia de água, nem à cria-

ção de gado. Além disto é muito accidentada, sendo alguns dos 

outeiros os mais elevados que já passaramos; de uma destas 

eminencias descortinei o formoso panorama de região circunvi-

zinha, ondulada e de escassa vegetação; (...) As rochas que ob-

servei durante a viagem deste dia eram de um schisto argilloso 

cinzento”.113 A paisagem sofreu as modificações impostas pelo 

homem no trecho da planície do Salgado, que se estende até 

Aurora. As propriedades agrícolas atualmente existentes, com os 

açudes, os canaviais, etc., imprimem um sentido de vida ativa 

que não existia ao tempo do viajante inglês. 

                                                 
113 – Tradução citada – Págs. 143 a 205.  
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Em Crato, Gardner demorou-se seis meses. A serra do 

Araripe foi o campo preferido para as suas pesquisas, estudando 

a flora regional, quando classificou tipos vegetais até então des-

conhecidos. As viagens para os sertões piauienses, para onde 

Gardner se dirigia, eram realizadas geralmente durante o inver-

no, pois no estio a falta de água causava grandes prejuízos aos 

viajantes. Soube ele em Crato que “seria necessário estacionar 

aí mais tempo do que tinha antecipado, por via da condição 

deserta da zona entre a Vila e Oeiras, capital da Província do 

Piauí, durante a estação seca, época em que a água e a grama 

são tão escassas, que só as pessoas bem conhecedoras daqueles 

sítios se atrevem a empreender esta viagem.”.114 Resolveu, as-

sim, aproveitar o tempo em estudos botânicos, prestando valiosa 

colaboração à ciência e contribuindo para um melhor conheci-

mento da flora e da geologia caririenses. 

O botânico inglês conheceu o Ceará em um ano de bom 

inverno, não encontrado motivos para falar sobre as secas. Ape-

nas em Aracati referiu-se rapidamente à de 1825. Verifica-se, da 

leitura do seu trabalho, que, já naqueles tempos, era contume de 

sertanejos queimar os pastos na Serra do Araripe, conforme de-

pois assinala Marco Macedo, praxe que perdura em nossos dias, 

causando grande prejuízos ao revestimento florístico da chapa-

da, que se empobrece dia a dia. Visitou as fazendas Cana Brava 

e Boa Esperança e entrou em contato com o Pe. Marco de Araú-

jo Costa, grande proprietário com mais de cinco mil reses em 

                                                 
114 – Obra citada – Pág. 162. 
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sua propriedade, surpreendendo-se o viajante com a existência 

de água, mesmo no período de estio e das secas prolongadas, em 

virtude de um açude construído ainda no século XVIII. Falando 

da Fazenda Boa Esperança, disse de sua importância econômica, 

salientando que nela ”pastavam para mais de cinco mil cabeças 

de gado, além de centenas de carneiros. Embora sujeita espora-

dicamente a longas secas como todas as outras do sertão, há, 

todavia, nesta fazenda, água abundante durante todo o ano, 

mesmo quando não chove por mais de doze meses a fio. O rio 

corre a pouca distância da casa e, conquanto tenha água ape-

nas na estação das chuvas, dela se obtém em todo o tempo 

abundante suprimento de líquido, graças a uma sólida represa 

nele construída em lugares onde as margens são um tanto ele-

vadas e rochosas de ambos os lados. Esta represa, posto que 

construída há mais de cinqüenta anos, é ainda tão eficiente co-

mo quando foi feita”.115 O padre Marcos de Araújo Costa foi um 

grande criador e soube aproveitar suas terras abrindo poços e 

reservatórios, o que já assinalara Marco Macedo em “As sêcas 

do Ceará”. Faltou ao agricultor e ao criador dos sertões a inicia-

tiva particular e a cooperação do governo, para a solução do 

problema que vem humilhando o nordestino há mais de cem 

anos. O padre foi uma exceção. 

 

 

 

                                                 
115 – Idem – Pág. 199.  
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12 – FERDINAD DENIS E OS SERTÕES SECOS 

  

 Decorridos mais de vinte e cindo anos da passagem de 

Tollenare pelo Nordeste, outros franceses, Ferdinand Denis, 

visitou a região, publicando depois suas observações. Descreveu 

a zona percorrida em páginas vivas e atuais, das quais destaca-

mos o seguinte trecho: – “Aprés avoir traversé le Ciara Mirim 

que l’on pénètre enfin dans ces vastos plaines trop souvent ari-

des, que l’on désigne sous le nom de sertões, et qui nourissent 

les bestiuax dont la province tire son revenu principal. Quand 

les sècheresses se font sentir, comme cela advint de 1776 a 

1792, (...) difficile de voir des lieux plus tristes et plus 

désolé”.116 E em sua narrativa, Denis relembra o fato descrito 

por Koster, afirmando “qu’on voit de pauvres animaux faire 

plus de cent lieues pour trouver une de ces cisternes d’eau bou-

rbeuse qu’on désigne dans le pays sous le nom de cacimba”.117 

                                                 
116 – “Brésil” – Paris, Firmin Didot Fréres, Fils et Cia, éditeurs: – M DCCC 

LX III – Pág. 271. 

Damos, a seguir, a tradução dessa parte:  

“... Depois de se ter atravessado o Ceará Mirim penetra-se enfim nessas vas-

tas planícies muitas vezes áridas, que se designam sob o nome de Sertões e 

que nutrem os gados, dos quais a província tira sua principal renda. Quando 

as secas se fazem sentir, como aconteceu de 1776 a 1792, é difícil ver lugares 

mais tristes e mais desolados”. 
117 – Eis a tradução desse trecho: 

“... que se vêem pobres animais fazem mais de cem léguas para achar uma 

dessas cisternas da águas lamacenta que se designam no país sob o nome de 

cacimba”. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

129 

Conquanto o fato pareça anedótico, Koster registrou-o como 

verdadeiros e Ferdinand Dinis o transcreveu. 

As secas da primeira metade do século passado apresenta-

vam aspectos impressionantes em virtude das distâncias entre os 

núcleos populosos. Os grupos de viajantes para transpor as 

grandes travessias tomavam o aspecto de verdadeiras caravanas. 

Como informa o referido autor, nas “províncias du Rio Grand, 

du Ciara et du Piauhy, on est qualquefois constraint, de former 

de petites caravanes assez sembables á celles de l’Orient, pour 

se transporter d’une bourgade a une autre. On prend alors des 

guides qui ont parcouru l’ étenddeu du sertão; ils connaissent 

toutes los cisterns de ces déserts, qui n’ ont pas meins qualque-

fois de quarente lieues”.118 Permaneceu o velho costume de 

caravanas até as duas primeiras décadas do século presente. Para 

a travessia do Cariri a Recife, os comerciantes viajavam sempre 

em grupos de amigos, bem como para Juazeiro da Bahia, Jaco-

bina ou o Piauí. Marcado o dia da viajem, reuniam-se os paren-

tes e amigos, que impunham os viajantes até duas léguas da ci-

dade. A volta era assinalada com manifestações de alegria, visi-

                                                 
118 – Idem – Pág. 271.  

 Damos abaixo a tradução desse trecho: – 

“... província do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí, é-se algumas 

vezes constrangido a formar pequenas caravanas bastante semenhantes às do 

Oriente, para se trasportar de uma povoacão a outra. Tomam-se então guias 

que percorreram a extensão do sertão; eles conhecem todas as cisternas des-

ses desertos, que algumas vezez não tem menos de quarenta léguas”. 
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tas, festas, tudo traduzindo a satisfação pelo bom regresso dos 

viajantes. 

Falando sobre o território cearense, Ferdinand Denis es-

creve que “plus aride encore l’intérieur du Rio-grande do Nor-

te, Ciara, vu dans son ensemble, nous offre des traits analogues. 

Ce sont toujours ces grandes plaines tantôt fertiles, tontôt 

desséchés; c’est encore ce manque presque absolu de fleuves 

navigables, qui s’oppose à ce que le pays puisse jamais prendre 

une grande impotance commerciale. C’est cependant um vaste 

territoire dont il serait possible de tirer encore um plus grand 

parti qu’on ne le suppose; mais il faudrait pour cela qu’une 

industrie active mit à profit lês richeses locales”.119 Não lhe 

escaparam as possibilidades oferecidas pelo Ceará, com uma 

industrialização no bom sentido do aproveitamento das suas 

riquezas, tanto às do subsolo como os produtos vegetais indus-

trializáveis. Esta seria a política econômica mais acertada para o 

Ceará, mas o governo federal duvida das possibilidades da terra 

e da capacidade dos seus filhos. Enquanto isto, o Ceará vive 

com uma agricultura rotineira, ao lado de uma pecuária em idên-

                                                 
119 – Idem – Pág. 273. 

Publicamos, abaixo, a tradução dessa citação: – 

“... mais árido ainda do que o interior do Rio Grande do Norte, o Ceará, visto 

em seu conjunto, nos oferece traços análogos. São sempre essas grandes 

planícies ora férteis ora secas; é ainda essa falta quase absoluta de rios nave-

gáveis que se opõe a que os país possa jamais assumir uma grande importân-

cia comercial. É entretanto um vasto território do qual seria possível tirar 

ainda um maior partido do que se o supõe; mas seria preciso para isso que 

uma indústria ativa aproveitasse as riquezas locais. 
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ticas condições, sem coragem de enfrentar o problema da indus-

trialização, por falta de energia e de capitais, limitando-se a um 

comércio de trocas, subordinado às grandes praças do país. 

O autor de “Brésil” salienta o desconhecimento em que 

permaneceu o Ceará, assim se expressando: – “Le Ciara resta 

complétament inconnu. Ce qui dut encore éloigner les vo-

yageurs, c’est l’inconstance des hivernages: plusieurs années 

s’écoulent qualquefois sans pluie, et alors les désastres sont 

épouvantables. Non –seulement les bestiaux périssent, mais les 

voyageurs tombent morts d’épuisement dans les vastes paines de 

l’interieur. Si on s’en rapport à un voyageur brésilien, on a re-

marqué que le fléau sévissait de diz ans en dix ans”.120 Linhas 

adiante descreve o que há de certo sobre o Ceará: - “C’est que, 

dans les vieux ouvrages portugais que nous avons sous les yeux, 

le Ciara est désigné de la manière la plus vague; on le connait 

même que sous le nom de la côte du Jaguaribe; et em 1587, nul 

ecore n’avait pénetré dans l’interieur”.121 O abandono do Ceará 

                                                 
120 – Idem – Pág. 274. Eis a tradução do trecho citado: 

“O Ceará permaneceu completamente desconhecido. O que contribuiu ainda 

para afastar os viajantes foi à inconstância dos invernos: vários anos decorre-

ram algumas vezes sem chuva, e então os desastres são horrorosos. Não so-

mente os gados perecem, mas os viajantes caem mortos de inanição nas vas-

tas planícies do interior. Segundo um viajante brasileiro, nota-se que o flage-

lo açoita de dez em dez anos”.   

119 – Trancrevemos adiante a tradução dessa parte: “É que, nas velhas obras 

portuguesas que temos sob os olhos, o Ceará é designado da maneira mais 

vaga; não se o conhece mesmo mais do que sob o nome de costa do Jaguari-

be; e em 1587, ninguém ainda penetrara no interior”. 
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caracteriza seu destino. Não quiseram os portugueses tomar co-

nhecimento de sua existência, devido à esterilidade da terra. Não 

quiseram os governos, no Império e na República, inteirar-se, 

não da sua existência, mas das suas questões. Enquanto isso, sua 

papulação cresce, agravando-se os seus problemas, porquanto, 

atualmente, mais de três milhões de pessoas habitam o Ceará. 

Ao lado desse abandono, assistimos ao crescimento econômico 

dos Estados vizinhos, que contam com homens mais prestigia-

dos junto à administração federal.  

Os viajantes da primeira metade do século passado deixa-

ram informações preciosas sobre a alimentação do sertanejo. 

Ferdianad Denis observou que “la viande fait la base principale 

de ses repas, il est vrai, et il mange trois fois par jour; mais il 

ajoute de la farine de mandioc, du riz, des haricots quelquefois 

de mais. Les sertanejos font du fromage et quelquefois du beur-

re. Le lait callé se sert fréquemment à côte de la viande frite”.122 

Denis vistou os sertões no período em que ainda havia abundân-

cia de leite e carne. As secas de 1845 e 1877 reduziram-nos, 

progressivamente, ao mínimo, de tal sorte que foram desapare-

cendo da alimentação do sertanejo que, nos dias atuais, adquire 

um pêsinho de carne nas feiras semanais para passar uma do-

                                                 
122 – Idem – Pág. 272. 

A tradução desse trecho vai a seguir transcrita: 

“... a carne constitui a base princial de suas refeições, é verdade, e ele come 

três vezes por dia; mas ajunta farinha de mandioca, arroz, feijão e algumas 

vezes milho. Os sertanejos fazem queijo e algumas vezes manteiga. O leite 

coalhado serve-se frequentemente ao lado da carne assada”. 
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mingo melhor, quando o ganho o permite. Foi-se o tempo da 

fartura, em que os fazendeiros matavam semanalmente uma rês 

para o alimento da família e dos agregados, sem contar os car-

neiros e cabras sacrificados. 

Impressionou o autor de “Brésil” a esterilidade da terra 

cearense, o que o levou a afirmar que “la véritable histoire du 

Ciara, sans doute ce serait celle de ses sécheresses”.123 Tal era 

o pensamento do viajante francês ao se defrontar com a paisa-

gem morta do estio, semelhante à das regiões àridas da África 

francesa. 

A impressão de deserto, realmente, surge, ainda hoje, 

quando são percorrridas as regiões montanhosas da Paraíba, os 

sertões do Assú, no Rio Grande do Norte, ou os de Pajeú e Mo-

xotó, em Pernambuco, bem como as planícies onduladas do Ja-

guaribe, no Ceará, com vento constante no estio. No entanto, as 

precipitações pluviais do Nordeste brasileiro diferem das que 

ocorrem nas regiões desérticas – ao contrário desta, excedem, 

em quantidade, ao necessário às atividades agrícolas. Se caíssem 

dentro de um ritmo normal e não espassadamente, como acorre 

nas secas, parciais ou totais, não sofreria o Nordeste seco as 

conseqüências do flagelo. 

Ferdinand Denis e George Gardner conheceram os sertões 

em anos regulares de inverno criador. Não viram as paisagens 

criadas pela seca, razão por que pouco escreveram sobre o fe-

                                                 
123 – Eis a tradução dessa parte: – 

“... a verdadeira história do Ceará, sem dúvida seria a de sua secas”. 
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nômeno. Referiram-se apenas às crises climáticas anteriores, 

deixando, assim mesmo, informações preciosas para os estudio-

sos do assunto. 

Koster e Tollenare viveram os momentos angustiosos das 

populações interiores, descorrenso daí a precisão com trataram 

das secas de 1810 e 1815-1816. O viajante francês colheu seus 

dados anos depois da seca que o agricultor inglês registou com 

fidelidade em seu trabalho “Travels in Brazil”. Spix e Martius 

atravessaram os sertões baianos, viajando até o Piauí, depois de 

pasar pelo Ceará, em estudos da flora, fauna e geologia. As in-

formações que deixaram sobre a situação climática são interes-

santes, assinalando a diferença florística do agreste e do mimo-

so, com suas associações características, resultantes da formação 

geológica regional, de um solo pobre, improdutivo, com aguadas 

escassas. Os estudos dos dois bátavos constituíram a base dos 

trabalhos posteriormente realizados na região, enquanto o livro 

de Koster, servindo, por isso, de orientação aos que, depois, se 

ocuparam do assunto em trabalhos do mesmo gênero, represen-

tando, ainda hoje, uma das melhores reconstituições da vida 

social do sertanejo, ao lado do “Brésil”, de Ferdinand Denis, e 

das “Notas Dominicais”, de Tollenare, tendo os dois franceses 

se utilizado dos dados contidos no livro de Koster. 

Os estudos geológicos de Spix e Martuis e Gardner eluci-

dam muitos fatos relacionados com a região. O revestimento 

florístico e a pobreza do solo são fatos assinalados que merecem 

comentário, decorridos tantos anos, porque a situação continua a 

mesma, sob muitos aspectos, notadamente o que diz respeito às 
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medidas a serem tomadas pelo governo para a solução dos pro-

blemas vitais dos Estados do Nordeste seco. Ferdinand Denis 

esteve nos Estados do Nordeste entre 1841–1842, encontrando a 

região em uma fase de progresso, distanciada um decênio da 

última seca. Mesmo assim, as áreas desertas foram objeto de 

registros detalhados, ocupando-se das caravanas organizadas 

para as grandes travessias, das distâncias sem água, do segredo 

que os guias guardavam sobre a localização dos poços ou caldei-

rões abertos na rocha, etc. 

Mawe e Henderson viajaram em navios, não entrando em 

contato com as populações interiores. Colheram dados estatísti-

cos oficiais e registraram aspectos sociais e econômicos das ca-

pitanias vistadas. Henderson foi mais profundo em “A History 

of Brazil” do que Mawe em “Travels in Brazil”. 

A primeira metade so século XIX terminou com uma das 

maiores secas, a de 1845–1846, comum a toda a região, que 

desorganizou a economia particular e pública, o que não impe-

diu que, decorridos quinze anos, um visitante francês registra-se 

um movimento de acentuado progresso nos Estados nordestinos. 

 

13 – BELMAR E SUAS IMPRESSÕES SOBRE O CEARÁ 

 

 Em 18060, Belmar, viajante francês, percorreu as provín-

cias do Brasil e escreveu um livro a respeito. Visitou primeiro a 

Banda Oriental, penetrando, em seguida, no Brasil. 

Os viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil no sé-

culo passado tinham sempre a preocupação de registrar o que 
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pudesse interessar ao comércio e à indústria européia. Decorre 

daí o vulto das informações existentes sobre o interior brasileiro, 

naquele início da formação da nossa nacionalidade. Interessava 

ao estrangeiro conhecer as possibilidades que o novo Império 

oferecia para um intercânbio comercial e para a inversão de ca-

pitais. 

O estudo de Belmar não se distancia, neste particular, dos tra-

balhos de seus patrícios e dos ingleses que visitaram o Brasil – é, em 

última análise, uma reportagem comercial, contendo informações 

sobre costumes, comércio, agricultura e pecuária, destacando em 

cada província sua especialidade e as quantidades positivas ao nega-

tivo para o progresso e fazendo sugestões sobre as adminstrações. 

Belmar visitou as cidades litorâneas, do Rio a Belém, tansmi-

tindo em seu trabalho as impressões que as mesmas lhe deixaram. 

Assinalou o progresso das cidades do sul, Rio e São Paulo notada-

mente. Relativamente a estradas de ferro, destacou as iniciativas de 

Mauá. Bahia e Pernambuco ofereceram a sua observação atividades 

agrícolas. A produção do açúcar, a cultura do algodão e as possilida-

des que a exploração das minas poderiam proporcionar – tudo isto 

foi notado na Bahia. Da Paraíba reproduziu o pensamento de outros 

viajantes, quando escreveu que “dans le haute région du Parahiba, 

le sol est arid et estérile; il est medíocre qualité dans la partie mo-

yenne, et d’une fecundité remarcable dans la basse région et le voi-

sinage des flueves”. 124 

                                                 
124 – Voyage aux Provinces Brésiliennes” – Londres: Trezise, imprimeur, 4, 

Beech Street, Barrican – 1861 – Pág. 44. 
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Falando sobre o Ceará, o viajate ferancês foi mais completo. 

Ocupando-se das áreas “montagneuse et couvert de forêtes vinges” 

entrou em considerações a respeito das savanas “verdoyantes ou 

arides, suivant la saison, est annuellement désolée par le fléau de la 

sécheresse, qui y fait parfois d’affreux ravages en détruisant la vé-

gétation, les animaux, et même les hommes. Cette circustance fâ-

cheuse empêche naturellement l’agriculture et l’industrie de se de-

velopper sur une grande échelle”.125 Em seguida passou a sugerir 

medidas capazes de melhorar as condições de vida regional, como as 

barragens, formando lagos artificiais. A tal respeito disse que a firma 

Mendes & Irmãos “faisait construire, à l’époque de mon passage, 

uns dique de pierre et à chaux, de 500 pieds de long sur 40 de hau-

teur, pour recevoir dans un vaste bassin les eaux qui descendent de 

gorges de deux montagnes, formant um hémycicle d’une lieux de 

long et une tiers de lieu de large. La masse d’eux de ce lac artificial 

aura une profundeur moyenne de 30 pieds, et permetra l’arrosement 

de 25 à 30 lieus de terrains, dont les plus élevés sont plantés de cafi-

ers et le plus bas de canne de sucre”126. O açude de que fala Belmar 

                                                                                                         
Transcrevemos, abaixo, a tradução desse trecho: “... na alta região da Paraíba, 

o solo é árido e estéril; é de medíocre qualidade na parte média, e de uma 

fecundidade notável na baixa região e na vizinhança dos rios”. 
125 – Idem – Pág. 51.  

Eis a tradução dessa parte: “... verdejantes ou áridas, segundo a estação, é anualmente 

desolada pelo flagelo da seca, que aí faz às vezes horrorosas devastações destruindo a 

vegetação, os animais e mesmo os homens. Essa circustância incômoda impede natu-

ralmente a agricultura e a indústria de se desenvolverem em alta escala”. 
126 – Idem – Pág. 51. A seguir vai transcrita a tradução desse trecho: “... fazia constru-

ir, à época de minha passagem, um dique de pedra e cal de 500 pés de comprimento 
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fica situado em Santo Antônio de Pitaguarí e é hoje propriedade 

do Estado. Em 1866 já estava concluído, tendo os seus proprie-

tários gasto cinqüenta e quatro contos de réis na sua construção. 

Aconsenhou, então, fossem construídas barragens nos lo-

cais apropriados do Rio Jaguaribe, lembrando o Boqueirão de 

Lavras. Referiu-se às possibilidades do desenvolvimento indus-

trial, com o aproveitamento da matéria prima regional. Divulgou 

estatísticas da época, que comprovam o progresso em que se 

encontrava a então Província do Ceará. Das 236 páginas de seu 

livro, mais de 150 são dedicadas ao estudo do Amazonas, o que 

revela o interesse que a região Norte despertava na Europa, 

quando os processos de vulcanização da borracha e o desenvol-

vimento de sua produção entravam nas cogitações industriais do 

século passado. 

Ao tempo da visita de Belmar, o Ceará exportava algodão, 

café, açúcar bruto, couro salgado e borracha. Saíram de pauta de 

exportação o segundo e o terceiro produto. A produção do café 

atual não atende às necessidades do consumo regional, o mesmo 

sucedendo quanto ao açúcar e à rapadura, pois a cana é utilizada 

na produção de aguardente, mais rendosa e de fabrico menos 

trabalhoso. Observação curiosa feita pelo autor de “Voyage aux 

Provinces Brésiliennes” é a que se refere ao porto de Fortaleza, 

                                                                                                         
por 40 de altura, a fim de receber em uma vasta bacia as àguas que descem das gar-

gantas de duas montanhas, formando um semi-ciclo de uma légua de comprimento e 

um terço de légua da largura. A massa de água desse lago artificial terá uma profundi-

dade média de 30 pés, e permitirá a irrigação de 25 a 30 léguas de terras, dos quais os 

mais elevados são plantados de cafeeiros e os mais baixos de cana de açúcar”. 
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quando informou que os de Aracati, Acaraú e Camocim eram 

mais freqüentados. Os três mencionados atualmente não são os 

mais freqüentados, porém o comércio do Ceará perde grande-

mente com a falta de um porto na Capital, sendo este um dos 

motivos do deslocamento do comércio dos sertões para Recife, 

Bahia e Rio. 

 

14 – A GEOGRAFIA DE HARTT E O CLIMA NORDESTINO 

 

Em 1865 Charles Frederick Hartt veio ao Brasil, deslocan-

do-se de Nova York para o Rio de Janeiro como membro da 

comissão Thyer, da qual fazia parte Oreste St. John, para atender 

a um convite de L. Agassis. Esteve Hartt um ano em nosso país. 

Regressou aos Estados Unidos, para voltar ao Brasil em 1870, 

fazendo parte da primeira expedição Morgan, em companhia de 

Prentis, a fim de fazer o estudo do litoral do Nordeste brasileiro 

e de parte da região Norte. Realizou uma segunda viajem ao 

Amazonas, na segunda expedição Morgan. Em 1872 regressou 

novamente aos Estados Unidos. No ano de 1874 foi convidado 

oficiosamente pelo governo para elaborar o plano de um serviço 

geológico de todo o Império. Aqui faleceu em março de 1878, 

quando se preparava para regressar mais uma vez ao seu país, 

em virtude da extinção da Comisão Geológica. Tais foram os 

serviços que Hartt prestou aos estudos da geologia brasileira que 

seu nome está ligado estreitamente as pesquisa que se realizaram 

posteriormente. Orville Adalbert Derby foi seu discípulo e o 

acompanhou na segunda experdição Morgan ao Norte. 
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Hartt trabalhou no Brasil como geólogo, mas estudou nos-

sa geografia ao mesmo tempo em que tratava das formações 

geológicas. Ocupou-se dos aspectos do Nordeste seco, sempre 

apoiado no senador Thomaz Pompeu de Sousa Brasil. Não se 

encontra em seu livro – “Geologia e Geografia Física do Bra-

sil” – uma página sobre o clima regional, mas há techos interes-

santes sobre as províncias de Pernambuco ao Ceará. Nele regis-

trou o valor da exportação, a produção do açúcar, a população. 

Falando sobre o clima pernambucano, escreveu que “a costa, 

por uma largura de dez a quinze léguas, é baixa. Esta porção é 

coberta em parte por matas expessas. É muito fértil e são cha-

madas matas. Além destas há uma outra zona desigual, ondula-

da, coberta por carrasco e seca, que é conhecida pelo nome de 

sertão, sendo própria apenas para pastagens”.127 

Em todas as observações sobre clima, Frederick Hartt re-

coreu à autoridade de Pompeu. Tratando da Paraíba, disse que 

“o clima é muito sêco. A região é muito pobremente irrigada, 

sendo consequentemente coberta de vegetação muito escassa, 

apenas própria para pastagem”.128 Quando falou da alimenta-

ção do gado, disse que era baseada, em grande proporção, na 

macambira. É uma observação que não se apoia na realidade, 

pois a pastagem dos sertões paraibanos é rica, o que permitiu os 

seus primeiros povoadores se instalarem nos longínquos sertões 

                                                 
127 – Tradução de Edgar Sussekind de Mendonça e Elias Dolianiti – “Brasili-

ana”, vol. 200, São Paulo – 1941 – Pág. 466. 
128 – Idem – Pág. 478. 
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de Piancó, sendo a macambira e as cactáceas empregadas na 

alimentação do gado apenas nas crises climáticas. 

As observações de Hartt sobre o Rio Grande do Norte re-

gistram que “a maior parte da província é, como a província da 

Paraíba, sêca e toda coberta de vegetação baixa e exparsa (ca-

tingas e carrasquentas), mas nos terrenos mais altos, onde o 

solo é bom, há consideráveis áreas cobertas de florestas e adap-

tadas à cultura”.129 Apesar das Províncias de Pernambuco, Pa-

raíba e Rio Grande do Norte serem sujeitas às secas e sofrerem 

as mesmas conseqüências, só quando tratou do Ceará foi que 

Hartt dedicou páginas mais minunciosas sobre as crises climáti-

cas que flagelam esta região, recorrendo às informações de Ac-

cioli, Aires de Cazal, Koster e Pompeu. Sobre o assunto, trans-

creveu descrições minuciosas da sua formação geológica, e do 

clima cearense disse que “no interior é muito quente e sêco, mas 

na costa do mar é úmido e mais temperado pelas refrescantes 

brisas que sopram do oceano. O maior calor experimentado no 

sertão e 35º Centigrados (95ºFahr.) e a temperatura não cai 

abaixo de 18º Centigrados (64º Fahr). A estação chuvosa come-

ça em janeiro ou março e vai até junho. O resto do ano é sem 

chuva, os rios e cursos secam, e às vezes a falta de água em 

certas extensões é tal que os habitantes se vêm obrigados a mu-

dar para regiãos mais favorecidas”.130 

                                                 
129 – Idem – Pág. 490. 
130 – Idem – Pág. 496. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

142 

Na “Geologia e Geografia Física do Brasil”, de Hartt, há 

um aspecto interessante, que é a tentativa de divisão regional, 

que inprime ao trabalho uma feição nova. Não obstante a ausên-

cia de um capítulo sobre o clima do Nordeste é hoje uma obra 

clássica no estudo da geologia brasileira. Todos os que se ocu-

pam do assunto têm de fazer referência ao mesmo trabalho, bem 

como ao de Gardner, Derby e Branner. Explica-se a ausência de 

observações sobre um tema que impressionou outros viajantes, 

pela circunstância de Harrt haver estado no Nordeste em um 

período de invernos fortes. Ele não conheceu, como Koster e 

Tollenare, os dias tristes e desolados da seca, com as populações 

se deslocando, com o gado morrendo, com a fome batendo à 

porta dos sertanejos. 

Na história das secas registra-se um longo período, de 

1846 a 1876, como sendo a fase áurea dos Estados atingidos 

pelas crises clímicas. Prosperou a agricultura, desenvolveu-se 

pecuária, progrediu consideravelmente o comércio. Em vários 

anos foram registradas cheias quase destruidoras. Não se refe-

rem os informantes à seca parcial de 1864, porque nesse ano se 

registrou uma alta notável nos preços dos produtos de exporta-

ção, especialmente do algodão, procurado pelos Estados Unidos, 

cuja produção havia caído em conseqüência da Guerra da Seces-

são, que impôs a procura do produto em outro país, o que bene-

ficiou grandemente o Nordeste seco, notadamente o Ceará, 

quando sua exportação se elevou a 25.348.256 quilos, no valor de 

31.558:635$000 atingindo seu maior preço no período de 1865 a 
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1866, com a produção de 43.257.950 quilos, por 46.646:027$000, 

entrando em declínio desse período em diante.131 

Outro europeu, L. Agassis visitou o Ceará no mesmo perí-

odo, permanecendo aqui apenas o tempo necessário para fazer o 

estudo da hipotética glaciação, que ele admitiu quando visitou a 

serra da Aratanha, realizando pesquisas e análises de acumula-

ção de seixos rolados, a que ele chamou marainas. A teoria do 

grande mestre foi, posteriormente, afastada por outros técnicos, 

que esclareceram o equívoco em que incoreu nosso visitante. No 

estudo que Agassis fez sobre o Ceará não há uma só página que 

se refira às secas, talvez porque esteve entre nós em período de 

invernos regulares, em que o cearense vivia esquecido da tor-

menta. 

 

15 – ORVILLE A. DERBY E AS MANCHAS SOLARES 

 

Um dos trabalhos de cunho verdadeiramente científico, 

publicados no decurso da seca de 1877-1879, é o do professor 

Orville A. Derby, divulgado no Diário Oficial do Brasil de 8 de 

julho de 1878, em que o autor comenta os estudos iniciados so-

bre as manchas solares e a provável influência que as mesmas 

poderiam ter no fenômeno clímicos das regiões atingidas pelas 

secas. Anteriormente a ele, o cientista Capanema publicou no 

Diário Oficial do Brasil de 8 de Maio do mesmo ano, um resu-

                                                 
131 – Tomaz Pompeu de Sousa Brasil – “O Ceará no Centenário da Indepen-

dência do Brasil” – Tipografia Minerva, Fortaleza – 1926. 
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mo das investigações que se vinham realizando sobre as machas 

solares. Como Capanema ficou radicado ao Brasil, onde constí-

tuiu família, seus trabalhos são apreciados entre os dos brasilei-

ros que estudaram o problema e apresentaram sugestões para 

uma possível solução da questão das secas no Nordeste. 

Além do trabalho sobre “Manchas Solares”, Orville A. 

Derby publicou dois artigos sobre assuntos relacionados com as 

secas, originariamente no Jornal do Comércio do Rio e transcri-

tos depois na Revista da Academia Cearense de 1906 e 1907, 

sobre o “Regimen das chuvas nas regiões seccas do Norte do 

Brasil”. Ainda tratou de assuntos correlatos em uma carta que 

fez, respondendo a Elpídio de Mesquita, transcirta depois no 

livro “Aspectos de um Problema Econômico”. As atividades de 

Derby estiveram voltadas sempre para os estudos da geologia do 

Brasil, de cuja comissão era chefe, deixando um material precio-

so, publicado em revistas e memórias.  

Ocupou-se, no primeiro dos trabalhos citados, das primei-

ras investigações sobre as manchas solares realizadas pelos as-

trônomos Hoprath Schwabe, Walter de la Rue, Balfon Stewart e 

Rudolph e Zurich, tendo o último destes elaborado tabelas do 

número anual relativo de manchas solares desde 1750 até 1875, 

mostrando que neste espaço de tempo se deram 11 ciclos ou 

períodos completos de machas solares, regulando ser de 11 anos 

cada um.132 O trabalho do professor Orville Derby é um dos 

                                                 
132 – “As manchas solares e as secas” – Diário Oficial do Brasil, 8 de junho 

de 1878. 
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mais interessates escritos no século passado sobre a causa das 

secas, baseado que foi em princípios científicos ainda atuais, 

cujas investigações continuam.  

Ao tempo em que Derby escreveu seus trabalhos, tinha 

início marcha dos estudos nos centros metereológicos de então e 

nos observatórios astronômicos. Fez trabalho de pioneiro, por-

tanto, quando esreveu que, “do exame das cartas e das fotogra-

fias que se tem feito das superfícies cobertas de manchas, dedu-

ziu-se que, quando qualquer dos planetas Vênus ou Mercúrio 

estavam entre o Sol e a Terra em uma posição tal que, em virtu-

de da revolução do sol, as superfícies manchadas vinham se 

aproximando do planeta, havia uma diminuição das manchas, e 

que, pelo contrário, havia aumento todas às vezes que o planeta 

se achava colocado de tal modo, que as superficies manchadas 

dele se iam afastando”. Orville Derby afirmou, então, que 

“existe uma relação tão íntima entre o sol e a terra que, mesmo 

antes de se ter descoberto essa influência dos planetas sobre as 

manchas solares, já se tinham acumulado provas para demos-

trar que o magnetismo terrestre e a meteorologia exibiam uma 

periocidade, correspondente á energia solar”.133 Na primeira 

metade do século passado o interesse pelos estudos das manchas 

solares e sua influência sobre a vida da terra determinou pesqui-

sas continadas entre os astrônomos e meteorologistas ingleses, 

que procuravam uma solução para o problema das secas na Ín-

dia, que atormentava a Inglaterra com fomes devastadoras. Os 

                                                 
133 – Idem.  
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estudos realizados, então, foram acompanhados por Derby, que 

procurou relacionar os mesmos com as crises clímicas no Nor-

deste seco dizendo em seu trabalho que se tem “feito investiga-

ções a respeito dos seguites assuntos: 1º irradiação solar e tem-

peratura; 2º Perturbaçõe dos ventos, furacões e ciclones; 3º 

quantidade de chuva”.134 Como se ver, são temas atuais, que 

ainda preocupam a meteorologia. 

Referindo-se ao primeiro dos três itens trascritos, escreveu 

Orville Derby: – “Kopper em 1873 coligiu os dados que pode 

obter para a determinação da temperatura da terra no espaço 

de 100 anos que vão de 1770 a 1870 e construiu as curvas da 

temperatura tropical e da extratropical, comparando-as com as 

curvas das manchas solares. Achou que para antes de 1820, 

enquanto as observações foram incompletas e pouco dignas de 

cofiança, não há coincidência das duas curvas, mas dessa data 

em diante é notável a coincidência. Não há uma concordâcia 

geral das curvas quanto ao comprimento médio dos períodos, 

mas também as peculiaridades e perturbacões da curva das 

manchas solares reproduzem-se na curva da temperatura. É um 

fato curioso que dentro dos trópicos o máximo de calor precede 

um pouco o mínimo das manchas solares, ao passo que nas re-

giões extratropicas vem depois desse mínimo”.135 

Orville Derby, em seu estudo, superou todos os que se 

ocuparam do tema das secas, expondo teorias novas e apresen-

                                                 
134 – Idem. 
135 – Idem. 
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tando pontos de vista pessoais. Para Derby, entre os que trata-

ram do assunto, o professor W. W. Hunter foi o mais completo. 

Encarregado pelo governo da Índia para examinar, em 1876, a 

questão da “quantidade de chuvas caídas em Madastra em rela-

ção à fome que então foi antecipada e que realmente teve lugar 

no seguinte ano 1877. Desde 1813 que se registra a quantidade 

das chuvas em Madastra. Desde esta data até 1876 o Sr. Hunter 

achou seis períodos bem marcados, cujo mínimo corresponde 

aos anos de mínimo de manchas solares, ou aos que imediata-

mente precediam ou seguiam a esse mínimo. Formando um gru-

po de mínimo desses anos, compreendendo nele o primeiro, o 

segundo e o décimo primeiro dos onze anos dos períodos das 

manchas solares, achou-se que das seis fomes oficialmente re-

gistradas como tais em Madastra (podemos acrescentar uma 

sétima, a de 1877) apenas uma cai fora desse grupo de mínimo, 

essa mesma, todavia, começou no ano que precedeu ao grupo, 

continuado pelos dois primeiros anos deste. A média da quanti-

dade de chuvas nos seis anos de mínimo e menos 29% do que a 

media dos sessenta e quatro anos juntos e foi só num daqueles 

anos que houve um excesso de chuvas acima da média, e como 

este foi devido a um tremendo temporal de chuva que caiu antes 

de ter entrado a estação regular das chuvas, há uma boa razão 

para se supor que esta exceção foi prodzida pro alguma causa 

não periódica”.136 A exposição do trabalho do professor Hunter, 

feita por Derby, corresponde integralmente aos estudos que se 

                                                 
136 – Idem. 
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vêm realizando modernamente, sendo os professores Sampaio 

Ferraz e João de Deus de Oliveira Dias, no Brasil, dois dedica-

dos estudiosos do assunto. 

Examinados os aspectos científcos dos estudos das man-

chas solares e suas relações com os climas da terra, Orville Der-

by procurou verificar “até onde a quantidade de chuvas no Bra-

sil se confirma com esta teoria. Os dados que atualmente (1878) 

se tem para esta comparação, são: as tabelas da quantidade de 

chuva caída na cidade de Fortaleza, província do Ceará, publi-

cadas pelo finado senador Thomaz Pompeu de Sousa Brasil e 

que se estendera em 1849 a 1877 e as do Rio de Janeiro, publi-

cadas pelo Imperial Observatório desde 1851 a 1877”.137 O 

autor juntou ao trabalho 5 quadros em que relacionou os ciclos 

de onze anos das manchas solares, as chuvas caídas e os perío-

dos de seca. Transcrevemo-los, para melhor elucidar o pensa-

mento do autor: – “O exame das tabelas mostra que em cada 

ciclo de onze anos a quantidade de chuvas vai crescendo do 

princípio do ciclo até o meio e daí em diante vai decrecendo até 

ao fim. Ainda mais, faz ver que a mesma lei vigora tanto para a 

estação do inverno como para a da seca. A única exceção que 

se encontra a esta regra existe no terceiro ciclo dos do Ceará, 

no qual o primeiro ano, 1866, foi invernoso fora do comum, 

tendo sido a quantidade de chuva quase dupla da média para os 

29 anos registados”.138 Esclareceu, ainda, que o excesso de 

                                                 
137 – Idem. 
138 – Idem. 
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chuvas em 1866 pode ter tido causa não periódica, sendo os dois 

anos que precederam aquele e o que o seguiu tiveram “no inver-

no uma quantidade de chuva muito inferior à média”, concluin-

do por isso que “não obstante a extraondinária quantidade de 

chuva em 1866, a média de todos os anos considerados em série 

corresponde á teoria”.139 

Em um trabalho de síntese, como o que esreveu o profes-

sor Orville Derby em 1878, sobre as causas das secas, é de ad-

mirar a unidade que o autor imprimiu aos seus estudos, relacio-

nados com as secas do Nordeste, estabelecendo as ligações cien-

tificas do fenômeno estudado nas Índias com o fenômeno clími-

co da região semi-árida do Brasil e esclarecendo que as fomes e 

inundações registradas no Ceará correspondem aos ciclos de 

manchas solares. A tabela n. 3 “inclui todos os anos que os 

anais da província, consultados pelo Senador Pompeu, fazem 

menção como notáveis por secas ou inundações, ou antes como 

anos de calamidade para os habitantes. Ver-se-á também que 

dos 17 ciclos apenas três passaram sem ter havido fome e em 

um deles (1866 a 1876) houve dois anos, 1867 a 1874, nos quais 

a quantidade de chuvas ficou 37% abaixo da média e bem pró-

xima de alcançar os limites de uma deficiência capaz de produ-

zir a fome”.140 Todos os aspectos científicos que as manchas 

solares oferecem para a comprovação da interdependência exis-

tente entre as mesmas e os fenômenos clímicos foram apresen-

                                                 
139 – Idem. 
140 – Idem. 
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tados, no estudo do professor Orville Derby, que estabeleceu sua 

correlação com as secas do Nordeste, elaborando, assim, um 

trabalho que se conserva atual ante os dados científicos que as 

investigações continuadas posteriormente comprovaram. La-

mentou, finalmente, o professor a falta de dados meteorológicos 

no Brasil, para estabelecer melhor comprovação dos fatos centí-

ficos estudados. 

Em dois artigos escritos trinta anos depois, ele voltou a re-

ferir-se aos memos fatos, utilizando os dados meteorológicos 

existentes, então, em maior abundância. Esses dois artigos “O 

regimen das chuvas nos regiões das Secas” e “O regimen das 

chuvas nas regiões secas do Norte do Brasil” – foram publica-

dos na Revista da Academia Cearense, nos anos de 1906 a1907, 

e também divulgados no Jornal do Comércio, do Rio. Ainda 

sobre as secas do Nordeste, é interessante, pelas informações 

que contém, a carta por ele dirigida a Elpídio de Mesquista. 

Comentado as discussões em torno das secas, diz Derby, 

no primeiro daqueles artigos, que “as observações meteorológi-

cas que corretamente se citam em tais discussões se referem a 

pontos de litoral (Bahia, Recife, Fortaleza), e tomá-las como 

representativas do clima do hinterland destes pontos é correr o 

risco de erros que podem ter conseqüências graves”.141 

No século XIX Veriato de Medeiros defendeu a conveni-

ência de serem intalados postos meteorológicos nas áreas serta-

                                                 
141 – In “Revista da Academia Cearense” – Tomo XI – 1906 – Tipografia 

Minerva, Fortaleza – Págs, 48 a 64.  
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nejas sujeitas aos flagelos. Foi, por isso, criticado pelos técnicos 

do tempo, mas hoje podemos dizer que estava, em parte, com a 

razão, o que foi confirmado pela ciência contemporânea, pois só 

com o conhecimento das quantidades de chuvas caídas durante 

anos, registradas cuidadosamente, poderiam ser tomadas medi-

das sobre as condições em que deveriam ser realizadas obras de 

emergência para atender às necessidades das populações.  

A censura, feita por Derby, aos que tiveram como tarefa 

estudar e executar obras nas regiões secas é cabível. A respeito, 

declarou: – “Se as diversas comissões técnicas que durante os 

últimos 25 annos têm trabalhado em obras motivadas pelas se-

cas tivessem tido o cuidado de notar e registrar a quantidade de 

chuvas caída em um ou mais pontos das suas respectivas zonas 

de serviço, esta falta estaria hoje satisfatoriamente preenchi-

da”.142 O pensamento central de Derby consite, neste artigo, 

como no segudo e no trabalho publicado no Diário Oficial do 

Brasil em Maio de 1878, em admitir o conhecimento do regime 

das chuvas como elemetos essencial “para qualquer coisa que 

se pretenda fazer no intuito de melhorar as regiões flageladas 

pelas seccas”, para o que preconizava observações meteroroló-

gicas durante anos, nos centros representativos dos sertões se-

cos. 

No artigo “O regimen das chuvas nas regiões das seccas” 

comentou Derby os dados pluviométricos colhidos em seis anos, 

de 1897 a 1902, por Oswaldo Weber, em Quixeramobim. No 

                                                 
142 – Idem. 
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decurso das suas observações fez referência a semenhança que 

os sertões secos apresentam com a região descrita em “The high 

plains and their utilisation”, monografia de Willard D. Johnston, 

publicada nos EE. UU, estabelecendo os pontos de contato com 

a pluviosidade dos sertões nordestinos, o máximo e o mínimo de 

chuva caída em um ano. As conclusões finais do artigo em apre-

ço coincidem, integralmente, com o pensamento dominante nos 

dias atuais, quando diz que “a fim de evitar erros custosos a este 

respeito, convem, quanto antes, tratar de colher os dados neces-

sários para a delimitação das diversas áreas pluviométricas do 

país e a determinação da capacidade agrícola de cada uma”.143 

Observa-se a unidade de pensamento de Orville Derby, quando 

trata das secas, não só nos dois trabalhos referidos, como no 

artigo “O regimen das chuvas nas regiões seccas do Nordeste 

do Brasil”. Nesse artigo, começa referindo-se ao trabalho ante-

rior, em que deu “como typico do regimen da chuva no sertão 

secco do norte uma tabella da chuva cahida nos annos de 1897 

a 1902 na cidade de Quixeramobim, no centro do Estado do 

Ceará”,144 adiantando, então que dispunha de novos informes 

mais ampliados, constantes de uma tabela de onde anos, de 1896 

a 1906, e outros dados pluviométricos do acude de Quixadá, 

referentes a 16 anos, de 1891 a 1906. Do estudo comparativo 

das duas tebelas, verificou Derby que no açude de Quixadá as 

médias eram poucos maiores, em virtude do acréscimo de anos 

                                                 
143 – Idem. 
144 – In “Revista da Academia Cearense” – Tomo XII – 1907 – Tipografia 

Minerva, Fortaleza – Pág. 105. 
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de observações. Para equiparar as observações das duas locali-

dades excluiu os anos excedentes, conservando o período de 11 

anos, comum às duas localidades, de 1896 a 1906, resultando as 

médias seguintes: – “Dias chuvosos 50,6 em Quixadá e 54,1 em 

Quixeramobim: Quantidade de chuva 623,1 milimetros em Qui-

xadá e 608,9 milimetros em Quixeramobim”.145 Encontra-se, 

assim, acentuada correspondência entre os pontos de observa-

ção, sendo digno de destaque o fato de que “esta média de 65,3 

dias de chuva com a quantidade total de 680 milimetros (em 

Quixadá), não deve estar muito longe da que será estabelecida 

por observações mais prolongadas, visto que abrange um perí-

odo de máxima e outro de mínima correspondente ao ciclo de 

11 annos, coincidindo com o ciclo das manchas solares que se 

presume ser feição característica do regimen da chuva no Esta-

do do Ceará”.146 O período de 16 anos observado em Quixadá 

parece representar “um período completo de máxima e outro 

completo de mínima, e mais uma fração de um segundo período 

de mínima, estando em perspectiva, nos annos proximos futuros, 

um segundo periodo de máxima”.147 Pelos dados registrados, 

admitiu Derby que a média do Quixadá seria a mais presumi-

velmente representava da região do Ceará central, por ser de um 

período mais longo. 

No período de 16 anos de observações realizadas em Qui-

xadá, ficou constatado que os dois primeiros anos, 1891 e 1892, 

                                                 
145 – Idem – Pág. 109. 
146 – Idem – Pág. 109. 
147 – Idem – Pág.109.  
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tiveram chuvas inferiores à média, seguidos por 5 anos de chu-

vas excessivas, sendo os 9 restantes divididos em 4 aproximados 

da média, 4 abaixo da média e 1 acima. Assim sendo, conclui 

Derby podem os 16 anos ser dividos em “dois sub-grupos de 7 e 

9 anos cada um dos quais, o primeiro (1891 a 1897) era essen-

cialmente de máxima (período chuvoso) com a média de 881,1 

milímetros e o segundo (1898 a1906) de mínima (período seco) 

com a de 57.23,9 milimetros”.148 Orville Derby argumentava 

com os dados de que dispunha então, admitindo que o Ceará 

servisse de média pluviométrica, não existindo outras regiões 

mais secas no Nordeste, mas observações continuadas posteri-

ormente nas várias regiões sujeitas ao flagelo, registraram áreas 

menos chuvidas. Mesmo assim, a opinião do professor não so-

freu modificação fundamental na apreciação do fenômeno clí-

mico da zona semi-árida do Brasil. 

Os dois artigos de Orville derby sobre as chuvas do Nor-

deste seco seguem a mesma orientação científica, na apreciação 

da influência das manchas solares na chuva das regiões secas. 

Para elucidar o pensamento do professor nesta apreciação, trans-

crevemos o techo em que ele se ocupa dos períodos chuvosos da 

região: – “Normalmente a estação chuvosa começa em Janeiro 

com chuvas de pouca frenquencia e intensidade, aumentando 

notavelmente em Fevereiro e Março para diminuir gradualmen-

te em Abril, Maio e Junho, até quase completa cessação de Ju-

lho. Excepcionalmente (2 anos nos 11 registrados) as chuvas 

                                                 
148 – Idem – Pág.110. 
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começaram em Dezembro e em outros dois foram demoradas 

até Fevereiro. Num dos primeiros casos (1900 a 1901) Dezem-

bro excepcionalmente chuvoso foi seguido por um Janeiro com 

chuva abaixo da média, mas no outro (1898 a1899) era o ver-

dadeiro início de um inverno normal. Nos dois anos de retar-

damento do início da estação chuvosa até Fevereiro, um (1898) 

era de chuva abaixo da média devido a uma baixa anormal da 

chuva de Março; e outro (1906), com chuva total acima da mé-

dia, teve a máxima em Maio em lugar de Março, sendo portan-

to, anormal a este respeito. A mesma anormalidade da máxima 

em Maio se nota em 1902 que era anno excepcionalmente secco. 

O declínio da estação chuvosa também apresenta algumas 

anormalidades, como por, exemplo, o excesso da chuva de ju-

nho sobre a de Maio em 1899, e a continuação neste ano, como 

em 1897 a 1904, de chuvas regulares até Agosto, sendo os dois 

primeiros anos de chuvas excepcionalmente abundantes e o 

terceiro de escassez”.149 

O pensamento de Orville Derby sobre as secas é uniforme 

nos trabalhos referidos. Na carta que escreveu a Elpídio de Mes-

quita, matém o professor a mesma unidade de pensamento, foca-

lizando, em traços rápidos, a influência do relevo das terras da 

região semi-árida do Brasil na manifestação das secas. A esse 

respeito, Derby reconhece dois tipos de terrenos: – “O planalto 

que constitui a maior parte dos estados que mais sofrem das 

seccas, Bahia, Sergipe, Alagoas, Permanbuco, Parahiba, Rio 

                                                 
149 – Idem – Pág. 112. 
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Grande do Norte, Ceará e Piauhy, consiste essencialmente em 

um escudo de antigas rochas metamórficas e eruptivas cercado 

e em parte cobertas por camadas mais recentes de origem sedi-

mentaria e no geral pouco metamorfoseadas. Ficam assim esta-

belecidos, com referencia à estrutura topográfica e à geologia, 

dois tipos de terrenos, conforme afloram na superfície as rochas 

do escudo basilar ou as da caberta sedimentária, e cada um 

destes tipos apresenta seu regime especial de águas. Nos terre-

nos do primeiro tipo formam o subsolo as schistos cristalinos, 

(gnaiss, schistos micaceos, amfibolicos e cloriticos) e metamór-

ficos (quantzitos, schistos micaceos, argilosos e calcareos), 

quase sem exceção altamente inclinados; ou rochas eruptivas 

mássicas (granitos, dioritos, etc.). Em regra geral a água que 

cae sobre terrenos deste tipo escoa-se rapidamente, e apenas 

uma parte, relativamente pequena, penetra no solo e fica arma-

zenada de modo a marter fontes e cursos dagua perenes.150 O 

segundo tipo de terreno do Nordeste seco é constituído pelas 

chapadas, entrando na sua formação sedimentos arenosos, argi-

losos e calcareos, de fraca consolidação. “Dispostos em cama-

das horizontais ou apenas fracamente inclinadas, oferecem 

maior facilidade à penetração da água, e por conseqüência, o 

escoamento é menor e uma boa parte de cada chuva fica arma-

zenada no solo”.151 No primeiro tipo de terreno predomina a 

caatinga, no segundo os cerrados e campos limpos. As observa-

                                                 
150 – Transcrita no livro “Aspectos de um problema econômico” tipografia 

Leuzinger, Rio de Janeiro – 1909. 
151 – Idem. 
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ções metereológicas, ao tempo que Derby escreveu os trabalhos 

referidos, tinham como centro de maior continuidade a cidade 

de Quixeramobim. 

 

16 – REVY E A COMISSÃO DE ESTUDOS 

  

 O Governo Imperial chamou ao Brasil o engenheiro Jules 

J. Tevy para estudar o problema das secas. Revy, vindo ao Cea-

rá, efetuou os estudos de três açudes – Boqueirão de Lavras, 

Cedro e Itacolomí, apresentando um relatório dos trabalhos rea-

lizados em Lavras. 

O estudo do engenheiro J. Revy sobre as planíncies do Ja-

guaribe informa que as mesmas “estão situadas entre Aracati e 

a cidade de Limoeiro, estendendo-se mesmo além, até um lugar 

denominado Boqueirão do Cunha, a 115 quilômetros de Araca-

tí. Forma uma superfície ininterrupta de terrenos com a largura 

de cerca de 10 quilômetros, em todo este comprimento. Em dois 

terços, pelo menos são tão lisas como a superfície de uma mesa. 

A terra é formada pelos mais belos solos de aluvião com a es-

pessura média de 4 a 5 metros”.152 Tudo o que se escreveu, pos-

teriormente, sobre as planíncies do Jaquaribe tem apoio nos es-

tudos de Revy. 

Essas planícies são formadas por depósitos aluviais que 

descansam “sobre área limpa e grossa, idêntica à do canal do 

                                                 
152 – “Relatório apresentado ao Secretário de Estado José Antônio Saraiva” – 

Rio de Janeiro – 1881 – Pág. 5. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

158 

Jaguaribe perto das ditas planícies”.153 A área cultiválvel ele-

vou-se a 80.000 hectares de terras riquíssimas, que seriam ga-

rantidas pela irrigação, se nelas fossem construídas as barragens 

necessárias. 

Falando sobre o Boqueirão do Cunha, informou Revy que 

se encontra a 115 quilômetros de Aracati e é o término das 

grandes planíncies do Jaquaribe. A elevação do terreno nesse 

ponto é 50m, 60 acima do nível do mar e “com exceção de al-

gumas nesgas de terras próprias para cultura, pode-se dizer que 

a extensão situada entre Boqueirão do Cunha e a vila de Jagua-

ribe, com a distância de 45 quilometros, é um deserto de rochas 

sem nenhum valor para fins agrícolas”.154 Da planíncie do Sal-

gado, Revy disse apenas que está a 245 quilômetros de Aracati e 

a 143 metros acima do nível do mar. Situadas na confluência 

dos rios Jaquaribe e Salgado, as planícies do Icó são semelhan-

tes às do vale inferior do Jaquaribe, em Russas e Limoeiro, com 

uma área cultivável de 1.000 hectares, aproximadamente. 

As mesmas observações de Gardner são feitas por Revy 

quanto à configuração dos terrenos. Depois de Icó as planícies 

de aluvião são sucedidas por formações rochosas, limitando as 

margens do Salgado até o Boqueirão de Lavras. Durante quase 

quarenta anos foi discutida a possibilidade de que ia ser constru-

ído um açude. Revy fez o estudo topográfico da bacia, orçou a 

obra, inclusive o valor da então aldeia de Lavras, concluindo 

                                                 
153 – Idem. 
154 – Idem. 
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que tudo importaria em cinco mil seiscentos e trinta e três con-

tos, incluindo duzentos contos para a expropriação de Lavras e 

cem contos para indenização das terras agrícolas, cobertas pelo 

reservatório. 

Os estudos que Revy realizou no Boqueirão de Lavras re-

velaram aspectos interessantes da região, que impressionaram 

sobremodo o engenheiro francês, a ponto de torná-lo partidário 

da construção do açude. “As vertentes dos vales de Lavras e 

Carirí estendem-se até os limites das províncias da Paraíba e 

Pernambuco. As bacias destes vales são cercadas de montanhas 

e grande altura, contendo diversos rios grandes e grande núme-

ro de rios pequenos, estendendo-se na distância de 250 quilo-

mentros. Durante a estação chuvosa todos estes rios trazem 

grande volume dagua; durante a estação secca, pelo contrário, 

os seus leitos ficam vazios, com a exceção da algumas funda-

ções chamadas Poços, nas quais a água é conservada por pe-

quenas fontes subterrâneas. Uma cheia regular do rio Salgado 

chega ao nível de 3 metros acima do poço do Boqueirão. A in-

clinação do vale de Lavras é quase um metro por quilômetros, 

portanto as águas deste lago estendem-se pelo vale acima na 

distância de 38 quilometros, pelo menos do Boqueirão”.155 

Trabalho técnico, realizado com objetivo definido, Revy 

nele estabeleceu as vantagens decorrentes da construção do açu-

de do Boqueirão de Lavras, informando que “um milhão de me-

tros cúbicos chegariam, seguramente, do reservatorio de Lavras 

                                                 
155 – Idem – Pág. 8. 
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às planícies de Limoeiro e de Russas para servir à irrigação 

durante os doze mezes, garantindo um suprimento abundante 

dagua para a irrigação de 50.000 hectares de terra. Estes nú-

meros são tão grandes e de tal peso que devem pesar na con-

templação do efeito que tais obras produziram sobre o futuro da 

província do Ceará”.156 Revy refere-se, ainda, às culturas prati-

cadas, então no vale do Jaguaribe, limitadas a manuntenção es-

cassa de uma população reduzida. Ao tempo dos estudos de Ju-

les J. Revy, a situação econômica e demográfica do baixo e mé-

dio Jaguaribe era bem diferente da atual. Quantos estudos do 

açude do Boqueirão de Lavras foram concluídos e, posterior-

mente, abandonada à possibilidade de sua construção, por inviá-

vel, entrou no cenário dos problemas cearenses a idéia da cons-

trução do açude de Orós, cujos estudos iniciais foram sustenta-

dos em 1911, em uma reunião íntima no Palácio da Luz, quando 

governava o Estado o Comendador Antônio Pinto Nogueira 

Acioli, segundo nos informou, em conversa, o engenheiro Dr. 

Tomaz Pompeu Sobrinho.157 Decorido quarenta anos. Continu-

am os debates na imprensa e no Parlamento, em defesa da cons-

trução de Orós... Em 1922, quando foram iniciadas as Obras do 

Nordeste, no Governo Epitácio, a construção do Orós foi avalia-

da em 200 mil contos, excluídas as obras complementares de 

                                                 
156 – Idem – Pág. 12. 
157 – Posteriormente, em trabalho publicado no “Boletim da Secretaria da 

Agricultura e Obras Publicas” do Ceará (N. 2 – Junho de 1951 – Págs. 70 a 

76) o Dr. Tomaz Pompeu Sobrinho confirmou o que me disse particulamente. 
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irrigação. Atualmente atingira a soma fabulosa de um milhão de 

contos ou mais. 

Como o Relatário de Revy foram levados à presença impe-

rial, em 1882, os projetos dos três grandes açudes Boqueirão de 

Lavras, Itacolomí e Cedro, este último no município de Quixa-

dá. O Cedro foi, felizmente, construído, mas os dois primeiros 

passaram para o domínio das lendas... O Governo, em fins de 

1884, aprovou o projeto do Cedro, razão por que Revy voltou ao 

Ceará para iniciar os trabalhos, mas em 6 de Maio de 1886 fo-

ram suspensos os serviços e dissolvida a Comissão, para, em 

1888, ser reorganizada, ainda sob a direção de Revy. Em 1889 

tiverem reinício os trabalhos, mas, proclamada a República, em 

Dezembro de 1889 foi mais uma vez dissolvida a Comissão. 

Reorganizada em 19 do mesmo mês, tendo já como chefe o en-

genheiro Ulrico Mursa, que propôs várias modificações no pro-

jeto Revy, no dia 15 de Novembro de 1890 foram reiniciados os 

trabalhos, para em 1891 serem mais uma vez suspensos, justa-

mente no ano em que os técnicos esperavam concluir a barra-

gem. Por isso, em 1899 ainda não estava concluído o açude do 

Cedro.158 

Somente em 1906 o açude de Cedro foi ultimado. O Dr. 

Afonso Pena, presidente eleito da República, quando visitou 

Quixadá e contemplou o lençol líquido do Cedro, esternou um 

pensamento infeliz, dizendo: – “É muito lindo, mas é uma inuti-

                                                 
158 – Coleção Barão de Studar, Documentos do Instituto do Ceará - Vol. 

5.1.4. 
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lidade!” Expressão que corresponde ao modo de pensar de vá-

rios presidentes da República, entre os quais merecem destaques 

os Drs. Arthur Bernades e Washington Luiz. 

O açude do Cedro, como os demais construídos no Ceará, 

não correspondeu ao objetivo a que se destinava. Tem faltado 

aos planejadores uma visão econômica da obra, orientada no 

sentido da defesa das populações rurais atingidas pelas secas, 

pois, como são realizadas, as terras beneficiadas continuam em 

poder dos proprietários, que não obedecem, por conveniência 

particular, ao plano técnico, deixando as mesmas abandonadas, 

não celebrando contratos de arrendamento, não aceitando a ori-

entação dos técnicos especializados em obras de irrigação. 

 

17 – O OTIMISMO DE O’MEARA E AS PLANÍCEIS DO 

JAGUARIBE 

 

Outro engenheiro inglês especializado em obras de irriga-

ção, P. O”Meara, visitou o Caerá e as planícies do Jaguaribe, 

escrevendo, em 1894, um relatório interessante sobre a irrigação 

do vale do Jaguaribe, traduzido do inglês pelo engeheiro M. 

Arrojado Lisboa. O’Meara, como Revy, apresentou planos 

econômicos e defendeu a sua conveniênca, sendo que na propos-

ta feita por O’Meara, as despesas com a construção do açude do 

Boqueirão de Lavras seriam duplas em relação ao plano Revy. 

Na apresentação do plano econômico para a exploração das ter-

ras beneficiadas, O’Meara menciona os produtos que fariam a 

grandeza não só do vale do Jaguaribe, mas de todo o Ceará. 
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Falando sobre as planícies do Jaguaribe, P. O’Meara decla-

ra que elas “compreendem uns 80.000 hectares das mais férteis 

terras que se encontram no Brasil. Devido, porém, à falta da-

gua, no tempo próprio para a lavoura, tem estado estas terras e 

ainda estão praticamente sem aproveitamento. O Jaguaribe 

seca inteiramente durante oito ou nove mezes, todos os annos, e 

as chuvas, embora não sejam de forma alguma diminutas, são 

por demais irregulares e incertas para que a agricultura seja 

tentada sem algum auxílio artifical. Uma dilatada área destas 

planícies é, todavia, recoberta de florestas de carnahubeiras, 

que produzem uma quantidade limitada de cêra de uma espécie, 

que começa a encontrar mercado na Europa, e partes do leito 

do Jaguaribe são utilizadas na estação secca para a lavoura do 

algodão, milho, tabaco, feijões, etc., que ali dão em quantidade 

suficiente para exportação em pequena escala”.159 O engenheiro 

inglês, no citado documento, estudou as panícies do Icó e os 

meios de transportes usados então, informando, ainda, as condi-

ções em que os mesmos se faziam. Registrou, outrossim, uma 

das fases vivas da economia dos sertões do Icó, determinate do 

deslocamento do comércio de Aracati e Icó para Fortaleza, em 

virtude da construção da R.V.C, cujos trilhos já alcançavam 

Quixadá. 

O transporte em carros de bois, hoje desaparecidos nos ser-

tões nordestinos, é descrito por O’Meara em termos simples. “O 

                                                 
159 – “A irrigação do vale do Jaguaribe” – In “Revista do Instituto do Ceará” 

– Tomo XXXII – 1918 – Pág. 92. 
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trafego nestas estradas é grande e se faz em parte por lotes de 

seis a 10 juntas de bois, encangados a carroças ou carros de 

duas rodas, sendo o peso comum para seis juntas 80 arrobas de 

15 kilos cada uma, isto é, cerca de 1,4 tons, si bem tenha eu 

visto uma de três toneladas puxada por 10 juntas, dizendo-se me 

que o caso não era extraordinário; em parte o trafego se faz por 

bestas, cuja carga ordinária é de perto de 12 arrobas, ou 3 1|2 

quintais inglezes. Os carros de bois levam 15 dias para fazer o 

caminho entre Aracatí e Lavras; as bestas fazem-no em uma 

semana, na volta gastam quatro e duas semanas respectivamen-

te. Cerca da metade do tráfego do interior passa por Lavras e 

Icó, atravessando em costa de bestas uma região brava de perto 

de 133 milhas para Quixadá. Dahi é despachada pela estrada 

de ferro de Baturité para o porto de mar de Fortaleza, capital 

do Ceará. Esta via férrea trafega já até Quixeramobim, além de 

Quixadá, umas 31 milhas. Seu ulterior percurso, já estudado, 

passará a 32 milhas de Lavras. A região intermedia, porém, é 

muito bruta e não se pretende ligá-la com Lavras ou com as 

paragens baixas do Jaguaribe”.160 O’Meara reconstitui uma das 

páginas da vida econômica de duas cidades – Aracati e Icó. A 

primeira perdeu para a segunda quando esta se tornou o centro 

de convergência do comércio do interior, perdendo, por sua vez, 

para Fortaleza quando as pontas dos trilhos da R. V. C. atingi-

ram Quixadá e, logo depois, Quixeramobim, passando a primei-

ra destas duas cidades a liderar o comércio interior, entrando Icó 

                                                 
160 – Idem – Pág. 94. 
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em colapso econômico em face do desaparecimento dos com-

boios de carros de bois que percorram os sertões. 

O engenheiro inglês propôs reformas fundamentais nos 

planos de Revy, elevando as possibilidades da represa de La-

vras, expressando-se assim: – “Mantendo no meu plano toda a 

altura de 40 metros, recomendada pelo Sr. Revy proponho cons-

truir a represa em duas secções, a primeira elevando-se a 30 

metros de altura e contendo metade do suprimento proposto; a 

segunda, cuja construção pode ser adiada, se for necessário, até 

muito depois da conclusão da primeira, para se executada com 

uma altura total de 40 metros, de modo a comportar todo o su-

primento de 1.500 milhões de metros cúbicos dagua. Proponho 

também construir as obras de distribuição, excepto as barra-

gens das galerias de despejo ou anicuts, em duas secções, cons-

tituindo a primeira de um canal de irrigação, através do vale do 

Jaguaribe, cerca de 120 quilometros (80 milhas) de comprimen-

to da barragem de São João até Aracaty; e a segunda de dois 

canaes laterais, divergindo ambos da mesma barragem, para 

cada lado do rio, diminuindo gradualmente em capacidade estes 

canaes em cada lado do rio, diminuindo gradualmente em ca-

pacidade estes caaes em cada secção, á proporção que descem 

o vale”.161 

Os aspectos que o projeto de O’Meara oferece foram intei-

ramente superados pelas condições econômicas da vida moder-

na. O preço de hectares de terras agrícolas, o rendimento das 

                                                 
161 – Idem – Pág. 96. 
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mesmas, o valor da produção são temas que correspondem atu-

almente a um novo padrão de vida. A história social das secas 

apresenta as mudanças experimentadas pela técnica, na explora-

ção da terra, sem descer aos comentários relacionados com os 

processos científicos, que constituem uma especialidade relacio-

anda com a história econômica regional. É do conhecimento 

geral a supervalorização da terra, do trabalhador rural, da produ-

ção agrícola, bem dos rebanhos, tudo isto em função do cresci-

mento domográfico e, conseqüentemente, econômico. É assim 

que o açude do Boqueirão de Lavras, cujo orçamento feiro por 

O’Meara eleva-se a Cr$ 11.271.070,00, havia sido, 11 anos an-

tes, orçado, por J. Revy, em Cr$ 5.633.000,00. Em pouco mais 

de um decênio sente-se uma majoração superior a 50%, bastante 

sensível mesmo tendo-se em consideração o aumento de obras 

proposto por O’Meara. Isto porque Revy operara com um câm-

bio de 20 dinheiros por mil reis, enquanto seu sucessor operara 

com câmbio onde mil reis valiam apenas 10 dinheiros. Hoje não 

temos mais variações de câmbio. A alta da libra e do dólar colo-

cou a moeda brasileira sob condições de inferioridade no merca-

do internacional.162 

                                                 

162 – Os que desejarem conhecer as particularidades técnicas das construções 

propostas por Revy e O’Meara devem recorrer aos trabalhos de Tomaz Pom-

peu de Souza Brasil intitulados “O Ceará na Exposição de Chicago” (Tipo-

grafia d’A República – Fortaleza – 1893) e “O Ceará no começo so Século 

XX” (Tipo-litografia a vapor – Fortaleza – 1909). 
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Era costume dos estudiosos dos problemas da seca compa-

rar os trabalhos realizados na Índia, no Egito e nos Estados Uni-

dos com o que se pretendia fazer no Nordeste seco. Como sim-

ples método de estudo de duas regiões sujeitas aos mesmos pe-

rigos das estiagens prolongadas, seria admissível a comparação, 

mas como método de aproximação dos problemas, não se com-

preende que sejam estabelecidos pontos de contato entre regiões 

sujeitas às grandes fomes, mas cuja diversidade dos meios geo-

gráficos, formações sociais e tendência do povo impedem um 

estudo comparativo dos problemas com o objetivo de se adotar 

as mesmas soluções. Os Estados Unidos e o Brasil podem servir 

de paralelo, sob alguns aspectos, porque são habitados por popu-

lações livres. As demais regiões, Índia ou África, onde o regime 

colonial ainda predomina, têm aspectos sociais divergentes, ape-

sar das grandes obras realizadas nestas duas regiões. No Nordes-

te brasileiro sente-se um clima econômico mais liberto da com-

pressão metropolitana, com todas as desvantagens em que vivem 

as populações nordestinas em relação às demais populações das 

áreas do Brasil de clima mais propício. 

 

18 – WAPAEUS, RÉCLUS E O CLIMA DO NORDESTE 

 

 Escreveram, ainda, no século XIX, sobre o clima do Nor-

deste seco J. E. Wapaeus e Élisée Réclus. 

A História das Secas comporta, quando tratamos de sua in-

terpretação social, o comentário do pensamento dos mestres que 

estudaram os nossos problemas, apresentaram o Brasil ao mun-
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do, através de sua natureza, dos seus produtos, dos seus habitan-

tes. Ainda que fosse mínima a contribuição dos dois geógrafos 

acima referidos sobre o Nordeste seco é digna de ser conhecida, 

pois representa o pensamento de quem interpretou uma fase de 

nossa história, apresentando sua concepção sobre o que sentiu 

em contato com uma natureza inteiramente desconhecida para o 

homem europeu. 

Ocupando-se dos climas do Brasil, Wapaeus dividiu-os 

em três tipos: clima marítimo, ao longo do litoral, com pequenas 

variações, e clima interior, compeendendo duas partes, “uma 

pequena ao norte, quente de temperatura igual, muito úmida, 

outra ao sul em que os contrastes das estações estão mais acen-

tuados”.163 Os vários tipos de clima, a que Wapaeus chama de 

continental, acompanham as modifiações impostas pelo relevo, 

florestas e rios interiores, sendo as mais importantes as registra-

das na bacia do rio São Francisco. Referindo-se a pluviosidade, 

escreve o aludido autor que “o fenômeno das chuvas liga-se 

naturalmente as condicões topográficas do vale. Os ventos que 

sopram do mar devem depositar sob a forma de chuva a umida-

de que arrastam, nas cadeias de montanha ao lado original”. E, 

linhas adiante, acresenta que “as secas dependem, como no Ce-

ará, da maior ou menor elevação dos ventos e da sua velocida-

de”.164 É uma das interpretações mais próximas da realidade 

                                                 
163 – “Geografia Física do Brasil” – Tradução de J. Capistrano de Abreu e A. 

do Vale Cabral – Tipografia de G. Louzinger e Filhos, Rio de Janeiro – 1884 

– Pág. 163. 
164 – Idem. Pág. 171. 
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nordestina que aparecem na literatura geográfica da época, sobre 

o clima do Nordeste seco. O Senhor Tomaz Pompeu de Souza 

Brasil forneceu a Wapaeus os elementos indispensáveis ao estu-

do do clima da região, sendo a “Memória sobre o clima e seccas 

no Ceará” citada constantemente pelo autor de “Geografia Fí-

sica do Brasil”. Não obstante, falando sobre a distribuição das 

chuvas, diz Wapeaus que o início das mesmas, para Pernambu-

co, tem lugar em Março e termina em Agosto, o que revela o 

desconhecimento das condições do interior do Estado vizinho, 

cujas chuvas caem entre Fevereiro e Janeiro, na área sertaneja de 

Salgueiros a Arco Verde. O mesmo equívoco ocorre quanto ao 

Piauí, onde as primeiras chuvas têm lugar em Outubro. Tanto as 

chuvas das matas, como dizem os carirenses, como as do Piauí, 

no expressar do sertanejo cearense, prenunciam o inverno na 

região semi-árida do Nordeste. 

Falando sobre a estação das secas, Wapaeus escreve que 

“as chuvas são mais abundantes a partir de uma distância de 

100 quilômetros do Rio São Francisco, nas terras mais altas 

que em muitos lugares formam cadeias de montanhas e elevados 

chapadões. Mas ai mesmo se manifesta às secas que assolam 

frequentemente e, ás vezes, durante anos sucessivos, uma vasta 

área de ambos os lados do rio, compreendendo grandes porções 

de Pernambuco e da Bahia e o extremo norte de Minas Ge-

rais”.165 

                                                 
165 – Idem Pág. 170.  
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Élisée Réclus, ocupando-se do nosso clima, falou sobre 

as crises clímicas, informando que “as grandes sêcas não têm 

uma periodicidade regular, bem estabelecida, se bem que os 

naturais do país prevejam de ordinário a repetição de flagelo de 

10 em 10 anos. Ás vezes dura só um ano o período sêco; outras 

vezes seguem-se duas ou três estações sem que a terra sedenta 

receba a quantidade dagua necessária às plantas. Quando isto 

acontece, secam as fontes, os grandes rios transformam-se em 

poços isolados de distância em distância, a relva queimada faz-

se poeira, as árvores morrem. As aves emigram para as monta-

nhas do Piauí, é mister conduzir o gado para os altos vales dos 

montes privilegiados e alimentá-los com folhagens cortadas 

antes da seca e depois, quando nem este alimento existe mais, 

cumpre fugir se ainda é tempo de evitar a morte dos ani-

mais”.166 

Malgrado pequenas falhas de observação, Réclus escre-

veu páginas interessantes sobre as condições do clima, da vege-

tação e da fauna. Seu autor, geógrafo de nome universal, poderia 

ter deixado documentação mais completa sobre o clima do Bra-

sil, pois viveu o período em que as investigações sobre a irradia-

ção solar e as manhas solares impressionaram os estudiosos de 

meteorologia. Não obstante, seu trabalho é um dos estudos de 

valor publicados sobre o Brasil, pela cópia de matéria informati-

va, de caráter demográfico, etnográfico e econômico. Falando 

                                                 
166 – “Estados Unidos do Brasil” – Tradução de B. F. Ramiz Galvão – E. 

Garnier, Livreiro Editor, Rio de Janeiro – 1900 – Pág. 159. 
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do Ceará, informa Réclus que “pertencem os cearenses às três 

raças; dos antepassados aborígenas herdaram a resignação, a 

tenacidade, o espírito da astúcia, levado até a diplomacia; dos 

negros, a iniciativa, a jovialidade, a benevolência; dos brancos, 

a inteligência e a força. Além disso, o clíma influiu no seu cará-

ter, obrigando-se às resoluções prontas, a uma rápida acomo-

dação ao novo meio. Frenquentemente os sertanejos acossados 

pela seca têm de deixar suas habitações para refugiarem-se nas 

cidades, onde se entregam a diversas indústrias. Por vezes são 

obrigados a expatriar-se completamente, e em todas as regiões 

limítrofes econtram-se emigrantes destes sóbrios trabalhadores 

ousados e empreendedores. Deve-se a eles, sobretudo, a cres-

cente prosperidade da Amazônia”.167 É um trecho vivo do Nor-

deste seco, onde as populações, não só do Ceará como do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e sertões de criar de Permambuco con-

tinuam a mesma vida instável do século passado, olhando a 

Amazônia ou São Paulo como centro de atração, para onde con-

vergem nas crises econômicas determinandas pelas secas totais 

ou parcias. O movimento migratório mais se acentua com o 

crescimento demográfico do interior, ante uma reduzida produ-

ção agrícola e o descréscimo alarmante dos rebanhos. 

Muitas são as causas que contribuem para a redução da 

produção e destruição dos rebanhos. Pelas mesmas, porém, não 

respondem os sertanejos que emigram, pois seu poder aquisitivo 

                                                 
167 – Idem – Pág. 163. 
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está longe de corresponder às novas condições de vida determi-

nadas pelo aumento contínuo do preço das utilidades.  

Não podendo resistir ao desequilíbrio econômico em que 

vive, o sertanejo é forçado a abandonar a terra, na ilusão de en-

contrar melhores ganhos em outras regiões. Emigrou no século 

passado e continua emigrando neste século. É um imperativo do 

meio a que não pode fugir, até quando uma política agrária mais 

efeciente seja posta em prática pelos governantes, aproveitando 

melhor as terras devolutas, divindo em lotes as áreas de irriga-

ções dos açudes e distribuindo-as entre os trabalhadores rurais 

mediante condições econômicas realizáveis. 
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CAPÍTULO III 

 

A SECA SEGUNDO OS TÉCNICOS,  

POLÍTICOS E ADMINISTRADORES  

DO SÉCULO XIX 
 

 

1 – PRIMEIROS DECÊNIOS DO SÉCULO XIX 

 

Como os homens do século passado (engenheiros, admins-

tradores, políticos e estudiosos dos problemas nacionais) viram 

o fenômeno das secas? E que fizeram para melhorar as condi-

ções de vida da região atingida pelo flagelo e amparar as popu-

lações? Eis duas perguntas que interessam a quem deseja, nos 

dias atuais, escrever uma História das Secas, tendo como objeti-

vo fazer uma interpretação social dos fatos decorrentes das cri-

ses clímicas. 

No calendário das secas, a primeira manifestação do ho-

mem em defesa das populações rurais registra-se em 1832, na 

primeira adminstração do Senador Padre José Martiniano de 

Alencar, que estabeleceu, em lei especial, um prêmio ao proprie-

tário que construísse, em imóvel que lhe pertencesse, um açude. 

A visão do admistrador e político reconheceu, de início, a im-

portância da construção de reservatórios, como fatores de prote-

ção da propriedade e de região onde a ausência de água ocasiona 
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tantos danos ao homem, impedindo seu desenvolvimento eco-

nômico e social.  

O Senhor Padre José Martiniano de Alencar era um dos 

conhecedores da região atingida pelas secas. Viajou pelos ser-

tões, sentindo a grandeza do flagelo, pois, filho de agricultor e 

criador nos sertões pernambucanos e no vale do Cariri, teve 

oportunidade de verificar os prejuízos que as secas ocasiona-

vam. Daí o interesse que tomou pelo problema, ao assumir o 

governo da Província natal. 

A seca de 1825 causou grandes prejuízos às populações in-

teriores, ao lado das recém findas lutas políticas em que a famí-

lia Alecar tomou parte ativa. Os fatos eram bem vivos ao tempo 

em que o Senhor cearense assumiu o governo da província. Sa-

bendo do sofrimento dos seus patrícios e correligionários, procu-

rou ir ao encontro dos seus interesses, premiando aqueles que 

construíssem reservatórios que seriam a salvação do homem e 

dos rebanhos. A política econômica de recuperação do Senador 

Alencar não teve continuadores no Século XIX.  

Decorridos vinte anos de seca catastrófica registrou-se ou-

tra de iguais proporções, além das parciais, minoradas pela cons-

trução de açudes iniciada ao tempo do Senador Presidente. 

Decorridos dez anos da catástrofe de 1845, o Governo Im-

perial, de acordo com a Lei 884, de 1856, nomeou uma comis-

são de engenheiros e naturalistas para explorar o interior de al-

gumas províncias e colher material para os museus nacional e 

provinciais. Não mencionou, no documento de constituição da 

Comissão, o problema das secas. Faziam parte da aludida co-
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missão F. Freire Alemão, botânico; G. S. Capanema, geólogo; J. 

M. Silva Coutinho, geólogo; Giacomo Raja Gabaglia, topógrafo; 

A. Victor Borja Castro, topógrafo; e Antônio Gonçalves Dias, 

entnòngrafo. Destes, apenas Gabaglia e Capanema esrcreveram 

sobre as secas, apresentando sugestões que não foram adotadas. 

O plano de recuperação da terra, cuja execução fora inicia-

da pelo presidente Alencar, representava uma etapa avançada, 

ante o estado cultural do Ceará, pois incluiu um movimento de 

colonização das terras devolutas da Província e introduziu, no 

Orçamento para 1837, a importância de três contos de réis para a 

vinda de colonos estrangeiros. Não teve o Senador Presidente 

oportunidade de executar seu plano administrativo, do qual fazia 

parte a extinção do banditismo, resultante das guerras civis e das 

crises climatéricas. As mutações políticas do Império foram 

mais fortes do que a defesa dos interesses da coletividade de 

uma região que deveria lutar no decurso dos tempos com os 

mesmos problemas. 

A bibliografia das secas é pobre de informações, na pri-

meira metade do século passado. Os homens políticos, depois do 

presidente José Martiniano de Alencar, descuraram do proble-

ma, sendo pouco os trabalhos que apareceram a respeito, em 

livros ou em jornais. As Histórias ou Memórias das províncias 

ocupam-se apenas incidentemente do assunto. É assim que José 

Bernardes Fernandes Gama, referindo-se as secas, em 1844 es-

creveu que “a agricultura não chegou ainda ao estado de gran-

deza de que é susceptível, porque tem, constantemente, lutado 

com dous cruéis obstáculos: as sêcas e as estradas... O sertão 
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paga uma contribuição avultada, é pois toda a justiça que se 

neutraliza o grande mal que o abrasa: as sêcas”. 168  

A situação dos sertões secos de Permambuco, no século 

XIX, era idêntica à dos demais Estados do Nordeste e outras 

regiões expostas ao flagelo, agravada pelo isolamento das popu-

lações inteiriores, que viviam apenas da criação em suas fazen-

das, onde às vezes construíam açudes para a defesa dos rebanhos 

e praticavam uma incipiente agricultura em que predominava a 

cultura da cana ou do algodão. Das barragens daqueles tempos 

encontramos ainda em perfeito estado de serventia uma na fa-

zenda Santa Rosa, município de Salgueiro, construída por meu 

avô materno, filho da região, e outra em Ipueiras, distrito do 

atual município de Serrita. 

Não melhoraram as condições de vida dos sertanejos per-

nambucanos durante todo o século passado e as primeiras déca-

das do atual. Antes, viveram a mesma vida de abandono das 

populações das demais províncias ou Estado da região semi-

árida. Somente depois de 1922, um sopro de renovação se fez 

sentir nas terras secas, com as obras iniciadas no governo Epitá-

cio Pessoa, tais como abertura e construção de estradas de roda-

gem, uma das quais ligou os sertões de Petrolina ao Recife, arti-

culando os grandes centros comerciais do interior com a capital 

pernambucana. 

Com a execução das obras iniciadas durante o governo do 

General Dutra, no rio São Francisco, estará resolvido em grande 

                                                 
168 – “Memória Histórica da Província de Pernambuco” – Vol. 1º. – Pág. 68. 
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parte o problema pernambucano, assim como a Paraíba teve 

alguns dos seus problemas solucionados com a construção dos 

açudes São Gonçalo, Mãe d’Água e Curema, bem como dos 

respectivos canais de irrigação, que iniciaram uma nova idade 

para a agricultura e pecuária paraibana. O Ceará e o Rio Grande 

do Norte continuam esperando um homem capaz de resolver a 

situação humilhante em que se acham, criadas pelas crises clí-

micas, embora o Ceará possua resevatórios apreciáveis pelo vo-

lume dágua que acumulam, faltando os canais de irrigação in-

dispensáveis para o aproveitamento das terras. São simples lagos 

artificiais que apenas servem para deleitar as vistas dos turistas e 

o abastecimento dágua às populações localizadas na sua bacia. 

 

2 – VIRIATO DE MEDEIROS E SUA TEORIA DA  

PREDIÇÃO DAS SECAS – CRÍTICA DO SENADOR 

TOMAZ POMPEU DE SOUSA BRASIL 

 

Os nossos antigos historiadores não deram ao problema da 

seca a importância que merece. Três “Histórias do Ceará” es-

critas no século passado (a de Tristão de Alencar Araripe, a de 

Théberge e a de Catunda) não trazem uma página sequer sobre o 

fenômeno clímico que tantos danos ocasionaram e continuam 

causando à terra cearense. Nos demais Estados do Nordeste se-

co, o mesmo aconteceu. Os historiadores não tomaram conhe-

cimento, no século passado, da extensão dos prejuízos resultan-

tes das secas. Limitaram-se a ligeiras informações, simples re-

gistros sem cometários, excluídos os trabalhos de Rodolfo Teó-
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filo, Senador Pompeu, Theofilo e Phelippe Guerra, que ficaram 

clássicos. A grande seca de 1845 deixou profundas cicatrizes na 

economia nordestina, determinando as primeiras medidas do 

governo e o aparecimento dos primeiros trabalhos escritos sobre 

o assunto. 

O engenheiro Viriato de Medeiros foi autor de um dos 

primeiros estudos sobre as secas, tomando como orientação do 

seu trabalho as condições geográficas da região.  

A situação da então província, as condições de vida do 

homem, as dificuldades de transporte, a comparação entre as 

províncias do Sul e as do Norte, são aspectos que ocupam a 

atenção do articulista, que registra as conseqüências da seca. As 

sinalando o retardamento do auxílio do Governo, o qual chega 

sempre tarde para atender às necessidades das populações esgo-

tadas, Viriato de Medeiros afrma que “não se podem estender, 

são limitados aos poucos pontos da Província banhados pelo 

mar. Daí aos centros de sofrimentos medem enormes distâncias 

de desertos invencíveis porque falta o motor animal, e não há 

substituto para ele, isto, porém, não priva que em breve se espa-

lhe a notícia de tão almejado socorro. Viajens impossíveis, ins-

tigadas pelo princípio da própria conservação, são empreendi-

das através de todos os inimigos da vida, e cordões de miserá-

veis entes, com pés descalços e cabeça exposta e corpo apenas 

coberto e respirando fogo, vão ao caminho fatal”. Termina a 

seca, continua o articulista “a população da Província se acha 

grandemente diminuída, já pela forte emigração, já pela morta-

lidade trazida pelo estado anormal porque passou. As fortunas 
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dos que restam estão reduzindas a proporção de economias de 

um dia, e o comércio tem de esperar anos, para que se cumpram 

as promessas passadas e se animem as futuras”.169 

Viriato de Medeiros entrou em considerações sobre os ma-

les ocasionados pelas secas e os meios de evitá-los ou diminuir 

as suas conseqüências. Fez um estudo interessante sobre as cau-

sas das secas e como combatê-las. A orientação científica do 

autor o coloca ao lado dos que defenderam o plantio de árvores 

ou o reflorestamento intensivo, a construção de açudes e de ca-

nais de irrigação e a instalação de postos meteorológicos, sob o 

fundamento de que os mesmos podem prever, pela comparação 

dos dados colhidos no decorrer de séries anuais a repetição de 

seca. Viriato de Medeiros julgou fundamental a instalação dos 

postos meteorológicos, com o objetivo de predizer os anos se-

cos, que julgou cientificamente viável, pois um grande número 

de postos distribuídos pelo interior do Estado dará bons resulta-

dos “quanto à predição das sêcas, único meio de evitar as suas 

conseqüências” cuja teoria se reduz ao seguinte: – “Estamos 

persuadidos que as sêcas podem mesmo ser preditas dous ou 

três anos do seu aparecimeto, porque não nos parece natural 

que por salto se passe de uma serie de anos de grandes estações 

chuvosas, a 20 mezes e mais sem chuva alguma. Somos induzi-

dos a crer que entre estes dois estremos ha um meio de anos de 

chuvas escassas, que pouco a pouco vai diminuindo até que as 

                                                 
169 – “O Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco” – In “Correio Mercan-

til” (8, 9 13 de Maio de 1859) e “Reforma” (1877). 
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condições atmosféricas mudam de todo e elas se extingem”.170 A 

comprovação do fato, sob o ponto de vista científico, o articulis-

ta deixa aos postos meteorológicos. Sua teoria prende-se à in-

fluência das manchas solares sobre as secas, embora ainda não a 

conhecesse, quando escreveu seu trabalho. 

O pensamento de Viriato de Medeiros, colocado ao tempo 

em que foi apresentado à consideração dos estudiosos e adminis-

tradores, não teve repercussão, merecendo considerações críticas 

somente quando foi republicado, anos depois, em órgão da Cor-

te. 

O Senador Tomaz Pompeu de Sousa Brasil opôs-se à cons-

trução de uma rede de postos meteorológicas, publicando uma 

série de artigos em que criticou os pontos de vista de Viriato de 

Medeiros. Pompeu, criticando a teoria da formação das chuvas, 

afirmou, entre outras coisas, que “na opinião do Sr. Viriato, a 

causa das sêcas que, em épocas incertas, flagelam algumas pro-

víncias do norte, é um fato inevitavel, fatal, que dadas certas 

evoluções atmosféricas, necessariamente terá de realizar-se”, o 

que, no entender do senador cearense, longe de constituir afir-

mação incontroversas, é, pelo contrário, bem duvidosa. Assegu-

rou Pompeu que “nenhum país sofre por falta de chuvas, por 

acha-se mais ou menos distante das fontes de evaporação, a fim 

de condenar como inúteis às massas dagua em qualquer região, 

como lagos, rios, fontes, ou outros focos de evaporação, porque 

a chuva afinal depende do fenômeno da condensação dos vapo-

                                                 
170 – Idem. 
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res, que só tem lugar onde as evoluções atmosfericas os condu-

zem”.171 

O trecho transcrito apresenta aspecto interessante de ques-

tão no início da segunda metade do século passado, quando a 

meteorologia ensaiava seus primeiros passos, procurando fir-

mar-se como ciência autônoma, tendo como mestres Maury, na 

América, e Busen, na Europa, enquanto as manchas solares im-

pressionavam os cientistas ingleses. Vivendo no Ceará e sendo 

sacedote, bacharel e político, o Senador Pompeu tomou-se de 

gosto pelos estudos regionais, especializando-se nos problemas 

relacionados com a economia cearense, acompanhando por isso 

o desenvolvimento da ciência do seu tempo e logrando ser um 

dos conhecedores da climatologia nordestina, razão por que seus 

estudos ainda hoje são consultados pelos que se ocupam do as-

sunto. Fazendo a crítica do trabalho de Viriato de Medeiros, do 

qual disse que se apoiava “na teoria de Maury para condenar, 

as infelizes províncias do norte á sua inevitavel fatalidade”, 

Pompeu passou em seguida a expor seu pensamento sobre “a 

teoria de zonas aereas e de calmas, de cujo jogo e equilíbrio 

resulta a chuva para certas regiões e a seca para outras. Se-

gundo Maury, perto do equador, como dos tropicos, acha-se 

uma zona ou região de calmas, cujos limites com a zona dos 

alísios são tão vagos e incertos como os das menções e brisas 

de mar e terra. A zona das calmas apóia-se sobre o oceano com 

                                                 
171 – “Reflexões aos estudos sobre as secas do Sr. Viriato” – In “Reforma” 

(Julho de 1877) 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

182 

o sistema inteiro dos ventos, em uma extensão que abraça o 

espaço de 10 a 15 graus ao norte e sul do equador, segundo o 

movimento do sol em sua declinação, atingido em agosto e se-

tembro seu limite setentrional, e em março e abril, o meridional. 

É, pois, uma zona movediça, oscilante ao norte e sul, segundo a 

declinação do sol, a chamada equatorial, à qual os alísios do 

norte e sul, que varrem a superfície do oceano, levam os vapo-

res aquosos, onde se elevando com o ar que os acarreta, se dila-

tam e perdendo, então, parte do calórico, tornam-se massas 

visíveis, formando nuvens. Essa aglomeração de vapores que os 

alísios como que Maury chama – anel equatorial de nuvens, que 

se estende e acompanha sempre a zona das calmas equatoriais. 

E quando esse anel de nuvens passa sobre tal ou tal região ter-

restre, leva para ali a chuva, e começa a estação chuvosa. E 

como o anel de nuvens acompanha necessariamente a zona 

equatorial das calmas, que de sua vez, oscila ao norte e sul, 

segundo a marcha do sol, acontece que essa zona com seu cor-

tejo nimboso nos mezes de março e abril atinge até 4 graus me-

ridional e em agosto e setembro aos paralelos de 15 a 20 

graus”.172 

Dentro da teoria de Maury, o Senador Pompeu desenvolve 

o estudo do clima cearense, referindo-se ainda às zonas das cal-

mas tropicais, cujos “países situados nos paralelos de 30 e 40 

graus, na Europa, Ásia e América, nos quais não chove ou cho-

ve muito pouco, acham-se os limites da zona das calmas do 

                                                 
172 – Idem. 
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Trópico de Câncer, onde o ar é muitas vezes mais sêco. Ora, 

como essa zona tropical oscila com seu sistema inteiro de cal-

mas e ventos, seguindo o sol, leva por onde passa a estação 

seca. Eis a zona de calma dos trópicos produzindo o efeito con-

trário ao que a equatorial produz”.173  

Um dos pontos de vista comuns a todos os que se ocupa-

ram do problema das secas no século passado, diz respeito ao 

reflorestamento das áreas atingidas pelo flagelo. Acreditando na 

influência da floresta na formanção de chuvas, aconselhavam 

sempre o plantio de árvores nas zonas devastadas, pois, naqueles 

tempos anteirores à seca de 1845, já era grande a destruição do 

revestimento florístico. O Senador Pompeu, a despeito de se 

opôr às idéias de Viriato de Medeiros, concorda, todavia com o 

reflorestamento por este aconselhado. 

Quem acompanha os estudos sobre a meteorologia do 

Nordeste brasileiro verifica que os de Maury não se distanciam 

muito dos ensinamentos modernos, que se apóiam nos estudos 

da circulação aérea, tendo como centro de interesses as grandes 

massas aéreas que constituem, entre outras, as frentes polares 

árticas, intertropical, polar interior, sendo os Atlas Meteorológi-

cos as fontes mais interessantes para o estudo das mesmas. 

 

 

 

 

                                                 
173 – Idem. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

184 

 

3 – BEAUREPAIRE ROHAN E O PROBLEMA DA  

PISCICULTURA NA PRIMEIRA METADE SO SÉCULO 

PASSADO 

 

O Marechal de Campo Henrique de Beaurepaire Rohan es-

creveu, em 1860, um opúsculo de 22 páginas, em que expõe seu 

pensamento sobre os meios de se combater as secas. Começa 

por confessar a praticabilidade do reflorestamento e da açuda-

gem, negando a viabilidade dos canais em comunicação com o 

Rio São Francisco e a construção das fontes artezianas. 

A opinião de Beaurepaire Rohan aproxima-se da de Viria-

to de Medeiros. Coloca-se, porém, contra a instalação dos postos 

meteorológicos, por julgar impraticável a predição das secas, 

com a série de medidas propostas por Viriato de Medeiros, tais 

como: – 1º) Os moradores fariam oportunamente retirada de 

seus gados para os lugares aonde as secas não chegam; 2º) O 

lavrador deixaria de vender o excesso de colheita, encheria seus 

celeiros para dois ou três anos. Rohan apresentou a objeção se-

guinte: – “Se um criador tivesse a felicidade de alcançar um 

lugar aonde as sêcas não chegam, devemos pensar que jamais 

teria o máo pensamento de voltar áquele aonde uma nova sêca 

o viria repelir. Respondendo ao segundo item, lembrou que“o 

lavrador não pode em caso algum deixar de vender o excedente 

a sua colheita, que é o único recurso de que dispõe para adqui-
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rir sal, ferramenta, vestuário e outras cousas necessárias à sua 

família”.174 

Uma página interessante do trabalho em apreço é a que 

descreve os sertões percorridos pelo autor em um período de 

seca, cujos tópicos transcrevemos pela atualidade que conser-

vam, apesar de decorridos mais de um século da observação 

feita: – “Na viajem que durante a sêca de 1827, fiz da Bahia à 

antiga capital do Piauí, tive ocasião de notar que a palavra rio 

nem sempre exprime naquelas paragens a idéia de um curso 

dagua permanente. Entendem também por elas as grandes tor-

rentes, que se formam na estação pluvial, verdade é que essas 

torrentes tomam, então, dimensões consideráveis, que se tornam 

bem semelhante aos mais caudalosos rios, mas logo que cessam 

as chuvam que os alimetam acidentalmente, sem que nenhum 

obstáculo se oponha á sua corrente, a pouco e pouco vão dimi-

nuindo as águas, até desaparecerem completamente, excepção 

de certos lugares mais depressos do leito, nos quais, por efeito 

de impermeabilidade do terreno, se conservam alguns mezes e 

se tornam os únicos recursos da população ambiente. Por oca-

sião daquele trajeto, em que percorri cerca de 200 léguas de 

sertões áridos, atravessei os leitos inteiramente sêcos de uma 

infinidade dessas torrentes. Era para ver o contraste com o ma-

gestoso São Francisco, o qual, provindo de fontes nativas, 

                                                 
174 – “Considerações acerca dos melhoramentos de que em relação às secas 

são suscetíveis algumas Províncias do norte do Brasil” – Rio de Janeiro – 

1870 – Pág. 5. 
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comserva as suas águas em todas as estações, ainda mesmo na 

mais rigorosa sêca”.175 

As observações de Rohan referem-se a 1827, quando os 

sertões baianos atravessavam uma seca que se estendeu até o 

Piauí, cujo início no Ceará e outras províncias do Nordeste seco 

se deu um 1825, prolongando-se até 1826. A descrição feita 

corresponde à que o General Cunha Mato, como ele próprio 

assinala, fez do que se passa no Nordeste de Goiás, que fica em 

situação desoladora quando ali ocorre uma crise climática. É 

interessante registrar-se que as crises clímicas não se manifes-

tam em um mesmo ano na extensão de todo o território sujeito 

às secas. Pode se apresentar em um Estado e não ser assinalada 

em outro pertencente à mesma área, no qual vem a se verificar 

um ano depois, como ocorreu em 1827 na Bahia. Fato idêntico 

sucedeu nas Alagoas, Estado em que a seca de 1932, comum ao 

Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, só se mani-

festou em 1936. 

As observações de Beaurepaire Rohan tiveram como obje-

tivo contestar Viriato de Medeiros quanto aos poços artezianos e 

à construção de canais de ligação com o rio São Franciso, apoi-

ando, porém, a construção de açudes. Sobre o assunto, Rohan 

esclarece que, com a construção de reservatórios, “haveria água 

em toda a província, durante a sêca, o que não acontece agora 

(1860), por outro lado não sofreriam nem a população, nem os 

gados”, salietando, ainda que “serviriam de viveiro de inúmeras 

                                                 
175 – Idem – Pág. 7. 
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espécies de peixes, o que seria um recurso importantíssimo para 

a população”. Acerca desse problema, Rohan afirma: – “Atu-

almente, à proporção que secam os rios, o peixe, reduzido a 

pequenos poços que se formam naturalmente, acaba, quase 

sempre, por morrer no lodo; e, elém daquele que é aproveitado 

por uma ou outra pessoa da vizinhança, o mais serve de pasto 

às aves de rapina. Deste jeito extinguem-se todos os anos muitas 

espécies e estou convencido que, para tirar a tal respeito o me-

lhor partido dos açudes, conviria empregar os meios que nos 

ensina a piscicultura”. Defendendo a construção de açudes, Ro-

han conclui: – “Atraíriam as aves aquáticas, ribeirinhas e de-

mais espécies além de muitos outros animais silvestres. Seria 

mais um valioso recuros para a população. Os primeiros jesuí-

tas que missionaram no interior do Ceará, já tinham observado 

que por causa de escassez das águas, era a caça mui rara na-

quele território. No tempo da sêca torna-se o Piauhy o refugio 

de todas as aves que fogem espavoridas do Ceará, Rio Grande 

do Norte e Paraíba, e finalmente, de todos os lugares, onde a 

falta absoluta de água as obriga a essa emigração. Nas minhas 

romarias por aqueles sertões, tive ocasição de reconhecer que 

grande parte da população se alimentava de caça e mal dela 

são não a tivesse”.176 

Decorridos quase noventa anos, o Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas, pelo Serviço de Piscicultura, iniciou o 

trabalho de criação racional de peixe nos açudes construídos 

                                                 
176 – Idem – Págs. 18 e 19. 
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pelo Governo Federal, que corresponde, justamente, às suges-

tões de Beaurepaire Rohan, que não foram atendidas no seu 

tempo e permaneceram esquecidas nos arquivos, apesar do as-

pecto prático que apresentavam. 

Não é só no Ceará e nos demais Estados sujeitos às secas 

que se verificam as emigrações de aves e animais de caça, para 

as regiões férteis. Nos Estados Unidos da América do Norte, 

igualmente, constanta-se o fenômeno, verificando-se à volta das 

aves e animais de caça, quando o homem, pelo serviço de recu-

peração da terra, reabilita o solo, constrói reservatórios, faz re-

surgir a humidade, a vida. As emigrações das aves e a extinção 

das espécies de peixes em todo o Nordeste seco é um fenômeno 

que se registra em todas as crises climáticas, ocorrendo um caso 

não menos grave quando o sertanejo, desejoso de aproveitar, ao 

máximo possível, o peixe existente nos açudes e poços, faz pes-

caria de extermínio servindo-se do tinguí, que destrói, inutil-

mente, as populações aquáticas. Há noventa anos a natureza 

contribuia para a extinção das espécies animais úteis ao homem. 

A técnica primitiva da caça nos sertões, auxiliando a ação da 

natureza, aumenta a destruição em prejuízo da própria subsis-

tência humana. 

Desapareceram as matas. Está reduzido o índice de umida-

de. O homem destruiu os animais e aves de caça. As abelhas 

silvestres fugiram dos campos, não havendo mais abundância de 

mel, como há cinqüenta anos. Tudo está desaparecendo ante a 

ação destruidora do homem! 
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Beaurepaire Rohan publicou, anos depois, outro trabalho 

em que mantém os pontos de vista defendidos em seu primeiro 

estudo e responde a algumas objeções feitas por G. S. Capane-

ma. Este sugeriu a construção de cisternas, em vez de açudes, 

alegando que a existência de açudes pode determinar um grande 

mal qual seria tornar-se à província, hoje (1877) proverbial-

mente sadia, altamente pestífera!177 

Observe-se, nas discurssões sobre o assunto, muito de es-

peculação improdutiva, o que impediu a execução dos poucos 

planos apresentados, de caráter prático e utilitário. As idéias 

gerais prejudicavam os estudos especializados, que se resumiam 

em sugestões, sem um planejamento prático, destinado à reali-

zação imediata. 

 

4 – RAJA GABAGLIA E OS PROBLEMAS CEARENSES 

 

Antes da seca de 1877-1879, um dos membros da Comis-

são Científica que visitou o Ceará, o geógrafo Giacomo Raja 

Gabaglia, publicou em 1861 dois ensaios sobre o Ceará. Um 

deles é inteiramente incontrável. Conhecemos apenas o outro, 

em que se estudam as condições do clima e se registram obser-

vações interessantes. Nele, podemos ler o seguinte: – “Afirma-

se que antigamente as estações eram mais regulares. Que todas 

as serras, quando cobertas de matas, tinham mais longo inverno 

e copiosas chuvas e mesmo que os invernos sucediam-se com 

                                                 
177 – “As secas do Ceará” – 1877. 
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períodos mais uniformes. Nota-se de modo sensível o fato de 

que as chuvas caminham irregularmente pelo território da Pro-

víncia, deixando às vezes, certos espaços desprovidos de chu-

vas, mas cercados de terrenos abundantemente chuvidos e ali-

mentados de abundante inverno. O ano corrente (1860) apre-

senta provas nesse sentido. O vale chamado Campo, entre as 

serras de Uruburetama e Meruoca e as marrecas em parte, 

campos próximos da cidade de Sobral são exemplos que presen-

ciei. É também necessário fixar a atenção sobre os inconvenien-

tes nocivos daqueles anos, nos quais as secas são parciais, isto 

é, em que a Província prospéra e somente certas localidades 

são devassadas em conseqüência da falta de chuvas. Note-se 

mais que em alguns invernos a simples desolação das estações 

têm produzido graves prejuízos à agricultura e, portanto, dimi-

nuído a alimentação do povo, motivando padecimentos reais 

para as classes menos abastadas. Também deve-se atender que 

já tem acontecido a um ano de grande abundancia e prospero, 

suceder-se outros famintos e mau”.178 

Raja Gabaglia estende-se em consideração sobre as causas 

das secas e os meios de minorar as condições de vida da Provín-

cia, merecendo referência o trecho seguinte: – “É axioma cor-

rente que as chuvas são nimiamente escassas na Província; as-

sim se deve concluir de muitos escritos e é a máxima imbuída no 

povo cearense: Falências por causa das sêcas; emigrações pe-

                                                 
178 – “Alguns melhoramentos tendentes à prosperidade da Província do Cea-

rá” – 1861 – Pág. 7. 
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las sêcas; decadencia e ruina geral pelas sêcas”.179 Falando 

ainda da seca, escreve Raja Gabaglia que “concorrre também 

para motivar continuas migrações das famílias, tornando as 

populações nômades, pouco afeta aos lares e sem estimulo para 

enriqueser o solo”. Naqueles tempos as migrações do cearense 

já preocupavam os homens públicos e a Província não tinha, 

então, mais de 700.000 habitantes. Dessas saídas de cearenses 

para outras terras, anteriores a 1869, não há nenhum dado oficial 

ou particular. Apenas alude-se ao fato, sem maiores, esclareci-

mentos. A primeira leva de emigrantes da Província, de que há 

registro, é a de homens da região serrana da Uruburetama, no 

ano referido. 

Há problemas na vida de um povo que permanecem atra-

vés dos tempos sem solução. As secas no Nordeste pertencem a 

essa classe de problemas, porque tem faltado aos homens públi-

cos, quando procuram uma solução para os mesmos, o sentido 

da realidade, pois as sugestões apresentadas, no decorrer de mais 

de um século, são as mesmas: açudes e estradas. Mas as admi-

nistrações não encontraram meios para executá-las. 

O primeiro e desaparecido ensaio de Raja Gabaglia tratou 

do porto do Ceará, esclarecendo o autor, em seu segundo traba-

lho, que “a predileção resultou somente do desejo de progredir 

metodicamente, do simples para o composto, do fácil para o 

mais difícil, daquilo que menos urge, para as questões mais 

preponderantes na prosperidade da Província”. Segundo o re-

                                                 
179 – Idem – Pág. 13. 
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ferido geógrafo, “a questão das sêcas se apresenta em segui-

mento da do porto, juntamente porque a primeira urge mais do 

que a ultima”.180 Raja Gabaglia foi o primeiro estudioso do pro-

blema que, ocupando-se da seca, deu ao porto de Fortaleza sua 

devida importância, juntamente com os transportes terrestres. 

Não conhecemos o referido ensaio, mas pela orientação a 

que se traçou, o autor apreendeu os aspectos mais importantes 

da vida econômica do Ceará. Vai para mais de um século que se 

pensa em um porto para a capital cearense, sem que, no entanto, 

se consiga ver transformada em realidade a justa aspiração do 

povo. 

 

5 – O SENADOR TOMAZ POMPEU DE SOUSA BRASIL  

E O CLIMA DO NORDESTE 

 

O Senador Tomaz Pompeu de Sousa Brasil publicou, em 

1863 e 1864, os dois volumes do “Ensaio Estatístico da Provín-

cia do Ceará”. Os trabalhos do Senador Pompeu são hoje clás-

sicos, entre os estudos cearenses, inclusive sua “Memória sobre 

o clima e Secas do Ceará”, publicada em 1877. 

Entre os que se dedicaram aos estudos dos problemas soci-

ais e econômicos do Ceará, o Senador Pompeu ocupa o primeiro 

lugar, pela orientação científica que imprimiu aos seus traba-

lhos, pela análise das questões estudadas, principalmente quando 

trata das secas, apresentando sempre uma sugestão nova, no 

                                                 
180 – Idem – Pág. 5. 
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sentido de melhorar as condições de vida do homem cearense, 

sujeitos às crises clímicas de ação destruidora. 

No 1º volume do “Ensaio Estatístico” Pompeu estudou o 

clima cearense, destacando os aspectos mais interessantes da 

climatologia regional. “Durante a estação chuvosa – disse ele – 

o ar do sertão é um pouco mais úmido; porém esse estado dura 

poucos dias pela grande intensidade do calórico combinado 

com o vento sul que então sopra. Pela sêca, além da acção dos 

raios perpendiculares do sol sobre um terreno desguarnecido de 

arvores verdes, o que eleva a temperatura pela reflexão, accre-

cem os incendios nos campos, que contribuem para ressacar a 

athmosphera. Não obstante, como as noites são iguaes aos dias, 

o terreno elevado, e o ar livre, a terra, pela irradiação, das oito 

horas da noite em deante torna-se fesca, e até pela madrugada 

sente-se um frio agradável”.181 Mais adiante o autor dividiu o 

Estado em três espaços climáticos: “1º o do litoral, compreen-

dendo uma zona de 2 a 4 léguas, e mais fresco e humido, e tam-

bém mais constante. 2º. O das serras, mais fresco que o do lito-

                                                 
181 – “Ensino Estatístico da Província do Ceará” – Tomo I – Typ. de B. de 

Mattos, Rua da Paz, 7 – 1863 – Págs. 56 e 57. 
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ral, porém, menos humido em geral. 3º. O do sertão, mais secco 

e quente”.182 É a divisão geral, que posteriormente foi seguida 

por todos os que se ocuparam do clima cearense. 

As observações de Pompeu sobre temperatura e pluviosi-

dade da terra cearense são as mais antigas e constituem as fontes 

informativas mais valiosas para quantos se interessam por estu-

dos dessa natureza. Segundo as medidas registradas para Forta-

leza, em quatro anos, de 1857 a1860, a temperatura média foi a 

seguinte:183 

 

Ás 7 horas da manhã ...................................... 25º,7 

Do meio dia ás 14 horas ................................. 27º,7 

Ás 8 horas ....................................................... 26º,3 

Média do dia ................................................. 26º,56  

 

Como pioneiro dos estudos cearenses, os trabalhos do Se-

nador Tomaz Pompeu de Sousa Brasil obedeceram a uma orien-

tação científica, adotando os métodos até então usados nos 

grandes centros culturais, pois registra a média de temperatura 

de quatro anos, com as variações dos doze meses do ano, sendo 

o primeiro trabalho desse gênero realizado entre nós. Pompeu 

destaca, igualmente, a média pluviométrica de doze anos, de 

1849 a 1861, assinalando as chuvas dos meses de inverno e a 

dos meses secos. Foram as primeiras observações efetuadas na 
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capital cearense, decorrendo daí sua merecida importância. As 

chuvas caídas nos doze anos referidos não coincidiram com um 

ano de seca, pois 1845 foi o último da série da primeira metade 

do século passado. O ano de maior pluviosidade, no período de 

observação referido, foi o de 1851, com 1820 milímetros, en-

quanto o de menor pluviosidade foi o de 1853, com 970 milíme-

tros. A pluviosidade média de Fortaleza oscila entre 750mm e 1. 

200mm, observada em um período decenal. 

Os estudos do Senador Pompeu limitaram-se apenas ao 

município de Fortaleza. O Dr. Tomaz Pompeu de Sousa Brasil, 

seu filho, continou seus trabalhos, utilizando as observações 

pluviométricas dos municípios de Quixadá, Quixeramobim, Icó, 

Cascavel, Baturité e do então minicípio de Porangaba (hoje dis-

trito de Parangaba), realizadas em dez anos, de 1898 a 1907. 

Contava, então, o ilustre professor com maiores recursos cientí-

ficos, mas, mesmo assim, era limitado o número de municípios 

que possuíam posto pluviométrico, o que dificultava a realização 

de um trabalho mais eficiente a respeito da distribuição das chu-

vas e sua influência na repetição do fenômeno clímico, bem co-

mo o seu papel nos anos de secas parciais. 

O Senador Pompeu classificou os anos de seca em três or-

dens: – “1º quando as chuvas são finas, que não fazem correr os 

rios e encher as lagôas, e apenas chegam para fazer pasto e 

legumes; 2º quando apenas fazem criar pasto no sertão; 3º fi-

nalmente quando nem pastos fazem crescer. Estas últimas, que 

ordináriamente são geraes, são as que causam grandes calami-
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dades”.184 Raja Gabaglia fez classificação idêntica, não especi-

ficando, porém, as condições de pluviosidade da região. Ainda 

hoje esses aspectos não se modificaram. As secas são parciais ou 

totais, segundo a pluviosidade. Nos anos de seca parcial as chu-

vas se distribuem irregularmente, deixando de chuver nas áreas 

de criar, caindo, porém, chuvas regulares nas áreas serranas, que 

permitem safras modestas supervalorizadas. 

O “Ensaio Estatístico da Província do Ceará” é uma fonte 

informativa preciosa, pelos dados que contém e pelos estudos 

realizados, que não se distanciam dos atuais quanto a tempera-

tra, pluviosidade, ventos e estado hidrométrico do Ceará. Com a 

contribuição do Senador Pompeu, é possível reconstituir-se a 

situação climática do Ceará, no decurso da primeira metade do 

século passado, cujos estudos foram continuados pelo Dr. To-

maz Pompeu de Sousa Brasil, seu filho como já dissemos. 

O conhecimento da vida cearense revela o que tem reali-

zado os filhos da terra, no sentido de criar uma situação econô-

mica que permita resistir às condições hostís do meio, apesar da 

indiferença dos governos, que planejavam e não executam as 

obras necessárias à solução do secular problema da seca. 

O segundo tomo do “Ensaio Estatístico da Província do 

Ceará” ocupa-se da divisão administrativa e eclesiástica, creci-

mentos demográfico, situação econômica, compreendendo a 

agricultura, pecuária, comércio e algumas indústrias regionais. 

Foi o mais completo que se publicou no Ceará no século passa-
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do e no atual, pois ainda não econtrou outro livro que o superas-

se. 

No ano de seu falecimento, ocorrido em 1877, o Senador 

Pompeu publicou a “Memória sobre o Clima e Sêcas do Cea-

rá”. Na introdução foram traçados os limites da área do Nordes-

te seco, informando o autor que a região “que fica entre o cabo 

São Roque e o rio Parnaíba, é sujeita a secas mais ou menos 

freqüentes, tendo algumas deixado na memória dos povos horrí-

veis recordações e adquirido à região triste celebridade”.185 

Trata-se, assim, de um dos trabalhos mais objetivos sobre as 

secas, onde o autor fez, inicialmente, o estudo da situação geo-

gráfica do Ceará, sua topografia, dimensões e aspectos físicos, 

para, então no estudo do clima, correntes atmosféricas e estações 

chuvosas e, em seguida, estudar as causas das secas, a respeito 

das quais escreveu que as secas no Ceará e, em geral, na região 

que fica entre os rios São Francisco e Parnaíba, têm, certamente, 

“causas naturais e permanentes e outras acidentais”.186 

O estudo das causas das secas sempre interessou os cea-

renses, se bem que, a rigor, não importam tanto as suas origens, 

mas os meios de combater as suas conseqüências. A tentativa 

para explicar as secas apareceu, pela primeira vez, nos trabalhos 

do Senador Pompeu que, escrevendo sobre as causas naturais, 

disse que “a posição dessa região com relaçãoàs correntes aé-

reas que sopram constantemente paralelas ao equador, é a cau-

                                                 
185 – “Memórias sobre o clima e secas do Ceará” – 1877 – Pág. 3. 
186 – Idem – Pág. 34. 
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sa principal da falta de chuvas”.187 É uma explicação que se 

aproxima dos princípios modernos da climatologia e meteorolo-

gia do Nordeste seco, sendo hoje os estudos mais desenvolvidos 

pela observação das grandes massas aéreas que modificam a 

circulação atmosférica da região. 

As chuvas do Ceará oferecem aspectos interessantes aos 

que se ocupam de sua distribuição na região semi-árida. Na 

“Memória sobre o clima e as Sêcas no Ceará”, fazendo inter-

pretações sobre a circulação atmosférica, segundo os conheci-

mentos da época, disse o autor: – “Os aliseos sopram constan-

temente dos quadrantes do nordeste e do sudeste, com intensi-

dade desde o solísticio de Junho. Pelo equinócio de Setembro 

moderam ou fazem alguma parada. É então que os vapores 

aquosos se condensam, e caem pelo litoral, e principalmente 

nas serras as chuvas finas, chamadas do caju. Continuam de-

pois até a proximidade do solísticio de Dezembro; e então co-

meçam as chuvas precursoras de inverno, chamadas de Santa 

Luzia e Natal, quando os ventos param ou moderam, ou mesmo 

mudam de rumo. Se pelo solísticio de Dezembro os aliseos pa-

ram e reina a calmaria, ou os ventos mudam de rumo, princi-

palmenente se sopram do oeste ou noroeste, entra francamente 

a estação chuvosa. É principalmente nas proximidades e depois 

do equinócio de Março, que a estação chuvosa se torna mais 

forte e intensa”.188 

                                                 
187 – Idem – Pág. 34. 
188 – Idem – Pág. 34. 
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Os ensinamentos de Maury fizeram época na segunda me-

tade do século XIX e orientaram os estudos do Senador Pompeu 

dentro de princípios científicos que serviram de base para a me-

teorologia moderna. Os estudos das grandes massas aéreas reali-

zados então foram ampliados hodiernamente, com observações 

efetuadas por especialistas europeus e americanos, que procura-

ram conhecer a influência das manchas solares, a explicação dos 

fenômenos térmicos e a maior pluviosidade das regiões equato-

riais e tropicais. No Brasil, os trabalhos de Adalberto Serra, em 

que é estudado a circulação do Nordeste do Brasil189 e o regime 

de chuvas regionais,190 são contribuições valiosas para a inter-

pretação do fenômeno clímico da região semi-árida do país. 

A circulação dos alíseos do nordeste, leste e oeste servem 

para explicar a causa das chuvas, em virtude da direção desses 

ventos. Carregados de umidade, atravessam o Atlântico e, ao 

atingir o Ceará, deixam no litoral as reservas dágua condensada 

que conduzem, em virtude da mudança de temperatura do conti-

nente. Atravessam, em seguida, a planície interior indo deter-se 

nos contrafortes da chapada de Araripe, onde despejam as últi-

mas reservas dágua que conduzem, para, então, galgar as altitu-

des, transpor a serra e atravessar os sertões quentes de Pernam-

buco. Tal é a descrição simples do mecanismo das chuvas sob o 

controle dos alíseos. 

                                                 
189 – “Meteorologia do Nordeste Brasileiro” – Publicação do Conselho Naci-

onal de Geografia. Rio de Janeiro – 1945. 
190 – “Climatologia Equatorial”. 
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Um dos capítulos interessantes da “Memória” referida é o 

que declara que se pode melhorar o clima. Ao tempo em que o 

aludido estudo foi escrito, admitia-se que as florestas exerciam 

papel preponderante nas questões climáticas, respondendo pela 

umidade atmosférica e servindo de foco de condensação, opini-

ão que o Senador Pompeu subscreve quando diz que “a irradia-

ção das florestas e em geral das arvores, determinando o abai-

xamento da temperatura pela perda de calor, refresca o ar, e 

concorre para facilitar a condensação dos vapores aquosos, de 

que o ar está mais ou menos saturado e, por conseguinte, para a 

chuva”.191 O pensamento do Senador Pompeu corresponde as 

condiçãos do meio físico cearense ao tempo em que escreveu 

seu trabalho, tendo-se em vista que a tradição conserva fatos 

relacionados com a tradição das águas do vale do Cariri e da 

serra de Baturité, sendo responsável pela diminuição das águas, 

nas áreas referidas, a derrubada das matas. Esse é o princípio 

defendido na “Memória sobre o Clima e as Sêcas do Ceará”, 

convindo salientar que a redução das águas continua mais acen-

tuada nas duas citadas regiões, pois a constante destruição do 

revestimento florístico cria uma área maior para a evaporação 

onde as chuvas diminuem e as águas desaparecem da superfície. 

Em abono do ponto de vista que defendeu, o Senador 

Pompeu no trabalho em apreço, escreveu que se “a destruição 

das matas entre nós, na serras e praias, os incêndios dos cam-

pos, todos os anos nos sertões, têm concorrido visível, irrecusa-

                                                 
191 – Obra citada – Pág. 43. 
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velmente, para a diminuição das águas e desaparecimento de 

muitas fontes, não terá, igualmente, concorrido para as sêcas 

que têm assolado esta provincia do Ceará e suas vizinhas?”.192 

Na discussão do problema, atualmente, as florestas ficam 

em plano secundário. No entanto, não se pode negar que sua 

presença transforma as condições de umidade, nas áreas onde se 

tem praticado reflorestamento, principalmente nas serras e nas 

bacias dos grandes açudes. A presença da água e das árvores 

modifica a paisagem consideravelmente, como está acontecendo 

nos açudes cearense General Sampaio, Lima Campos, Forquilha 

e Jaibara e nos grandes açudes da Paraíba, como Mãe d’Água, 

Curema e São Gonçalo. Os terrenos carrasquentos tornaram-se 

mais ou menos virentes, com uma camada de revestimento flo-

rístico, o clima quente e seco tende a modificar-se, tornando-se 

mais agradável, e certas culturas dos climas temperados adap-

tam-se à região. As areias onde os açudes estão localizados são 

verdadeiros oásis em meio à pobreza dos terrenos vizinhos. 

Além do “Ensaio Estatístico” e da “Memória”, o Senador 

Pompeu escreveu uma série de artigos sob o titulo “Estudo Me-

teológico da província do Ceará” e um trabalho a que chamou 

“Reflexões sobre as sêcas do Dr. Viriato”. 

O primeiro constitui um resumo cronológico sobre as 

grandes secas que flagelaram o Ceará, precedido de observações 

acerca de pretendidas modificações do clima cearense. Foi, pos-

                                                 
192 – Obras citadas – Pág. 80. 
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teriormente, ampliado, para integrar a “Memória sôbre o Clima 

e as Sêcas do Ceará”. 

Tratando das alterações do clima cearense, registra Pom-

peu que “é um fato, que a experiência comprova, a alteração 

das condições meteorologicas n’esta província, há trinta anos a 

esta parte, ou depois de 1845, tornando-se as estações mais 

regulares, as sêcas menos freqüentes do que eram em épocas 

anteriores; ao contrário, anos excessivamente pluviosos, posto 

que não causando os mesmos desastres que no século passado e 

principio deste”.193 O autor da “Memória sôbre o Clima e as 

Sêcas do Ceará”, procurando uma explicação para o caso, lem-

bra que as superfícies líquidas criadas pelos açudes poderiam 

influir, mas, as mesmas, adianta ele, são tão reduzidas que não 

resolvem integralmente a situação das áreas de pouca pluviosi-

dade, além do que as condições meteorológicas continuam as 

mesmas, tudo dentro das leis estabelecidas por Maury, o mestre 

seguido pelo Senhor Pompeu. 

Nas “Reflexões sôbre as sêcas do Dr. Viriato”194 refuta 

Pompeu o trabalho de Viriato de Medeiros, comentado páginas 

atrás. 

Toda a discussão travou-se em torno da teoria de Maury, 

interpretada de modo diferente pelos dois ilustres homens de 

letras. Inegavelmente, as considerações do Senador Pompeu são 

mais lógicas, correspondendo a uma orientação científica que 

                                                 
193 – In “Correio Mercantil” – Dezembro de 1876 – Transcrito na “Reforma” 

– Maio de 1877. 
194 – In “Reforma” – Junho de 1877. 
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evoluiu. Viriato de Medeiros prendeu-se muito a uma previsão 

das secas, admitindo a hipóstese de poderem as mesmas ser pre-

ditas 3 ou 4 anos antes. As medidas aconselhadas pelo engenhei-

ro patrício consistiram na construção de canal do rio São Fran-

cisco para o rio Jaguaribe, no reflorestamento e na construção de 

estradas. Tudo certo. Mas, como realizar as obras aconselhadas? 

Surgiram, então, como em todos os tempos, dificuldades insupe-

ráveis que impediram a execução do plano que visava a melho-

rar as condições de vida regional. 

Para a determinação da seca com antecedência, Viriato de 

Medeiros aconsenhou e defendeu a fundação de uma rede de 

postos de meteorologia no interior cearense. Apesar de criticada, 

era uma medida de caráter científico que só no século atual foi 

adotada, prestando relevantes serviços ao estudo do clima no-

destino. 

O engenheiro Viriato de Medeiros não foi ouvido pelos 

administradores, nem mesmo ao tempo em que exerceu a sena-

tória pelo Ceará, no último decênio do Império, prevalecendo, 

posteriormente, o ponto de vista que preferia a construção de 

açudes, que ele combateu. 

Meio século depois, outros idealistas apresentavam medi-

das idênticas para a solução do problema das secas, mas, igual-

mente, não foram ouvidos. Não tiveram elementos para impôr a 

realização de seu objetivo. 

O Senhador Pompeu, depois de criticar a exposição cienti-

fica de Viriato de Medeiros, apoiado sempre em “The Physical 

Geography of the Seara” de Maury, declarou concordar com a 
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antagonista “no que sabiamente diz sobre a canalisação e poços 

furados”. Em resumo, os dois publicistas, que polemizaram a 

propósito da questão das secas, divergiram em pontos funda-

mentais do problema. Viriato de Medeiros negava a influência 

das fontes, rios, lagos e açudes no clima regional. O autor do 

“Ensaio Estatístico” colocava-se ao lado dos que acreditavam 

na influência pelos mesmos exercida, defendendo o refloresta-

mento como fator que contribui “para saturar a atmosfera, para 

a formação das nuvens, e, por conseguinte, para promover a 

chuva”, o que é, ainda, ponto controverso entre os especialistas. 

Concluindo seu tabalho, afirma Pompeu que há uma repetição 

da seca nas datas centenárias, com diferenças mínimas, regis-

trando as “ocorridas em 1711 e 1809, 1723-1727 e 1824-1825, 

1737 e 1837, que foram parciais, e 1745 e 1845, 1777 e 1877, 

dizendo que esta última “já era temida por muita gente no Cea-

rá, fundada na fatal coincidência”.195 

Em artigo publicado em 1877, pugnou o Senador Pompeu 

pela realização de um plano de estradas capaz de atender às ne-

cessidades das populações interiores, no caso de emigração for-

çada pela seca, que então se manifestava. “Execute o governo – 

escreveu então – o projeto das pequenas estradas provinciais, a 

que a lei de 1873 não deu vida, para que se ponha em comuni-

cação facil os centros produtores com os mercados exportado-

res; mande, por exemplo, fazer por conta do Estado, ou seria-

mente por empreiteiros ou pequenas companhias, as estradas da 

                                                 
195 – Idem. 
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Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará, essas três pequenas, 

porém, indispensaveis artérias para que os centros produtores 

das três desprezadas províncias possam aproveitar seus produ-

tos anuais, remetendo-os à capital, ou ao mercado em que pos-

sam ter saída, e verá se, dada à repetição de outra calamidade 

semelhante, haveria precisão de previsões antecipadas e dis-

pendiosas. Os povos de toda província em vez de emigrarem 

para o norte ou sul, em demanda de meios de vida, ou mesmo de 

recorreram à capital, se agrupariam nos pontos servidos pela 

linha ferrea, onde chegaria facil e pronto socorro”. 196  

São ainda atuais as observações do Senador cearense, bem 

como as que se referem à cultura limitada de cereias, que o agri-

cultor da seguda metade do século passado fazia, sob a alegação 

de que não havia transporte para a produção chegar aos centros 

consumidores. A situação continua a mesma. A rede rodoviária 

cresceu, a ferrovia atingiu o ponto desejado naquela época, es-

tendendo-se, ainda mais, a outros pontos do interior nordestino, 

mas o crescimento demográfico excede a espectativa de qual-

quer estimativa feita naquela época, decorrendo daí as dificulda-

des que o agricultor encontra para realizar um plano de desen-

volvimento da produção na sua propriedade, sem contar com 

outros obstáculos, como sejam as ausências de maquinário agrí-

cola, de técnicos especializados, de centros educacionais para a 

                                                 
196

– “Mais uma palavra sobre os observatórios do Dr. Viriato” – In “Refor-

ma” – 19 de Julho de 1877. 
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preparação do homem rural, em concordância com a sua situa-

ção e as condições do sertanejo. 

O Senador Pompeu de Sousa Brasil foi um dos homens de 

maior prestígio no Ceará, chefe de um partido político que con-

tinuou dominando depois de sua morte, representado pelo Co-

mendador Antônio Pinto Noqueira Acioli, que governou o Ceará 

até 1912. As atividades culturais do autor da “Memória sôbre o 

Clima e as Sêcas do Ceará” foram voltadas, principalmente, 

para o estudo dos problemas da Província, a que se devotou com 

entusiasmo, analisando todos os aspectos da questão, deixando 

um material admirável, que ainda hoje conserva atualidade, ante 

o pouco que se tem feito para solucioná-la. No entanto, sob o 

ponto de vista prático, a sua atuação foi quase nula, tendo-se em 

conta a influência que exerceu nos meios políticos e administra-

tivos de sua terra e do país. A deficiência cultural e o estado das 

finanças públicas explicam este fato. Os trinta e dois anos do 

interregno das secas, com raros registros de secas parciais, entre 

1845 e 1877, também em parte explicam a ausência de trabalhos 

defendidos e sugeridos pelo representante cearense no Senado 

do Império. A morte o suspreendeu no início da seca de 1877. 

Ao concluir a “Memória” referida, escreveu que “a experiência 

de mais uma calamidade veio ensinar ao sertanejo, em geral, 

que os meios ao seu alcance e dos poderes públicos para, se não 

evitarem ao menos neutralisarem os terriveis efeitos das sêcas, 

estão na construção dos açudes, represas dagua pluvial. Obras 

semelhantes já existiam em quantidade por diversos sertões da 

Província, porém, fracos, construídos só de lama sêca, os gran-
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des invernos do triênio último (1874-1876) os arrombaram na 

maior parte, e não foram restaurados. Os poucos que restam 

estão ainda prestando grande serviço aos gados e gente, já en-

tretendo alguma verdura para socorrer aos gados miudos”.197 

Pompeu conclui seu interessante trabalho com uma advertência: 

– “Infelizmente está em nossa índole que só na ocasião do mal 

são lembradas certas medidas; passado ele, volta-se ao indife-

rentismo constumado; os 32 anos, de 1845 a 1877, iludiram os 

cearenses, fizeram no esquecer de repetição de sêca”.198 Ainda 

hoje, a repetição da seca seria uma das maiores calamidades, 

maior mesmo do que as de 1877 e 1932, com todos os recursos 

de que dispõe a região, porque o crescimento demográfico nos 

Estados do Nordeste seco excedeu, nos 17 anos decorridos da 

última crise climática, a mais de 45%, destarte, contribuindo 

para dificutar o abastecimento e transporte das populações em 

caso de emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 – Obra citada – Pág. 55. 
198 – Idem. 
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6 – ANTÔNIO MARCO DE MACEDO E A 

ALIMENTAÇÃO DO SERTANEJO 

 

 Em 1871, Antônio Marco de Macedo publicou as suas 

“Observações sôbre as Sêcas do Ceará”. O registro que faz a 

respeito das estações climática da Província é mais simples do 

que os dos seus contemporâneos que se ocuparam do assunto, 

mas nem por isso deixa de ser interessante, pois revela a preo-

cupação do autor em conhecer as condições da vida regional. 

Tratando das quedas pluviais no Ceará, Marco de Macedo es-

creve que “a estação das chuvas, anunciada pelas chuvas do 

cajú, principia em Fevereiro e termina em Maio. Nesse tempo 

os ventos regulares que giram constantemente de leste a oeste 

parecem abaixar-se e diminuir a rapidez da sua marcha ordiná-

ria. Neste estado eles exercem grande pressão sobre as cama-

das de ar vizinhas a terra, produzindo uma sorte de represa na 

athmosphera das qual resulta o exesso de electricidade que mui-

tas vezes se observa com acúmulos de nuvens e de chuvas. En-

tão aparecem os ventos irregulares e variáveis que importam os 

vapores aquosos do oceano e os encorporam aos que se des-

prendem dos ventos constantes ou gerais, como vulgarmente o 

chamam, e purificam o ar, dispersando pelo espaço os miasmas 

eleterios acumulados na superfície da terra. Na estação sêca, 

isto é, de Maio a Janeiro, os ventos regulares se elevam e em 

sua marcha descem a cento e vinte kilometros por hora, enca-

deiam e arrastam todos os vapores aquosos e deixam o Ceará 

na mais límpida e serena calmaria. Nesta carreira violenta os 
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ventos regulares só encontram obstáculos na Cordilheira dos 

Andes que por sua gigantesca elevação os obriga a despejar o 

execesso de vapores que haviam acumulado, desde as costas 

desabrigadas do Ceará até o Perú. Isto é, tanto mais positivo 

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

geral na costa peruana, a chuva é desconhecida”.199 

Marco de Macedo, estudioso dos nossos problemas, publi-

cou vários tratados, destacando-se, entre outros, um sobre a ca-

nalização das águas do São Francisco para o Rio Jaguaribe, 

acompanhando de um mapa da região. É publicação esgotada, 

encontrando-se referência à mesma em Domingos Jaguaribe e 

em Franklin de Alencar Lima, com os quais nos ocuparemos 

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

ri e sertões vizinhos, ligado aos interesses regionais como agri-

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

referentes ao clima e ao homem cearense. Suas observações es-

clarecem um aspecto da vida local que merece o comentário dos 

que se interessam pelos estudos do clima. Quero referir-me à 

estação chuvosa, que ele coloca entre Fevereiro e Maio, ou se-

jam quatro meses de chuvas no Ceará. Quanto às chuvas de 

cajú, registra-se não como o início do inverno, mas como anún-

cio da invernada próxima, que permitia ao indígena se preparar 

para os dois que se aproximavam, com reservas de caça, mel 

silvestre e cajú e subprodutos que ele explorava, vindo do interi-

or para as praias fazer provisões, realizando-se, então, os primei-

                                                 
199 – Stugart, Alemanha – 1871 – Pág. 37. 
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ros atos de comércio do homem cearense, anterior à entrada dos 

portugueses. 

Como ciência, as observações de Marco Macedo são fra-

cas, apesar de ter escrito e publicado seu trabalho em um centro 

cultural desenvolvido, como a Alemanha, onde predominavam 

os ensinamentos de Alexandre Humboldt, o criador da Geogra-

fia física moderna. No entanto, têm valor como observações dos 

fatos sociais e econômicos, focalizando aspectos do século pas-

sado, hoje inteiramente desaparecidos, que constituíam norma 

de vida para o sertanejo, anterior a seca de 1825. 

“No centro do vasto circulo de montanhas, que rodeiam o 

Ceará, – escreveu ele – isto é, nos logares chamados sertões, 

propiamente ditos, os habitantes deixam de aplicar-se à agricul-

tura, não pela esterilidade dos terrenos, mas pela escassez das 

chuvas. Ao contrario, a fertilidade é tão prodigiosa que muitas 

vezes uma só chuva no ano é suficiente para fazer prosperar a 

industria pastoril, única ocupação seria desses povos centrais, e 

mesmo fazer vegetar suas pequenas roças de milho e outros 

legumes. É a industria pastoril que constitue toda riqueza des-

ses logares. Essa industria se acha infelizmente em estado tão 

primitivo que os homens a entregam, pela maior parte, às mãos 

da natureza e só despendem o trabalho necessário para colher 

às vantagens dela resultantes, por exemplo, no tempo das chu-

vas que não excede três mezes, recolhem as vacas e suas crias 

em apriscos. Nesse tempo o alimento geral dos habitantes con-

siste em leite e seus produtos. O leite é pela manhã consumido 

puro ou com abóboras, ou com farinha de mandioca que rece-
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bem de distancias longínquas, assim como as rapaduras, com 

que adoçam a coalhada que serve do alimento a noite. O leite é 

dado gratuitamente, não só aos agregados das fazendas, como 

aos viajantes que o demandam. Antes de 1792 este estado era 

ainda mais primitivo. Comboios inteiros andavam de fazenda 

em fazenda, recolhendo em vazilhas de barro o leite que lhes 

era dado para sua manutenção”.200 

Falando da situação das populações interiores nos tempos 

de seca, Macedo diz que, “findo o reinado do leite chamado do 

gado, porque o leite de cabra aparece todo o ano, principia os 

legumes e hortaliças silvestres ou cultivadas em pequena escala. 

Os tuberculos vegetais, os melões e melancias e, em ultimo lu-

gar, vem o reinado dos peixes que se reproduzem nos rios de 

uma maneira prodigiosa e se conservam nos poços de onde são 

extraídos completamente, a excepção de alguns que escapam 

por meios providenciais para a reprodução da espécie. Exgota-

dos os grandes recursos, a pobreza acha meios de sua alimenta-

ção nas aves domesticas, nos rebanhos de suas miunças que se 

reproduzem nesses logares, como em parte alguma do mundo, 

na caça, no mel de abelha selvagem, na industria fabril e extra-

tiva e, finalmente, no trabalho manual, cujo salário é mesquinho 

e corresponde à facilidade de alimentação dos habitantes. As 

famílias abastadas fazem consistir a maior parte de seus ali-

mentos nas carnes de miunças e sobretudo na do armênio, que 

no Ceará, excede em sabor às carnes do restante do mundo e só 

                                                 
200 – Idem – Pág. 65. 
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encontrando rival nas carnes do armênio inglez. Este é o estado 

de prosperidade dos sertões do Ceará, nos anos regulares. Mas, 

quando as sêcas se manifestam, isto é, quando deixa de chover, 

um, dois e três anos, tudo muda de aspecto. A penúria se mani-

festa em todos os seus horrores. O povo começa por dirigir pre-

ces a Deus, pedindo chuvas, depois começa a barbarie de de-

gradar as imagens colocando-as como reféns, em desterros lon-

gínquos, com o fim de excitar, a piedade divina. Exgotados to-

dos os recursos das preces, começam as procições, e os cilícios; 

os animais definham e morrem de inanição e os povos se reti-

ram seja para o Carirí, e outros pontos da Ibiapaba, seja para 

as serras de Baturité e Arataha, seja para as praias do mar”.201 

A página de Marco de Macedo é ainda, quase atual, com 

todas as suas tintas, sendo que nos dias de hoje a pobreza é mai-

or. Os rebanhos se reproduzem em uma progressão que não 

acompanha o crescimento demográfico. Não há mais abundân-

cia de leite nem de carne. Favorecem o povo, na emergência de 

uma seca, as estradas de rodagem e os caminhões, mas não há 

suficiente dinheiro para o transporte das populações que foram 

obrigadas a abandonar suas terras de plantar. 

O trabalho de Macedo esclarece um aspecto controverso 

entre os nutricionistas do Brasil. Há duas correntes de cientistas, 

entre nós. Uns afirmam que o sertanejo vem sofrendo de fome 

crônica, constituindo gerações de subnutridos. É a corrente che-

fiada por Josué de Castro. Outra deseja afirmar que não há sub-

                                                 
201 – Idem – Pág. 66. 
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nutrido no interior, esquecendo que a resistência que ainda se 

observa entre os rurígenas é uma herança dos antepassados bem 

alimentados, daqueles que fizeram a Independência, mas cujo 

legado está se reduzindo, desaparecendo, à proporção que a 

abundancia de leite e de carne desaparece das fazendas de criar. 

A verdade ceintifica parece estar com Josué de Castro. As in-

formações de Marco de Macedo registram fatos que assinalam 

um período de fartura que desapareceu há mais de meio século. 

Os descendentes das gerações superalimentadas vêm redu-

zindo seu índice de resistência, à proporção que a alimentação se 

reduz nos sertões, ante o crecimento demográfico superior à 

capacidade de produção do homem. 

 

 

7 – ANDRÉ REBOUÇAS E AS SECAS DO NORTE 

 

Dentre os trabalhos publicados no Rio, em 1877, sobre as 

secas no Nordeste brasileiro, destaca-se um do engenheiro An-

dré Rebouças, que estuda as condições da vida regional e a situ-

ação em que se encontravam as populações ao se iniciar a seca 

desse ano, acompanhado de observação sobre as secas da Índia, 

ocorridas ao mesmo tempo em que as do Nordeste, do século 

XVIII até o início da “grande crise dos dois 7”. 

O estudo comparativo das duas regiões – a Índia e o Nor-

deste – revela aspecto interessante, em face do contraste em que 

as mesmas se encontram, sofrendo crises idênticas. Para a Índia, 

registra o autor uma população de 240 milhões de habitantes 
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sujeitos às secas. Falando sobre os moradores do Brasil, escreve 

que a população da “região sujeita ás sêcas, todo o sertão do 

São Francisco ao Parnahiba, compreendendo o sul do Piauhy, a 

mor parte do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Parahíba, os 

sertões do nordeste de Goiaz e sudoeste de Pernambuco e do 

norte da Bahia, não pode ser orçada em mais de 1.754.444 ha-

bitantes”.202 

O engenheiro André Rebouças, depois de limitar a área das 

secas, passou a estudar a situação das populações, apresentando 

sugestões ao Governo Imperial, no sentido de realizar coisa útil 

à região, acompanhando sempre as suas observações com notas 

sobre os acontecimentos que se desenrolavam nas Índias, onde 

dominava, na mesma época, uma angustiosa crise climática. No 

trabalho em apreço, o autor segue as informações de Giacomo 

Raja Gabaglia, Senador Pompeu e Henrique Beaurepaire Rohan, 

cujos estudos comentamos neste capítulo. Ao lado das dos auto-

res referidos, contou, igualmente, com as observações que teve 

oportunidade de fazer, quando esteve na Paraíba e em Fortaleza. 

No estudo comparativo das secas, na Índia e no Nordeste 

seco, registra que, no século XIX, houve “cinco grandes sêcas 

no Ceará, ao passo que o Império Indú ha sofrido oito vezes 

esta calamidade”.203 O trabalho de André Rebouças teve uma 

finalidade estritamente prática, sugerindo medidas que deviam 

ser executadas pelo Governo, as quais foram discutidas no Insti-

                                                 
202 – “A Seca nas Províncias do Norte” – Pág. 9. 
203 – Idem – Pág. 20. 
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tuto Politécnico durante o mês de Outubro de 1877. Aprovadas 

em sessão foram encaminhadas ao Governo, para serem tranfo-

rmadas em lei. Tudo, porém, não passou das sessões e dos deba-

tes. O documentário recolhido foi arquivado. É nada mais... 

André Rebouças, traçando planos para a fixação do serta-

nejo atingido pela seca em 1877, sugeriu o seguinte: – “No Cea-

rá e em suas irmãs de infortúnio, ha imensas terras, no litoral 

marítimo e fluvial, na região de vegetação perpetua, ainda in-

culta por falta de população. Fixar o retirante nessas terras, 

subdivididas em lotes coloniais é irrecusavelmente o melhor dos 

projetos para combater e minorar a calamidade atual e previnir 

sua repetição no futuro”.204 Defendeu, assim, uma idéia audaci-

osa, mas ao que parece justificada e ainda aconselhável, ante o 

problema cruciante de êxodo rural permanente no Estado. Fixou 

ele, então, a extensão do nosso litoral em 700 quilômetros, com 

uma largura aproximada de 30, tendo, assim, uma superfície de 

21 mil quilômetros quadrados. Dividida a terra em lotes, propôs 

a localização, em um quilômetro quadrado, de 45 sertanejos 

desalojados pela seca. O plano libertaria os sertões, que poderi-

am ser recuperados pelo trabalho continuado da açudagem e 

outras obras complementares, tal como atualmente se projeta. 

Para a época em que foi escrito, o estudo referido apresentava 

idéias interessantes à solução do flagelo climático. Seria possí-

                                                 
204 – Idem – Pág. 54. 
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vel, então, a localização do homem rural no litoral, que compre-

ende terras de marinha. 

Representa um tema atual para discussão o loteamento das 

terras irrigadas pelas águas dos açudes, depois de desapropriadas 

pelo Governo, tal como pensou o engenheiro André Rebouças, 

em relação ao litoral e às terras férteis marginais das estradas, 

reservando as mais secas para a pecuária, mediante a ensilagem. 

Opinião semelhante à que escreveu sobre o litoral foi a que ex-

pressou sobre as boas terras, que seriam, então, facilmentte ad-

quiridas, “por preços insignificantes, situadas ao lado das vias 

de comunicações”, subdividindo-as em lotes e distribuindo-as 

pelas famílias dos emigrantes, “dando-lhes instrumentos agrá-

rios e sementes, exatamente como faz o governo imperial com as 

colônias estrangeiras”.205 

A situação do Nordeste, ante a seca de 1877-1879, “foi a 

mais angustiosa possível. A própria benemerência do governo 

colocou-se no circulo da esmola em que se colocou o Governo 

Imperial”. Isto no início da seca, no segundo semestre de 1877. 

O engenheiro André Rebouças estudou quase todos os aspectos 

práticos que a seca exigia que fossem estudados, propondo me-

didas que viessem a beneficiar as populações atingidas pelo fla-

gelo. Não desceu a discussões teóricas, não indagou das causas 

da seca, tão em moda na época. Viu apenas os fatos, com as 

conseqüências por eles determinadas. Apresentou cálculos sobre 

o rendimento da região, por pessoas, mediante trabalhos de re-

                                                 
205 – Idem - Pág. 53. 
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cuperação da terra e valorização do homem. “Estabelecidas vias 

ferreas econômicas de um a outro vale, não se poderá computar 

em menos de 100$ (cem mil reis) o movimento comercial por 

pessoa” – escreveu, para comprovar seu ponto de vista sobre a 

recuperação da terra e valorização do homem, com as reformas 

que defendia. 

A situação da então Província, situada dentro da área atin-

gida pelas secas, exigia medidas imediatas para impedir a sua 

destruição total, ante a falta de abastecimento, para evitar a reti-

rada das populações. Atendendo à situação em que se encontra-

vam as províncias flageladas, o engenheiro André Reboucas, na 

sessão do Instituto Politécnico de 18 de Outubro de 1877, pro-

pôs a organização de centros de abastecimentos.206 

                                                 
206 – Eis a proposta de André Rebouças: – “Em Oeiras, para os infelizes reti-

rantes do sul do Piauhy; em Amarante, outrora São Gonçalo, hoje a mais 

próspera cidade do Piauhy; em Terezina, capital da Província, para os retiran-

tes do centro e norte; até Amarante há navegação o vapor, a estrada de Ama-

rante a Oeiras é a melhor do Piauhy. Na Província do Ceará os centros de 

abastecimentos devem ficar: na Granja, para alimentar o extremo norte do 

Ceará e fronteira do Piauhy; em Acaraú e Sobral, para socorrer os retirantes 

alojados no vale do Acaraú; em Aracaty, Icó e Crato, para socorrer o extenso 

vale do Jaguaribe. Passando à Província do Rio Grande do Norte, os centros 

de abastecimentos são: no pôrto de Mossoró e na Imperatriz, para o vale do 

Apody, no pôrto de Macau e Assú, para o vale do extenso rio ou torrente das 

Piranhas; na capital e em São Gonçalo, para a região sul e fronteira da Paraí-

ba. Para socorrer os retirantes da Província da Paraíba, séra necessário esta-

belecer duas linhas de abastecimento, de Leste ao Oeste ou do Oceano ao 

inteior do sertão: a de Mamangraupe, Bananeiras, Arara, Conceição do Es-

treito e Catolé do Rocha; e da capital, Brejo de Areia, Ingá, Campina Grande, 
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O seu plano de abastecimento das Províncias assoladas pe-

la seca compreendia toda a área sujeita às crises clímicas do 

Nordeste, estendendo-se à Bahia.207 

O engenheiro André Rebouças possuía conhecimentos ge-

rais das condições de vida da área atingida pelas secas e propôs 

medidas razoavelmente aceitáveis e de mais ou menos fácil exe-

cução, quando o flagelo se achava em sua fase inicial. Se o pla-

no apresentado tivesse sido executado, muito sofrimento teria 

sido evitado e a destruição das populações, ao longo das estradas 

ou nos abarracamentos das cidades litorâneas, não se teria veri-

ficado, pois a localização dos centros de abastecimento traria 

uma solução eficiente, desde que a eles chegassem regularmente 

as remessas de víveres. 

O Instituto Politécnico reuniu-se várias vezes, sob a presi-

dência do Conde d’Eu, para tratar do assunto. Aprovou resolu-

ções e as encaminhou ao governo. Essas reuniões, todavia, não 

                                                                                                         
Cabaceiras, Serra do Teixeira, Patos, Piancó, Pombal e Cajazeiras. Para a 

importante Província de Pernambuco, os centros de abastecimentos estão: em 

Goianinha para a região do norte e fronteira da Paraíba; em Nazaré, Limoei-

ro, Vitória, Caruarú, Cimbros, Lagôa do Cabo do Campo, Flores e Ouricury, 

para a região central; no Bonito, São Bento, Garanhuns, Quipapá, Buiquy, 

São Francisco, Vila Bela e Salgueiros, para a região meridional”. – Obra 

citada – Págs. 83 e 84. 
207 – Os centros de abastecimentos da Bahia seriam localizados nas seguintes 

cidades ou vilas: – “Alagoinha, Sousa, tucano, Monte Santo, Jacobina, velha 

e nova. Vila Nova da Rainha, Juazeiro e Santa Sé, para a região setemptrio-

nal; Cachoeira, Feira de Santanna, Riachão, Lençóis, Chiquechique, Pilão 

Arcado e Vila da Barra, para a região central” – Idem. 
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passaram de simples palestras entre homens de ciência. Nada 

mais. 

A “Sêca nas Províncias do Norte” termina com uma su-

gestão que passou à história como pilhéria, mas registrada, cer-

tamente, como nota de grande interesse no momento. André 

Rebouças aconselhava que fossem enviados “aparelhos de des-

tilar água do mar para Fortaleza e para todos os portos do mar, 

flagelados pela sêca, sem esquecer o mísero Fernado de Noro-

nha. Em circunstâncias igualmente criticas, enviou-se água em 

paquetes a vapor para Iquitos. Uma locomovel a vapor, de dez 

cavalos de força, pode elevar em 24 horas, a dez metros de altu-

ra, 6.480.000 litros dagua. Essa água, convenientemente disti-

lada a arejada, pode abastecer 64.000 pessoas, a razão de 100 

litros por pessoa. Quanto às caldeiras de evaporar e os apare-

lhos de destilar, calculou-se, termo-médio, que cada metro qua-

drado de superfície de aquecimento de caldeira de máquina a 

vapor produz 20 kilogramas de vapor em cada hora: são pois 

necessários 13.500 metros quadrados de superfície aquecida 

para evaporar os 6.480.000 litros.”208 

A anedota do engenheiro André Rebouças tomou foros de 

verdade nas Províncias do sul, o que explica a pergunta que fa-

zem aos cearenses, quando visitam a metrópole do país ou outra 

capital sulista: Como vocês tomam banho no Ceará? No Ceará 

há água para beber, ou se destila água do mar? Ouvimos mais 

de uma vez estas perguntas no Rio, em Belo Horizonte e em São 

                                                 
208 – Obra citada – Págs. 61 e 62. 
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Paulo, ainda nos dias atuais, quando os conhecimentos da terra 

brasileira deviam ser mais completos. O resto do Brasil continua 

a ignorar, de modo humilhante, o Nordeste seco, pois todos os 

que o visitam econtram águas em abundância, não só em Forta-

leza como nas demais cidades do interior. O que flagela o Nor-

deste seco não é a ausência de água, mas airregularidade das 

chuvas nas quadras invernais. 

 

 

8 – CRÍTICA DE VIRIATO DE MEDEIROS À  

“MEMÓRIA” DE ANDRÉ REBOUÇAS 

 

A Memória do engenheiro André Rebouças foi criticada 

por Viriato de Medeiros, deputado geral e depois senador do 

Império pela Província do Ceará, em um folheto de 50 páginas 

intitulado “Ponderações sôbre a Memória do Dr. André Rebou-

ças – A Sêca nas Províncias do Norte”, no qual o autor utilizou 

o que escrevera na controvérsia com o Senador Tomaz Pompeu 

de Sousa Brasil. 

As “Ponderações” registram facetas dos conhecimentos 

científicos da época, destacando-se, entre outras, a escola pluvi-

fera, sobre a qual disse o engenheiro Viriato de Medeiros que 

“não nos demoraremos a combater o seu (da escola pluvífera) 

principio fundamental: – onde houve focos de evaporação 

aquosa, como o abaixamento da temperatura à noite, haverá 

condensação de vapores, e ahi choverá. Mais do que argumen-

tos valem os factos. Ahi temos o Ceará banhado pelo oceano em 
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todo o comprimento da costa; os sertões atravessados pelo cau-

daloso rio São Francisco; a Índia Ingleza cortada por tantos 

rios poderosos e grandes canaes; o Egito como o misterioso rio 

Nilo, e outras muitas regiões que sofrem de horríveis sêcas. Não 

obstante todos estes enormes focos de evaporação, não banha-

dos por chuvas diárias”.209 

Virato de Medeiros pertencia ao grupo que combatia a 

açudagem, como insuficiente e custosa, alegando ainda que os 

reservatórios não resistiam às grandes estiadas de três anos de 

seca. Em seus trabalhos Vriato de Medeiros defendeu sempre a 

teoria da previsão das sêcas, com três ou quatro anos de antece-

dência, mediante uma rede de postos meteorológicos, e a cons-

trução de vias de comunicação e de canais, ligando o rio São 

Francisco aos rios do Ceará, o que foi anteriomente defendido 

por Marco de Macedo e Raja Gabaglia. A esse respeito, asseve-

rou: – “Nos sertões do Ceará, Rio Grande do Norte, Parahíba e 

Permanbuco não há nenhum canal de navegação ou de irriga-

ção, e nem será possível construi-los, derivando-os dos seus 

rios, que secam finda a estação chuvosa, e só poderão sê-lo, 

derivando-os do Rio São Francisco e Parnahiba, se a isto se 

prestar o sistema orográfico e hidrográfico desses sertões e dos 

vales desses rios”. E termina condenando a açudagem, nos se-

guintes termos: – “Represas nas gargantas dos vales, a fim de 

formar inexhaurivies depositos, para continuo abastecimento 

dos rios engenhosamente açudados, com todo o respeito, pare-

                                                 
209 – Publicado em 1877 – Pág. 24. 
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ce-nos uma dessas idéias que ao correr da pena laçam-se irre-

fletidamente sôbre o papel, mas que não têm a mínima base de 

realidade”.210 

A idéia central de Viriato de Medeiros desenvolve-se entre 

as estradas e os postos de meteorologia, aconselhando ao gover-

no imperial que “mande cortar a província de estradas de ferro, 

tanto quanto o permitirem os cofres geraes; mande construir de 

30 em 30 quilometros, em todas as estradas ordinárias que li-

gam a capital da província aos centros populosos dos sertões, 

grandes cisternas, como perfeitamente lembrou o Sr. Conselhei-

ro Capanema; mande melhorar os portos do mar, de modo que 

os navios possam ter seguro ancoradouro, prestem-se a fácil 

desembarque, e não se testemunhe o vergonhoso espetáculo de 

desembarcar-se, até no porto da cidade de Fortaleza, em janga-

da, como faziam os aborigenes”.211 Justificando a necessidade 

dos postos de meteorologia e sua importância no estudo do cli-

ma regional, escreveu: – “Não é de pensar que a meteorologia 

seja julgada inutil pelo governo imperial, quando sustenta um 

completo observatório meteorológico no Rio de Janeiro. Se até 

agora não tem ele prestado os serviços que pode e deve prestar, 

a culpa não é de quem o dirige, porém do governo, por não o 

ter ligado a outros de igual natureza, na costa e no interior do 

Brasil, que ministrem as informações necessárias ao diretor e o 

induzam ao estabelecimento das leis atmosféricas que regulam 

                                                 
210 – Idem – Pág. 5. 
211 – Idem – Pág. 47. 
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nesta vasta região”.212 Tinha razão Viriato de Medeiros ao atri-

buir à meteorologia a importância que ela atualmente exerce nos 

estudos do clima regional. Sem a contribuição dos postos meteo-

rológicos seria impossível o conhecimento do clima e o estabe-

lecimento da defesa contra as suas irregularidades, prejudiciais 

às atividades do homem nos meios semi-áridos. 

Só depois dos trabalhos de Weber, em Quixeramobim, de 

Derby, sobre os dados Pluviométricos colhidos na Província do 

Ceará, e, mais tarde, com os “Dados Pluviométricos relativos 

ao Nordeste do Brasil”, colhidos pela Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas no período de 1912 a 1920 e estudados 

por Delgado de Carvalho, foi que se comprovou o valor das in-

formações que os postos meteorológicos prestam à climatologia 

do Nordeste seco. 

Viriato de Medeiros transcreveu, em seu folheto, um artigo 

de Beaurepaire Rohan, sobre “As Sêcas do Ceará”, em que co-

menta a opinão de G. Capanema, assim se expressando: –“o Sr. 

Capanema receia que a presença dos açudes possa resultar um 

grande mal: e tornar-se a província hoje proverbialmente sadia, 

altamente pestifera”.213 No século passado os cientistas nacio-

nais, como Capanema, não exitaram em fazer afirmações como 

esta. E Capanema conhecia o interior cearense, pois fez mais de 

uma viagem pelos sertões do Nordeste seco. 

                                                 
212 – Idem – Pág. 49. 
213 – Idem – Pág. 28. 
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O interesse histórico da questão consiste no conhecimento 

das opiniões que dominaram no momento em que se faziam 

sentir as conseqüências do flagelo clímico, e nunca a discussão 

de teorias que não construíam nada de útil para os flagelados, 

qualquer que fosse a orientação científica seguida. Atender às 

necessidades prementes da hora deveria ser o único objetivo, 

seguindo-se, então, ao planejamento e execução de obras que 

beneficiassem o povo, quando outras secas ocorressem, como 

realmente ocorreram. 

Guilherme Capanema, em carta de 18 de Outubro de 1877, 

esclareceu ao Istituto Politécnico as razões por que não compa-

recia às sessões dedicadas ao debate sobre o problema das secas, 

conforme informou Viriato de Medeiros em suas “Pondera-

ções”. Capanema e Viriato eram contrários aos açudes. Tal era o 

pensamento do Barão de Capanema, transcrito no trabalho de 

Viriato de Medeiros e expressos em artigos publicados no Diá-

rio Oficial do Brasil e no Jornal do Comércio, do Rio. Não 

compreendemos porque os homens daqueles tempos viam ape-

nas o Ceará, quando tratavam de seca, nem porque incluíam o 

Nordeste no Norte, duas regiões distintas. 

Ponto de referência comum a todos os que estudaram o 

problema das secas no Ceará é a obra “The Physical Geography 

of the Seara”, de M. F. Maury, citada em abono de suas idéias 

pelo Senador Tomaz Pompeu, Viriato de Medeiros, Beaurepaire 

Rohan, Bezerra de Menezes, Guilherme Capanema e outros es-

tudiosos do tempo. O autor das “Ponderações” teceu considera-

ções sobre o clima fóssil do Ceará, para tirar conclusões favorá-
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veis às suas idéias, como se os climas permanecessem imutáveis 

através das idades geológicas. 

O lamentável em toda a longa discussão travada pela im-

prensa e reproduzida em opúsculos por homens notáveis, esta-

distas, políticos e professores, é não se ter realizado algo de útil. 

Os estudos ficaram e as conclusões, algumas interessantes, fo-

ram arquivadas. Mas o historiador necessita comentá-las, ao 

fazer a interpretação dos fatos sociais e econômicos resultantes 

das secas. É de justiça registrar-se que os trabalhos referidos, 

observados sob ângulos diversos, equacionados pelos estudiosos 

segundo os princípios que defenderam, sem proveito social e 

econômico, se reduziaram a palavras, simplesmente, para justi-

ficar o conceito negativo dos chamados povos latinos, de que 

não temos senão um pálido verniz cultural. 

 

9 – TRISTÃO DE ALENCAR ARARIPE E O PROBLEMA 

DA CANALIZAÇÃO DO SÃO FRANCISCO 

 

 Tristão de Alencar Araripe pronunciou na Câmara, na ses-

são de 27 de julho de 1877, um discurso sobre as “Providências 

relativas as sêcas do Ceará”, publicado depois em opúsculo de 

33 páginas, no mesmo ano. Político, preso a um partido militan-

te, o trabalho do deputado cearense teve cunho de debate, em 

que apresentou sugestões e comentou a atitude do governo, ante 

as condições em que a Província foi surpreendida pela seca, de-

pois de 30 anos de interregno, período em que foram construídos 
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inúmeros açudes, em virtude do conhecimento que os agriculto-

res e fazendeiros adquiriram da conveniência da açudagem. 

Comentando a situação das províncias flageladas, disse o 

então deputado cearense – “Temos a presente calamidade dos 

sertões do norte; acudimos às vítimas da fome, mas devemos 

lembrar-nos que a causa das desgraças atuais está nas condi-

ções da região, onde elas se realizam e que, portanto, cumpre 

empregar meios para modificar essas condições”.214 Quais 

eram os meios a que se referia o deputado cearese? Ele mesmo 

explica, quando declara que a “emenda oferecida ao orçamento 

que discutimos consigna três autorizações ao governo imperial, 

no intuito de habilitá-lo: 1º. a levantar a planta e orçamento de 

um canal que abra comunicação de São Francisco com o rio 

Salgado e rio Jaguaribe, no Ceará, de modo que nestes dois rios 

estabeleça-se uma corrente perene; 2º. a mandar estudar nos 

sertões das quatro províncias, atualmente flageladas pela sêca, 

os sítios onde se poderão construir açudes capazes de manter 

consideráveis massas dagua; 3º. a encampar a via férrea de 

Baturité no Ceará, ou emprestar à companhia dessa via férrea, 

a quantia de 2.500.000$, com que possa a obra principal chegar 

au seu termo”.215 

Observa-se que nos estudos realizados no século passado 

três sugestões predominaram: canalizar as águas do São Fran-

cisco para o Ceará, construir açudes e abrir estradas. Mas 

                                                 
214 – Discurso citado – Pág. 8. 
215 – Idem – Pág. 9. 
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nemhuma se realizou. Faltou o espírito de iniciativa entre os 

administradores do Império.  

A canalização do São Francisco é problema que data dos 

tempos coloniais, servindo de canal o Riacho da Brígida ou o rio 

Pajeú, em Pernambuco. Já “no governo de Rei D. João VI orde-

naram-se estudos para o restabelecimento do terreno, vanta-

gens e possibilidades de canalizacão”, conforme afirma o depu-

tado cearence em seu discurso.216 Partidário da açudagem, Tris-

tão de Alencar Araripe fez indicações sobre a construção dos 

açudes do Boqueirão de Lavras e de Arneirós, os quais não tive-

ram oportunidade de ser executados. Saíram ambos dos planos 

administrativos, o primeiro por inexeqüível e o segundo por 

falta de homens à frente da administração. 

O deputado Tristão de Alencar Araripe falava com convic-

ção sobre a eficiência dos açudes, canalização do São Fancisco e 

prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité até o Cariri, afi-

mando que “quando o Ceará tiver a canalização do São Fran-

cisco, lagos artificiais por meio de açudes, fontes perenes por 

via de poços artezianos, o seu porto adaptado às necessidades 

do comércio e a estrada de ferro até o fértil vale do Cariri, terá 

seguro o seu destino e desafiará as suas irmãs, sem temer a 

consequencia em força da produção e vitalidade”.217 Das suges-

tões por ele apresentadas, apenas se realizou, meio século depois 

e em virtude do prestígio do Padre Cícero Romão Batista, o pro-

                                                 
216 – Idem – Pág. 12. 
217 – Idem – Pág. 18. 
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longamento do R. V. C. até Crato, capital do vale do Cariri. Os 

açudes pleiteados naqueles tempos foram substituídos pelos de 

Orós e Quixeramobim, igualmente estudados, planejados, mas 

não executados... 

Em seu discurso, o deputado provinciano, ocupou-se de 

todos os aspectos da economia cearense e do Nordeste seco, 

desde os problemas agropecúarios até a questão da colonização, 

afirmando que “o Ceará pode dizer-se que nunca teve imigra-

ção direta da Europa; a sua povoação começou e cresceu com 

minguados povoadores, que ali penetraram atraídos pela suavi-

dade do clima e em razão da rápida produção das raças bovi-

nas o cavalares; entretanto a sua população, que em 1775 era 

orçada em 34.000 almas, no espaço de um século subiu a quase 

800.000, tornando-se assim vinte vezes maior, sem ter para isso 

senão o progresso natural da procriação das espécies”.218 

Merece reparo a população do Ceará em 1775 registrada 

por Tristão de Alencar Araripe em seu discurso, pois a esse 

tempo o Capitão General José Cesar de Menezes, Governador 

da Capitania de Pernambuco, contou 61.408 habitantes para o 

Ceará, conforme registra em “Idéias da População da Capitania 

de Pernambuco e suas anexas”. 

Pronunciado no início da crise climática de 1877, quando 

ainda havia esperança de que o flagelo durasse apenas um ano, o 

trabalho do deputado cearense não conseguiu ambiente favorá-

vel ao encaminhamento do projeto de assistência as populacões, 

                                                 
218 – Idem – Pág. 18 e 19. 
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que o aludido parlamentar levou à Câmara. Continuaram por 

mais dois anos os sofrimentos do povo cearense e as medidas 

antes pleiteadas não foram atendidas. 

A esperança do deputado cearense repousava nos açudes e 

na canalização de São Francisco para o Salgado, quando disse 

que “a canalização mencionada e os açudes são os dois meios 

de mais notável influencia para o fim de modificar as condições 

meteorológicas do Ceará, pondo na superfície do seu solo, mas, 

sobretudo, dêem possibilidade de abundante evaporação que 

possa trazer-nos chuvas”.219 Ao lado desses dois fatores de 

umidade referidos, ele colocava os poços artezianos, que não 

tiveram, então, o desenvolvimento desejado. Tudo falhou, por-

que não existia a intenção de recuperar a terra, salvando o ho-

mem. 

 

 

10 – BEZERRA DE MENEZES E O PROLONGAMENTO DA 

ESTRADA DE FERRO DE BATURITÉ AO CARIRI –  

OS PORTOS DO CEARÁ 

 

 O engenheiro Bezerra de Menezes, em 13 de Maio de 

1877, iniciou em “O Globo”, do Rio, uma série de artigos sob o 

título “Breves considerações sôbre as sêcas do Norte”, apresen-

tando as mesmas sugestões dos seus contemporâneos, quais se-

jam: – açudes, poços artezianos e reflorestamento da região situ-

                                                 
219 – Idem – Pág. 14. 
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ada entre o São Francisco e o Parnaíba. Fez, destarte, considera-

ções gerais sobre o clima e as secas, escrevendo que, sendo o 

Ceará uma província criada e agrícola e “tendo os centros de 

sua indústria muito distantes do mar, compreende-se que o 

grande desenvovimento dessas importantes indústrias depende, 

principalmente, de meios fáceis e baratos de tansportes, de pon-

tos francos e seguros de exportação”. Sugeriu o prolongamento 

da estrada de ferro de Baturité até Crato e a melhoria do porto de 

Acaraú, além dos que existiam. Para atender as despesas com os 

trabalhos propostos, apresentou a possibilidade da Província 

garantir 3 ½ % sobre o capital necessário para aquelas estradas e 

para o porto da Capital, desde que o governo geral endosse 

aquela garantia, dando, por sua parte, outros 3 ½% “que nem 

faltarão particulares que tomem a si aquelas emprezas, nem 

faltarão capital extrangeiros para realizar”. 

O pensamento de Bezerra de Menezes está exposto nos 

trechos referidos e esclarecido pela convicção que outros co-

mentadores do tempo mantinham sobre a possibilidade de serem 

tranformadas em realidade as sugestões apresentadas, certas de 

que, com as mesmas, os efeitos das secas desapareceriam e o 

Ceará passaria a viver uma vida econômica de largueza e pros-

peridade. Infelizmente, não foram execultadas as propostas le-

vadas ao Governo Imperial. Os planos, os orçamentos, as comis-

sões de técnicos nomeadas, tudo ficou no arquivo do Estado, nos 

jornais, nos opúsculos e nas notícias esparsas. Nada mais. 
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11 – LIBERATO DE CASTRO CARREIRA E O ESTUDO 

SOCIAL DAS SECAS 

 

Em 1879, Liberato de Castro Carreira, médico cearense e 

senador do Império, reuniu uma série de artigos publicados no 

“Jornal do Comércio”, do Rio, entre 1877 e 1879, na monogra-

fia intitulada “A Sêca do Ceará”. Posteriormente, esses artigos 

foram juntos ao “Relatório e contas da Subscrição em favor das 

vitimas das sêcas do Ceará”, pela Comissão Central Cearense 

organizada na Corte em 7 de Maio de 1877. Foi o primeiro estu-

do social feito sobre a seca. 

As informações registradas no trabalho do senador cearen-

se são preciosas, colhidas na época em que a terra sofria a mais 

calamitosa crise do século passado. Os aludidos artigos ocupam-

se das condições econômicas e sociais, que se agravaram, pro-

gressivamente, para o sertanejo. Durante os três anos de seca o 

autor apareceu na imprensa, prestando seu depoimento, divul-

gando dados recebidos da província, em cartas vindas dos ser-

tões, narrando os acontecimentos decorrentes da crise. 

No artigo de 14 de Agosto de 1877, Castro Carreira critica 

as afirmações do conselheiro Costa Pinto, ministro do Império, 

que, da tribuna do Parlamento, informava o que o governo vinha 

realizando para minorar a situação aflitiva do povo, não se en-

vergonhando de afirmar que os celeiros estavam abarrotados no 

interior do Ceará. A esta declaração falsa, respondeu Castro Car-

reira, escrevendo em sua coluna: – “São os depósitos do govêr-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

232 

no fossem abundantes no interior, como disse o nobre conse-

lheiro Costa Pinto, certamente esta gente não abandonaria as 

suas casas, ao menos não se exporia a uma longa e penosa tra-

vessia exposto às maiores misérias da vida. Se o Sr. Conselheiro 

Costa Pinto tivesse a infelicidade de observar uma destas cara-

vanas de 40, 50, 100 pessoas e visse estampada na face destas 

vítimas do infortúnio, o suplicio da fome, da sede, do cansaço, 

eu certamente não pediria que desse atenção às descrições que 

se tem feito. Não há palavras, Sr. Conselheiro, que exagerem, 

porque elas não são suficientes para descrever com verdadeiros 

traços os desastres de uma população flagelada pela sêca. Já o 

disse e repito, o govêrno tem acudido com os seus recursos, 

como medida de momento, mas não tem se compenetrado da 

necessidade de previnir os terríveis efeitos de uma sêca, do que 

já deve estar convencido, que não deve durar até o seguinte 

ano”.220 

No artigo de 9 de Outubro, Castro Carreira volta a des-

mentir o Coselheiro Costa Pinto, afirmando: – “O Sr. Conselhei-

ro Costa Pinto disse na Câmara, que o interior das Províncias 

flageladas pela sêca estava fornecido de abundantes depósitos 

de víveres: garanto a S. Excia. que o Ceará não conhece este 

recursos. S. Excia bem pode certificar-se pela distribuição dos 

socorros, que se tem feito na província e que se acha publica-

do”.221 

                                                 
220 – Monografia citada – Pág. 77. 
221 – Idem – Pág. 79. 
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A crítica é serena, mas forte e irrespondível. Os homens 

públicos de ontem não diferem dos de hoje. As afirmações, sem 

intenção de cumpri-las, eram feitas do mesmo modo como são 

proferidas na atualidade. Visavam a atender a pressão das oposi-

ções, que exigiam, como exigem ainda, que se realizasse alguma 

cousa pelo povo. Daí as afirmações de ontem e de hoje, repre-

sentando simples frases que não expressavam e não expressam a 

realidade. Os Conselheiros Costa Pinto não desapareceram... O 

Nordeste seco os conhece pelas atitudes que assumem quando se 

trata de realizar qualquer cousa de útil em benefício dos Estados 

atingidos pelas secas, ou de se afirmar que as obras estão plane-

jadas e em andamento. Casos até mais graves ocorrem nos dias 

atuais. As verbas para as obras do Nordeste seco não são aplica-

das, antes são devolvidas ao Tesouro Nacioal no fim do ano 

administrativo, com prejuízos incalculáveis para as populações. 

E afirma-se que essas verbas são devolvidas porque ordens se-

cretas determinam que as mesmas não sejam aplicadas! É coisa 

muito grave, mas é o que corre entre nós, sem contestação. 

O pensamento de Liberato de Castro Carreira sobre as se-

cas não diferia do de seus contemporâneos, mas a observação 

que fez dos fatos sociais e econômicos, resultantes do flagelo, 

era aguda, direta, focalizava os acontecimentos com precisão. 

Sua crítica ao governo era serena, sem caráter partidário acentu-

ado, mas registrava os erros, embora elogiasse as atitudes admi-

nistrativas que visavam a beneficiar o povo em uma situação 

aflitiva, como a de 1877 a 1879. 
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Expondo seu ponto de vista sobre as secas, Castro Carreiro 

escreveu em artigo datado de 27 de Dezembro de 1877 o seguin-

te: – “A sêca do Ceará é para mim um fato conseqüente da sua 

posição geográfica e devida a disposições meteorológicas, de-

pendentes do movimento do globo. A ciência e o poder do ho-

mem jamais produzirão a chuva à vontade, ainda que tenham o 

conhecimento, que ela depende da formação dos vapores conde-

sados evaporados das águas. A maior ou menor quantidade 

desses vapores, encontrando os elemetos da sua condensação, 

poderá ter influencia na quantidade de chuva, mais não é a 

condição da sua elaboração”.222 Trata-se de uma concepção 

simplista sobre a formação das chuvas, a do senador Liberato de 

Castro Carreira, mas não difere da de seus contemporâneos, que 

localizaram o problema das chuvas em torno dos focos de con-

densação das águas. 

Dentre os que escreveram sobre o clima do Nordeste seco, 

em especial, no Ceará, o senador tomaz Pompeu de Sousa Brasil 

foi o que melhor compreendeu e interpretou o problema. Por 

isso mesmo foi a sua opinião que chegou até os dias atuais, os 

seus trabalhos servindo ainda de referência aos estudos iniciais 

da questão das secas, aos quais recorrem todos os que se ocu-

pam do assunto. 

O senador Castro Carreira possuía um agudo senso crítico, 

necessário nos homens públicos, a fim de que analisem os pro-

blemas econômicos em sua realidade, sem as deformações cria-

                                                 
222 – Idem – Pág. 91. 
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das pela política, para ocultar a verdade ao povo. Em 9 de Janei-

ro de 1878, comentando a política infeliz do Conselheiro Costa 

Pinto, escreveu ele que o Ministro do Império tinha se cercado 

de “tão máos coselheiros, que em uma conferência foram pro-

postas as seguintes medidas: 1º. que o governo imperial não 

devia mandar generos para o interior por ser impossível o 

transporte dos mesmos para certos pontos; 2º que o governo 

não devia, nem podia socorrer os indigentes cearenses por mui-

tos meses”.223 

Ninguém sabe até onde teria ido a atitude errada do minis-

tro do Império no que tange à situação aflitiva do Ceará, no 

momento em que todas as atenções do Brasil estavam voltadas 

para a grande calamidade, não fosse a intervenção de Liberato 

de Castro Carreira que, em tempo, reagiu pela impresa e junto às 

classes sociais e partidos políticos, conseguindo anular a politíca 

destruidora de Costa Pinto. 

Os horrores da seca foram tais que levaram a redação do 

“Cruzeiro”, jornal que circulava no Rio, a aconselhar a retirada 

em massa das populações cearenses! Perguntava, então aquele 

periódico “se seria sensato continuarem a ser habitadas regiões 

sujeitas a tais calamidades, quando no país existem regiões fer-

tilíssimas e de excelente clima, acreditando que o assunto se 

presta a serio estudo, para que não se consuma tempo e recur-

sos em se combater uma força absolutamente invensivel”. 224 

                                                 
223 – Idem – Pág. 93. 
224 – Idem – Pág.113. 
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Pelo trecho transcrito, verifica-se que a sugestão no senti-

do do despovoamento do Nordeste seco é mais antiga do que se 

pensa. E ainda hoje há partidários da teoria do despovoamento 

em massa! “O Cruzeiro” não especificou a área que, atingida 

pela seca, deveria ser despovoada, incluindo, assim todo a terri-

tório nordestino, o que motivou o grito de protesto de Castro 

Carreira em artigo de 13 de Outubro de 1878, em que escreveu, 

referindo-se ao Ceará: – “Já tenho externado minha opinião a 

tal respeito; é, porém, forçoso insistir na demostração do erro 

em que se elabora, quando se acredita que o Ceará não vale 

apenas o sacrifício do que com ele se despende”. Desenvolven-

do sua defesa, informa que “qualquer que seja o estudo que se 

faça de um território com 3.600 leguas quadradas, ocupado por 

uma população de 900.000 habitantes, nunca, se chegará a pro-

var a conveniência de despovoar uma província, porque é sujei-

ta a uma sêca periodica de seis mezes annuais, que não altera 

suas condições de progresso e salubridade, sendo em períodos 

determinados de 10 e 20 anos acometida de sêca geral de um ou 

mais anos. Desse estudo não se poderá tirar outra conclução, se 

não que, sendo impossível evitar a repeticão da seca, a sciencia 

e o trabalho do homem podem, senão de todo neutralisar, ao 

menos modificar os efeitos da calamidade. O território da pro-

víncia do Ceará não e um deserto: é antes um território fertilís-

simo e de uma salubridade admirável”.225 

                                                 
225 – Idem – Pág. 113. 
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É uma exposição clara e simples, a de Castro Carreira, 

quando defende seu ponto de vista como homem público, co-

nhecedor de sua terra e de seus problemas. Os políticos e admi-

nistradores do Império, através da imprensa, preocuparam-se 

muito com as despesas com as secas. Não realizaram nada e se 

opuseram a todas as medidas apresentadas para melhorar as co-

dições de vida do homem nordestino. O mero apoio que davam 

às idéias e a não execução das obras planejadas, quando o Brasil 

vivia em situação econômica admirável, tudo isto confirma o 

que dizemos. 

 

 

12 – O INSTITUTO POLITÉCNICO E OS DEBATES SOBRE 

AS SECAS 

 

 Ao se iniciar a seca de 1877, registrou-se um movimento 

cultural, no Rio de Janeiro, liderado pelo Instituto Politécnico, 

cujas atas de suas sessões foram publicadas, depois, em sua Re-

vista.226 

As sessões do Instituto Politécnico de 9, 18, 23, e 30 de 

Outubro de 1877 foram dedicadas inteiramente ao estudo e in-

terpretação do fenômeno clímico do Nordeste seco. Entre ou-

tros, tomaram parte nos debates, presididos pelo Conde D’Eu, os 

Drs. Paulo Freitas, Alves Câmara, André Rebouças, Carlos Luz, 

Luiz Schreiner, Américo dos Santos, Adolfo Pinheiro, Conde de 

                                                 
226 – Tomo XI – Rio de Janeiro –1878. 
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Roswadoski, Emidio E. Victorio, Conselheiro Beaurepaire Ro-

han, João Martins da Silva Coutinho, Alvaro Oliveira, Pimenta 

Bueno, Araújo Silva, Vieira Souto, José Rebouças, Cursino do 

Amarante, Placido do Amarante, Magalhães Castro, Viscode de 

Barbacena, Buarque de Macedo, Calaça, Faure, Jerônimo Ro-

drigues de Morais Jardim, Andrade Guimarães, Carneiro da Cu-

nha, Miguel Ribeiro Lisboa, Saldanha de Gama, Galdino Pimen-

tel, Cavalcanti, Francisco Calheiro da Graça e A. dos Santos 

Mavignier. 

Os debates foram travados em torno da possibilidade de 

ser executado o plano Gabaglia, que consistia na construção de 

açudes, estradas e portos e no reflorestamento. Para Buarque de 

Macedo, “as obras do Dr. Gabaglia, por mais toscas que fos-

sem, não se concluiriam em menos de vinte anos e com um dis-

pêndio de vinte mil contos. Aceite-se o seu plano embora, mas 

como parte complementar de medidas prontas que não devem 

ser espaçadas por mais de dous anos”. 

Guilherme Capanema justificou sua ausência através de 

uma carta, lida na Sessão de 18 de Outubro, em que comunicou 

que deixava de participar dos debates por motivo de moléstia, 

acrescentando ainda, sobre o assunto da sessão, o seguinte: – 

“Tenho a declarar que a questão é ociosa, pois condições cli-

matológicas que subsistam na época terceira, atravessando to-

dos os períodos geológicos até hoje, não é a débil mão do ho-

mem, que agora as poderá alterar. A questão é outra, de execu-

ção relativamente fácil e de resultados seguros. Já se sabe que 

cada geração do Ceará passa por duas secas, é uma calamida-
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de periodica; como é impossível fazer chover à vontade, previ-

nam-se os meios para arrostá-la placidamente”.227 Todavia, 

Capanema prometeu escrever e publicou alguns artigos no 

“Jornal do Comércio”, trancritos depois no Diário Oficial do 

Brasil. Zózimo Barroso, cearense residente no Rio, justificou, 

também, sua ausência aos debates por motivo de moléstia, es-

crevendo uma carta em que se revela partidário da construção de 

açudes. 

Relativamente aos debates, Coutinho foi de opinião que, 

“com a quantidade de duzentos contos se poderão construir 

quatro ou cinco açudes, que poderão abrandar os desastrosos 

efeitos da sêca, não esquecendo também, como medida de muita 

conveniência, o replantio das matas, pela maior parte destruí-

da”.228 Ainda na sessão de 18 de Outubro, Buarque de Macedo 

diz que não exagera, quando lembra “que se poderia construir 

cêrca de 200 açudes na Província do Ceará com capacidade 

cada um não inferior a 100 milhões de litros e com o dispêndio 

de 10.000:000$. Para isto contribuirá muito a modicidade do 

salário e o concurso particular”.229 

A sessão de 18 de Outubro foi das mais movimentadas e 

teve com objetivo a discussão dos processos mais econômicos 

de realizar o projeto Gabaglia, conforme esclareceu Álvaro 

Coutinho que, convidado a falar sobre o tema ficou ao lado dos 

que defendiam a açudagem em grande escala, pequenos e mé-

                                                 
227 – Revista citada – Pág. 9. 
228 – Idem – Pág. 14. 
229 – Idem – Pág. 17. 
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dios açudes, nos sítios, nas fazendas, nos vales dos rios, afir-

mando que “os bons efeitos dos açudes são incontestáveis no 

período mais longo que conhece o Ceará de anos sem sêcas, é 

de 30 anos, de 1846 a 1876: e este resultado é atribuido ao de-

senvolvimento que teve a abertura de açudes de 1845 para 

cá”.230 Na mesma sessão o engenheiro José Wirth apresentou as 

seguintes sugestões: realizar estudos gerais sobre as províncias 

sujeitas às secas; projetos sobre a canalização e distribuição de 

água pelo sistema de comporta ou açudes, cujas origens podem 

ser a derivação de rios ou riachos, contanto que tenham suficien-

tes declives para dominar as distâncias e percorrer, nas grandes 

fazendas e campos agrícolas das povoações, os ramais que têm 

por fim irrigar os terrenos plantados. Falou, em seguida, do es-

coamento das águas, dos esgotos, da drenagem dos pântanos e 

charcos. 

É lamentável que em uma assembléia de homens ilustra-

dos, sob a presidência do genro o Imperador, tratando de assun-

tos que exigiam imediata realização, tudo ficasse no domínio 

das conjecturas, tendo um dos presentes, Carlos Luz, declarado 

que “não falará sobre o problema da sêca por ser um problema 

muito complexo” e não concordar “que o Instituto tome desde já 

qualquer deliberação definitiva, sujeitando à discussão e vota-

ção a proposta apresentada pelo Dr. Buarque de Macedo atenta 

a circunstancia de que ella envolve assuntos de máxima eleva-

ção” para pedir ao Conde D’Eu “que em caso nenhum se obri-

                                                 
230 – Idem – Pág. 20. 
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gue a emitir juízo algum sobre as medidas lembradas, tanto 

mais quanto não pode aproveitar atual crise, se forem adotadas 

pelo Governo”. Para Carlos Luz, “sem alguns dias de estudos, 

não se pode, em objetos de tanta magnitude, dar um voto de 

consciencia”.231 Discordavam os sábios do império das propos-

tas apresentadas. E nada se fez realmente em beneficio da terra e 

do homem nordestino naquele período calamitoso! 

Carlos Luz, tomando parte na discussão, propôs que o Ins-

tituto Politécnico representasse ao Governo Imperial “sobre a 

conveniência de se construírem quanto antes no interior da pro-

víncia do Ceará repreza aos rios, e açudes nas localidades que 

para este fim forem apropriados ao abastecimento de água no 

mesmo interior; e de fazer executar, por si ou por uma compa-

nhia, a estrada de ferro de Baturité; e bem assim mandar estu-

dar as medidas indicadas pelo finado Dr. Gabaglia ou qualquer 

outra que forem complementares das primeiras, para serem 

oportunamente apresentadas ao Poder Legislativo, que melhor 

resolverá em sua sabedoria”.232 Como se verifica das trancri-

ções feitas, o projeto Gabaglia foi o centro de interesse das dis-

cussões de Instituto Politécnico. E é lamentável que não tenha o 

Instituto tomado resolução mínima, de acordo com o referido 

plano, encaminhando-as ao Governo. 

Na sessão de 23 de Outubro José Avelino Gurgel do Ama-

ral resumiu os debates da anterior e declarou que concordava 

                                                 
231 – Idem – Pág. 28. 
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com todas as sugestões, menos com a de Carlos Luz, afirmando 

ainda que “atribui à inclinação do solo o escoamento rápido 

das águas infiltradas, e aos ventos alíseos o transporte dos va-

pores aquosos para regiões estremas da província do Ceará, 

deixando outras entregues a sêca, fenômeno que também se 

observa no Chile”.233 Estranhou, finalmente, que o conselheiro 

Capanema, no seu artigo publicado no “Jornal do Comércio”, se 

tenha pronunciado contra os açudes e a canalização dos rios São 

Francisco, Salgado e outros, bem como considerou prejudicial 

às populações do norte, cujo socorro não deve ser demorado, a 

proposta de Carlos Luz. Lembrou, então, José Avelino que o 

governo colonial se mostrara mais interessado pela construção 

de um porto no Ceará do que o imperial. 

Em defesa dos seus pontos de vista, Carlos Luz, entre ou-

tras coisas, perguntou aos oradores “se as águas assim paradas 

nos açudes seriam potáveis, e se a fermentação das matérias 

orgânicas no seu seio não produziria febres nas suas circunvizi-

nhanças”.234 Colocava-se, assim, ao lado de Capanema, que 

admitiu a possibilidade das águas dos açudes contribuírem para 

alterar o clima cearense, determinando um surto de febres regio-

nais. 

As discussões nas reuniões do Instituto Politécnico se de-

senvolveram em torno de detelhes das propostas apresentadas 

por Buarque de Macedo, Carlos Luz e André Rebouças, sendo 
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Carlos Luz contrário ao entendimento direto do Instituto com o 

Governo, como já ficou dito. 

Dos trabalhos da sessão de 23 de Outubro constou uma 

carta dos engenheiros cearenses Adolfo Herbster, J.P da S. Car-

valho, H. Pompeu da S. B., Antônio Gonçalves da Justa Araújo, 

José Privat e Henrique Théberge, pedindo ao Instituto que orga-

nizasse um movimento, no sentido de adquirir socorros em di-

nheiro, com os quais fosse “possível levantar casas de palha, 

onde encontrem abrigo os desgraçados que emigram dos ser-

tões em busca de meios de subsistencia nesta capital”.235 

Discutidas as propostas de Rebouças, depois de modifica-

das segundo a gestão de Buarque de Macedo, foi aprovado que 

se sugerisse ao Governo: – “1º a construção das vias férreas já 

estudadas nas regiões flageladas pela seca, para dar trabalho e 

salário aos retirantes. 2º as obras de melhoramento dos portos 

marítimos e fluviais. 3º a desapropriação dos terrenos margi-

nais dessas vias férreas, para serem divididos pelos retirantes 

ou colonos nacionais”, e, por proposta de Álvaro Oliveira, “a 

construção de linhas telegráficas gerais”.236 

Coutinho, em discurso, alongou-se sobre as condições dos 

sertões nos períodos secos, a situação do gado, a falta de água, 

as primeiras chuvas do Nordeste, a pastagem, a incúria do cria-

dor. Tudo foi focalizado pelo referido engenheiro, conhecedor 
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da região, que aconselhou a construção de açudes em grandes 

escala. 

Na sessão de 30 de Outubro o Instituto resolveu encami-

nhar ao Governo Imperial as resoluções tomadas nos dias 18 e 

23, acompanhadas de uma exposição de motivos que justificasse 

a atitude dos engenheiros reunidos para estudarem os problemas 

relacionados com a questão das secas nas províncias flageladas, 

constante dos seguintes itens: 1º – Abertura de poços artezianos; 

2º – Abertura de vias de comunicação, acompanhadas de poços 

instantâneos e estações de mantimentos, organizando-se este 

serviço segundo o sistema lembrado nas sessões de 23 e 30 pelo 

Conde de Roswadoski; 3º – Construção de açudes junto aos po-

voados ou outros pontos mais apropriados; 4º– Canalização dos 

rios, estabelecendo no seu curso, represas ou açudes; 5º – Aber-

tura de um canal que comunique as águas do rio São Francisco 

com o Salgado ou outros rios do Ceará. 

As sugestões apresentadas ao governo imperial pelo Insti-

tuto Politécnico tiveram como origem às conclusões dos dois 

ensaios de Giácomo Raja Gabaglia, topógrafo da Comissão Ci-

entífica, que estudou os problemas regionas relacionados com a 

seca. Os cientistas do Império não adiantaram nenhuma sugestão 

nova, nenhuma experiência científica de relevo ao plano Gaba-

glia. Restringiram-se todos ao comentário da utilidade do go-

verno realizar as obras sugeridas, da conveniência ou inconveni-

ência do Instituto dirigir-se diretamente ao governo. 

Os mais notáveis homens de ciência do Brasil reuniram-se 

nas duas sessões do Instituto Politécnico, presididas pelo genro 
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do Imperador, mas poucos dentre eles conheciam as condições 

climáticas da região flagelada pelas secas, as possibilidades eco-

nômicas que a mesma oferecia nos bons tempos de inverno, a 

resistência do homem, a sua colaboração eficiente à comunidade 

brasileira nos dias de luta. Das sugestões apresentadas, nenhuma 

foi planejada e executada. A construção de açudes, o estudo de 

estradas, o porto de Fortalaza, tudo ficou para quando o país 

dispuzesse de verbas bastante para fazer face às despesas extra-

ordinárias que a região das secas exigia. 

A história segundo a qual o Imperador teria resolvido a 

vender a útima gema de sua corôa, contanto que não morresse 

um só cearense de fome, não passou realmente de uma lenda, 

pois, decorridos dez anos, em 1888, nova calamidade flagelou o 

Nordeste seco e as obras planejadas não haviam sido iniciadas. 

Só o açude do Cedro no município de Quixadá, cujos estudos 

datavam de 1884, fora começado. 

Mas não foi somente o Império que abandonou o Ceará e 

demais províncias nordestinas nos dois angustiosos das secas. A 

República seguiu o mesmo sistema de indiferença e abandono 

até 1922, quando o Governo Epitácio Pessoa planejou e iniciou 

as realizações das grandes obras do Nordeste, interrompidas nos 

dois períodos administrativos que se seguiram, o de Artur Ber-

nardes, que não permitia nenhuma despesa sem sua rubrica pes-

soal, e o de Washington Luiz, que declarou conhecer o Ceará 

apenas pelo romance “Iracema” de José de Alencar... 

Com a manifestação da seca de 1877, desenvolveu-se o in-

teresse pelo estudo da questão, sendo os dois primeiros anos de 
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seca o período em que foi publicado maior número de trabalhos, 

além dos comentários da impresa que motivaram polêmicas, 

dividindo os cientistas em vários campos. Os Relatórios e as 

Falas dos Presidentes das Províncias do Ceará, Rio Grande do 

Norte e Paraíba contêm informações interessantes sobre os 

acontecimentos dolorosos da calamidade que ocasionou milha-

res de vítimas, despovoou a região e destruiu a riqueza pública e 

particular. 

Nos jornais do Côrte foram publicados estudos valiosos que 

ficaram no esquecimento, notadamente no Diário Oficial, que arqui-

vou em suas colunas os trabalhos de Orville Derby e de Guilherme 

Capanema. 

Procuramos consultar, na Biblioteca Nacional, alguns traba-

lhos relacionados com a seca, publicados no biênio de 1877-1878, e 

não os encontramos. No Ceará, igualmente, pouco existe a respeito. 

Mesmo assim, tivemos oportunidade de consultar muitas coleções 

de documentos, esquecidas nas bibliotecas públicas, semi-públicas e 

particulares. Restos de documentos, livros raros da história do Ceará 

e do Nordeste, desapareceram. Vimos com tristeza o abandono das 

velhas bibliotecas, ricas pelo documentário que seus organizadores 

penosamente reuniram, desaparecerem destruídas pelo cupim e pela 

traça. Nos Estados do Nordeste seco é reduzido o documentário so-

bre o assunto. Só os respectivos governos poderiam reeditar as obras 

clássicas da nossa história, a exemplo do Estado da Bahia, que reedi-

tou as “Memórias Históricas do Bahia”, de Inácio Acioli, e as 

“Cartas de Vilhena”, de Luiz dos Santos Vilhena, comemorando o 

centenário da Independência. 
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13 – O PLANO FEROVIÁRIO DO CEARÁ,  

DOS ENGENHEIROS AMARILIO DE VASCONCELOS E 

HENRIQUE FOGLARE 

 

Dois engenheiros, um diretor e outro auxiliar da Estrada de 

Ferro de Baturité, Amarilio de Vasconcelos e Henrique Foglare, 

escreveram um opúsculo em que defenderam o prolongamento 

da Estrada de Ferro de Baturité até o Cariri e a construção de 

açudes no Ceará. Amarílio de Vasconcelos ocupou-se da primei-

ra parte, enquanto Foglare tratou do problema da açudagem. O 

primeiro escreveu que, “examinando de perto a questão dos 

melhoramentos materiais da Província, conclue-se, a priori que, 

visto que esta atravessa, alternativamente, dois períodos distin-

tos, um de annos regulares e outro de sêcas prolongadas, qual-

quer medida que se adote em relação a esse objeto deve tender 

ao duplo fim de garantir a prosperidade no 1º período e neutra-

lizar, quanto for possível, os efeitos do 2º”.237 Colocando-se 

entre os partidários dos açudes e das estradas de ferro, os dois 

engenheiros expõem o pensamento central das suas idéias, co-

mentando os planos apresentados ao governo imperial. Disse o 

primeiro que “a linha mais importante, imprescindível, indicada 

tanto pela configuração como pelas necessidades da lavoura e 

do comercio, é aquela que liga o porto da Capital ao rico vale 

do Carirí, território imenso e fertilíssimo que compreende seis 

                                                 
237 – “O prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité ao Cariri e os Açudes 

na Província do Ceará” – Pág. 5.  
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municipios dos mais florescentes e de densa população, passan-

do além disto pelas importantes Comarcas de Quixeramobim e 

Icó”.238 O seu traçado iria diretamente do porto para o interior, 

cortando a Província pelo meio, e a zona que lhe seria tributária 

compreenderia não só três quartos desta, como também parte 

das de Pernambuco, Piauí, Rio grande do Norte e Paraíba. 

Não foi, de logo, executado o projeto de prolongamento da 

Estrada de Ferro de Baturité, apesar de votada a verba e realiza-

dos os estudos preliminares. A ponta de linha permaneceu por 

muitos anos em Quixadá e demorou outro tanto em Senador 

Pompeu, antigo Humaitá, para alcançar Iguatú, ex–Telha, em 

1913, e Crato, em 1925. Ao tempo do Império houve oposição 

ao prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité até o vale do 

Cariri, cujo traçado passava em Quixerambim, Icó e Crato. Se 

tivesse sido executado, teria evitado a decadência de Icó, então 

centro econômico de importância na bacia do Salgado. 

As distâncias em quilômetros entre as estações menciona-

das eram as seguintes: de Baturité a Quixeramobim – 120 qui-

lômetros; de Quixeramobim a Icó, 150; de Icó a Crato, 120. Tu-

do num total de 390 quilômetros que, somados à distância de 

Fortaleza, daria o montante de 510 quilômetros. O traçado For-

taleza–Cariri seguia a velha estrada colonial e o custo da cons-

trução, por quilômetros, não excedia a 30.000$000, segundo 

informa o engenheiro-chefe e diretor da referida Estrada, no 

trabalho aludido. 
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Os engenheiros que concluíram a estrada não observaram 

o velho traçado, preferindo seguir de Quixeramobim para Sena-

dor Pompeu, de onde prosseguiram para Iguatú, antigos povoa-

dos sem expressão econômica que cresceram em função da Es-

trada de Ferro de Baturité e do valor econômico de suas terras 

situadas no médio Jaguaribe, próprias para a cultura do algodão. 

A permanência da ponta da linha em Quixadá atraiu a pro-

dução dos Inhamuns, Frade (ex-Riacho do Sangue) e municípios 

adjacentes, sendo esta uma das causas do colapso econômico do 

Icó. 

As observações sobre secas do engenheiro H. Foglare fo-

ram feiras em 1878, no segundo ano da crise, e do que viu, es-

creveu um trabalho que contrasta com o pensamento do Barão 

de Capanema, que se colocou contra a açudagem, ressalvando as 

condições em que a mesma deve ser praticada. Um fato por ele 

registrado revela a influência da pequena açudagem: – “Com 

terrenos abrasados, sem uma folha verde, sem uma gota dagua, 

contrastavam outros de prodigiosa vegetação a produzir toda 

espécie de cereais e frutas suficientes para a alimentação de 

algumas famílias de 40 a 50 pessoas, que permaneciam ao lado 

de um pequeno açude, cuja influencia benéfica não se estendia 

ordinariamente além de um hectare; ao mesmo tempo em que 

pelas estradas sucumbiam às centenas os infelizes que deman-

davam a capital”.239 
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Foglare, entretanto, coloca-se contra a grande açudagem, 

defendida por Revy em seu “Relatório”. Comentando os princí-

pios apresentados por Revy em favor da grande açudagem, con-

denou o açude que deveria ser construído no Boqueirão de La-

vras. Afirmando que a prática ensina que “o que os agricultores 

desejam para ocorrer às suas necessidades ordinárias e extra-

ordinárias, o que pode salvr a província durante a sêca e torná-

la prospera em tempos normais, é que cada um disponha de 

uma certa quantidade dagua para os seus campos e os seus ga-

dos”.240 

O trabalho do engenheiro H. Foglare ocupa-se longamente 

do “Relatório” de Revy, comentando todos os aspectos da ques-

tão da grande açudagem, sem combatê–la sistematicamente, mas 

tirando conclusões próprias, interessantes para o tempo, entre as 

quais a que afirma a necessidade das obras de irrigação, além de 

fazer a defesa dos engenheiros brasileiros, acusados de desones-

tos em documento público e de incapazes pelo “Times” de Lon-

dres, que divulgou as seguintes palavras: - “Nas obras publicas 

do Brasil, tem havido grandes prejuízos, em conseqüência da 

inesperiencia a da presuncão e dos bajuladores engenheiros 

brasileiros, que tanto tem errado, e aos quais o governo por 

patriotismo mal entendido, e por ciúme dos extrangeiros, confia 

a sua execução e direção”.241 O referido documento público foi 

expedido em 1875 pela Secretaria de Estado da Agricultura e, 
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ainda em 1880, “um ilustre parlamentar”, usou “na sessão da 

Câmara dos Deputados de 11 de Agosto de 1880 das imunida-

des da Tribuna e da palavra irresponsável, para acusar de per-

versão pública, sem fatos e sem provas, aos engenheiros auxili-

ares do Ministério d’Agricultura, que averba de ignorantes, ou 

corruptos”.242 

Os techos do libelo da acusação aos engenheiros brasilei-

ros foram refutados eficientemente pelo engenheiro Foglare, 

quando escreve que “o simples cotejo da história do primeiro 

período das estradas de ferro do Brasil, com a dos últimos 16 

annos, basta para demonstrar a injustiça daquellas proposições 

e para evidenciar os bem sucedidos esforços dos engenheiros ao 

serviço do Ministerio d’Agricultura, nas verdadeiras conquistas 

econômicas que este tem sabido promover e alcançar”.243 

Transcrevendo o pensamento do engenheiro auxiliar da 

Estrada de Ferro de Baturité, em 1881, quisemos apenas revelar 

que as mazelas daqueles tempos não diferem das de hoje. O ví-

cio de acusar de desonestidade arraigou-se entre os homens do 

Brasil, criando um ambiente de desconfiança que tem apenas 

servido para prejudicar a execução dos planos tendentes a me-

lhorar as condições da vida de uma região castigada pelo flagelo 

das secas. 

 A pequena e a grande açudagem, no século passado, dis-

putaram as preferências dos técnicos, prevalecendo, com o “Re-
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latório” de Revy, o sentido da grande açudagem, que presidiu o 

planejamento das obras do Governo Epitácio, cujos primeiros 

resultados, na Paraíba, são as garantias da recuperação econômi-

ca do vizinho Estado. 

Quase decorrida a primeira metade do Século XX, o Presi-

dente Dutra, em 4 de Julho de 1949, vetou a Lei que autorizava 

empréstimos para a criação de uma rede de pequenos açudes na 

zona do Polígno das Secas, sob a alegação de que prejudicaria o 

plano da grande açudagem. A pequena açudagem contou sempre 

com adversários nas administrações, mas é a que, sob certo pon-

to de vista, melhor atende às necessidades do sertanejo que, com 

um barreiro, na sua propriedade, tem garantido o rebanho e a 

pequena lavoura. Embora provisório, em muitos casos resiste a 

mais de uma seca, dependendo tudo da escolha do local onde 

deve ser construído. 

O objetivo central do trabalho de H. Foglare é demostrar 

que o engenheiro Revy andou errado quando combateu a peque-

na açudagem, escrevendo que “os pequenos açudes servem ape-

nas para um individuo” e que “estão sujeitos a secarem com-

pletamente, durante uma sêca prolongada”, trechos do “Relató-

rio” de Revy.244 As restrições que Henrique Forglare faz refe-

rência ao açude do Boqueirão de Lavras, que há muitos anos 

saiu das cogitações da engenharia das secas no Ceará. 

A pequena açudagem é obra para os agricultores que dis-

põem de escassos recursos econômicos, para uma agricultura 
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que não está a exigir a construção de canais de irrigação, como 

acontece nos sertões de Pernambuco, Ceará e Paraíba. A grande 

açudagem pertence ao plano das obras nacionais, como nos Es-

tados Unidos da América do Norte, que resolveram a questão 

das áreas desérticas com o levantamento de grandes barragens, 

superiores à do Orós, que o Ceará pleiteia há mais de quarenta 

anos, cujos estudos foram iniciados várias vezes, mas cuja cons-

trução não será, talvez, realizada... 

Do período da Independência até os dias atuais, a questão 

das secas tem constituído, principalmente, simples tema de di-

vagação, sem intenção deliberada de executar coisa alguma de 

caráter definitivo, apenar dos estudos realizados e das obras ini-

ciadas. 

O que os engenheiros Amarílio de Vasconcelos e Henrique 

Foglare apresentaram como medida de possível realização, re-

forçou os pontos fundamentais defendidos pelo Senador Pom-

peu, Presidente Alencar, Marco de Macedo, Raja Gabaglia, 

Viriato de Medeiros e outros. O diretor da Estrada de Ferro de 

Beturité e seu companheiro de trabalho reavivaram os pontos da 

questão, mas não conseguiram ver adotadas suas sugestões. 

 

 

14 – RODOLFO TEÓFILO E SUA HISTÓRIA DA SECA 

 

 Rodolfo Teófilo publicou em 1883 a “História da Sêca do 

Ceará – 1877-1880”, descrevendo todo o desenvolvimento da 

grande crise nos três anos consecutivos, anotando fatos relacio-
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nados com a orientação política dominante, paralelos às ativida-

des das comissões nomeadas pelo Governo do Impéio e da Pro-

víncia. 

Homem de lutas pessoais, Rodolfo Teófilo deixou em seu 

trabalho a marca de sua orientação, tirando conclusões próprias. 

Não obstante, é um estudo valioso pelas observações feitas na 

época do sofrimento mais agudo do povo cearense, pois o autor 

registra fatos que esclarecem muitos aspectos da crise, que se 

reproduziram em anos posteriores. 

No último capítulo ocupou-se Rodolfo Teófilo das man-

chas solares, para refutar um estudo do Barão de Capanema so-

bre as secas, publicado no Diário Oficial do Brasil em Maio de 

1878. Não há no que o autor escreveu nenhuma informação pes-

soal sobre a influência das manchas solares na coincidência das 

secas. Apenas comentou o pensamento de Capanema, não dei-

xando, no entanto, de ser interessante o seu registro, porque re-

vela o desacordo em que incide o engenheiro e professor da Es-

cola Politécnica, ao tratar de assuntos tão importantes, qual seja 

o estudo das manchas solares e sua influência nas manifestações 

climáticas do Nordeste seco. Sobre o mesmo tema Orville Derby 

escreveu um trabalho, publicado no Diário Oficial do Brasil em 

julho de 1878, que ainda é atual, pela orientação científica se-

guida.  

Rodolfo Teófilo ainda publicou “Sêcas do Ceará” (Se-

gunda metade do Século XIX)’, em que, ocupando-se ligeira-

mente das secas de 1888 e 1898, dedicou grande parte do livro à 

última grande seca do século passado. Sobre as mesmas escre-
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veu: – “A sêcca parcial de 1898 declarou-se inesperadamente. 

Se o governo do Império nada fez para atenuar os efeitos de 

funestas sêcas no período de 1880 a 1888, o governo da Repu-

blica não fez mais do que imitá-lo de 1890 a 1898. Nem um só 

trabalho foi iniciado de 1880 a 1898”.245 Importa observar que 

nesse período foi iniciada a construção do grande açude de Qui-

xadá. Trabalho munucioso pelas informações fez Rodolfo Teófi-

lo, dentre as quais se destaca a primeira manifestação da bubô-

nica no Ceará. 

 

 

15 – JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS E AS MIGRAÇÕES 

SERTANEJAS EM PERNAMBUCO 

 

 Entre os que escreveram sobre a crise iniciada em 1787 

encontra-se o engenheiro José Américo dos Santos, autor de um 

trabalho sobre “As Sêcas do Nordeste do Brasil”. O autor este-

ve, nos primeiros momentos da manifestação da seca, no interior 

de Pernambuco, tendo oportunidade de observar o que se passa-

va nos sertões daquela Província. Registrou fatos que se desen-

rolaram com o deslocamento das populações, sobre os quais 

escreveu: – “Achavamos-nos nessa época residindo no centro 

da Província de Pernambuco, nas raias da zona da mata, e ti-

vemos ocasião de pessoalmente assistir às tristes cenas da che-

gada de retirantes, não só de diversos pontos da mesma provín-

                                                 
245 – “Sêcas do Ceará – (Segunda Metade do Sèculo XIX)” – Pág. 41. 
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cia, por exemplo, Buiqui, Moxotó, Pageú de Flores, Ingazeira, 

etc, mas também de Piancó e Teixeira na província da Paraí-

ba”.246 É a primeira informação que encontramos com detalhe, 

acerca da situação do sertanejo na zona limítrofe das Províncias 

de Pernambuco, Paraíba e Ceará, com a orientação que o ho-

mem rural tomou ao ter de se deslocar, naquela linha fronteiriça. 

Os habitantes do vale da Cariri procuraram sempre a região de 

Flores nas grandes crises climáticas, ocorrendo, assim, uma tro-

ca de emigrantes, pois vinham alagoanos, pernambucanos e pa-

raibanos para o vale do Cariri, o que contribuiu para o seu rápi-

do desenvolvimento demográfico. 

O trabalho de José Américo dos Santos compreende duas 

partes: uma que se ocupa das questões de caráter regional, em 

que se observa o sentido crítico do autor, ao focalizar as ativida-

des político-administrativas, e outra em que analisa as sugestões 

apresentadas para a solução do problema da seca, fazendo crítica 

judiciosa, ao mesmo tempo em que oferece as suas sugestões. 

Ao estudar, porém, as causas das secas, filiou-se o autor ao Se-

nador Pompeu, de quem transcreve o pensamento, sem aditar 

pontos de vista próprios, como engenheiro estudioso dos pro-

blemas regionais. 

Tratando da questão político-administrativa, assevera que 

“as sêcas periódicas e mais ou menos intensas, que se repetem 

anualmente na região, compreendida nas bacias do rio São 

Francisco e Paraíba e parte do território limitado ao norte pelo 

                                                 
246 – Tipografia de Machado e Cia, Rio de Janeiro – 1883 – Pág. 3. 
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Atlântico, têm causas físicas naturais; os desastres por elas 

ocasioados não devem, entretanto, ser lançados só a conta des-

sas causas, mas sim a de outras de ordem moral. Com efeito, a 

falta de instrução, de que se ressente a população dos nossos 

sertões, o estado de abatimento moral em que se acha, em con-

seqüência da depravação de uma política mesquinha, levam-na 

a descurar do seu próprio bem estar, a ser em extremo imprevi-

dente, e a tudo esperar do patriarcal governo, acreditando em 

promessas falazes que, em abundancia, aparecem em época de 

eleição. Realmente, será mais fácil encontrar uma reunião dis-

cutindo assuntos políticos, de que empenhada em descobrir o 

modo de conservar os cereais em perfeito estado de uma safra 

para outra, de impedir o desenvolvimento de moléstias nos ani-

mais de seu uso, no inverno, o que muitas vezes causa sérios 

transtornos, ou prevenir a falta que, muito em breve, se ha de 

vir a sentir de lenha para combustível por preço razoavel e de 

madeira para construção”.247 

O pensamento do autor continua atual. Os erros polít i-

co-administrativos são os mesmos. Diferem apenas os pro-

cessos. No tempo do Império as eleições eram feitas a ca-

cete, hoje podem ser à bala ou a dinheiro. Não evoluíram, 

nesse tocante, os políticos do Brasil. No Nordeste seco o 

desprestígio da região é constatado pelo abandono em que o 

governo da República deixa uma área que conta com uma 

população de dez milhões de habitantes, ou seja, um quinto 

                                                 
247 – Idem – Pág. 10. 
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da população total do Brasil, apesar do dispositivo da 

Constituição de 1946, reproduzindo norma da de 1934, que 

determina a aplicação de 3% da renda do país em obras 

contra as secas. 

Os fatos registrados há mais de meio século hoje se 

repetem. Quando os partidos desejam o voto do sertanejo, 

as promessas são fantásticas. Passadas as eleicões, nada 

houve... 

Estudando a canalização das águas do rio São Francis-

co, o autor da monografia de que nos ocupamos coloca-se 

contra André Rebouças, asseverando que este “esperava 

que se podesse encontrar no Araripe várias gargantas de 

altitude menor de que a do ponto de partida do canal pro-

jetado, as quais com toda certeza não se encontram”.248 

Em seguida, explica a razão por que divergiu de André Re-

bouças, afirmando que, inutilmente, procurou, na documen-

tação de que dispunha, “a altitude em que o tal canal teria 

de transpor o planalto do Araripe, antes de lançar-se no 

vale do Jaguaribe, cujo curso seguiria até o mar” .249 

A discussão entre os que estudaram a possibilidade de ser 

canalizada a água do São Francisco para o Riacho dos Porcos, 

no Ceará, se desenvolveu em torno da altitude do planalto do 

Araripe, deixando de lado a hipótese, então formulada, da exis-

                                                 
248 – Idem – Pág. 21. 
249 – Idem – Pág. 22. 
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tência de uma garganta que José Américo dos Santos negava, 

assim como outros técnicos. 250 

As questões técnicas sempre dificultaram, entre nós, a so-

lução dos problemas mais urgentes, porque os especialistas di-

vergem entre eles, criando embaraços que dificultam a execução 

das obras estudadas. Foi o caso do canal que deveria ligar o rio 

São Francisco ao riacho dos Porcos. Os engenheiros André Re-

bouças, José Américo dos Santos e Tristão Franklin e Alencar 

Araripe, para falar só nos que expuseram seus pontos de vista 

depois de 1877, apresentaram soluções diferentes. O caso é que 

estes estudavam o problema somente em gabinete. 

Dos estudos técnicos e das conclusões a que chegou, afir-

ma José Américo dos Santos que “é fora de duvida não ser pra-

ticavel a abertura de um canal que comunique as águas do rio 

São Francisco com o Salgado ou outros rios do Ceará”.251 Ba-

                                                 
250 – José Américo dos Santos tomou como ponto de referência os trabalhos 

de Tomás Longi, que estudou problema semelhante na Índia, o autor que é de 

uma “tabela em que dá para dez diferentes volumes de descargas dágua em 

canais, variados entre 50 e 6.000 pés cúbicos a largura que deve ter no fundo, 

a profundidade dágua e o declive de superfície, assim como os taludes das 

rampas. É a essa tabela que vamos pedir o declive que julgamos seria conve-

niente para o canal do São Francisco ao Jaguaribe. Para isso admitiremos que 

êste canal corresponde ao quinto caso apresentado pela tabela, isto é, um 

canal que dá descarga a um volume dágua de 283.000 litros por segundo, 14 

metros de largura no fundo, profundidade dágua de 2 metros e 3 centímetros 

e taludes das rampas 1 por 1. A tabela dá para esse caso o declive o 0,00023”. 

– Idem – Pág. 22. 
251 – Idem – Pág. 32. 
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seando-se nos mesmos autores em que se firmaram seus colegas 

e contemporâneos José Américo dos Santos tomou como ponto 

de partida os rios Pajeú, Terra Nova e Riacho da Brígida, cursos 

d’água que também serviram de referência aos que antes procu-

raram uma solução para o problema. Chegaram uns e outros, a 

conclusões diferentes, afirmando a possibilidade da construção 

de canal e negando a exeqüibilidade dos trabalhos planejados. 

As sugestões apresentadas por José Américo dos Santos 

constaram do seguinte: 1 – Serviço meteorológico; 2 – Explora-

ção geográfica e geológica da região flagelada; 3 – Melhora-

mento dos principais portos no mar; 4 – Construção de estradas 

de ferro; 5 – Construção de grandes açudes, com os respectivos 

canais de irrigação; 6 – Construção de poços artezianos; 7 – 

Construção de grandes cisternas; 8 – Construção de pequenas 

cisternas; 9 – Garantia e concessão de auxílios e de todas as fa-

cilidades possíveis às empresas que estabeleceram engenhos 

centrais de cana, engenhos centrais de café, fábricas de tecidos 

de algodão, cordoaria de pita e fábricas de queijos de manteiga 

em grande escala; 10 – Impressão e distribuição gratuita, ao 

maior número possível de pessoas, de instruções em que se en-

sine o novo método da agricultura aperfeiçoada e de criação de 

gado e melhoramento dos rebanhos; 11 – Concessão de prêmios 

pecuaniários aos indivídos de quaisquer ramos de indústria aci-

ma citados que apresentarem, em exposições anuais, os melho-

res produtos e aos que fundarem e conseguirem manter, em es-

tado da prosperidade crescente, estabelecimentos importantes 

das mesmas indústrias. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

261 

Como se vê, o plano de reconquista da terra e valorização 

do homem, defendido pelo engenheiro José Américo dos Santos, 

era amplo, participando do mesmo a propaganda organizada e a 

educação do homem rural, distribuição de prêmios aos exposito-

res de produtos agropecuários e indústrias derivadas. Sente-se 

em tudo isso a semelhança com as idéias de Alberto Torres, que 

defendeu, decênios mais tarde, princípios semelhantes, conse-

guindo, criar um movimento de âmbito nacional - o terreanismo, 

que não resistiu à campanha de descrédito promovida pela indi-

ferença dos administradores, nas áreas semi-áridas. 

Das medidas que sugeriu, ficaram inatuais as cisternas. Os 

homens do século passado que se ocuparam com as secas ti-

nham a preocupação das cisternas. A construção desses depósi-

tos de água de chuva prevaleceu nas casas residênciais dos ser-

tões. Em Fortaleza, até o século passado, prestaram bons servi-

ços, mas, atualmente, raro é o proprietário rural que se lembra 

de construir, em sua residência, uma cisterna com capacidade 

para conserva água durante o ano, isto é, de inverno a inverno. 

Talvez porque as despesas sejam elevadas e não compensem a 

sua construção ou porque os meios de abasteciemnto dágua se-

jam mais eficientes. O certo é que saiu de uso a construção de 

cisterna das casas ricas sertaneas. 

Como reservatório para resistir a uma seca, é provável que 

a cisterna tenha sua origem nos grandes caldeirões existentes 

nos sertões de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e 

Ceará, que conservam águas pluviais de um ano para outro, re-

sistindo, ás vezes, uma seca total. O homem rural que possui em 
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suas propriedades caldeirões cavados naturalmente na rocha 

divide a sua utilização entre as atividades domésticas e a serven-

tia dos trabalhos da criação. Conhecemos alguns desses caldei-

rões nos sertões de Pernanbuco, com profundidade de 40 pal-

mos, que formavam uma camada líquida preciosa para a popula-

ção local, nos anos escassos ou quando o inverno demorava a 

chegar, convindo não esquecer que, quando falamos em inverno, 

neste trabalho, nos referimos à estação das chuvas, pois no Nor-

deste seco só há duas estações – a das chuvas ou inverno e a do 

verão ou estio. 

 

 

16 – LUIS ALÍPIO PEREIRA DA SILVA E A SECA DE 1865 

 

O Estado do Rio Grande do Norte, dentro da área da seca, 

teve um defensor dos seus interesses na pessoa de Luiz Alípio 

Pereira da Silva, autor de “Considerações gerais sôbre as Pro-

víncias do Ceará e Rio Grande do Norte”. Trabalho interessan-

te, em que se focalizam as questões econômicas dos dois Esta-

dos, relacionadas com a seca de 1877-1879. 

Seu autor ocupou-se, inicialmente, com a Província do Rio 

Grande do Norte, dizendo ser ela “uma das martirisadas pela 

sêca, como mostra a história; uma das que viram morrer 80.00 

pessoas no período do ultimo flagelo que assolou nos anos de 

1877 a 1879 e do qual foi também vitima, em maior escala, a 

província do Ceará”. A despeito disto, “não poude ela ainda, 

por mais esfoço que tenha empregado, conseguir do parlamento 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

263 

brasileiro um auxilio para desenvolvimento das suas únicas 

industrias: a do sal e a dos tecidos”.252 O autor fez acusações 

sérias aos governos em relação às secas, lembrando, então, que 

os administradores, apoiados em informações falsas, tentaram 

fazer experiências com seres humanos, suspedendo as passagens 

gratuitas para os que desejavam fugir à morte pela fome e pela 

sede no interior ressequido do Ceará, o que vem comprovar às 

informações de Castro Carreira sobre a suspensão dos auxílios 

sugerida pelo conselheiro Pinto. 

O aspecto político do problema da seca aparece no traba-

lho de Alípio Luiz Pereira da Silva, com a rudeza dos ataques 

partidários, justificados pelo abandono em que ficaram as de-

mais províncias atingidas pela crise clímica, pois, em toda a 

discussão surgida em 1877, o Ceará foi à única Província focali-

zada, como se fosse a única a sofrer a calamidade. Os represen-

tantes das demais Províncias silenciaram, como se temessem 

atrair para eles a censura política dos dominantes ou desejasem 

negar a existência do flagelo. 

Pereira da Silva julgava inúteis os pequenos açudes. A esse 

respeito escreveu: – “O Ceará e o Rio Grande do Norte conta-

vam centenas de açudes de diversas dimensões, feitos por parti-

culares, nos pequenos riachos, córregos, grotas etc., em lugares 

não salgados ou salitrosos, encontrando-se sempre ao lado de-

les uma casa de vivenda ou uma fazenda de criação. A maior 

parte desses açudes secaram e foram abandonados por seus 

                                                 
252 – Edição da Tipografia União, Rio de Janeiro – 1885 – Pág. 4. 
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donos, com exceção de um ou outro alimentado no decorrer das 

sêcas por algumas chuvas de mangas, como denominam, con-

servando, porém, tão pouca água que mal chegava para beber e 

para não fazer desaparecer inteiramente a cultura do milho, do 

gerimum e melancia”.253 Falando, ainda, sobre o valor dos 

mesmos, escreve – “Via-se a nenhuma utilidade das lagoas e 

açudes no período as sêca, porquanto grande parte do interior 

das duas províncias ficou despovoada, por terem emigrado para 

o Crato e para o litoral dois terços, talvez, da população que aí 

habitavam”. O deslocamento do sertanejo para o Cariri desmen-

te o pensamento do autor, pois foi aquela região cearense, onde 

existem fontes muitas, o recurso mais valioso que o homem en-

controu em todas as secas que atingiram o Nordeste no século 

passado.  

Alípio Luiz Pereira da Silva planejou a fundação de nú-

cleos coloniais de caerenses no sul do país, para o que se dirigiu 

ao Imperador, propondo “a colonização de duzentas famílias 

cearenses que, sentindo os horrores da fome, pediam-mo que as 

salvasse, retirando-me com elas para o sul”. Historiando o fato, 

disse ele: – “Requeri, então, para elas, que representavam mais 

ou menos duas mil e duzentas pessoas, terras, passagens e ali-

mentação somente para seis mezes, despesas que mais tarde 

seriam indenisada com produtos da lavoura. Tratava-se de uma 

emigração em ordem de cearenses e, não fazendo questão de 

posição, pedia um lugar mesmo deserto, lembrando até o Mucu-

                                                 
253 – Obra citada – Pág. 30. 
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ri, se não fosse possível o Rio Novo, na província de Espírito 

Santo, onde pretendia estabelecer a colônia, porquanto na pri-

meira das aludidas regiões faltavam braços e via-se, como se vê 

agora, o governo embaraçado pelas correiras de índios bravios. 

Já se falava, então, na via férrea Bahia-Minas que, construída 

como vai sendo, não poude ainda melhorar aquela zona, por 

falta, exatamente, de colonização”.254 

É uma informação preciosa, porque mostra que o governo 

permitia a saída de cearenses, sem restrições, para a Amazônia, 

negando-se a possibilidade de serem localizados em terras mais 

propícias às atividades agrícolas, enquanto se pretendia, naque-

les tempos, chamar colonos chineses para o Brasil, como decla-

rou o autor. 

Página curiosa da história das secas é a que se refere à cri-

se de 1865, não registrada por outros cronistas. Pereira da Silva 

transcreveu um trecho do Relatório do Ministro do Império refe-

rente ao ano de 1865, onde se lê que, “em conseqüência de pro-

longada sêca que se manifestou em fins de 1864, o governo en-

viara para o Ceará generos alimenticios a fim de serem distri-

buídos pela população”.255 O autor, explicando a razão do es-

quecimento em que ficou a seca de 1865, afirma que isto acon-

teceu primeiramente “pelo grande deposito de algodão que 

existia na província e a alta extraordinária que esse produto 

obteve, devido à guerra norte-americana, que elevou o seu pre-

                                                 
254 – Obra citada – Pág. 56. 
255 – Obra citada – Pág. 69. 
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ço de 6$000 a 20$000 a arroba”, e depois “pela grande venda 

de escravos que se fez na província, logo que o governo imperi-

al declarou guerra contra o Paraguai, pela partida de milhares 

de voluntários da Pátria e, sobretudo, pela baixa do cambio que 

muito favoreceu o comercio de couros, cera de carnauba, etc., 

produtos estes que são próprios dos tempos sêcos”.256 

O autor dedicou, ainda, algumas páginas do seu trabalho 

ao estudo da geologia do Ceará, fazendo comentários sobre a 

formação de seus terrenos, ocupando-se principalmente das 

formações litorâneas, das possibilidades que a região proporcio-

naria com a realização de trabalhos que julgou importantes para 

a solução do problema das secas, uma vez que, para ele, os açu-

des constituíam obras de eficiência negativa, enquanto a canali-

zação do rio São Francisco era coisa irrealizável. Apresentou, 

então, uma teoria, desconhecida nos dias atuais, que, certamente, 

não mereceu a atenção dos técnicos de sua época, a qual consis-

tia na desobstrução dos canais que existiram nos tempos geoló-

gicos e hoje se encontram aterradas pelas areias que os ventos 

sopram do mar para a terra. Defendeu, destarte, a existência de 

canais de fácil desobstrução, os quais “formariam um que, unin-

do o Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Permanbuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia pelo interior até o rio São Francisco, 

daria ótima navegação para embarcações de grande cala-

do”.257 O autor explicou seu ponto de vista, expressando-se as-

                                                 
256 – Obra citada – Pág. 70. 
257 – Obra citada – Pág. 48.  
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sim: – “Quem tiver passado pela costa desta província (Ceará) 

e da do Rio Grande do Norte e observar a facilidade com que as 

areias atiradas pelo mar são conduzidas pelos ventos do cume 

dos mais altos morros, reconhecerá que foi por esse modo que 

os rochedos do interior das mesmas províncias e os da Paraíba 

ficaram cobertos e formam hoje diversas serras, cujos cimos 

são em grande parte de areia da mesma natureza da que se en-

contra no litoral. Os rochedos outrora existentes entre os pontos 

nordeste e sueste da serra hoje denominada Apodí e outras com 

diversos nomes, desde o Araripe até a Ibiapaba foram aterrados 

também com as areias atiradas pelo mar e vindas das provín-

cias mencionadas. Recebendo a província do Ceará de todos os 

lados sempre a mesma chuva de areia, parece ter sido aterrada 

com mais rapidez do que as de Sergipe e Alagoas”.258 Nunca se 

levou a sério essa hipótese do soterramento desses possíveis 

canais de comunicação com o interior do Nordeste seco, pois 

falta à mesma um ponto, não fugimos ao desejo de transcrevê-la 

para divulgação do pensamento de um dos estudiosos dos pro-

blemas da seca, filho da região, que realizou pesquisas e regis-

trou observacões interessantes sobre a evolução do litoral do 

Ceará e do Rio Grande do Norte, estendendo seus estudos até 

Fernando de Noronha. 

Em torno de sua teoria, o autor teceu uma série de conside-

rações sobre os tempos geológicos, revelando conhecimentos 

                                                 
258 – Obra citada – Pág. 49. 
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reais sobre a história geológica do litoral, que serviu de ponto de 

partida para sua exposição. 

 

 

17 – POMPEU FERREIRA DA PONTE E OS CATAVENTOS 

 

O engenheiro Pompeu Ferreira da Ponte publicou um tra-

balho em que, estudando a irrigação no Ceará, afirmou que as 

crises clímicas dessa Província compreendem “duas espécies de 

períodos e duas espécies de sêcas. Um período de cem anos, 

para uma sêca de três anos, e outro período de doze anos para 

outra sêca de um ano”.259 Como se vê, trata-se de uma forma 

diferente de dizer as mesmas coisas que os classificadores das 

secas têm dito. Essa afirmação revela uma observação já apre-

sentada pelo Senador Tomaz Pompeu de Sousa Brasil, quando limi-

tou a ocorrência das secas a um período de cem anos, relativamente 

às de maior duração. A limitação do segundo período é arbitrária, 

aproximando-se do clima de onze anos registrado pelas manchas 

solares, não ocorrendo com exatidão, como deixa entender o autor. 

Ocupando-se da duração do estio, Ferreira da Ponte diz que 

compreende duas terças partes do ano. Nesse ponto divergem os 

comentadores do século passado, afirmando uns que o inverno tem 

início entre Fevereiro e Março, enquanto outros, conforme registra-

mos em páginas anteriores, colocam o início do inverno em Março. 

Mesmo assim, o estio não compreenderia duas terças partes do ano, 

                                                 
259 – “Ensaio sobre irrigação agrícola na Província do Ceará” – 1884 – Pág. 8. 
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pois os invernos do século passado estendiam-se até Junho, regis-

trando-se um período chuvoso de quatro há cinco meses. 

No trabalho de que nos ocupamos, Ferreira da Ponte registrou 

três fatos que ainda são constatáveis nos tempos atuais: 1 – Encra-

vados naqueles sertões, ocupados por caatingas e taboleiros, cuja 

mesquinha vegetação denuncia a sua improficuidade para a lavou-

ra, encontra-se nas margens dos rios ótimas terras de luxuriosa 

vegetação, onde o arado pode penetrar por muitíssimos anos, sem 

que a sua fertilidade se esgote. São os terrenos de aluvião, pelos 

indígenas chamados corôas e por sobre os quais ainda se espraiam 

as águas nos anos de bom inverno. 2 – A constância da viração 

durante a estação seca constitui o segundo fato registrado pelo en-

genheiro Ferreira da Ponte. Em qualquer ponto da Província em 

que se esteja, pode-se contar (e se tem em grande consideração) 

com este mensageiro dos mares mais ou menos longínquos que, 

bafejando as terras adustas por um sol equatorial, traz refrigério à 

vida vegetativa agonizante e um bem estar a todos que o respiram. 3 

– Os vastos sertões podem ser atravessados em qualquer direção, 

durante a estação seca, sem que se encontre um fio de água corrente 

para saciar a sede. Porém, se o viajante chega a um desses lugares 

onde a extensa faixa de alvas areias denuncia que, em algum tempo, 

se estercou um caudaloso rio e afasta com as mãos aquelas pe-

dras em mínimos fragmentos, eis que dela jorra cristalina lin-

fa.260 

                                                 
260 – Obra citada – Págs. 10 e 11. 
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O reconhecimento dos lençóis subterrâneos atestam a in-

formação do autor, quando se referiu aos mesmos. A esse res-

peito afirmou que nas margens dos rios existem “otimas terras 

para a lavoura e no subsolo do leito dos mesmos há água em 

abundancia, e na regularidade dos ventos importantes e econô-

mico motor. Notando-se, então, que eles são menos constantes 

no inverno, e exatamente nessa estação não necessitamos de 

empregá-los para o fim a que me proponho, podemos dizer: 

Deus deu áqueles sertões, em suas maiores crises de sêcas, ter-

ras”.261 Em seu trabalho, Ferreira da Ponte refere-se ao emprego 

de cataventos, ou moinhos de vento, hoje utilizados em todas as 

propriedades agrícolas da planincie do baixo e médio Jaguaribe, 

os quais não foram empregados como seria de ambicionar. 

Mesmo assim, nas propriedades agrícolas onde se encontra um 

catavento, há água para a irrigação dos pomares e pequenos tra-

balhos de cultura, enquanto em alguns trechos foram instaladas 

bombas para a elevação de água, movidas por bolandeiras – al-

menjarras –, prestando serviço valioso à lavoura. 

Desejava o autor do trabalho referido que os moinhos de 

vento fossem montados nas planícies de Acaraú, Sobral, Camo-

cim e mais onde fosse possível sua instalação, tratando detalha-

damente da irrigação das terras molhadas pela água elevada à 

superfície pelos cataventos, fazendo cálculos sobre as necessi-

dades em determinadas áreas agrícolas. Destarte, admitiu o autor 

que um moinho de vento poderia trabalhar 7 horas por dia, po-

                                                 
261 – Obra citada – Pág. 12. 
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dendo realizar ainda mais, desde que fossem aproveitadas as 

ventanias freqüentes no interior. Referiu-se, ainda, à possibili-

dade dos rios virem a reduzir as suas águas, o que atualmente se 

verifica no Ceará. 

Antecedendo-se quase um século aos processos modernos 

de irrigação, com o aproveitamento das águas subterrâneas, Fer-

reira da Ponte esclareceu que nas províncias sujeitas às secas os 

rios em geral são rasos, que a diferença de nível entre os terre-

nos de aluvião não é grande, sendo, portanto, muito provável 

que as bombas aspirantes bastassem para ser empregadas na 

maioria dos referidos terrenos. 

Para tema do segundo capítulo, seu autor tomou a monta-

gem de um sítio, tendo por base a instalação dos moinhos de 

vento e construção de cisternas, adaptadas para a irrigação dos 

terrenos, ensinando ainda como se devia trabalhar com a bomba 

na elevação d’água. Aconselhou o emprego da bolandeira, após 

a safra do algodão ou da desmancha da farinha de mandioca, 

para que, instalada, fosse movida por um animal, na proximida-

de de uma cacimba, e elevasse água suficiente para irrigar o 

campo, mesmo que esta se encontrasse a grande profundidade. 

Vimos em uma propriedade agrícola da Limoeiro, no baixo Ja-

guaribe, instalações semelhantes, cujos resultados serviram para 

incentivar a montagem de outras. Se em toda a planície jaguari-

bana não se encontram instalações iguais à preconizada pelo 

engenheiro cearense, por essa ausência é responsável o agricul-

tor que não procura aproveitar as fontes de vida de que dispõe. 
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Pela simplicidade com que os descreveu, sente-se que o 

engenheiro Ferreira da Ponte era conhecedor dos problemas ser-

tanejos. Não se ocupou da açudagem, tão do gosto dos seus co-

legas contemporâneos, e não apresentou vasto plano de salvação 

econômica, mas defendeu um ponto de vista próprio, de simples, 

barata e fácil realização. Talvez tenham sido estas características 

que afastaram os homens públicos da possibilidade de executar 

esse plano de intensa difusão do moinho de vento e irrigação das 

planícies onde os mesmos fossem instalados. Ainda é tempo, 

porém, de se fazer alguma coisa de prático para o sertanejo, en-

quanto se aguarda a realização das grandes obras, como a do 

Orós e outras... 

No plano das obras contra as secas deve constar a elevação 

das águas subterrâneas, iniciada nas planícies de Limoeiro e 

Iguatú por agrônomos do D.N.O.C.S... Não acreditamos na rea-

lização de planos suntuosos, porque todos têm tido sua execução 

adiada. O plano de Ferreira da Ponte, embora modesto o primá-

rio, teria sido de grande utilidade para o Ceará, se os agricultores 

o tivessem adotado, instalando moinhos de vento, aproveitando 

a bolandeira para elevar as águas das cacimbas, não apenas para 

a irrigação de pequenos pomares, como vimos no baixo Jaguari-

be, mas talvez para cultura mais desenvolvidas, capazes de au-

mentar a produção de gêneros alimentícios necessários às popu-

lações, que aumentam sem ter uma base para o necessário abas-

tecimento. 
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18 – JOSÉ POMPEU E A COROGRAFIA DO CEARÁ 

  

O engenheiro José Pompeu publicou em 1888 uma “Coro-

grafia Física e Política do Ceará”, em que não fez um estudo 

de nosso clima, mas, referindo-se às causas das secas, se apoiou 

na Memória sobre a “Sêca do Ceará”, da autoria do prefessor 

da Escola de Engenharia, Álvaro de Oliveira, para quem “gran-

de parte do Ceará está em latitudes que são alcançadas pela 

zona das calmas, em sua oscilação do lado sul do Equador”.262 

É a mesma explicação do Senador Pompeu e de outros se ocupa-

ram do assunto. 

Prosseguindo na citação de Álvaro de Oliveira, o autor da 

“Corografia do Ceará” transcreve os seguintes trechos: – “A 

estada da zona das calmas sobre o Ceará coincide com o que se 

chama inverno naquela província. As chuvas caem por esse 

tempo, porque os ventos aliseos de SE, que se carregam de va-

pores aquosos atravessando o Atlântico, vêm esbarrar na zona 

das calmas, onde os vapores se condensam e se resolvem parci-

almente em chuvas. Mas parte do vapor condensado é levado 

sob a forma de nuvens pelo contra-aliseo de NO, na direção de 

SE. Se então parar o aliseo de SE, esse contra-aliseo se abaixa-

rá, e as nuvens se resolverão em chuvas, em todas as paragens 

onde as circustancias forem favoráveis a tal resolução, isto é, 

onde houver abaixamento de temperatura, aumento de pressão, 

ou nova formação de vapores. A parada do aliseo poderá reali-

                                                 
262 – Editada no Rio – Pág. 19. 
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zar-se além de outras causas, se houver no solo cearense, mes-

mo por causa das chuvas continuadas, um abaixamento de tem-

peratura, que venha obstar a chamada do ar dos trópicos para 

o Equador, chamada essa que é precisamente o que produz os 

ventos aliseos. Além das causas para a chuva no Ceará – pre-

sença da zona das calmas e abaixamento do contra-aliseo do 

NO, pode cair à chuva em conseqüência de correntes de ar de 

terra para o mar ou monções, devido ao maior aquecimento do 

mar em relação a terra. Quem souber que Gulf-Streem acompa-

nha a costa do Ceará, no rumo que vai do Cabo de São Roque 

ao mar das Antilhas, não se admirará do estabelecimento des-

sas monções, as quais vindo ao encontro dos aliseos, determi-

nam a subida e, por isso mesmo, a condensação dos vapores 

aquosos, de que estes se carregam no Oceano Atlântico, desde o 

Cabo de Boa Esperança até o Cabo de São Roque, no trajeto 

sobre a corrente equatorial, de que fez parte o referido Guft–

Streem. As chuvas chamadas de cajú são devido as duas últimas 

causas que indicamos.263 

Acreditava o professor Álvaro de Oliveira que a ausência 

da seca, depois de 1845, tivesse sido uma conseqüência da pre-

sença dos açudes construídos. José Pompeu não externou seu 

pensamento, limitando-se a dizer que as circunstâncias que de-

terminam o clima cearense são: – “a latitude, a direção da cos-

ta, a proximidade do Atlântico, o sistema orográfico, o regime 

                                                 
263 – Álvaro do Oliveira – Apud José Pompeu – “Corografia Física e Política 

do Ceará” – Págs. 91 e 92. 
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dos cursos daguas, a natureza do solo, a vegetação, as corren-

tes marítimas, os ventos reinantes”.264 Todo um conjunto de 

fatores que podem modificar um clima foi invocado como de-

terminante. Para corrigir o clima, aconselhou José Pompeu a 

construção de açudes e o plantio de florestas, “que seriam focos 

de evaporação e condensação de vapores aquosos”. 

Observa-se pelos trechos transcritos que o pensamento do 

autor sobre as secas era o mesmo dos seus contemporâneos, sem 

uma idéia nova, apesar de decorridos dez anos da crise de 1877. 

Como aditamento ao que escreveu, José Pompeu cita o trabalho 

do Dr. L. Cruls, diretor do Observatório Astronômico, sobre 

observações da pressão atmosférica de Fortaleza, registrada em 

1877. 

 

 

19 – O PROFESSOR TOMAZ POMPEU DE SOUSA BRASIL 

E OS ESTUDOS SOBRE AS SECAS 

 

O professor Tomaz Pompeu de Sousa Brasil265 publicou, 

em 1893, o livro intitulado “O Estado do Ceará na Exposição 

de Chicago”. Como todos os trabalhos do erudito professor da 

nossa Faculdade de Direito, este prima pela documentação que 

apresenta, rico que é em citações. Traz entre os capítulos que o 

constituem, um sobre a “Seca no Ceará”, no qual seu autor 

                                                 
264 – Obra citada – Pág. 106. 
265 – Filho do Senador Tomaz Pompeu de Sousa Brasil. 
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transcreve grande parte do trabalho do Senador Pompeu – “Me-

mória sôbre o Clima e as Sêcas no Ceará”, acresentando obser-

vações próprias, realizadas depois de 1877. 

Estudioso dos problemas sócio-econômicos do Ceará, o 

Dr. Tomaz Pompeu de Sousa Brasil oferece um trabalho intere-

sante sob o ponto de vista econômico, reunido material valioso 

para a exposição de Chicago. Ocupando-se da questão das secas 

e das discussões travadas no Instituto Politécnico do Rio, trans-

creve as opiniões dos seus sócios no decurso dos debates. Falta, 

porém, ao trabalho a opinião pessoal do autor, que viveu os dias 

mais agudos da seca de 1877-1879, ponto de vista esse que pro-

porcionaria oportunidade a uma análise dos fatos sociais que 

então se desenvolveram nas Províncias do Nordeste seco. 

O estudo da situação econômica do Ceará, naquele fim do 

século XIX, constitui um dos capítulos mais interessantes do 

livro, pelo comentário que faz o autor e pela documentação que 

reuniu, comprovantes do progresso do Estado e dos interesses 

dos cearenses pelas coisas da terra. 

 

 

20 – DOMINGOS JAGUARIBE E A CANALIZAÇÃO DO 

RIO SÃO FRANCISCO 

 

Um dos estudos mais sérios realizados no tempo do Impé-

rio foi certamente o da canalização do rio São Francisco para o 

Salgado, afluente do Jaguaribe. Marco de Macêdo fez observa-

ções no local, levantou um mapa da região, com o traçado do 
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canal, mas nas suas “Observações sôbre as Sêcas do Ceará e os 

meios de aumentar o volume dágua nas correntes do Carirí” 

não há esclarecimentos sobre seu plano. O trabalho, segundo 

Domingos Jaguaribe, foi apresentado em 1847, mais ou menos, 

quando Marco de Macêdo seguiu para o Rio como suplente de 

deputado. O plano há sido comentado, mas os que o fazem não 

têm a intenção de executá-lo. Uns o combateram, outros o de-

fenderam, no tempo do Império. Domingos Jaguaribe escreveu 

sobre o mesmo um opúsculo – “Contribuição para a canaliza-

ção do Rio São Francisco ao Jaguaribe”.266 

Os homens do século passado gostavam de estudar os pro-

blemas regionais seguindo orientação muito abstrata, distante da 

realidade, embora muitas das sugestões então apresentadas fos-

sem viáveis, segundo as exposições que fizeram sobre os temas 

defendidos. Não fugiu a essa norma Domingos Jaguaribe, quan-

do escreveu o trabalho em apreço. 

 Os três primeiros capítulos do opúsculo ocupam-se das 

possibilidades que o território cearense oferece às explorações 

mineralógicas, apoiando-se o autor na autoridade de especialis-

tas, como Feijó e Freire Alemão, que estudaram o Ceará sob 

esse aspecto, passando, depois, a tratar da canalização do rio São 

Francisco para o Jaguaribe, estudo que fez em cooperação com o 

engenheiro Tristão Franklin de Alencar Lima, tendo este levan-

tado o mapa hidrográfico para demonstrar a possibilidade de ser 
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construído um canal de navegação e irrigação derivado do rio 

São Francisco ao Oceano pelo vale do Jaguaribe.267 

O sétimo capítulo do opúsculo de Domingos Jaguaribe é 

constituído de um discurso que o autor pronunciou na sessão da 

Câmara de 20 de Julho de 1886, como representante do Ceará, 

sobre a execução do canal do rio São Francisco ao Jaguaribe, 

neste Estado. É interessante a história do projeto em relação à 

política, que o autor narra com simplicidade, esclarecendo ainda 

que, tendo lido o que se escrevera sobre a canalização do São 

Francisco, o engenheiro Tristão Franklin de Alencar Lima aliou-

se ao autor, com o desejo de auxiliá-lo. Disse Domingos Jagua-

ribe: – “Empreendi com o dr. Tristão Franklin fazer os estudos 

sobre a canalisação do grande rio na província do Ceará. Devo 

dizer com franqueza, porque nessa época é tal a descrença que 

reina entre os homens, que se levantam suspeitas até sobre 

aquelles que adotam idéias e fazem sacrifícios para ver realisa-

dos os grandes melhoramentos do país, devo dizer, pois que 

tendo pretensão de apresentar-se pelo sétimo distrito de minha 

província, julguei-me na obrigação de separa-me do meu com-

panheiro de trabalho, nada mais tendo nessa empreza sinão a 

satisfação de ver que o Dr. Tristão Franklin de Alencar Lima 

não desanimou, e entregue aos recursos com que o ajudei, sem-

pre entusiasta desta idéia, foi à província do Ceará e em-

prehendeu com outros companheiros os estudos positivos sobre 

                                                 
267 – Informação do Barão de Studart – “Dicionário Bio-Bibliográfico Cea-

rense” – Volume Terceiro – Tipografia Minerva, Fortaleza – 1915 – pág. 

172. 
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o nivelamento. Elle chegou à conclusão que era infundada a 

oposição daquelles que eram contra a idéia da canalisação, por 

causa da serra do Araripe que está na divisa do Ceará com 

Pernambuco e que, por erros dos mapas geographicos, aparece 

nelles como se não tivesse interrupção, que, entretanto, tem 

visto terminar-se a serra em Jardim, no Ceará.268 

Dos debates travados na Câmara, ficou que, além de outros 

estudiosos da região, contestava o ponto de vista de Tristão 

Franklin de Alencar o deputado Ratisbona, que defendia a con-

tinuidade da Serra do Araripe no interior de Pernambuco. Era a 

atitude da ciência oficial, que não viajava, não pesquisava, não 

examinava, mas passava como verdadeira. 

Não mudaram os homens, pois ainda hoje a ciência oficial 

dita sua palavra de ondem em todas as questões técnicas, do que 

resulta o fracasso econômico em que se debate o Brasil. 

O canal ligando o rio São Francisco ao Jaguaribe teria sido 

a maior obra da engenharia brasileira, se os homens do Império 

tivessem levado a sério os estudos realizados, pois naqueles 

tempos pela mão de obra se pagava preço diminuto e as terras 

eram devolutas, além do país viver economicamente vida folga-

da, com a moeda valorizada. Segundo “os estudos que pessoal-

mente fez na Província do Ceará, o Sr. Dr. Tristão Franklin de 

Alencar Lima chegou à conclusão de que o canal que partisse 

das cachoeiras do Genipapo, no rio São Francisco, mais ou 

menos a 30 quilômetros de Boa Vista e a 60 quilômetros distan-

                                                 
268 – Obra citada – Pág. 27. 
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tes da cachoeira de Sobradinho, pode, conforme foi verificado, 

dirigir-se em nível que, partindo do ponto projetado a O, possa 

perfeitamente atingir as cabeceiras do rio Macapá, que é o 

afluente mais importante do rio Jaguaribe, servindo, assim, 

completamente, ao fim almejado, isto é, à irrigação da Provín-

cia do Ceará”.269 

Trabalho de exposição, o de Domingos Jaguaribe traz a 

descrição do trajeto que o canal deveria percorrer. O referido 

canal passaria por Missão Velha, São Pedro (atual Caririaçu), 

perto de Males, Iguatú e desta cidade para Riacho do Sangue, no 

Ceará. No território pernambucano, passaria acima da cachoeira 

do Genipapo, de onde se encaminharia entre duas serras em ru-

mo a serra dos Algodões, que contorna pelo SO; passaria ao 

norte do Pico da Verruga do Frade, cairia em terrenos planos em 

direção ao norte de Lagoinha, atravessaria Pau Ferrado, Mindu-

rí, Várzea da Onça, onde começaria a escavação do leito e das 

barragens dos pequenos córregos que o atravessam; o canal des-

creveria depois, uma grande curva ENE, passando por Água 

Fria, Gravata dos Pimentas, Fortuna, Volta, Mucambo, Badabuã, 

Gollin, Varginha, Sussuarana, Casa de Pedra, Quixadá, Ipueiras 

de Aristides, Mucambo, Pitombeira, Bezerro do Baixio, Sozi-

nha, Poço do Cachorro, Tapera do Cacheado, Calderão do Agos-

tinho, Boa Vista, Lago, Ipueiras.270 O canal percorreria, assim, 

15 léguas em território pernambucano, até chegar as nascentes 

                                                 
269 – Obra citada – Pág. 29. 
270 – Obra citada – Pág. 31. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

281 

do Macapá, afluente do Riacho dos Porcos, um dos formadores 

do Salgado, afluente do Jaguaribe. 

O projeto Domingos Jaguaribe está dividido em duas par-

tes, “a primeira compreendendo serviços feitos na província de 

Pernambuco e a segunda à parte do canal que vai ocupar o 

leito do rio nas províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Paraíba”. Constam, ainda, do trabalho, detalhes de caráter téc-

nico, minudentemente descritos, bem como as condições que 

deveriam ser impostas à empresa concessionária. Tudo, porém, 

ficou apenas nos Anais da Câmara dos Deputados, como outros 

muitos projetos que foram aprovados anteriormente e que passa-

ram depois, aprovados e sancionados, para o esquecimento. 

Ao mesmo tempo em que Domingos Jaguaribe e Tristão 

de Alencar Lima defendiam a canalização das águas do rio São 

Francisco para o Jaguaribe, o engenheiro José Américo dos San-

tos publicava seu trabalho combatendo a canalização, alegando 

ser irrealizável, o que fez apoiado em dados, com a diferença, 

porém, de não ter conhecido in loco as condições em que a obra 

seria executada. É traço predominante na psicologia dos brasilei-

ros combater a iniciativa alheia, embora reconheça o valor do 

antagonista. Como no caso do canal, quando se pensou em cons-

truir Orós, surgiram partidários e contrários, e Orós não foi 

construído... 
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21 – LASSANCE CUNHA E O EMBARQUE  

DOS CEARENSES EM 1877-1879 E 1888 

 

O engenheiro Ernesto Antônio Lassance Cunha esteve no 

Ceará durante a seca de 1877-1879. Dos estudos e observações 

realizados, então, escreveu em 1900, quando outra seca se mani-

festou, um opúsculo intitulado “Estudos sôbre a Sêca do Cea-

rá” em que focalizou as questões discutidas nas três últimas 

secas do século XIX.271 

O trabalho de Lassance Cunha é uma descrição dos acon-

tecimentos que se desenvolveram durante a seca de 1877, em 

que seu autor narra a viajem dos emigrantes do sertão para o 

litoral, afirmando que as secas devem ser “determinadas pela 

constancia e regularidade dos ventos aliseos e que, portanto, são 

devido a causa puramente geográfica. Como quer que seja, ou 

devido à situação latitudinal do Estado ou a causas cósmicas, o 

que é fato é que as secas se produziram e continuarão a produ-

zir-se no Ceará com o caráter de necessidade e intermitência, 

observado desde o seu povoamento regular. Se for impossível 

evitá-las, é fácil de muito melhorar os seus efeitos: e tal já esta-

ria feito se não fosse a imprevidência dos nossos governos, que 

só se lembram das secas quendo têm de abrir os cofres para 

completar a miséria do faminto, desmoralizando-o com a esmo-

la, como socorro público”.272 

                                                 
271 – Publicado pelo “Correio do Povo”, Porto Alegre – 1900. 
272 – Obra citada – Pág. 8. 
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Lassence Cunha não se preocupou com as causas das se-

cas. Viu com mais objetividade suas conseqüências e apresentou 

sugestões que, aceitas e executadas, teriam evitado muito sofri-

mento para as populações sertanejas. Ao escrever seu trabalho, 

possuía Lassance Cunha a experiência do que assistira em 1877-

1879, cujas cenas descreveu com fidelidade, como quem viu de 

perto os acontecimentos dolorosos daquele período. Entre as 

medidas que propôs, estão as seguintes: – “a) Irrigação das ter-

ras com águas distribuídas com os açudes; b) Ligação do litoral 

com alto sertão, por linhas férreas, no sentido de facilitar os 

transportes; c) Conservação das matas. Feito isto estão conju-

rados os efeitos das secas”, concluiu ele.273 

As sugestões do autor não se distanciam muito das provi-

dências pelos que se ocuparam do assunto. Quando falou sobre 

os açudes, procurou Lassance Cunha realizar uma classificação, 

deixando à margem a velha divisão de grandes e pequenos açu-

des com capacidade superior a 1.000.000.000 metros cúbicos; 2 

– Açudes com capacidade 50 a 100.000.000 metros cúbicos; 3 – 

Açudes com capacidade de 10 a 50.000.000 de metros cúbicos; 

4 – Açudes com capacidade de 3 a 10.000.000 de metros cúbi-

cos”.274 

Entre os grandes açudes, Lassance Cunha cita os de Qui-

xadá, Potí, Boqueirão de Lavras e Itacolomí, que beneficiariam 

os sertões centrais do Ceará, região norte e vale do Jaguaribe. 

                                                 
273 – Obra citada – Pág. 24. 
274 – Obra citada – Págs. 15 e 16. 
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Lassance Cunha defendeu valentemente seu ponto de vista, 

mas não foi vitorioso, à semelhança de seus contemporâneos. 

Referindo-se à seca de 1877-1879, disse o citado enge-

nheiro que a palavra de ordem, então era: – “Embarca quem não 

quizer morrer de fome, porque os socorros vão se acabar. Era o 

grito que se ouvia em Foraleza e em Aracati. O povo aterrado 

com tal presagio afluía para os pontos de embarque e ai tomava 

as jangadas que os conduziam para os navios o Lloid. A mais 

completa desordem presidia ao serviço de embarque. Em pri-

meiro lugar o retirante ignorava qual era seu destino, se para o 

norte ou para o sul, o que pouco o preocupava pornão ter moral 

em estado de deliberar. Na azafama do embarque ocorriam às 

cenas mais constristadoras. Mulheres separadas dos maridos. 

Mães, de filhas impúberes. Secções de famílias embarcadas 

para o norte, outras para o sul. Os gritos e reclamações dos que 

se viam em tal contingência não eram ouvidos; era preciso a 

todo transe encher o paquete com lotação superior o que podia 

comportar. Isso não prejudicava”.275 A desrição é forte. Faz 

lembrar os navios assim lotados. E não mudou muito o destino 

dos cearenses nessas travessias para o norte ou para o sul. Em 

todas as secas a tragédia foi à mesma. 

Governava o Ceará, em 1887-1888, Caio Prado. Admini-

trador de visão larga compreendeu melhor do que seus anteces-

sores a situação do Ceará, na vigência de uma seca. Autorizado 

pelo Ministério de João Alfredo a proceder o embarque das po-

                                                 
275 – Obra citada – Pág. 33. 
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pulações do Ceará, Caio Prado imprimiu à providência um sen-

tido mais humano. Informa Lassance Cunha que o “retirante, 

antes de embarcar, era despojado dos andrajos imundos que lhe 

cobriam a nudez e vestido convenientemente, e a bordo tinha 

para fiscalizar seu bom tratamento, um empregado da provin-

cia, para tal fim comissionado, que o acompanhava em toda a 

viagem”.276 

O Lloid cobrava, então 27$000 por passagem de emigran-

te, desde um ano de idade. Com ordem de embarque dada pelo 

governo, quantos milhares de cearenses emigraram para o norte 

e para o sul? As estatísticas oficiais são deficientes. Jamais sabe-

remos, exatamente, o número daqueles que sofreram a irrespon-

sabilidade dos homens públicos que nos desgovernavam. 

Dois aspectos do mesmo fato social ocorrido em épocas 

diferentes apresentam orientação diversa, ante a atitude assumi-

da pelos governantes nas duas épocas distintas. A conduta do 

presidente Caio Prado não foi imitada nas secas que se seguiram 

à de 1887-88. Foi uma demonstração do que podia fazer, em 

benefício da população do Estado, um governador que fosse um 

homem de bem. 

 

 

 

 

 

                                                 
276 – Obra citada – Pág. 34. 
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22 – CAPANEMA E O ESTUDO DAS SECAS 

 

Guilherme Capanema, depois Barão de Capanema, publicou, 

nos fins do século passado, o trabalho intitulado “Apontamentos sôbre 

as Secas do Ceará”, divulgado, antes, em artigos, no “Jornal do Co-

mércio” do Rio, reunidos, depois, pela Sociedade Nacional de Agri-

cultura, e transcrito, finalmente, pela “Revista da Academia Cearen-

se” em seu tomo IX, ano de 1904. 

O trabalho do Barão de Capanema ocupa-se da seca de 1877-

1879, razão por que, apesar de ser publicado em folheto somente em 

1901, merece ser comentado neste volume da “História das Sêcas”. 

Contendo informações valiosas sobre as condições de vida anteriores 

aos dias de sofrimento da grande crise, apresenta sugestões sobre o 

que se poderia fazer em beneficio das populações. 

Descrevendo os fatos que presenciou durante sua estadia no Ce-

ará, em 1860, registra o autor que o terreno cearense é “pedregoso, 

sêco, coberto de arvoredos com troncos denegridos, sem uma folha, 

produziria a impressão de uma natureza morta – mas uma atordoa-

dora algazarra de papagaios, periquitos, jacus, quero-queros, 

chéchéos, corrupiões e bando de pombos relevam a existencia de 

vida, de uma natureza animada – cujos habitantes se nutrem de se-

mentes de gramíneas torradas, quebradiças, reduzidas a pó que o 

vento permanente durante os dias espalha como leve poeira, deixando 

o chão limpo coberto de abundancia de grãos alimentícios”.277 É um 
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quadro real dos sertões secos que o autor atravessou, durante o estio 

em fins de 1860. 

A descrição de bacia do riacho Catarina é rica de informa-

ções sobre os sertões da região norte do Ceará, na primeira dé-

cada do século XIX: – “Ás 10 horas passei em uma fazenda à 

margem do riacho Catarina, também completamente sêco havia 

três anos. Do lado oposto do riacho elevava-se o terreno em 

suave declive, o chão vermenho e duro estava limpo, varrido 

pelo vento. O céo estava carregado de nuvens negras, ao longe 

roncava o trovão, e, às 11 horas desabou um violento aguacei-

ro; em um quarto de hora o riacho tornou-se uma torrente im-

petuosa, um açude sêco de longa data transbordou, os morado-

res correram a ele para salvar um garrote emagrecido, que se 

afogava. A temperaura do ar, que estava a 25º baixou a 23º e a 

água marcava 21º. Isto foi em Dezembro de 1860. Os aguacei-

ros continuavam com curtos intervalos, as nuvens que se despe-

javam eram tocadas por ventos que rondavam a miudo de um 

rumo ao outro, até mesmo o oposto. No dia seguinte estava a 

atmosfera pura, o sol brilhante iluminava uma paisagem intei-

ramente diferente daquela da véspera. A rampa vermelha desa-

parecera, estava coberta de um tapete verde e amarelo. Isso às 

10 horas do dia: era a semente do capim que germinara com 

prodigiosa rapidez: em alguns lugares formavam festões, onde o 

cisco levando pelas águas com a semente encontrava obstáculo. 

Pelas 11 horas eu subi esta ladeira, ela estava alastrada com 

semente de angico que, ainda 24 horas antes já apresentava 

radiculas de 2 a 3 centimetros, procurando penetrar na terra. Si 
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eu não tivesse presenciado o fato, seguramente não o reputava 

verdadeiro”.278 

As condições da vida regional não mudaram muito. O ho-

mem destruiu ainda mais a natureza, mas ela continua dadivosa, 

ressurgindo sempre que as primeiras chuvas fecundam as cultu-

ras, proporcionando uma safra compensadora, mesmo com a 

rotineira técnica da agricultura indígena. 

O Barão de Capanema registrou fatos que comprovam as 

informações de Marco de Macêdo, em seu citado trabalho sobre 

as secas do Ceará, sendo que, na época em que o primeiro es-

creveu, não mais havia abundância de leite, como nos tempos de 

Macêdo. Sobre a alimentação do cearense, observa Capanema 

que “nos períodos normais de fartura, os meses de Janeiro a 

Abril bastam para lhe proporcionar os meios de subsistência 

durante o ano inteiro. Nesses meses que se qualificam de inver-

no, ele vive do leite, queijo e coalhada com farinha; com isso 

desenvolve uma atividade e uma ostentação de forças admirá-

veis, passa o dia inteiro, ás vezes durante semanas a correr ga-

do, cousa que exige muita habilidade, destreza e sangue 

frio”.279 O leite, a coalhada e o queijo eram os alimentos do ser-

tanejo naqueles tempos distantes de 1860, lembrando, assim, a 

alimentação dos pastores da Ásia. A essa alimentação ainda de-

ve o cearense a resistência de que goza, mas que vem desapare-
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cendo com a redução quantitativa e qualitativa dos alimentos do 

rurícola nordestino. 

As reservas da raça, armazenadas no decurso de várias ge-

rações, permitiram ao sertanejo uma capacidade de trabalho que 

não é hoje mais possível. Até a época de Euclides da Cunha, o 

sertanejo era antes de tudo um forte. A situação do homem rural 

mudou completamente. Fatores diversos contribuíram para a 

transformação do quadro social, destacando-se, entre outros, o 

crescimento demográfico, sem a necessária melhoria da técnica 

agrícola para desenvolver a produção e assegurar a continuidade 

do padrão de vida que garantiu a formação de uma raça forte, 

cuja resistência se tornou lendária. 

O Barão de Capanema, sendo um dos estudiosos da geolo-

gia do Brasil, deixou sobre o Ceará, a esse respeito, informações 

que ainda são aceitas. Nas suas viagens de estudo aos sertões 

cearenses, colheu elementos que o autorizaram a afirmar que 

“as sêcas são ali um indispensável elemento para a manutenção 

da prodigiosa fertilidade daquele solo. A maior parte da super-

fície do Ceará repousa sobre um vasto lagedo granítico, excetu-

ando-se as serras do interior e Ibiapaba, até os Carirís, no Cra-

to, onde predominam rochas sedimentares arenosas e alguns 

calcáreos, de formações jurássicas e cretáceas e outras anterio-

res, talvez, à permiana dos psamitas vermelhos, posteriores à 

formação carbonífera. Grande parte do terreno subreposto ao 

gneis é muito pedregoso e bastante permeável, o que permite a 

informação das águas, por outro lado dificulta a evaporação da 

humidade que absorve as raízes do arvoredo, o qual se conserva 
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durante anos com vida, apesar de completamente despido de 

folhagem, de onde resulta a conservação e inércia da seiva, 

pela falta das folhas, que são consumidoras e tranformadoras 

da mesma seiva”.280 Trata-se de uma explicação simples do que 

é, nos sertões secos do Nordeste, a caducidade das folhas da 

vegetação que reveste o solo. 

Trabalho de síntese, em que o autor procura expôr pontos 

de vista práticos, sem a preocupação de fazer ciência, nos 

“Apontamentos sôbre as Sêcas do Ceará” existem comentários 

sobre fatos da vida sertaneja no início da segunda metade do 

século passado, quando o nosso homem rural não se preocupava 

com questões além daquelas que interessavam imediatamente a 

sua propriedade. Capanema afirma nela a utilidade os açudes, 

quando construídos em lugares convenientes, bem como do re-

florestamento, deixando, ao findar seu estudo, uma advertência 

que deveria ter sido seguida: – “É indispensável animar a inici-

ativa do povo; a principio é conveniente que ele seja auxiliado, 

que lhe mostrem com fatos os resultados que ele deve atingir, 

aquilo que ele vê, o convence: o que só dificilmente se consegui-

rá com instruções, receitas, etc. Não se deve habituá-lo a espe-

rar tudo do governo; este tem por dever cuidar de outros melho-

ramentos, como seja promover a arborização, lembrando-se, 

porém, que isso depende de ensaios para firmar um procedi-

mento eficaz; uns lugares se prestam mais que outros, tornando-
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se necessário adaptar processos às diversas condições locais, 

em relação à posição, terreno e clima”.281 

O depoimento do Barão de Capanema representa um regis-

tro do que seu autor viu em 1860, em suas viagens pelos sertões 

do Ceará e Províncias vizinhas. Não fez como os homens do seu 

tempo. Preferiu constatar fatos da vida regional, apresentar su-

gestões, colher informações sobre a vida das populações rurais, 

preciosas para os dias de hoje, quando as condições materiais, 

sociais e econômicas são inteiramente outras. 

 

 

23 – CALENDÁRIO DAS SECAS DO SÉCULO XIX 

 

A seca é um fenômeno clímico característico da região do 

nordeste brasileiro, situada dentro do chamado Polígono das 

Sêcas pelo decreto-lei n. 9.857, compreendendo uma área de 

834.666 quilômetros quadrados, que se estende do minicípio de 

Pirapora, em Minas Gerais, ao de Peripiri, no Piauí. Compreen-

de, assim, parte da região Leste e quase toda a região do Nordes-

te Ocidental. Um ato legislativo recente ampliou as áreas do 

Polígono, incluindo neste o litoral do Rio Grande do Norte e do 

Ceará, zonas mais ou menos estéries, pouco produtivas, apesar 

de elevada pluviosidade, em virtude de ser o solo argiloso, sem 

o húmus necessário às culturas. 
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Dentro da região referida têm lugar as secas, que podem 

ser totais ou parciais. Não se registra regularidade quanto aos 

períodos de repetição, nem tão pouco quanto aos estados atingi-

dos. Só as secas totais cobrem toda a área do Polígono; as parci-

ais manifestam-se irregularmente, ora em um outro Estado, ora 

em outros, ocorrendo em região, quando as chuvas são regula-

res, existindo Estados mais atingidos pelas secas parciais do que 

outros. Dentro de um mesmo Estado, verifica-se a mesma irre-

gularidade, registrando-se secas parciais, com chuvas criadoras, 

em uma área, enquanto as vizinhas sofrem a falta de água para 

as suas lavouras e para o sustento dos seus rebanhos, sendo as 

mais chovidas as áreas serranas e a litorâneas. São fatos comuns, 

observados pelo sertanejo. As próprias secas totais oferecem 

aspectos curiosos, acontecendo chover abundantemente no mês 

de Fevereiro e na primeira quizena de Março, para desaparece-

rem as chuvas depois da passagem do equinócio, bem como 

ocorre às vezes o inverso, só caindo chuvas nos primeiros dias 

de Abril, como em 1851. 

A irregularidade das quedas pluviais, entre nós, é o traço 

característico das secas. A periocidade oscilante é outro aspecto 

interessante. Não se registra a repetição decenal. As secas parci-

ais ocorrem dentro de um decênio e as totais podem demorar 

mais de um ou dois decênios. O Senador Tomaz Pompeu de 

Sousa Brasil admitiu a repetição, dentro de cem anos, de uma 

grande seca. Esta hipótese falhou em 1945, tendo-se registrado 

nos séculos XVII, XVIII e XIX. O Nordeste seco sofreu uma 
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seca parcial em 1942, mas sem grandes conseqüências notada-

mente no Ceará. 

O quadro abaixo nos oferece uma visão de conjunto do fe-

nômeno clímico no século XIX e registra a irregularidade com 

que as secas totais se manifestaram. 
 

CEARÁ RN PARAÍBA PERNAMBUCO 

1804 1808 1803-1804  

1810 1814  1819-1820 

1824-1825 1825 1824-1825 1824-1825 

1844-1845 1833  1833-1835 

1877-1879 1845 1845-1846 1845-1846 

1888-1889 1877-1879 1877-1879 1877-1879 

1898 1888-1889  1888-1889 1888-1889 

1900 1898 1898 1898 

 1900  1900 

 

O quadro apresentado foi organizado de acordo com os 

trabalhos de Fenando Gama, Senador Tomaz Pompeu de Sousa 

Brasil, José Amério de Almeida, Theófilo e Phelippe Guerra, 

professor João de Deus de Oliveira Dias, Tomaz Pompeu Sobri-

nho e Iidefonso Albano, bem como o recente estudo do profes-

sor Sampaio Ferraz. 

Em geral, os que se ocuparam da questão social das secas 

focalizaram apenas o ângulo regional, atraídos pelo interesse 

local, deixando à margem o que se passava nas províncias ou 

Estados vizinhos. Como comprovante referia-se às secas do Ce-

ará. É assim que os historiadores cearenses são freqüentemente 
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citados, notadamente os que são considerados clássicos por te-

rem realizado os primeiros estudos, como o Senador Pompeu de 

Rodolfo Teófilo. 

As crônicas locais são limitadas. O Rio Grande do Norte 

conta com os Guerras, minudentes na descrição do que se pas-

sou nos sertões de Seridó. A Paraíba tem em José Américo um 

observador interessado em conhecer as conseqüências das secas 

em seu Estado, fazendo pesquisas históricas de interesse regio-

nal. Em Pernambuco, Fernado Gama é clássico; suas informa-

ções, que se estendem até o decênio de 1840, são valiosas, por-

que foram escritas ainda perto dos acontecimentos dos séculos 

XVIII. Os que escrevem posteriormente apoiaram-se nos histo-

riadores referidos e nas fontes oficiais. Os Relatórios e as Falas 

dos Presidentes de Províncias contêm dados de interesses histó-

ricos relacionados com as secas e demais problemas sociais, o 

mesmo acontecendo com as Mensagens dos Governadores dos 

Estados do Nordeste seco, do século passado.  

No quadro das secas totais ocorridas no decorrer do século 

XIX, na área do Polígono das Secas, não estão mencionadas as 

registradas em Minas Gerais, Bahia e Alagoas, porque o docu-

mentário sobre as mesmas é raro, para não dizer inexistente nas 

bibliotecas. Entretanto, é sabido que, quando os sertões pernam-

bucanos são atingidos pela crise clímica, os da Bahia e de Ala-

goas estão, igualmente, sob sua influência. 

No século XIX ocorreram oito secas totais no Ceará, nove 

no Rio Grande do Norte, seis na Paraíba e oito em Permanbuco. 

O Estado do Rio Grande do Norte foi o mais castigado pelo fla-
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gelo, enquanto o da Paraíba foi o menos atingido. Ceará e Per-

manbuco tiveram igual número de secas totais. Foram comuns 

aos referidos Estados as de 1825, 1845, 1877, 1888 e 1900. A 

área das secas da região foi atingida pelo fenômeno irregular-

mente, dentro do mesmo decênio. É assim que, dentro da década 

que vai de 1801 a 1810, o Ceará teve seca em 1804 e 1810, o 

Rio Grande do Norte em 1808 e a Paraíba em 1803-1804. Per-

nambuco ficou livre do flagelo nesse período. No decênio de 

1811-1820, Rio Grande do Norte sofreu seca em 1814 e Per-

nambuco em 1819-1820. Ceará e Paraíba não sofreram o flagelo 

nessa quadra. O decênio de 1821-1830 registra secas nos quatro 

Estados, nos anos de 1824-1825. Rio Grande do Norte e Per-

nambuco, em 1833 e 1833-1835, respectivamente, estiveram sob 

a ação do flagelo. Entre 1814 e 1850 foi registrada uma seca 

geral, a de 1844-1846. Decorreram 31 anos sem secas totais, 

mas ocorreram secas parciais em todos os Estados, em períodos 

diferentes. Depois da seca de 1844-1846, foram registradas as de 

1877-1879, 1888-1889, 1889 e 1900, que atingiram toda a regi-

ão.  

O período decenal é registrado na ocorrência das secas, 

sem, no entanto, obedecer sempre a um ciclo matemático. A 

diferença entre uma crise e outra pode ser de um a cinco anos, 

podendo também se estender entre vinte e trinta anos, como se 

registrou entre a grande seca de 1825 e a de 1845, bem como 

desta para a de 1877. O ciclo decenal foi observado entre a seca 

de 1877-1879 e a de 1888-1889. Foram estas, aliás, as quatro 

grandes crises climáticas do Nordeste seco. Entre a última seca 
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do século XIX e a anterior decorreram onze anos, enquanto a de 

1900 se distanciou da primeira do século XX de três anos ape-

nas. 

O estudo das manchas solares e sua influência sobre a área 

das secas, não só no Brasil, mas nas demais regiões sujeitas ao 

mesmo fenômeno clímico, esclarecerá esses aspectos da clima-

tologia universal. Por enquanto, essa teoria ainda está no domí-

nio das hipóteses, apesar de contar com cem anos de estudos e 

trabalhos publicados na Inglaterra e Estados Unidos da América. 

No Brasil alguns nomes se destacam nesse setor – os de Orville 

Derby, Barão de Capanema, Sampaio Ferraz e João de Deus de 

Oliveira Dias. Descorridos 75 anos dos primeiros trabalhos so-

bre as manchas solares, da autoria do Barão de Capanema e Oli-

veira Derby, publicados no Diário Oficial do Brasil em Maio de 

1878, pouco se avançou, no Brasil, sobre o assunto, pois o mais 

moderno estudo que temos é o de Sampaio Ferraz, datado de 

1949, que não se distancia muito do que escreveu Orville Derby, 

cujo trabalho é mais interessante e completo do que o de Capa-

nema. As conclusões de Sampaio Ferraz e Derby são semelhan-

tes. Contando com maior número de observações, com docu-

mentário estrangeiro mais completo, o trabalho de Sampaio Fe-

raz é, por isso, mas minudente. Entretanto, ainda não apresenta a 

precisão científica que, acreditamos, a continuidade dos estudos 

permitirá fornecer, para melhor solução do ploblema. Não há 

negar, todavia, que as informações de Derby e de Sampaio Fer-

raz são valiosas para o estudo das causas das secas. 


	HISTÓRIA DAS SECAS
	Edição especial para o Acervo Virtual Oswaldo Lamartine de Faria




