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DOS MEIOS MAIS EFICAZES PARA PREVENIR E
ATENUAR OS EFEITOS DAS SECAS PERIÓDICAS

A falta e o excesso de água no solo são igualmente nocivos
e muitas vezes ocorrem na mesma região por circunstâncias especiais.
Nosso país tem a maior quantidade de água corrente por
unidade de superfície em todo globo. A destruição das matas
produz a diminuição gradual das chuvas, e contribui para agravar o flagelo das secas pelas razões adiante expostas.
As secas periódicas são devidas a causas diversas: evaporação insuficiente, denudação e impermeabilidade do solo, excessiva permeabilidade, correntes aéreas, falta de cordilheiras.
No Nordeste do Brasil, esses fatores ora se congregam, ora
agem separadamente. Para combater, pois, a terrível calamidade
é necessário conhecer o fenomeno in situ e aplicar o corretivo
especial a cada caso.
A insuficiência de evaporação pode ser corrigida e resultar
disso completa modificação climatérica, em conseqüência de
obras mesmo projetadas com objetivo. É provável que as reprezas dos cursos de água da bacia do São Francisco, aumentando
consideravelmente à superfície de evaporação, dêem origem à
formação de nuvens em quantidades suficientes e daí provenham alteração sensível no regime pluviométrico da região.
Se tal for verificado em nosso país, será motivo dos maiores aplausos para o que houver sido feito com fim diverso.
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A denudação é quase sempre devida à impermeabilidade;
essas condições em geral se agravam reciprocamente. De uma e
outra resultam escoamento rápido, penetração pequena e evaporação grande.
A excessiva permeabilidade por outro lado produz a brusca
penetração do líquido em camadas inacessíveis por meios ordinários. Tem, porém, a vantagem de armazená-lo, tornando possível a sua utilização por meios especiais, ou dando nascimento
a fontes perenes. Os terrenos de rocha estratificada com juntas
ou diaclases recebem e absorvem grande massa líquida que por
vezes formam correntes subterrâneas. E. A. Martel em seu interessante livro sobre a Speleologia ou Sciencia das Cavernas,
estuda minuciosamente a origem, a formação e o desenvolvimento dessas correntes, que tanto interessam aos geólogos, aos
engenheiros e aos hidrológos.
Um observador (Carnus) explorou o poço de Aveyron, de
38m de profundidade, sem chegar ao rio subterrâneo mencionado nas lendas do país. Em 1890 Quintin fez retirar pedras do
fundo, e verificou a sua existência.
A gruta de S. Marcello, no Ardeche, foi medida em 1892
apresentando 2.260m.
A célebre caverna de Mammoth (Kentucky), explorada em
1854 e 1855 por David Dale Owen, em 1856, por Hodges e nos
últimos anos do século passado por Hovey e Ellsworth Call, é
bastante larga, alta e mede cerca de 50 quilômetros de comprimento.
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Desde o último quartel do século XVIII os arqueólogos, e
anteriormente os geólogos, se entregaram ao estudo das cavernas. Esper, em 1774, reconheceu nos arredores de Baireuth (Baviera) que as grandes ossadas retiradas das grutas, pertenciam,
não a gigantes humanos, mas a animais desaparecidos. Deu a
essas ossadas petrificadas pelo carbonato de cal, o nome de Zoolithos. Baseando-se nessas observações, Cuvier criou a paleontologia. Ch. W. Ritter, em Hamburgo, 1801 a 1806; Cuvier, 1821
a 1823; Buckland, 1823; Schmerling, Liége, 1833 a 1834; Parandier (Noticia sobre as causas da existencia das cavernas);
Virlet d’Aoust, 1836; Arago (Poços artesianos), 1835; Marcel
de Serres (Harlem, 1835); T. A. Catullo (Veneza, 1844); Ollier
de Marichard, 1870, foram infatigáveis pesquisadores que se
ocuparam especialmente da pré-história. Os seguintes, porém,
trabalharam somente com intuitos geológicos, zoológicos e hidrológicos; P. Paramelle, 1856, Arte de descobrir as fontes;
Fournet, Hydrologia subterrânea, Lyon, 1858; Desroyers, 1845
e 1868; Schmidl, Vienna, 1854; Fuhlrot, Iserlohn, 1869; Conde
Wurmbrand, Graz, 1871; Tietze, 1873 a 1891; Boyd – Dawkins,
Londres, 1874; Mojsisovics, Karst Erscheinungen, 1880;
Packard, Fauna das cavernas da América do Norte, 1881; Lucante, Angers, 1880 e 1882; Hovey, Cincinnat, 1882 e 1896;
Szombathy, Vienna, 1883; Fruwirh, 1883 e 1885; Eduardo Dupont, 1893. Mais do que todos Daubrée, no seu célebre livro As
águas subterraneasna época actual e nas épocas antigas, 1887 e
1888; E. A. Carmel, A speleologia ou a Sciencia das Cavernas,
Paris, 1901.
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Nos últimos anos do século passado a França e a Austrália
deram grande impulsionamento a esses estudos.
Em França, Martel e Gaupillat em 1888, empregaram o telefone e embarcações desmontáveis para explorar os abismos de
mais de 100m e os rios subterrâneos.
Na Morávia a Mazocha de 136m, foi explorada por Nagel
em 1748, e outros muitos foram examinados em toda a Europa.
No Brasil, na fazenda do Bufete, pertencente ao Dr. Camargo, S. Paulo, Estrada de Ferro Sorocaba, nas proximidades
das estações de Conchas e Piramboia, foi feita uma sondagem
geológica por percussão, para pesquizas de petróleo, e surgiu um
jorro d’água, baixo, perene há bastante tempo, que alimenta uma
lagoa de cercade 80m² em local outrora atravessado por insignificante filete superficial. No Ceará tem sido perfurados vários
poços até há pouco tempo, sob a direção do Dr. Antônio Olyntho, com excellente resultado.
De cavernas, as mais conhecidas em nosso país, são as de
Jacobina, no estado da Bahia, onde se encontram restos de fósseis de mamíferos terciários, as da Lagoa Santa, de Machiné, e
de S. José d’El-Rey, no Estado de Minas, não falando dos rios
que, em parte do curso, se tornam subterrâneos, do que lhes vem
a denominação de Sumidouros.
É digno de nota que no pequeno número de sondagens
geológicas feitas em nosso país, sempre se tem encontrado água
e assim também grande parte de cortes e túneis das estradas de
ferro, do que fornecem brilhante exemplo de córrego, que nasceu na garganta de João Ayres no alto da serra da Mantiqueira e
6
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as fontes perenes verificadas no Tunel grande e em outros da
Estrada de Ferro central do Brasil e da Minas e Rio.
O Sr. Horácio F. Williams, em seu estudo sobre a agrogeologia do vale S. Francisco, Boletim do Ministério da Indústria,
Viação e Obras Públicas – Abril de 1909, págs. 132 e seguintes,
depois de citar a grande planície de 400 a 500m de altitude, que
se estende de Chique-Chique a Jacobina, de clima ameníssimo,
rica em madeiras, de topografia excelente para estradas de ferro
e rodagem, com terras uberrimas, e abundância provável de água
subterrânea, menciona a existência de galena argentífera, cujos
depósitos convirá explorar. Passa em seguida a descrever as
cavernas formadas nas camadas calcárias, que pode examinar, e
especialmente a grande da Torrinha, onde corre em verdadeiro
rio subterrâneo, com água de boa qualidade e de curso perene,
variando apenas um pouco de volume com as cheias e vazantes
do Santo Antonio. É dividida em corredores, dos quais um foi
examinado por Quilômetros.
A sociedade de Speleologia, fundada em París em 1895,
publica em seu boletim trimestral, denominado Spelunca e memórias sporádicas, tudo quanto se refere ao assunto.
Martel, no final do primeiro capítulo de seu livro acima citado, referindo-se à – hidrologia das cavernas- diz que elas são,
antes de tudo, grandes reservatórios contra as secas e em bacias
de retenção contra as inundações.
Citarei a lei estabelecida por esse geólogo: “As cavidades
naturais do solo não se encontram em princípio, senão nas formações geológicas compactas, mas fendidas. Os terrenos move7
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diços, porosos, de trasporte, como areia, saibros, escorias, etc.,
podem ser considerados como não cavernosos. A incoerência de
seus elementos impede a formação de socavas, ou ao menos que
se conservem.
As principais causas de formação das cavernas se devem
reduzir a duas: a preexistência de fendas na rocha e o trabalho
das águas, que se exerce pelo tríplice efeito – mecanismo de
erosão química, da corrosão e da pressão hidrostática.
O estudo da speleologia é altamente interessante para a solução do grave problema das secas.
Os cursos de água superficiais, mesmo os interrompidos
em certas estações do ano, são seguros elementos de êxito, que
por motivo algum devem ser desprezados. Convenientemente
reprezados, convenientemente reprezados, arborizadas as margens, os pequenos regatos podem ser origem de grandes benefícios.
Os grandes rios, que correm nas regiões assoladas, devem
ser objeto dos mais sérios cuidados, pelos efeitos benéficos diretos e indiretos, que exercerão sobre elas.
As reprezas munidas de eclusas resolvem simultaneamente
vários problemas, com que intimamente se relaciona o assunto
principal, de que nos ocupamos: facilitam a navegação, servem
de pontes, impedem as inundações e permitem à irrigação, pela
derivação de canais em ambas as margens.
Fomentar a colonização nessas paragens, começando por
nacionais, filhos da localidade é dar ensejo à formação de núcleos para os quais convergirá a população das zonas próximas
8
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sujeitas ao flagelo. A agricultura transformará gradualmente o
clima e tornará possível o plantio de árvores na parte semi-árida
circunvizinha, as quais moderando a descida rápida das águas
contribuirá muito pora debelar o mal.
A princípio serão plantadas as já conhecidas como resistentas à seca; serão as pioneers dessa campanha benéfica. Produzido o primeiro efeito; outras espécies serão admissíveis e
assim gradativamente até o completo domínio da região.
Nas dunas do litoral oceânico do Rio Grande do Sul, o tarnarix gallica foi empregado para iniciar a fixação; desde logo
foi possível a introdução de outras plantas e em várias extensões
a lavoura comum nos comoros até então movediços e inúteis.
No Nordeste do Brasil a calamidade, objeto deste estudo, é
também devida aos ventos alísios e a falta de grandes cordilheiras; as correntes aéreas levam para as bacias vizinhas do Parnaíba, do Mearim e do Tocantis e Amazonas as nuvens formadas
por evaporações dos grandes rios, lagoas e pântanos, sem encontrar obstáculo em que se opere a condensação.
Por motivos diversos, entre outros o pequeno valor das terras permanece nessas paragens indivisa a propriedade territorial,
e dessa circustância provém em grande parte o estado de abandono em que se acham.
Para combater a grande calamidade é preciso, pois, um
conjunto de providências técnicas e administrativas que só produzirão efeitos postas em prática simultaneamente.
Pelo observamos no Egito, e se verificou no Far-West
americano, no México e na Índia, é preciso começar pela adap9
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tação dos grandes vales à agricultura; destes se passará para os
afluentes e finalmente se dominará a zona verdadeiramente árida
por meios especiais indicados.
A agricultura no vale do S. Francisco, para não tratar agora
senão deste rio-mar, que a natureza lançou de sul a norte em
nosso país para levar à parte assolada a possibilidade da transformação é, no estado atual, impedida pelas inundações, pela
distância dos mercados e pela malária. Regularizar o regime do
S. Francisco é abrir para o Nordeste brasileiro um campo indefinido de trabalho; é melhorar as comunicações de cinco Estados
da União, é finalmente encerar com segurança a campanha contra a seca.
No Egito a dominação do Nilo pela engenharia hidráulica
produziu os mais estupendos resultados econômicos, políticos e
sociais. A população indígena vagava sem orientação pelas margens do grande rio ou através dos desertos que ele sulca.Uma
existência nacional inglória e até mesmo difícil e muitas vezes
precária foi, em todos os tempos, o triste apanágio dessa parte da
terra. São bem conhecidos os trabalhos de reorganização iniciados por Lord Cromer, continuados por Lord Dufferin, e hoje, em
plena efetividade, sob a tutela da Inglaterra. Quais os meios materiais empregados para obter o resurgimento do povo egípcio
todos o sabem, foram as grandes obras executadas com o fim de
regular o regime das águas: o rio até então de navegação dificil e
incerta se constituiu na preciosa artéria que leva Sudan e ao Mediterrâneo uma miriade de embarcações; a drenagem retirou das
terras a água em excesso e com ela os germes morbígenos, que
10
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durante milhares de anos fizeram do Delta o espectro da habitabilidade humana. Hoje, ao longo das margens, ao lado dos monumentos faraônicos, se levantam construções modernas em
torno das quais o povo se entrega ao trabalho com o mesmo ardor dos seus antepassados, mas agora tranquilo, pois não verá
mais burlados os seus esforços pela invasão das cheias ou pela
ocorrência das secas.
O S. Francisco é o Nilo do Brasil, muito mais rico, porém, do seu irmão da África. Inúmeros afluentes o alimentam,
vindos do norte, de leste, do sul e do oeste; o Salto do Paulo
Afonso fazem-no emulo do S. Lourenço e nos diz, na enormidade da força ali perpetuamente produzida, quanto de útil fará a
engenharia hidrelétrica com seu emprego.
A dominação do S. Francisco se obterá direta e indiretamente operando-se sobre o próprio rio e sobre seus afluentes.
Assim se corrigiu o regime do Adige, do Danúbio e de outros.
Independentemente desses trabalhos de maior vulto convém proseguir na região assolada do Nordeste com outros mais
modestos, em boa hora iniciado e em andamento: repreza de
todos os cursos de água mesmo intermitentes, pesquiza de fontes
subterrâneas, abertura de poços segundo as indicações geológicas e utilização da força do vento para acionar máquinas elevatórias, e da hidráulica que, além de várias indústrias, permitirá o
transporte do líquido a grande distância.
Os Srs. J. C. Branner, Horácio F. Wiliams e Roderic Crandall, do serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, sob a direção do professor Orvile A. Derby procederam no ano passado ao
11
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reconhecimento de parte da região árida e semi-árida do Nordeste; o Dr. Ernest Ludwig Voss, adido comercial do Consulado
Alemão fez o estudo da quantidade de chuvas na América do
Sul, especialmente atinente ao nosso país. Todos expendem noções, técnicas e dão informações, que confirmam as presunções
científicas sobre a existência de águas subterrâneas, conveniência de seu aproveitamento e bem assim da grande utilização do
S. Francisco e de seus afluentes, como base segura de operações
contra a seca, o que já havia sido por nós indicado no projeto
que em julho de 1908 submetemos ao Congresso Nacional.
Branner presume que nos taboleiros da Bahia situados entre Paulo Afonso e Alagoinhas darão água poços com a profundidade média de 20m. Os primeiros deverão ser perfurados em
Bom Conselho e Mirandela, distantes não menos de 50m uns
dos outros. Se provarem bem, proseguirá a construção sucessiva
de muitos mais em toda essa vasta extensão.
O mesmo nas páginas noventa e oito e seguintes do Boletim dá sobre o aproveitamento das águas correntes estas preciosas informações:
“Em algumas das altas montanhas há corrente perenes de
excelente água”.
A serra de Jacobina e as altas cadeias ao longo do Salitre
do lado Oeste, tem curso de água, que, segundo dizem, nunca
secam. Idem, em redor das cabeceiras do rio Ingazeiro e riacho
do Inferno.
Referindo-se ao S. Francisco, que chama soberbo rio de
excelente água, que corre no próprio coração da região das secas
12
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periódicas, Branner receia que a rotina agrícola, a falta de capitães e a grande distância do litoral e mercados mundiais, além
das dificuldades inerentes às posses multiplicadas de terras tornem impossível a irrigação. O ilustre geólogo não questiona,
porém, sobre a praticabilidade e vantagens desse grande melhoramento na agricultura no vale principal e nos afluentes até de
íntima categoria, sem dúvida aproveitáveis e que mais cedo ou
mais tarde serão utilizadas para irrigar as terras baixas, frequentemente muito mais extensas, situadas em suas margens.
No Egito, na Índia, no Far West, no México e em Tucuman se apresentaram idênticas dificuldades para a irrigação; foi,
porém, tal o seu efeito, que todas desapareceram e os desertos se
transformaram em campos de cultura com todas as benéficas
conseqüências economicas, políticas e sociais. Não é preciso
aqui fazer a apologia de trabalhos reconhecidos da máxima utilidade desde a mais remota antiguidade. Depois de haverem
feito a glória dos faraós, milhares de anos antes da nossa era, de
figurarem nos livros sagrados dos Hindús, preocupam as mais
cultas mentalidades atuais.
O Sr. Horácio Wiliams a pág. 111 do boletim citado, assim
se exprime:
“Mais do que qualquer outro dos grandes rios do mundo o
São Francisco se assemelha ao Nilo do Egito”. Já em outro ponto expõe as mesmas opiniões. “Uma diferença capital entre os
dois rios é de origem puramente artificial. O Nilo foi dominado
pelo homem, ao passo que o S. Francisco se permite correr sem
estorvo para o mar”.
13
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“O rio São Francisco, atravessando uma região sujeita ao
terrível flagelo da seca, é sucetível de ser utilizado para sustentar
uma grande população e de se tornar fonte importante de riqueza
nacional”.
Na margem direita entre Chique-Chique e Juazeiro, cerca
de 760 quilômetros quadrados e muito maior área na esquerda,
em extensas várzeas, são quase um deserto, em que alternadamente se sucedem as inundações e as secas, como no Egito antes
das grandes obras de regularização efetuadas pela engenharia,
ainda hoje em progressivo desenvolvimento. A barragem de
Esneh foi concluída este ano, é igual à de Assiut; o prodígio de
Assuam está sendo alteado em mais sete metros, para que o reservatório cresça de um milhar de metros cúbicos.
“A pesca, diz o Sr. Wiliams, é umas das principais ocupações do povo”.
Também essa indústria muito lucrará com as obras de retensão que temos aconselhado, por diminuir a velocidade da
corrente. Em França e nos Estados Unidos têm sido considerável
o desenvolvimento da fauna nos grandes rios melhorados para a
navegação.
Ensaios felizes de irrigação têm sido feito nos vales do Salitre e do próprio São Francisco, perto de Juazeiro.
Descrevendo os trechos otimamente adaptáveis a tais trabalhos, o Sr. Wiliams à pág.120 do boletim, diz a Cachoeira da
Volta (Sobradinho) pouco acima de Joazeiro:
“Neste lugar são ideais as condições para a construção de
uma barragem baixa e pouco dispendiosa”.
14

www.colecaomossoroense.org.br
Existe um recife natural de gnaiss maciço, que atravessa
toda a largura do rio, em posição tal, que com uma soma insignificante se pode elevar o nível bastante para a irrigação.
A cachoeira do Pirapora oferece iguais condições favoráveis para a construção de barragem utilíssima. Entre esses dois
pontos notáveis outros muitos existem naturalmente indicados
para obras diversas tendentes ao mesmo objetivo.
O São Francisco dominado pela engenharia hidráulica em
barragens convenientemente dispostas funcionará como o Nilo,
o Sena, o Danúbio e os grandes lagos americanos, para a navegação, e como o Nilo, o Ganges, o Indú, o Snake River, e o Rio
Grande para irrigação agrícola. A facilidade de tais obras no
vale principal e nos seus afluentes, Rio das Velhas, Paracatú,
Urucuia, Grande e Preto, Pageú, Salitre e muitos outros é hoje
incontestável; demorá-las é adiar a resolução do magno problema que nos preocupa.
Além dos fins especiais a que nos vamos referindo, a denominação desse rio providencial trará a ligação imediata das
estradas de ferro de Goiás, Oeste de Minas, Central do Brasil,
Bahia e Paulo Afonso e em futuro não remoto das projetadas ao
Sul e ao Norte de sua parte baixa entre Piranhas e o Oceano, por
navegação franca em todo ano.
As incalculáveis riquezas naturais mencionadas por seus
exploradores desde Halfeld, Roberts, Theodoro Sampaio, Orvile
Derby, Amarante, até os geólogos acima citados Branner, Crandall e Wiliams, deputados Elpídio de Mesquita, José Carlos de
Carvalho, e outros ilustres propugnadores da prosperidade naci15
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onal, serão postas ao alcance do comércio e da indústria desde
que, antes de tudo se garanta a habitalidade de suas margens,
que o Dr. Theodoro Sampaio chamou “a terra da promissão” e
o refúgio dos povos da Bahia, do Ceará e de Pernambuco assolados pelas secas.
Muitos e notáveis homens de ciência se têm ocupado com
o temeroso problema, de cuja solução depende o desenvolvimento, se não a própria existência da vida civilizada em grande
extensão de nossa pátria; citando seus nomes, além de prestarlhes a devida homenagem, indico as fontes onde podem ser colhidas outras noções, que ainda mais elucidem a matéria.
A seca terrível de 1777 sucedeu, um século depois, a não
menos horrorosa de 1878. Nesse intervalo e de então até hoje
outras menores, mas bastante nocivas, tem ocorrido separadas
por decênios mais ou menos irregulares.
Em memórias dignas de meditação trataram do assunto o
barão de Capanema, o engenheiro Giacomo Gabaglia, o senador
Pompeu, o Dr. Carlos Carreira, o major Capote, os engenheiros
Chrockatt de Sá, José Américo dos Santos, Lassance Cunha,
André Rebouças, Viriato de Medeiros, Conselheiro Baurepaire
Rohan, Raymundo Pereira da Silva, Antonio Olyntho, Piquet
Carneiro, Drs. Bezerra de Menezes, Marcos Antonio de Macedo, Leandro Ratisboa, Tigna da Cunha, além dos citados anteriormente e de outros, que involutariamente omito.
É urgente a decretação do código das águas. As bases
apresentadas pelo Dr. Alfredo Valadão constituem um bom subsídio para a sua confecção.
16
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O importante assunto merece a colaboração dos nossos
eminentes jurisconsultos e legisladores; trata-se de uma das mais
complexas matérias e, em muitos casos, da salvação pública.
Quanto maior for a órbita da ação federal, tanto mais se
simplificará a realização das obras, sob o ponto de vista jurídicoadministrativo.
A engenharia precisa de grande liberdade para a escolha
dos meios com que domine o fenômeno complexo do regime
das águas interiores; não devem embaraçá-la quaisquer peias
jurídicas, filiadas a uma jurisprudência obsoleta, em desacordo
possível com as exigências da higiene ou das aplicações modernas desse precioso elemento de riqueza nacional.
O ideal seria a nacionalização do mesmo, o que, aliás, não
é vedado pela Constituição de modo absoluto.
A modificação do regime natural das águas e a sua utilização envolvem quase sempre medidas e obras que atingem vasta
extensão de teritório e afetam múltiplos interesses; o poder público nacional deve estar de posse da mais ampla jurisdição sobre o assunto, para diminuir e anular os óbices administrativos,
que infalivelmente resultariam de um critério diferente. Todas as
nações se estão aproximando rapidamente desse objetivo: vários
Estados da União Americana decretaram a nacionalização das
águas interiores; a Itália, onde quase todas são do domínio público, no regulamento de 25 de julho de 1904, n. 523, que trata
especialmente da matéria, determina no capitulo I:
Dos rios, torrentes, lagos, regatos e infiltrações naturais.
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ART. 1º
Ao Governo é confiada a suprema tutela sobre as águas
públicas e a inspeção sobre os respectivos trabalhos.
Na Espanha só pertencem ao domínio privado às águas
contínuas ou descontínuas, que nascem em terreno de um particular, enquanto elas não transponham os seus limites e o curso
dos regatos que não atravessem terreno pertencente ao domínio
público.
Na Suiça só o cantão de Glaris é que classifica os pequenos cursos de água no domínio privado.
No Chile são públicas todas as águas que correm por alvos
naturais, exceto as vertentes que nascem e morrem dentro de
uma mesma herdade.
Na República Argentina soa públicos os rios e seus álveos,
bem como todas as águas que correm por álveos naturais.
No Brasil a jurisprudência na espécie está por se fazer.
(Alfredo Valladão, Exportação de motivos, pág. 6).
O pouco, porém, que na legislação pátria existe é em favor
da mais ampla dilatação do domínio público sobre as águas interiores. Do livro acima citado do Dr. Alfredo Valladão transcreverei os seguintes tópicos, que claramente mostram o vasto
campo de ação reservado para o poder público em tão importante assunto.
“Assim, no estado atual do direito pátrio, se devem considerar públicos os rios navegáveis ou flutuáveis e aqueles de que
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os mesmos se fazem, se são caudais, que corram em todo o tempo”.
A esta segunda classe – rios de que se fazem os navegáveis
ou flutuáveis – pertencem as correntes, que deságuam em ponto,
em que um rio ainda não é navegável ou flutuável.
E com esta doutrina, o domínio público sobre as águas correntes adquire considerável extensão, podendo resolver interesses diversos.
Embora elaborado no molde clássico da navegabilidade, o
princípio do domínio público se estendera às correntes flutuáveis, colocando-se, assim, o nosso direito à altura da maior parte
das legislações modernas.
E, por outro lado, estará mais adiantado do que as mais
adiantadas legislações sobre as águas, porquanto, ao passo que
mesmo perante estas, como na Itália, ainda se levanta questão
sobre a dominialidade das correntes, de que se fazem os rios
públicos, o princípio está plenamente consagrado no direito pátrio.
Apenas é mister alterar o princípio da Ordenação, estabelecendo-se as correntes de que se fazem os rios navegáveis ou
flutuáveis, para que se reputem de domínio público, basta que
sejam perenes, mesmo que sequem em certa época do ano.
Vejamos agora como se distribui entre o Governo Federal
e dos Estados a jurisdição de acordo com determinações expressas e implícitas da Constituição:
O art. 34, § 6º, diz: Compete privativamente ao Congresso
Nacional:
19
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Legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de
um Estado ou se estendam a territórios estrangeiros;
O art. 35 diz: Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas não
privativamente:
§1º. Velar na guarda da Constituição e das leis e providenciar sobre as necessidades de caráter federal;
§2º. Animar no país o desenvolvimento das letras, artes e
ciências, bem como a imigração, a agricultura, a indústria e o
comércio, sem privilégios que talham a ação dos governos locais.
O art. 65, §2º, diz: É facultado aos Estados:
Em geral todo e qualquer poder ou direito, que lhes não for
negado por cláusula expressa, ou implicitamente contida nas
cláusulas expressas da Constituição.
Destas disposições se conclui:
1º. Pertence ao Congresso legislar sobre a navegação dos
rios que tenham mais de um estado ou se estendam a território
estrangeiro.
2º. Incumbe ao Congresso, mas não privativamente, animar a agricultura, a indústria e o comércio, sem privilégios, que
talham a ação dos governos locais.
3º. Aos Estados é vedado legislar sobre a navegação dos
rios, confiada ao Governo Federal.
4º. Aos Estados é facultado animar a agricultura, aindústria
e o comércio sem prejuízo da ação federal.
Para o exercício das suas atribuições é essencial ao Congresso:
20

www.colecaomossoroense.org.br
a) legislar sobre os rios de que se fazem navegáveis, sujeitos expressamente a sua jurisdição;
b) legislar sobre todos os rios públicos, no intuito de animar a agricultura e a indústria, ficando lícito aos Estados todo e
qualquer poder sobre os mesmos, que não talhem a ação federal.
Além disso, o art. 5º manda que a União preste socorro ao
Estado, que em caso de calamidade pública ou solicite; ora, as
secas e inundações periódicas, que já por si constituem motivos
de intervenção federal nos termos do art. 35, § 2º, são causas
justíssimas de solicitação de socorro, a que se refere o art. 5º. O
Governo Federal tem, pois, o duplo dever de providenciar independentemente de qualquer solicitação para que cessem tais
calamidades, e o de acudir pressuroso à solicitação dos Estados.
Por ambos os motivos devem providenciar em tempo e não
aguardar a emergência do flagelo para fazer sentir sua ação tutelar.
As obras necessárias para debelar uns e outros males (secas e inundações) são de efeito lento, exigem continuidade de
ação e conservação esmerada.
A eficácia da intervenção federal depende de sua constância e da ação conjuta e harmônica dos poderes locais, todos empenhados para o mesmo desideratum.
Em virtude do disposto no art. 35, § 2º. Foi promulgado o
art. 23, da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, que autorizou o Governo a promover o aproveitamento da força hidráulica
para transformação em energia elétrica aplicada a serviços federais, podendo autorizar o emprego do excesso da força no de21
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senvolvimento da lavoura, das indústrias e outros quaisquer fins,
e conceder favores a empresas que se propuzirem fazer esse
serviço.
Em conseqüência foi lavrado o decreto n. 5407, de 27 de
dezembro de 1904 que regula tais concessões.
Também o art. 18, da lei n. 1316, de 31 de dezembro de
1904 e o decreto n. 5646, de 22 de agosto de 1905, dispõem
sobre o assunto.
Ambos os decretos acima respeitaram a autonomia dos Estados na órbita de suas atribuições constitucionais.
É assim que o Estado do Rio de Janeiro, sob a fecunda
administração do Exm. Sr. Dr. Nilo Peçanha, atual Presidente da
República, promulgou a lei n. 717, de 6 de novembro de 1905,
que regula a utilização da força hidráulica existente no Estado
para a exploração industrial da energia elétrica.
O Estado da Bahia igualmente legislou sobre o assunto.
Assim, sem tolher a ação dos governos locais, a Constituição da República decretou expressa e implicitamente a jurisdição federal para o regime das águas na quase totalidade do território nacional. É uma glória da legislação pátria, que recebeu da
metrópole esse princípio salutar e o transmitiu intacto à República, que o consagrou no estatuto fundamental de nosso país.
O terminar o modesto trabalho, de que fomos encarregados, submetemos ao Quarto Congresso Médico Latino Americano as seguintes conclusões.
Para prevenir e atenuar os efeitos das secas periódicas
aconselhamos:
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1ª. Regular o regime das águas correntes perenes ou intermitentes nas zonas assoladas, por meio de barragens e modificação do declive do solo, de modo a impedir o seu escoamento
brusco na estação chuvosa e a promover a sua distribuição no
resto do ano.
2ª. Fomentar a agricultura nos grandes vales próximos às
regiões assoladas, especialmente nos dos rios São Francisco,
Parnaíba, Jaguaribe e Paraíba do Norte e seus afluentes, saneando-os por obras de drenagem, canalização e outras.
3ª. Promover a utilização das águas subterrâneas por administração ou por prêmios e subvenções a empresas particulares, de conformidade com regulamentos, que serão expedidos
sobre o assunto.
4ª. Utilizar a força de animais, do vento e hidráulica dos
grandes saltos, como o de Paulo Afonso, para acionar máquinas
elevatórias, diretamente ou por transformação em energia elétrica.
5ª. Manter centros agronômicos e de observação meteorológica, que colijam elementos para conhecimento do clima.
6ª. Melhorar as condições de navegabilidade dos rios São
Francisco, Parnaíba e de outros da região Nordeste, por obras
que ao mesmo tempo facilitem as comunicações e diminuam ou
impeçam as inundações, conforme se tem feito no Sena, no
Yonne, no Reno, no Danúbio, no Adige, no Tibre, no Nilo, no
Congo, no Niger e no Ganges e em outros.
7ª. Manter por prazo certo, tarifas baixas nas estradas de
ferro e linhas de navegação, que interessem à região assolada, de
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modo a permitir nelas o trabalho agrícola e industrial, e desenvolver a riqueza local e o aumento da população.
8ª. Promover por leis adequadas a divisão da propriedade
territorial, tornando possível a sua aquisição em haste pública,
precedida de editais com prazo razoável.
9ª. Decretar o código das águas, dando à União e aos Estados a jurisdição derivada da Constituição.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1909.
J.S. DE CASTRO BARBOSA,
Engenheiro Civil.
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CONGRESSO NACIONAL

Eloy de Souza
(Deputado pelo Rio G. do Norte)

UM PROBLEMA NACIONAL
(PROJETO E JUSTIFICAÇÃO)

CÂMARA DOS DEPUTADOS
(SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 1911)

RIO DE JANEIRO
Typ. Do Jornal do Commércio, Rodrigues & C.
1911
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UM PROBLEMA NACIONAL
(Projeto e Justificação)
O Sr. Eloy de Souza: – Sr. Presidente: Venho tratar de
um assunto a respeito do qual penso não iludir a credulidade da
Câmara afirmando que sua importância, por maior, reclamava
palavra mais versada, experiência mais feita, e uma autoridade
de que não me gabo.
Encoraja-me, porém, a certeza de que tais qualidades em
mim tão minguadas, em tantas tão excepcionalmente reunidas,
darão à matéria o relevo merecido, e à forma concreta com que a
apresento ao estudo e medição da Câmara, finalidade útil e benfazeja.
Acredito, Sr. Presidente, que num país agrícola, ou que
devia ser agrícola, não será demais um projeto em que se pretende valorizar sua produção agrícola.
Entendo de meu dever, para não fatigar aos que me derem
a honra de sua atenção, tratar, apenas os aspectos mais interessantes do problema, sintetizando-os tanto quanto possível de
modo a poder mostrar sem esforço, as vantagens que justificam
o meu modesto trabalho, destinado, se convertido em lei, a abrir
um horizonte mais largo à economia do país. É assim, Sr. Presidente, que o projeto começa dispondo de um modo geral as bases para uma política que alguns economistas convencionaram
chamar a política da hidráulica agrícola, isto é, a possibilidade
de governar pela irrigação as culturas peculiares a cada região,
26

www.colecaomossoroense.org.br
pedindo e obtendo da terra o máximo que ela pode produzir,
valorizando em estabilidade, preço e tempo essa produção.
Compreendo bem, Sr. Presidente, os temores que um plano
tão vasto despertará pela soma avultada que teremos de despender. É preciso, porém, refletir, que estamos diante de um problema para a solução do qual gastar muito e o mais depressa
possível é obter mais cedo as vantagens das quantias só assim
utilmente empregadas. Acresce que até aqui, para discutir no
domínio dos fatos, a região do Nordeste brasileiro, onde as secas
periódicas determinaram a construção de obras defensivas contra os seus efeitos, têm consumido alguns milhares de contos
sem proveito equivalente. Antes da presidência de Rodrigues
Alves, era atribuída a improdutividade dessas despesas à falta de
sistematização do serviço.
De então pra cá, apesar do acerto dos atos expedidos pelo
Governo desse ilustre Brasileiro e dos seus sucessores para corrigir os desastres dessa má política, a situação de pouco tem
melhorado. Sucedendo que está dirigindo a “Inspetoria de Obras
Contra as Secas”, um profissional de rara competência, que tem
posto o melhor do seu esforço, da sua inteligência e do seu
grande coração a par de auxiliares escolhidos entre os mais capazes em dar a esse serviço desenvolvimento e a eficácia que ele
reclama sem os resultados desejados, somente a questão financeira poderia e pode explicar essa anomalia. Foi por entender
que é assim que tomei a iniciativa de organizar um projeto que
permita apressar a construção dessas e de outras obras tendentes
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todas ao desenvolvimento agrícola do país, com recursos maiores e independentes das dotações orçamentárias anuais.
Segundo o plano que adotei, inspirado principalmente na
legislação Argentina e Norte-Americana, o Governo ficará habilitado a agir proveitosamente, assegurando à União, como demonstrarei, o reembolso total e em breve prazo das quantias que
houver de despender o que não acontece nem acontecerá sob o
regime atual.
Não acompanharei artigo por artigo as medidas consignadas no projeto, dispostas, tanto quanto me foi possível, de modo
a assegurarem sua perfeita execução. Limitarei a expor, resumidamente, a parte financeira que é, no momento, a que mais nos
deve interessar.
Calculando que no prazo de dez anos a contribuição de 2%
anuais da receita geral da República, 5% da receita dos Estados
que quiserem contribuir, pelo mesmo prazo em dinheiro ou em
terras devolutas, acrescidos das taxas de irrigação e aforamento,
produto de venda das terras irrigadas e das cedidas pelos estados, além das taxas de conservação das obras, produzam uma
soma bastante para as que devam ser sucessivamente construídas, o projeto cria uma caixa especial destinada a receber estas
contribuições e pagar todas as despesas que tenham se ser efetuadas incluindo as de pessoal da Inspetoria e suas seções. Conto
que além dos Estados que já contribuem, para o serviço contra
as secas, Paraíba e Rio Grande do Norte, outros se apressarão
em imitá-los argumentando assim de ano para ano o fundo dessa
caixa medida e à proporção que os melhoramentos executados
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forem demonstrando as vantagens da irrigação num país subordinado, em sua maior parte, a um regime de chuvas mal distribuídas. Supondo mesmo o absurdo de que falhem as contribuições
dos Estados, e somente a União venha por fim a concorrer, dado
o crescimento da receita pública nos últimos anos, a caixa deverá ter recebido no prazo estipulado, mais ou menos, cento e vinte
mil contos, além dos recursos provenientes das taxas que arrecadar e do produto das terras vendidas.
Vejamos, Sr. Presidente, o valor reprodutivo não da aplicação total dessa importância, mas apenas dos cinquenta mil
contos, a quanto deverão atingir as obras já projetadas para a
irrigação das bacias do Jaguaribe, Mossoró e Assú, nos Estados
do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.
Segundo esses projetos os 6.680.000.000 de metros cúbicos da água represada nos açudes a ser construídos nessa região,
poderão irrigar 200.000 hectares.
Suponhamos que 100.000 hectares sejam cultivados de algodão e das culturas intercaladas, milho e feijão, e os restantes
100.000 de arroz, cana, fumo e forragens.
Não basearei minha avaliação nas estimativas do Dr. Julio
Destornd em proposta apresentada ao Congresso Nacional, na
qual a produção do algodão, do milho, da cana, da alfafa, do
arroz e do fumo, é calculada por hectare e na ordem respectiva
em 3.000, 4.500, 90.000, 10.000, 7.000 e 1.200 quilos. Preferirei
dados médios já ali obtidos por experiências que não podem
sofrer contestação, e assim teremos que o hectare do algodão
produzirá 1.200 quilos, o de milho 3.000 litros, o de feijão 1.500
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litros, o da cana 80.000 quilos, o de arroz 3.000 litros, o de forragens 6.000 quilos, o de fumo 800 quilos. Para o total dos
200.000 hectares cultivados a produção seria: 120.000.000 de
quilos para o algodão; 300.000.000 de litros para o milho,
150.000.000 para o feijão; 2.400.000.000 de quilos para a cana;
90.000.000 de litros para o arroz e 16.000.000 e 120.000.000 de
quilos para fumo e forragens. Podemos ainda acrescentar a essa
produção a de 5.000 hectares de vazantes nos diferentes açudes
projetados, supondo 1/40 dos terrenos irrigáveis e admitindo que
a cultura ai preferida fosse a do arroz, produzindo apenas
10.000.000 de litros, ou 2.00 litros por hectare.
Vejamos, Sr. Presidente, qual seria o produto de venda
dessa produção dessa produção anualmente, tomando os preços
médios do mercado. Assim teríamos para o preço de venda do
algodão a 250 réis o quilo, 30.000:00$; para o milho a 60 réis o
litro, 18.000:000$; pelo feijão a 100 réis o litro, 1.000:000$;
pela cana a 6.5 réis por quilo, 15.600:000$; pelo arroz a 200 réis
o litro, 20.000:000$; pelas forragens a 100 réis o quilo,
12.000:000$; pelo fumo a 2$000 o quilo, 32.000:000; ou seja,
um total de 142.600:000$000.
Essa avaliação será talvez excessiva para o fumo, mas a
julgo igualmente baixa para outros produtos, cujos preços de
venda atingem ali, naturalmente pela sua escassez, limites muito
maiores. Basta dizer que pelos cálculos do memorial Destorud o
resultado dessa mesma produção montaria a cerca de 240 mil
contos. Atenda a Câmara que deixo de computar a palha de milho, e as ramas do feijão que representam valor considerável na
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engorda do gado, e bem assim a renda da pesca que não é pequena, havendo no Rio Grande do Norte açudes que já têm produzido 10 contos de réis de peixe em um ano.
Examinemos agora o rendimento médio de cada hectare
para as diferentes culturas. Um hectare plantado de algodão,
milho e feijão, rendem 630$; de cana, 520$; de arroz, 600$; de
fumo, 1:60$00.
Temos, pois, que o menor rendimento bruto é de 520$; e
se adaptarmos o cálculo das despesas do agricultor para cultivar
cada hectare, segundo a estimativa do Dr. Thomaz Pompeu, no
seu precioso livro, “O Ceará no século XX”, que é de 101$333,
verifica-se que o lucro mínimo por hectare é de 418$670. Mas
admitamos mesmo que seja de 50% o custo de produção, e ainda
assim o lucro líquido será de 260$ por hectare, o que lhe permitiria, pagando uma taxa de irrigação de 50$, um saldo de
210$000.
Vejamos agora, Sr. Presidente, de um modo global, e não
como está determinado no projeto, que para esse efeito considera o preço de cada obra, qual a taxa de irrigação que o Governo
poderá cobrar, caso queira reaver o custo total das construções
em dez anos, somente com essa taxa, excluindo o produto de
venda das terras e a taxa de arrendamento, por isso que na importância dos 50 mil contos já estão incluídas as desapropriações. Assim teremos que essa quantia dividida por 200.000 hectares, para ser reembolsada em 10 anos, dá por hectare uma
anuidade de 25$00.
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Avalio, Sr. Presidente, a discreta incredulidade com que
aqui alguns colegas talvez me ouvem, e outros lá fora lerão palavras e cifras de um tamanho otimismo, atribuindo à minha
fantasia verdades que não são minhas, mas de quantos nacionais
e extrangeiros têm percorrido aquelas terras, e verificado o milagre do que elas produzem com a insuficiente irrigação que ali
se faz.
Para documentar essas informções enviarei ao colega que
houver de interpor parecer sobre o projeto algumas monografias,
nas quais encontrará detalhes que serão, provalvelmente, motivos para maiores surpresas.
É assim que em uma delas e não citarei mais, trabalho escrito por um estudiodo austero, o Dr. Philippe Guerra, a quem
tão bons serviços devem os sertanejos desses ainda ignorado
Nordeste brasileiro, S. Ex: lerá:
“Em nenhum açude dos construídos no Estado o valor dos
produtos é inferior a 60% sobre o capital empregado, em alguns
essa porcentagem alcança a taxa de 200%”.
Á pagina 113, o autor, a propósito da produtividade dos
terrenos de vazantes, quando bem cultivados, escreve ainda:
“Vimos uma cana passada em moendas produzir 10 garrafas de caldo e um e meio litro de feijão de corda produzir 1.280
litros”. E isso explica, Sr. Presidente, que o hectare de terras
secas que ali custa 1$720, custe efetivamente 413$180 quando
beneficiado pela açudagem.
E por que, Sr. Presidente, nos haveria de espantar a desproporção dessa relação, entre nós, se ela é constante por toda
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parte onde a mesma necessidade de melhorar as terras secas tem
levado os Governos a construírem as obras de irrigação que reclamo para o nosso país.
Das terras de Mendoza, na República Argentina, diz Soldano: “Nesta zona o valor dos terrenos com direito à água pode
alcançar, especialmente perto da cidade, até cinco mil pesos, e
de qualquer modo excede sempre de mil pesos, enquanto que as
melhores terras privadas de irrigação artificial, e da possibilidade de obtê-la, não valem mais de quatro a cinco pesos por
hectare”. Pois não é verdade, Sr. Presidente, que houve nos
Estados Unidos uma região conhecida sob denominação de
“país da morte”, que é hoje seu grande celeiro, e onde as terras
valorizadas pela irrigação são atualmente vendidas a preços
fabulosos, justificados pela capacidade de produção que adquiriram? Vi terras, diz o Visconde de Avanel, que se vendiam a
75 francos há três anno e nas quais as colheitas de melão representam hoje 3.500 francos”. È possível determinar o valor aquisitivo desses terrenos? Poderia multiplicar os exemplos, mas não
quero cansar a atenção dos que me ouvem, mesmo porque o
projeto, assim o espero, merecerá, pela importância do assunto,
ser trazido ao exame da Câmara.
Aguardo essa oportunidade para discuti-lo com a amplitude que desejo, lamentando apenas não poder fazê-lo com a competência que outros suprirão. Há hoje, Sr. Presidente, um problema do Norte; mas há, também, o problema do Nordeste, e de
modo geral, há, principalmente, o problema agrícola do país.
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A borracha é, em verdade, uma grande riqueza. A imprevidência dos governantes responde, principalmente, pela crise
que ela atravessa, tendo de enfrentar uma competência contra a
qual os elementos de defesa serão custosos e de lentos resultados. Quaisquer que sejam as medidas tomadas para remediar
essa crise (e elas devem ser tomadas), a vastidão dos seringais
dispersos pelos igarapés recuados e mortiferos será ainda por
muito tempo um fator determinante do encarecimento desses
produtos, pela alta constante dos salários, só modificada, em
preço e número, quando os que para ali forem trabalhar puderem
encontrar um ambiente moral, social e político compatível com
as condições normais da vida humana. Até lá, Sr. Presidente, a
desvalorização do “ouro negro”, salvo fatos novos, fora do alcance de nossa previsão, acarretará certamente graves perturbações no intercâmbio do país, dada da importância desse produto
como moeda internacional. Não é, pois, urgente, Sr. Presidente,
enquanto a borracha não readquirir o seu prestígio como um dos
reguladores do nosso equilíbrio econômico, pensarmos em alguma outra cultura capaz de substitui-la nessa função?
Não seria possível fazermos do algodão o nosso “ouro
branco”, procurando produzi-lo economicamente, de modo a
termos sempre uma margem de lucro, quaisquer que fossem as
alternativas do seu preço?
É curiosa, Sr. Presidente, a seguinte observação. Nós temos uma indústria de tecidos avaliada, atualmente, segundo se
lê na excelente monografia do Sr. Cunha Vasco, em 250 mil
contos. O poder público continua a tratar essa indústria com a
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mesma vigilância e os mesmos cuidados dos primeiros tempos,
quando ainda mal fracamente nascida à terapêutica protecionista
valeu-lhe com o pronto alívio da nossa tarifa alfandegária. Entretanto, a repeito da matéria prima para essa indústria, sabemos
apenas que o algodoeiro é uma planta cultivada em alguns estados do norte e que, segundo parece, de dificil aclimação nos
Estados do Sul.
No que respeita a ensaiar essa cultura nas regiões onde se
imagina que ela não vingará, de melhorar a qualidade e o beneficiamento do algodão naquelas outras que até a hora presente
possuem, entre nós, o monopólio de sua produção, o Governo
nada feito, nem mesmo sei se cogita neste momento de fazer
alguma coisa.
Sabemos, porém, Sr. Presidente, que a Europa, a Inglaterra
à parte, está seriamente preocupada com a provável escassez de
algodão para suas fábricas, por isso que os Estados Unidos vão,
dia a dia, deixando de ser um país fornecedor de matéria prima
para tornar-se um concorrente temível na indústria da fiação e
tecidos. Basta notar que apesar do argumento colossal da produção algodoeira naquele país, 3.110.625 toneladas na safra de
1909, a Europa pode atualmente contar apenas com 37 ou 38 por
cento dessa produção, porcentagem, é bem de ver, à mercê de
reduções correspondentes ao prejuízo das colheitas.
O alarme é justificado uma vez que os outros países produtores, Índia Inglezas e Egito, nem produzem o bastante ao consumo das fábricas europeias, nem a Inglaterra consentiria em
despojar-se de uma situação privilegiada, repartindo com os seus
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concorrentes a matéria prima que lhes viesse a faltar. Acresce
ainda que o rendimento do algodão no Egito tem diminuído sensivelmente, descendo de 621 quilogramas por hectare em 1897 e
1898, a 410 quilogramas em 1905 e 1906, situação que não se
tem modificado, pois as causas a que atribuem essa diminuição
de rendimento não são removíveis por um golpe de mágica.
Ora, Sr. Presidente, há no Brasil nove Estados produtores
de algodão com as terras mais apropriadas ao meu cultivo, e
apesar desta vantagem, toda essa terra produz apenas 70 mil
toneladas. Quanto à qualidade do produto, a má permanece má, não nos queixemos por isso - mas o bom produto, aquele que
podia fazer concorrência ao algodão das melhores procedências,
por maltratado, perde no seu valor, além de marcar nas bolsas
extrangeiras o país de origem como um produtor de fibra inferior. Um exemplo: o algodão do sertão do Rio Grande do Norte,
principalmente o do Seridó, já tem obtido em Liverpool cotação
igual ao do Egito. Simplesmente isso se verifica numa meia dúzia de sacas, que o acaso reuniu entre um milhar de outras confiadas à probidade de um comissário que escreve ao comitente,
admirado de que o Brasil não saiba aproveitar-se de tamanha
riqueza.
Viajei recentemente pelo interior do meu Estado e foi com
admiração que vi o quanto pode produzir um algodoeiro nas
terras imperfeitamente irrigadas pela pequena açudagem ali
existente.
Há Sr. Presidente, no Seridó, uma espécie conhecida por
“algodão mocó”, que é a preferida, sendo já muito raros os agri36
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cultores que plantem outras. Penso que este algodoeiro de proveniência americana deve ser o Sea Island, que ali adquiriu pela
adaptação, qualidade de resistência, que, mau grado as secas,
vive e frutifica por mais de 15 anos.
Não só a qualidade deste algodão é excelente, como o seu
rendimento, conforme pude verificar pelo inquérito que fiz, dá
uma média de 300 capulhos por àrvore, porque é uma árvore, e
por safra.
Imagine V. Ex. Sr. Presidente, para quem acabava de chegar do Egito, a terra clássica do algodão, e onde o algodoeiro é
atualmente uma planta anual, não produzindo mais de 65 capulhos, como me deve ter espantado essa abundância e como certamente espantará muito mais aos meus colegas o ouvirem essa
verídica informação.
Devo, porém, lealmente confessar que o egípcio de hoje
não compreenderia tão pouco a cultura do algodoeiro por esse
processo, que ele já empregou e teve de substituir para obter as
qualidades físicas tão valorizadas nos mercados consumidores.
Infelizmente, sem uma irrigação bem regulada, não podemos
mudar de procedimento e só às virtudes de um meio prívilegiado
podemos atribuir a riqueza do nosso algodão.
Vê a Câmara que tinha eu razão quando formulei a hipótese de virmos a ter no “ouro branco” um possível sucedâneo do
“ouro negro”.
Que me perdoem os meus colegas a injúria de pensar que
se o Nordeste brasileiro estivesse encravado no território de outro país, a superfície das suas terras fecundas estaria a estar ho37

www.colecaomossoroense.org.br
ras cobertas de algodoais muitas vezes superior em quantidade,
e talvez, não inferior em qualidade, às trezentas mil toneladas
produzidas nesse pedaço da África tutelado pelos ingleses.
Consola-me, Sr. Presidente, que representante de um dos
Estados maltratados pelas secas, onde milhares de compatrícios
têm morrido pela fome e pela sede, sobre uma terra tão pródiga,
habitada por uma subraça tão forte, lembrando-me de mitigar
sofrimentos de irmãos, por igual me houvesse ocorrido oferecer
aos homens de governo as bases para uma política nova, que há
de dar pela irrigação dos campos incultos os fartos recursos com
que haveremos de pagar o pesado tributo dos nossos orçamentos
improdutivos.
Assim, Sr. Presidente, consola-me o ter pensado em alguma coisa que nos leve a olhar com mais carinho e mais inteligentemente para a agricultura do Brasil, talvez a única riqueza
que neste vasto e deserto país ainda pode ser nossa.
Vede bem, senhores, a gravidade dessa dúvida e descontai
na minha ignorância o erro de a haver formulado.
Não o façais, porém, cientes que sois, legisladores, sociólogos, economistas financeiros que sois, não o façais, porém,
antes de verificardes a drenagem continua e multiforme dos lucros de nossa atividade, contingência, eu bem o sei, dos países
novos, o que não importa a gradação com que o fenômeno se
manifesta, segundo o aparelho econômico mais idôneo à defesa
de cada povo.
Tal país, lado a lado do nosso, prosperou, enriqueceu, fez a
sua emancipação econômica, e não faltam opiniões que se
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apressem a atribuir o milagre de uma tal fortuna, numa competência dádivas, à doçura do clima e ao suave relevo do solo.
Tal outro, onde as mesmas vantagens se não verificam, pelo menos numa vasta extensão do seu imenso território, conseguindo transformar a aridez de um deserto, onde as condições de
vida eram as mais precárias, em centros agrícolas, não iguais,
mas excedentes em produção às suas unidades climáticas mais
favorecidas, e então para aplicar a repetição do milagre o homem e a raça substituem os fatores clima e solo.
Longe de mim, Sr. Presidente, a veleidade de negar a importância desses coeficientes, se quiserem, preponderantes, na
formação da riqueza dos povos.
Apenas me permitirei acrescentar, como propulsor maior
da atividade econômica dos países novos, muito embora os elementos naturais com que tenham sido favorecidos, a condição
de uma boa política, de que seja expoente a ação consciente e
corajosa de um bom governo.
Lembremos-nos todos, Sr. Presidente, de que o nosso país
nunca precisou tanto como na hora atual dessa boa política, e é
sinceramente que peço a Deus que inspire aos homens que a
fazem, na altura dos compromissos e das responsabilidades, que
pesam sobre nós, porque só assim, dentro da paz e da ordem,
poderemos trabalhar, produzir, prosperar. (Muito bem. O orador
é felicitado.).
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PROJETO APRESENTADO
A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM AGOSTO DE 1911
O deputado pelo Rio Grande do Norte, Sr. Elói de Souza,
apresentou, ontem, justificando, o seguinte projeto de lei:
Art. 1º - O governo construirá as obras de irrigação necessária ao desenvolvimento agrícola do país.
§ 1º - As obras de que trata o presente artigo serão construídas, de preferência, nos Estados que se comprometerem a contribuir, durante dez anos, com cinco por cento do total de sua
renda ordinária.
§ 2º - A contribuição dos Estados poderá ser feita em dinheiro, anualmente, ou de uma só vez em terras devolutas.
§ 3º - Nos casos em que a contribuição dos Estados for feita em terras devolutas, a área total dessas será determinada segundo a média da receita geral do Estado no ultimo decênio anterior ao ato de cessão, e pelo preço das tabelas oficiais, em vigor ao tempo da promulgação da presente lei.
Art. 2º - As despesas de construção e do custeio que houverem de ser executadas, correrão por conta duma caixa especial, denominada “Fundo de Irrigação”, e constituída com os recursos seguintes:
1º - 2º da receita geral da República, durante dez anos, sob
a base de arrecadação do ano anterior;
2º - 5º da receita ordinária dos Estados que quiserem concorrer, durante dez anos, para a constituição e contribuição da
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caixa, na forma do disposto nos parágrafos 1º. e 2º. do art. primeiro;
3º - produto da venda das terras cedidas pelos Estados;
4º - renda proveniente da exploração das obras de irrigação;
5º - contribuições ou donativos de qualquer procedência.
Art. 3º - As obras de irrigação poderão ser construídas diretamente pelo governo; contratadas com quem melhores vantagens oferecer em concorrência pública; ou ainda por associações
ou companhias que se proponham executá-las mediante ao pagamento em apólices da dívida pública, contanto que neste caso
os compromissos anuais daí decorrentes não excedam às forças
do “Fundo de Irrigação”.
Parágrafo único – A exploração das obras em caso algum
poderá ser atribuída às empresas construtoras.
Art.4º - As quantias do “Fundo de Irrigação” serão depositadas no Tesouro Federal e não poderão ser aplicadas para fins
diferentes dos da presente lei.
Art. 5º - São consideradas de utilidade pública, para os
efeitos da desapropriação, todas as terras irrigáveis; as necessárias à construção das barragens e obras complementares; as
inundadas; e bem assim indispensáveis à manutenção dos cursos
dágua.
Parágrafo único – As terras dos proprietários que se comprometerem a pagar as taxas de irrigação, e a de conservação
das obras, não serão desapropriadas, salvo caso de falta ao compromisso, ficando convencionado que, nesta hipótese, a desa41
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propriação será feita por uma avaliação correspondente ao estado anterior das mesmas terras.
Art.6º - A União terá a administração e exploração das
obras, até pagar-se da importância que houver dispendido, entregando-a a cada Estado, logo que a exploração de todas ou de
parte delas, houver coberto as despesas efetuadas.
Art. 7º - O governo cobrará taxas anuais de arrendamento
das terras irrigadas, taxas de fornecimento de água para irrigação e taxas de conservação das obras.
Art. 8º - As taxas de irrigação serão calculadas sobre o
custo total de cada obra, e dividida por anuidade, fixas por hectare.
Parágrafo único – Uma vez e por esta forma pago do custo
total da obra, o governo deixará de perceber a taxa de irrigação
respectiva.
Art. 9º - A taxa de conservação será permanente e cobrada
simultaneamente com a de irrigação, e corresponderá à décima
parte desta.
Art. 10º - A taxa de arrecadação deverá guardar uma relação determinada pelo valor da desapropriação, não podendo
exceder a 10% desse valor.
Art. 11º - O modo de percepção dessas taxas será regulado
pelo governo.
Art. 12º - As terras desapropriadas serão vendidas ou arrendadas, preferentemente a famílias de agricultores, e por um
prazo fixo nunca superior a dez e inferior a quatro anos.
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Parágrafo único – Todas serão vendidas ou aforadas, com
direito a irrigação, que será obrigatória.
Art. 13º - No caso de venda, as terras deverão ser pagas em
quotas anuais, começando o pagamento no ano imediato as primeiras colheitas, e entregue o título de propriedade depois de
satisfeita a última prestação.
Art. 14º - A família proprietária ou arrendatária deverá residir no terreno adquirido.
Art. 15º - A falta de pagamento de alguma das quotas anuais determina a perda de direito à terra vendida, sem que o prejudicado possa reclamar ao “Fundo de Irrigação” as anuidades já
pagas.
Art. 16º - O proprietário que deixar de cultivar sua porção
pelo espaço de dois anos, será desapropriado pelo preço por
quanto houver adquirido, acrescido da importância das benfeitorias, segundo avaliação judicial.
Art. 17º - A taxa de arrendamento começará a ser paga no
primeiro ano, após a colheita, e nos subseqüentes, semestralmente.
Art. 18º - A inovação de arrendamento não poderá ser recusada, salvo por falta de pagamento de algumas das quotas.
Art. 19º - A família arrendatária terá preferência na aquisição definitiva do seu quinhão.
Art. 20º - O governo continuará a premiar os indivíduos,
municipalidades ou sindicatos agrícolas, que construírem açudes
médios e pequenos, na forma e segundo as condições dos artigos
37 a 47 do regulamento expedido com o decreto nº. 7.619, de 21
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de outubro de 1909, e, bem assim, a executar todas as obras destinadas a atenuar os efeitos das secas, e constantes do mesmo
regulamento.
Parágrafo único – Para esse fim, o “Fundo de Irrigação”
contribuirá anualmente com uma importância nunca inferior a
70% de sua receita, até a completa ultimação dessas obras.
Art. 21º - Os estudos, projetos, construção exploração das
obras ficarão a cargo da atual Inspetoria de Obras Contra as Secas, que passará a denominar-se “Inspetoria de Irrigação”, continuando subordinada ao Ministério da Viação e obras Públicas.
Parágrafo único – O governo poderá aumentar o número
de seções regionais da Inspetoria, conforme a necessidade e desenvolvimento do serviço.
Art. 22 – Esta lei entrará imediatamente em execução, independente dos atos que o governo tenha de expedir para a sua
regulamentação.
Art. 23 – Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, 30 de Agosto de 1911.
– Eloi de Souza
– Prudêncio Milanez
– J. Lamartine
– Simeão Leal
– Lindolfo Câmara
– Moreira Brandão
– Sergio Barreto
– José Carlos
– Seráfico da Nóbrega
– Eusébio de Andrade.
– Tavares Cavalcante
– N. Camboim
– Comissões de Agricultura e
Finanças.
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TAVARES DE LYRA
_________________

AS SECAS DO NORDESTE
Trabalho lido no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
em sua sessão de 24 de maio de 1919

RIO DE JANEIRO – 1919
Imprensa Nacional
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Ex. Sr. Presidente do Instituto Histórico,
meus ilustres confrades, meus senhores
Membro da Comissão Organizadora do Dicionário com
que este benemérico Instituto pretende comemorar o primeiro
centenário da Independência do Brasil em 1922, coube-me, entre outros, o encargo de escrever para esse trabalho a parte relativa à história, a geografia e à etnografia do Rio Grande do Norte.
Muitos artigos já estão feitos e é um deles que eu vou ter a
honra de ler perante vós, correspondendo ao cativante convite de
nosso secretário perpétuo, Sr. Max Fleiuss. Trata da seca que
assola periodicamente o Estado; mas é apenas uma vista de conjuto, uma exposição de ordem geral, porque, em detalhes, eu
estudo melhor esse tremendo fenômeno climatérico em outros
artigos, a saber: clima, flora, geologia, hidrografia (especialmente rios, suprimento dágua subterrânea, açudagem e barragens
submersíveis), condições da lavoura, indústria pastoril, vias de
comunicação, problema econômico, etc. Não cançarei por muito
tempo a vossa generosa atenção e antecipadamente peço que me
perdoeis quando, uma vez por outra, me escaparem gritos de dor
e irreprimíveis gemidos de piedade pelos que sofrem naquela
pobre região do Nordeste. Nestas ocasiões, fala o coração do
nortista, lamentando a sorte de desgraçados irmãos, vitimados
pelo mais cruel dos flagelos. E, ditas estas palavras, tende a paciência de ouvir-me:
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AS SECAS DO NORDESTE
Entre os problemas que o Império nos legou sem solução
figurava o das secas, que assolam periodicamente o Nordeste
brasileiro.
A ação do Governo, desde os tempos coloniais, se manifestava apenas pela distribuição tardia de socorros, quando a
crise – atingido já o seu maior grau de intensidade – não permitia que esses socorros fossem dados com proveito para o Estado:
gastavam-se somas avultadíssimas sem que obras de utilidade
ficassem a atesta dos sacrifícios feitos. E esses sacrifícios eram
reprovados, de vez em quando, pesando, a intervalos, sobre o
orçamento.
Acentuou o Conselheiro Ruy Barbosa, Ministro da Fazenda do Governo Provisório, em 1890:
“As despesas com os Estados afligidos pela seca formam,
no orçamento, uma voragem, cujas exigências impõem continuamente ao país sacrifícios indefinidos. Elas reclamam do governo a mais severa atenção, porquanto, firmadas como parece
estarem numa situação de cronicidade, perpetuada de ano a
ano e acumulando sacrifícios improdutivos, se tornaram uma
causa permanente de desorganização orçamentária, a que os
mais prósperos exercícios financeiros não poderiam resistir.
Cumpre que a política republicana, apenas consiga desvencilhar-se dos grandes problemas que envolvem a sua inauguração, busque penetrar seriamente as regiões obscuras dessa par-
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te das nossas finanças e descobrir a esse problema solução mais
inteligente e menos detrimentosa para os contribuintes”.
Vem a propósito assinalar aqui que o fenômeno climatérico das secas, além da sua cronicidade, parece ter também um
caráter de periodicidade, conforme se verifica do confronto das
datas em que se declararam as grandes críses nos dois últimos
séculos:
Século XVIII
1710
1711
1723
1727
1744
1745
1777
1778
1791
1793

1909
1824
1844
1877
1888

Século XIX
1910
1825
1845
1879
1889

Os anos de 1891 a 1893 foram de maus invernos. Os primeiros governos da República, ou por se não compenetrarem da
necessidade que o Conselheiro Ruy Barbosa apontara oficialmente – como o haviam feito alguns dos seus antecessores na
administração geral e das províncias e os grandes espíritos que,
de muito, se vinham identificando com a sorte de centenas de
milhares de brasileiro que, torturados por doloroso infortúnio,
morriam à fome dentro de nosso próprio território – ou por se
verem a braços com dificuldades e embaraços de toda ordem,
não puderam preocupar-se com a solução desse problema.
Descuraram-no e ano depois quase nada se tinha ainda feito para roubar à dor e ao martírio uma grande porção de nossos
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concidadãos, dizimados, a miúdo, pelo mais cruel dos flagelos.
Foi preciso redobrar de esforços; e os governos regionais e os
representantes da zona sujeita aos rigores da calamidade não
desanimaram. A imprensa secundou-os, junto aos Presidentes da
República e aos Ministros, nas comissões parlamentares e no
seio do Congresso, o terreno foi sendo, pouco a pouco, conquistado.
Muitas tinham sido as tentativas baldadas, porque o governo deixara de utilizar-se das autorizações legislativas; mas, em
1904, aproveitando-se dos dispositivos constantes da lei n.
1.145, de 31 de Dezembro de 1903, que autorizava um conjuto
de medidas sistematizadas contra os efeitos da seca, o Dr. Lauro
Müller resolvia-se a olhar com carinhosa solicitude para a região
do Norte, sempre sofredora e resignada. Os poderes públicos
rendiam-se, finalmente, às exigências de uma situação que, embora remediável, se conservara angustiosa durante três séculos
pela imprevidência dos governos.
Ao Dr. Lauro Müller, ilustre Ministro da Viação do governo do eminente Conselheiro Rodrigues Alves, deve, pois, o Norte a iniciativa de alguns atos que deram mais tarde em resultado
a possibilidade da execução de um plano de combate, previamente assentado, contra os efeitos da seca, nomeando comissões
encarregadas dos estudos de obras a realizar e mostrando, oficialmente, a conveniência da construção de estradas de penetração
na zona flagelada.
Na presidência do venerando estadista Conselheiro Afonso
Pena, coube ao Dr. Miguel Calmon proseguir inteligentemente a
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mesma orientação do seu antecessor e, por fim, sendo primeiro
magistrado da Nação do Dr. Nilo Peçanha, deparou-se ao Dr.
Francisco Sá o ensejo favorável para a criação, em 21 de Outubro de 1909, da – Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas –
um dos seus maiores e mais relevantes serviços.
Nessa época, já era notável a acumulação de subsídios, cada qual mais valioso, para a solução do problema: conhecíamos
as causas originárias, geralmente apontadas, para explicar a
existência do fenômeno climatérico – a direção dos ventos, as
mínimas solares e a devastação das florestas - tínhamos perfeito
conhecimento dos seus desastrosos efeitos; sabíamos que o registro de fatos e observações feito em muitas dezenas de anos
demonstrava que a média das chuvas caídas em um longo período não era insuficiente às necessidades da lavoura e criação na
zona flagelada e que, com o aproveitamento das águas do subsolo e das provenientes dos invernos copiosos (estas se escoam
rapidamente em virtude da forte declividade do solo e da sua
natureza geológica), fácil seria atenuar as conseqüências de sua
falta, mediante um serviço regular de irrigação, quando viessem
as estiagens; não ignorávamos que isto e um certo número de
medidas que permitissem a rapidez e facilidade de comunicações, mantendo, indiretamente, uma relativa estabilidade econômica durante as crises, evitando o deslocamento da população
e tornando possível que se lhe dessa assistência local eficaz,
seria o principal para libertar uma grande parte do território nacional das alternativas em que vive de prosperidade e de miséria.
Faltava-nos, porém, um órgão central de direção, por intermédio
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do qual o governo pudesse, completando estudos, projetando e
executando obras, organizando serviços e coordenando esforços
isolados, traçar um programma de ação e realizá-lo eficientemente. A criação da Inspetoria obedeceu a esses intuitos, como
se vê da enumeração dos trabalhos que lhe estão afeitos (o primeiro regulamento baixou com o decreto n. 7.619. de 21 de Outubro de 1909, e o que está atualmente em vigor com o de n.
12.330, de 27 de Dezembro de 1916):
I. Estudo sistematizado das condições meteorológicas,
geológicas, topográficas e hidrológicas de toda a região sujeita
as secas e compreendida entre o Piauí e o norte de Minas Gerais;
II. Observações continuadas e metodizadas dos fenômenos
meteorológicos, com especialidade as pluviométricas e medições diretas dos cursos de água mais importantes;
III. Conservação e reconstituição das florestas, com ensaios sistematizados das culturas que melhor se prestem às condições especiais dessa região;
IV. Estradas, de rodagem ou de trilhos, que facilitem os
transportes, as comunicações entre as zonas flageladas e os centros produtores e os mercados consumidores;
V. Perfuração dos poços tubulares ou artezianos nas localidades que melhor se prestem e deles melhor utilidade possa
usufruir;
VI. Estudo de pequenos açudes particulares, para cuja multiplicação concorre a União, como prêmio, com a metade da
importância do custo total da respectiva construção levada a
efeito pelo interessado;
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VII. Estudo e construção direta, à custa da União, dos açudes públicos em que convenha beneficiar esta vasta região do
território nacional para habilità-la a resistir, sem completa desorganização do trabalho, aos efeitos da secas.
VIII. Barragens submersas e outras obras que modifiquem
a impetuosidade dos cursos de água sujeitos, nessa zona, a regime torrencial, de efeitos igualmente desastrosos;
IX. Drenagens dos vales alagadiços, afim de que possam
concorrer para a salubridade e para a cultura;
X. Outros trabalhos, tais como a piscicultura, os hortos florestais, etc., que possam contribuir para ativar e desenvolver a
ação da inspetoria.
Até o fim de 1914, a despesa fixada e a realmente efetuada
por esta foram as seguintes:
Anos

Despesa fixa

Despesa efetuada

1909
1910
1911
1912
1913

1.100:000$000
1.100:000$000
3.336:000$000
7.000:000$000
7. 000:000$000

446:471$448
1.099:134$171
2.341:827$807
6.686:227$104
6.935:311$986

1914
Total

4.3000:000$000
23.836:000$000

2.008:766$286
19.517:738$802
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Nos exercício de 1915 a 1918, as verbas votadas foram estas:
Anos

Importância

1915
1916
1917

2.200:000$000
1.904:320$000
1.734:320$000

1918
Total

1.734:320$000
7.572:960$000

Dado que as consignações orçamentais tenham sido integralmente dispendidas, temos que de 1909 a 1918, isto é, em 10
anos, as obras e serviços a cargo da Inspetoria custaram
27.090:698$802, a saber:
Até 1914
De 1915 a 1918
Total

19.517:738$802
7.572:960$000
27.090:698$802

A esta importância temos de adicionar os créditos abertos
durante a presidência Wenceslau Braz para a execução de obras
iniciadas em 1915, quando se manifestou nova seca, e continuadas depois até a sua conclusão, são os quais podemos computar
em réis 20.000:000$, incluíndo as despesas com o prologamento
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das estradas de ferro de Baturité e Sobral, no Ceará, e início da
construção de Amarração a Campo Maior, no Piauí.
Ao todo, 47.090:698$802. Digamos réis 50.000:000$, em
todos os Estados assolados pela calamidade.
Por conta das dotações da Inspetoria foram realizados os
seguintes serviços até 31 de Dezembro de 1918:
Açudes Públicos
Construïdos ou reconstruídos
Em construção
Projetados
Estudados

23
7
94
262

Açudes particulares
Construídos
Em construção
Em construção
Estudados

19
24
25
16

Estradas de rodagem
Construídas ou reconstruídas
Projetadas
Projetadas

2
10
11

54

www.colecaomossoroense.org.br
Barragens submersíveis
Construídas ou reconstruídas
Em construção
Em construção
Em estudo

6
1
27
4

Poços perfurados
Públicos
Particulares

296
335

Destes só deram resultados 455.
Estações pluviométricas instaladas nos Estados do Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia...............................................................341
Além destes trabalhos, a Inspetoria tem feito publicações
várias sobre os assuntos gerais que se relacionam com os problemas das secas, especialmente no tocante às condições agrícolas, econômicas e sociais da região flagelada, bem como plantas,
mapas, estatísticas, memórias, projetos e orçamentos.
Por conta dos créditos abertos de 1915 a 1918, foram construídas, entre outras, as obras que se seguem: estradas de rodagem de Floriano a Oeiras, Baturité a Guaramiranga, Sobral a
Meruoca, Macau a Assú (ainda em construção), Campina Grande a Soledade, Mossoró a Alexandria e Souza a Cajaseiras (sus55
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pensas quando reapareceram as chuvas) e Rio Branco a Buíque
(entregue ao governo de Pernambuco que concluíu); açudes de
Anajás, Riacho do Sangue, Patos, Parazinho, Velame, Caio Prado, Guaiúba, Baú, Várzea de Volta, Mulungú, Arapuá, Vinte e
Cinco de Março, Pessoa, Saco, Bodocongó, Cajaseiras e Serra
do Cavalo, afora reparos e reconstruções de outros, como Serra
Vermelha, Alecrim, Bêbado, Nova Cruz, Santa Cruz, Campinas
e Santa Luzia; linhas telegráficas na extensão de cerca de 3.000
quilômetros; drenagem de vales e construção de aterros em Ceará-Mirim, Maxaranguape, Carnaúbal, Catú, Propriá e Cachoeira;
barragens submersíveis em Mossoró, Upanema, e Seridó; perfuração de poços e auxílios para acelerar trabalhos como os dos
acudes de Acarape e Salão, a cargo da Inspetoria, além de outros
serviços de menor importância nos Estados em que mais se
acentuou a calamidade. Foram também construídos os primeiros
quilômetros de estrada de ferro no Piauí e cerca de 150 no Ceará, continuando a construção, neste e naquele Estado, de mais
algumas dezenas de quilômetros.
Quem conhece as devastações produzidas pelas secas no
Nordeste e sabe que só na de 1877 e 1879 foram gastos improdutivamente cerca de oitenta mil contos, dos quais setenta e dois
mil saíram do Tesouro Nacional, compreendo bem que não seria
com a importância e as obras que indicamos que se conseguiria
prevenir os males decorrentes de novas crises, que sobreviverão,
e de que agora mesmo temos mais um exemplo. As conquistas
feitas representam, entretanto, grandes passos no terreno das
soluções práticas, máxima quanto à acumulação de elementos
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indispensáveis para que o problema seja enfrentado e resolvido
com segurança, aplicando-se os recursos orçamentários ou extraorçamentários em serviços de utilidade real e de acordo com
o plano sistematizado que foi estabelecido. E é justo reconhecer
que para este resultado têm contribuído decisivamente – irmanados na consciência dos mesmos deveres – os homens políticos
de responsabilidades nos Estados flagelados, como se verifica
no de que tratamos, onde desde a administração do seu organizador – o inolvidável Pedro Velho, que vive e viverá sempre na
memória e na saudade de seus conterrâneos – não há um só dos
seus governadores e representantes a cujas cogitações tenha
ecapado a necessidade da solução desse magno problema, para a
qual, cada um na medida de suas forças, tem feito o possível.
Os efeitos das secas são, na realidade, cruéis. Deles, em
tempos mais afastados, temos conhecimento por crônicas antigas e por velhos escritos, a que, ainda não há muito, se referiu,
fazendo longas transcrições, o Dr. Thomaz Ponpeu, em seu importante trabalho, largamente documentado, sobre o Ceará no
começo do século XX. Em relação ao Rio Grande do Norte,
especialmente, há, entre outras, duas preciosas notícias, cheias
de detalhes e informações comoventes: a “Memória” do padre
Joaquim José Pereira, escrita em 1798, publicada na Revista do
Instituto Histórico e Geográfico do Estado; e o curioso manuscrito de Manoel Antônio Dantas Corrêa, bisavô paterno do Dr.
Felipe Guerra, por este publicado em seu interessante livro “Secas contra a Seca”.
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São da citada “Memórias” do Padre Pereira, que era vigário dos índios da vila de Porto Alegre residia no Assú, memória
que foi dirigida ao Ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho, os
seguintes trechos relativos à seca na ribeira do Apodí, duranto os
anos de 1792 e 1793:
“A geral penúria que houve de viveres e mais mantimentos
causou uma excessiva fome sem recurso algum mais que tudo
quanto se encontrava pelos campos e que podia encher os estômagos famintos; calamidade esta que assolou os povos daquele
continente, que, como bloqueados de um assédio, em que estavam construídos, suportavam com gemidos e lágrimas o desamparo da sua infeliz situação, em que os pusera o céu naquele
castigo onde lhes pareciam estarem abandonados do mesmo céu
e da mesma terra. O grande desamparo em que a Providência e
a natureza os entregaram o jogo dos tempos os encheu de receios e de temores tantos que se viram obrigados por tudo a procurar, ávidos da conservação da cara vida, que é preciosa e estimável ao homem, o sustento naquilo que o mesmo acaso lhes
deparava, sem terem o verdadeiro conhecimento das suas perniciosas qualidades. De sorte que os agrestes e desconhecidos
alimentos, por suas qualidades, deletérios da saúde e da vida
daqueles habitadores produziram neles inchações disformes,
vômitos de sangue extraordinários, desinterias ferinas, males
cutâneos cruéis, marasmos últimos; vindo por este motivo a
povoar as sepulturas dos campos e dos povoados...
Seus passos (fala dos moradores) eram lentos pela nímia
fraqueza em que se achavam; sua respiração era cheia de repe58
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tidos ais e suspiros; seus olhos estavam fundos e encovados com
espanto e os rostos nimiamente palidos; todos os pobres e
igualmente todos os ricos, enfim, foram reduzidos ao miserável
estado desta catastrofe da natureza. Ah! Quem pensara que
estas criaturas haviam de servir de pasto às aves noturnas amigas de sangue? Elas pousavam nos seus próprios aposentos e,
correndo pelo chão, trepavam sobre as criaturas que já estavam
prostradas pela fraqueza e, à vista das mesmas pessoas que as
cercavam, lhes bebiam o sangue e naquele que derramavam
pela terra se achavam nele ensopadas aquelas tristes e desgraçadas vítimas do acaso, exalando os últimos espíritos da vida,
sem que pudesse haver alguém que, pela fraqueza em que se
achavam todos, vigiasse a reparar o lamentável estrago que
fazia sobre aquelas mesmas vítimas o espantoso numero de
morcegos...
Quais outras formigas errantes dos seus formigueiros pareciam às famílias daquele sertão, procurando o sustento à ventura, cruzando os caminhos e neles encontrando-se uma com as
outras. Pelas estradas se viam os mortos, uns aqui, outros acolá, que pareciam querer despovoar os termos e capitanias de
seus domicílios: então foi que se viu nelas o crime e o delito, de
sorte que os bons se tornavam maus e os maus ficaram pióres. A
mesma justiça não havia quem a administrasse”.
Eis ai, a ligeiros traços, na singela eloqüência das palavras
de um cura de aldeia de índios, há cento e vinte anos, o quadro
dantesco dos horrores das secas, quadro que é a reprodução de
outros anteriores e que dá uma impressão exata da situação que
59

www.colecaomossoroense.org.br
depois, e por muitas vezes, se renovou nos sertões do Nordeste,
movendo a piedade e despertando os mais nobres sentimentos de
solidariedade humana naquela vasta região do país, que ainda
sofre, embora atenuadas, as dolorosas provações de um clíma
ingrato. Demonstram-no os documentos de que falamos, as
mensagens dos governantes, os discursos dos parlamentares, as
afirmações dos cientistas, os escritos, as memórias, os relatórios,
os livros, as publicações de toda ordem que ali já constituem
uma copiosa literatura sobre o assunto, principalmente no que
diz respeito às ocorrências posteriores à grande seca de 1877 a
1879, quando a população andrajosa e faminta – perdidos todos
os seus haveres e despovoadas as fazendas pela mortandade do
gado – procurava, por entre inomináveis misérias e indizíveis
sofrimentos, o amparo da caridade nos portos e nas cidades,
onde, a par das epidemias que então se desenvolveram, naufragou muitas vezes, por entre a especulação e a usura, a virgindade e o pudor de donzellas e a fidelidade e honra de casadas,
mercadejadas a troco de uma migalha de pão.
O Nordeste é, entretanto, uma terra prodigiosa. “Com as
primeiras pancadas d’agua, as árvores se revestem de novas
folhas, a rama brota por toda parte, cobrindo o sertão de ricas
pastagens de panasco, mimoso e milhã; o gado devora com avidez a verde forragem e em breve se reanima e recupera a gordura e as forças. O lavrador lança a terra às sementes de algodão, milho, feijão e mandioca. Na terra e nos ares há vida e
animação. Renasce a natureza”. Mas a vida do sertanejo é de
constantes sobresaltos, dominado sempre pelo receio de repeti60
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ção do flagelo e acreditando, na sua ingenuidade, em todas as
profecias de bons e maus invernos. Sobre essas profecías disse o
Dr. Felipe Guerra, em carta que dirigiu ao seu irmão Theóphilo
Guerra, acusando o recebimento de notas que lhe enviara:
“Entre as aceitas pelos sertanejos, penso eu, as principais
são: o dia 1º do ano limpo, com sol claro, é sinal de bom inverno; chuvoso, indica mau inverno ou seca. O mesmo com o dia 2
de fevereiro. Chuvas parciais em Outubro, ramas, relâmpagos
para cima, bom sinal; chuvas em Novembro, mau signal. Chuvas em Dezembro, ramas, babugens, relâmpagos para cima,
ótimo sinal. Houve relâmpagos nas vésperas da Conceição?
Excelente sinal. O dia 24 de Dezembro apresentou sinais de
inverno, chuvas ou mesmo simples relâmpagos para cima? Pode
comprar garrotes sem medo, pois o inverno virá. Choveu domingo de carnaval; a semana santa foi chuvosa? Bom inverno.
Dia de S. José, 19 de Março, foi limpo, ainda soprou o vento da
seca? Pode contar com a seca.
Alguns baseiam as previsões em fatos certos e determinados que acompanhavam o ano. Esses são os que se apresentam
com ares de suficiência, são os que se julgam mais cientistas;
inspiram-se muito no celebre Lunário Perpétuo, que dizem interpretar e que ainda tem para muitos sertanejos a força das
Escrituras Santas. São por isso conhecidos, esses, por lunaristas, e suas experiências dizem respeito principalmente aos calendários. Em que dia principia o ano? Veja o planeta desse dia
o que diz, o que promete, pois será ele o regulador do ano. A
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Pascoa é cedo ou tarde? Qual o áureo número? Qual o ciclo
solar? A letra dominical?
As experiências do povinho baseiam-se naquilo que ele facilmente enxerga. No fim do ano, as formigas de roça procuram
situar-se nas baixas, no leito dos riachos ou dos rios? Não haja
dúvida: o ano será seco. Parece que as abelhas de ferrão têm
desaparecido? Ninguém as vê? É seco o ano. Em Novembro ou
Dezembro, mesmo em Outubro, em plena seca, os olhos dágua e
as fontes perenes mostram sensível augmento d’aguas? Bom
signal. O juazeiro, a oiticica, a carnaubeira brotam cedo? Bom
prenúncio. O peixe está ovado no fim do ano? Bom sinal.
Enfim, v. sabe, há inúmeras experiências, conforme a fantasia de cada um.
Acho muito interessante pela originalidade, e por ninguém
saber em que se baseia, a experiência de Santa Luzia, a que o
sertanejo liga muita atenção. Todos a conhecemos: consiste em
colocar na noite de 12 de Dezembro, véspera de Santa Luzia,
em um prato, seis pedrinhas de sal e expô-las ao sereno. As pedrinhas serão dispostas em uma certa ordem: a 1ª representa
Janeiro, a 2ª Fevereiro, a 3ª Março, a 4ª Abril, e assim por diante. Ao amanhecer o dia 13, antes do sol, vai examinar o estado das pedrinhas de sal, que devem ter passado a noite expostas
ao relento: aquelas que estiverem humedecidas indicam inverno, mais ou menos intenso, segundo o estado de humidade da
pedrinha, no mês que representa. Se houver alguma derretida,
indica invernão, inundações, no mês correspodente.
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Contam que um gaiato, vendo uma velha colocar as pedrinhas em certo lugar, foi às ocultas e deitou uma gota d’agua em
cada pedra. Pela madrugada, a velha ficou aterrorizada e
alarmada ante a perpectiva de seis mezes de inundações.
Se as pedras se apresentarem secas, enxutas, conte com a
seca.
As experiências de Santa Luzia ainda se extendem pelos
dias seguintes: o dia 14 de Dezembro apresentou sinais de chuva? Janeiro será chuvoso. Nada houve, nem relâmpagos se viu?
Janeiro será seco. E assim por diante: 15 representa Fevereiro;
16 de Março; 17 de Abril, etc.
Ora, nós sabemos que essas experiências querem devotos,
quer de lunaristas, quer de naturalistas, são muitos fáliveis.
Muitas vezes todos os indícios são prometedores; inexperadamente ai aparece uma falha; sopra o vento da seca, suspende-se
o inverno, vem à seca. Pode suceder também o contrário: todos
os sinais são desanimadores, regulariza-se, porém, a estação e
há um bom inverno. Infelizmente, esta última hipótese é mais
rara, pois às condições climatéricas do sertão propendem mais
para a seca do que para o inverno. Até mesmo os dados fornecidos pela tradição, pela história das secas, que parecem determinar uma certa repetição periódica do fenômeno, não é fato
que mereça ser desprezado: merece a máxima atenção. Algumas
vezes, porém, tem falhado.
E a estrela? Muitos julgam que Vênus aparecendo, durante os meses próprios da estação invernosa, pela madrugada, ao
Nascente, é sinal de bom inverno. O ano será seco ou mau, de
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inverno escasso, etc. Se a estrela não aparecer pela madrugada.
Também não é segura essa experiência. Assim, em 1896, o inverno foi fraco e a estrela foi matutina desde Janeiro até Julho.
Em 1898, conhecida seca, desde 15 de Fevereiro, Vênus foi matutina. Em 1902, muito fraco inverno: a estrela esteve no Nascente desde Fevereiro. Em 1904, ainda escasso: desde Janeiro
Vênus foi matutina. O mesmo em 1907...
Seja como for, pode-se dizer que não há sertanejo que se
furte à influência das experiências: o meio em que ele vive tem
predisposto. O ambiente de dúvidas, de incertezas, de vacilações, em que vive, a permanente ameaça em que se encontra,
podendo de um momento para outro ser atirado de um relativo
conforto aos cruéis dissabores da miséria, esse estado de coisas
secundado pela sua fraca cultura e por princípios religiosos que
recebeu, tudo isto arrasta o espírito a uma espécie do fatalismo,
fantasia ao mesmo tempo, contando sempre com o imprevisto
em todos os seus cálculos e planos de ação.
As experiências sertanejas não fazem mal e muitas vezes
reanimam um espírito atribulado por ingrata luta: trazem contentamento, passageiro embora; já é valioso serviço”.
Nos anos normais, o sertanejo vive na abastança e na fartura. Tudo lhe sorri e pouco é necessário à sua admirável sobriedade, que se transforma em heróica resistência, quando sobrevivem à seca. Então essa admirável resistência é serena bravura: a
sua coragem não tem limites e a consciência do seu valor não
mede a extensão dos sofrimentos que o aguardam. Busca, antes
de tudo, salvar a criação, que é a sua maior fortuna. As pasta64
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gens se extinguiram? As árvores estão despidas e nuas? Não
importa: no meio das catingas calcinadas se eleva viçoso o juazeiro, que fornece nessas ocasiões a melhor rama do sertão.
Abatem-lhe os galhos terminais e com eles alimentam as rezes
mais depauperadas, que, “ao som do facão, acorem trôpegas e
famintas”, e são, por este meio e com cuidadoso trato, disputadas à morte. A oiticica não lhe oferece recursos porque, embora
conserve a sua verdura, morre se lhe cortam as folhas. Outro
tanto, porém, não sucede com os cactos, que “são talos atormentados e disformes, armados de longos espinhos acerados.
Vivem protegidos por suas armas defensivas e naturais e os
animais os respeitam. Mas, nas secas são cortados, amontoados
e tostados pela chama. Só os espinhos, única parte seca do vegetal, ardem. O resto é poupado e constitue uma grossa epiderme branca, carnosa e húmida, impregnada de um suco, glutinoso e espesso. È uma maravilha como em semelhantes condições
atmosféricas coexiste tamanha humidade. A fumaça azulada e
clara da fogueira eleva-se tênue no seio abrazado da caatinga e
os rebanhos que de longe se avistam vêem correndo e mugindo
em busca do alimento de que é indicio”. Chega, entretanto, o
momento em que tudo falha e o intrépido sertanejo enfraquecido, sem alento, axausto, sente-se impotente para lutar com a
adversidade: a criação, entregue a sua sorte, morre a acabar, e
ele, presa de todas as necessidades, bate as porteiras dos currais,
abandona as fazendas e emigra, formando grandes caravanas de
retirantes – abastados e ricos de ontem, pobres e mendigos de
hoje – que esperam encontrar nos centros populosos e nos vales
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frescos do agreste o socorro e o amparo de que se sentem orfãos. Durante a travessia, em que, ao longo das estradas, toscas
cruzes assinalam, de espaço a espaço, o fim do martírio dos que
sucumbiram à fome, não se lhe depara, em regra, outra alimentação que não seja a de vegetais silvestres.
Relativamente a esses vegetais escreveu o Dr. Raymundo
Pereira da Silva:
“Xique-Xique: Cardo Silvestre, cheiro de espinhos do tamanho e da forma de alfinetes. A parte utilizada para alimentação é o miolo. Para verificar se o xique-xique está em condições
de ser aproveitado, os sertanejos cortam-lhe o olho: apresentando a ferida bolhas d’agua, está gordo e não serve; observando-se
o contrário, está magro e então coram os galhos, aparam a polpa
espinhosa, que protege a medula, abrem-na ao meio, secionanda
em aparas, põem-na a secar ao sol. Quando bem seca, pisam-na,
reduzindo-a à massa, que é lavada em muitas águas até perder o
amarujado e consumido sob a forma de beijus, cuscus, bolos,
etc. Quando o xique-xique está bem enxuto ou magro, algumas
pessoas comem-no fresco, simplesmente assado. É uma alimentação forte, mas ocasiona diárreias e, nas mulheres, a suspensão
das regras. Macambira: Planta da família das bromeliáceas.
Extrai-se a batata encontrada entre o tronco e as raízes, rala-se,
lava-se a massa resultante em muitas águas e com ela fabricamse beijus e sobretudo farinha, que tem grande consumo. Mesmo
nos anos normais, a farinha da macambira já é vendida nas feiras, durante o verão, para ser utilizada com forragem. Gravatá:
da mesma família da precedente. È também utilizada de forma
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idêntica, sendo, porém, menos rendosa e inferior como alimentação. Maniçoba: há duas espécies de maniçoba, a árvore, da
qual se extrai a borracha, e o arbusto, também chamado mandioca. Brava, por ser em tudo parecido com esta, diferindo somente
no porte, que é maior, e nos tubérculos, que são menores e mais
lenhosos. Aproveita-se a maniçoba quase como mandioca. A
massa, porém, é dura e contém fraca proporção de goma. Mucunan: planta trepadeira. As sementes extraídas da fava são torradas ao fogo, pisadas e lavadas em muitas águas, ficando por fim
uma massa pardacenta, de sabor acre, que é consumida em mingaus, pirão, etc. A semente da mucunan contém um veneno violentíssimo que só perde depois de passar pelas operações citadas. Pau Pedra: árvore. As raízes mais tenras e tuberosas são
raladas e a massa resultante lavada em nove águas. Extrai-se
assim uma goma de cor amarelada que se come em mingaus e é
bastante alimentícia. É, porém, um produto de insignificante
rendimento, sendo necessária uma grande porção de raízes para
obter-se uma xícara de goma. O pau pedra é um veneno enérgico, que ataca rapidamente a vista. Dizem os sertanejos que não
sendo lavado em nove águas, nem menos uma, o indivíduo que
o come fica em poucas horas cego. Carnaúba: palmeira muito
conhecida. O palmito, extraído da planta nova, é ralado e lavado
em muitas águas. Por este processo, é separada em goma que é
ultilizada em mingaus, beijus, bolos, etc. O palmito contém fraco, mas esta é de sabor agradável e o mais sadio dos alimentos
silvestres. Os animais comem também com satisfação o palmito
da carnaúba. Árvore de crescimento lentíssimo (quando chega a
67

www.colecaomossoroense.org.br
ponto de poder ser extraído o palmito que não tem menos de 20
a 25 anos) e de tanta utilidade para o homem que é chamada,
com razão, a árvore providência, é verdadeiramente de lastimar
que a fome seja a maior causa da sua destruição. Umbuseiro:
árvore, como às precedentes, extraordinariamente resistente às
secas, que, mesmo depois de três anos, não conseguem fazê-la
perder o viço e a frescura. Dá excelentes frutos, principalmente
consumidos em forma de camjica preparada em leite, mas é a
batata encontrada nas raízes fina, quase a flor da terra, que é
utilizada nas seca como alimentação, apesar de pouco nutritiva.
Descasca-se a batata, corta-se em aparas e põe-se a secar ao sol.
Quando seco, o produto é pisado ou ralado, transformado em
farinha e consumido em forma de pirão ou de sopa. O consumo
prolongado da farinha do umbuseiro produz inchação geral do
indivíduo.
São estes, juntamente com preás, pombas de arribação,
camaleões e até lagartixas, certas espécies de cobras e cadáveres
de animais mortos pela fome, os tristes recursos de que se vale a
população pobre do sertão, desde que a seca passa do primeiro
para o segundo ano, e tem sido eles que, nessas ocasiões de miséria, tem evitado a hecatombe em massa de dezenas de milhares de brasileiros.
Atingido o termo da viagem, o destemido sertanejo está
com o organismo esgotado, sua resistência é quase nula; mas,
mesmo assim, continua a lutar e, se lhe falta o auxílio da caridade pública ou particular, com ou sem trabalho, ainda tem o animo forte para ir, de resolução própria ou fascinado por enganado
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a miragem, tentar a fortuna nos seringais da Amazônia, onde –
se não for vitimado pela inclemência do clima – terá como prêmio de sua temeridade a triste escravidão de que falou Euclides
da Cunha, em páginas magistrais.
Em resumo: com as longas estiagens, esterilisa-se o solo;
desnudam-se os campos; aniquila-se a criação; esgotam-se todos
os recursos; e grandes levas de retirantes, exaustos e em desespero, procuram, deslocando-se para o litoral, fugir a uma morte
certa, impiedosamente dizimada sob um céu de fogo e sobre
terras que abrasam.
Aos milhares se aglomeram nas cidades e nos portos, em
grande promiscuidade, de perniciosos efeitos para a ordem e
saúde pública; mas nem aí podem permanecer, porque, sem
meios com quem possam assegurar a subsistência, são forçados
a recorrer à esmola, que humilha, e, vencidos pelo infortúnio, a
abandonar a terra em que nasceram e a que já nada os prende,
porque de tudo foram privados nos transes angustiosos por que
passam.
Começa o êxodo para outras regiões do país; e, com os
braços válidos que ineneráveis sofrimentos arrebatam pela expatriação ao trabalho fecundo, perdem-se os mais essenciais elementos de vida para os Estados, que – extintas as suas fontes de
renda e agravada a sua situação financeira pela ruinada fortuna
pública e privada – se deparam na dolorosa contingência de apelar para o auxílio da União.
É o que ocorre sempre que se manifesta o tremendo flagelo, que tantos e tão duros sacrifícios nos tem custado.
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Felizmente, na hora que passa, não há mais divergências
sobre a orientação a seguir, que é – sem prejuízo do socorro que
nos cumpre dar à população dos sertões do norte no momento
em que críse se torna mais aguda e em que seria desumano
abandoná-la em seu Calvário, tocada pela má fortuna e sem amparo em sua própria pátria, tão pródiga e generosa para o estrangeiro que a busca – apressar a execução das obras defensivas,
sobejamente estudadas, contra os efeitos da esmagadora calamidade.
A nosso ver, e para chegar quanto antes a semelhante resultado, podemos e devemos ir, em épocas normais, até a realização de uma grande operação de crédito, para cuja justificação
bastaria considerar o valor homem com fator econômico e ter em
vista que, com ela, seriam salvas, de presente e de futuro, muitas
centenas de milhares de brasileiros, a quem as hostilidades ambientes deram uma coragem e uma resistência excepcionais
(Aplausos).

____________
Rio de Janeiro – Imprensa Nacional - 1919
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RELATÓRIO
APRESENTADO AO GOVERNO FEDERAL PELA
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NO NORDESTE DO BRASIL
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INTRODUÇÃO
O Nordeste brasileiro, onde ora se efetuam as grandes
obras contra as secas, abrange o território dos estados do Ceará,
Rio Grande do Norte e da Paraíba, sendo a zona acentuadamente
sujeita ao flagelo situada entre o litoral e o sopé da cadeia de
montanhas, formada pelas serras Grande ou da Ibiapaba, Geral,
do Araripe e as cristas divisórias da Borborema com o Estado de
Pernambuco.
Esta secção do território nacional toda assentada sobre rocha superficial, apresenta a feição característica dos terrenos
semi-áridos de formação granítica, com tendência ao nivelamento das irregularidades de fracas ondulações da superfície pelo
efeito combinado das erosões e desgastos meteóricos com as
enxurradas periódicas que formam planícies de sedimentação
aluvional nas depressões mais marcadas.
Seus rios, com numerosos afluentes, todo de curso intermitente, correm das serras para o mar em franco regime torrencial,
que apenas dura seis meses, na estação chamada invernosa e,
que, para muitos, não vai além de quatro.
Sua constituição geológica e a natureza de suas águas, fortemente salobras, atestando proporções não comum de sais alcalino-terrosos no solo e subsolo, justificam a hipótese de ter sido
ela originada pela emersão do fundo do oceano no correr das
eras pré-históricas.
Três são as suas príncipais regiões a considerar. O littoral,
em faixa mais larga ao Sul, que vai se estreitando até quase de72
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saparecer ao Norte, é formado por um renque de dunas de areias,
mais ou menos elevado, seguido por terrenos húmidos de várzeas criadas pelo extravasamento dos rios represados pelas marés, representada sua vegetação por basta flora de carnaúbas,
coqueiros e por vestígios e restos de antigas matas, nas baixadas
e firmes.
O sertão, constituído por terrenos desagregados e em desagregação das rochas elevadas, vai dos limites do litoral até a
base ou fraldas das montanhas em seriadas ondulações mansas,
por tabuleiro e colinas circunscritas por vales sempre abertos, de
rios e ribeiros de águas efêmeras1. Na vasta superfície acham-se
dispersas serras ainda revestidas de crosta argilosa, mais ou menos espessa, serrotes e morros mal cobertos ou escalvados, moles ciclopicas desnudadas e corroídas, penhascos nús, blocos
rochosos, soltos, de dimensões várias e extensos lageados. Pedras, pedregulhos e areias formam o substrato geológico do solo,
assentado sobre base impermeável. Como vegetação predominante, a caatinga, uma capoeira de porte exíguo, que nunca foi
mata, agressiva, de plantas espinhosas, entremeada a longos
espaços, de densos carnaubais e raras espécies arbóreas mais
consistentes, nas orlas frescas dos rios.
Ao sertão seguem-se as serras da cadeia de montanhas. Ao
Norte elas expandem-se em largo e extenso planalto de terrenos
silico-argilosos, de grandes ondulações formadas pelos vales
(*)

Observação: os aspectos negativos deste relatório foram analisados por
Felipe Guerra, no seu livro “Ainda o Nordeste” (2ª ed; Coleção Mossoroense,
volume XXXVII, 1976).
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abertos ou fechados de riachos perenes, afluentes do Poti, que
corre para o Piauí em busca do Parnaíba, com flora mais alentada de matas e capoeirões. Ao centro achatam-se na vasta planura
mal irrigada do Araripe, ou desmancham-se por suaves declives,
em espigões e reconcavos verdejantes, com águas permanentes
que se extinguem logo no agreste das fraldas, constituindo o
famoso Carirí Novo. Ao Sul, quase se nivelam sobre solo pedregoso e falto de água, na chapada da Borborema, coberta de caatinga rala, entressachada de cardos, cujos contrafortes escalvados prologam-se pelo sertão à dentro.
Quantos são abruptas, secas e estéreis as encostas da Serra
Grande e da Borborema, que vertem para o Nordeste, são mansas, brejosas e férteis as do Carirí.
Os sertões e as chapadas são semi-áridas, sofrendo das
grandes estiagens anuais, pela intermitência dos cursos fluviais
e, de calamidade maior, quando dois ou três estios se encontram.
As serras cobertas de crosta argilosa, quer as cadeia divisória,
quer as isoladas, são sempre frescas, nunca perdendo suas águas
correntes.
O sertão decai imperceptivelmente para o mar, coletando
por numerosos defluentes as águas pluviais de três bacias hidrográficas principais, a saber: a do rio Piranhas, que toma o nome
de Assú em seu baixo curso, através dos Estados da Paraíba e
Rio Grande do Norte; a do rio Jaguaribe, pelo centro do Ceará; e
do Acaraú, pelo norte do mesmo Estado, com os percursos
aproximados respectivamente de 500, 850 e 400 quilômetros.
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O Nordeste tem população relativamente vultosa. Cerca de
2 ½ milhões de habitantes, que se disseminam um pouco por
toda à parte onde existam águas mais duradouras, distribuindose as aglomerações urbanas do sertão e das chapadas pelas imediações dos açudes mais consistentes, de águas profundas. Como, porém, mesmo estes, com raras exceções, não resistem a
mais de um ano de seca continua, grande parte dessa população
tornou-se nômade por força das circunstâncias, acolhendo-se a
algumas cidades do litoral e do sopé das serras, quando acossada
pelo rigor do flagelo, evitando assim catástrofe maior.
Essa população genuinamente nacional amalgama ainda
informe dos cruzamentos entre brancos, pretos e aborigenes, em
todos os grãos de submestiçagem, sem predominância coletiva
de qualquer tipo caracterizado, tem qualidades latentes de energia e notável resistência, apesar dos fatores degenerativos que a
assaltam.
Supersticiosa e fatalista, profundamente arraigada ao solo
do seu sertão e mesmo dizimada, ou reduzida a pernúria extrema
pela calamidade climática, não se preocupa com a dureza das
contingências que lhe reserva o futuro e, se abandona o seu terreiro, só o faz transitoriamente, premida pela privação extrema
dos elementos de vida, mas, com o espírito sempre voltado para
a imensidade da caatinga, o olhar fixo no céu, a espera das nuvens prenunciadoras do próximo repatriamento. Nem a agricultura salvadora e permanente das serras e encostas frescas, ao
fácil alcance, ainda com notória capacidade de maior povoamento, consegue estabilizá-la. A primeira notícia de chuvas repisa
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em sentido inverso as trilhas da retirada em busca do vasto ninho ardente. Esta feição do caboclo do Nordeste é fundamente
impressionante.
Esboçado o aspecto da terra e o da gente, faz-se mister das
uma idéia a respeito das condições meteorológicas em relação
ao seu projetado aproveitamento utilitário.
Águas não faltam ao Nordeste; as chuvas são geralmente
abudantes na estação chamada invernosa, que vai de fevereiro a
julho, acusando o pluviômetro, em média anual, precipitações
atmosféricas superiores a 800mm que, nos anos chuvosos, atingem a 1.300, e nos secos baixam a 300.
O que determina a seca periódica é a sua má distribuição
em lapso muito curto, sobre terreno granítico que não se embebe. As águas pluviais formam caudais precários, de regime francamente torrencial, que desaparecem prontamente, deixando em
seco os leitos dos rios na maior parte do ano, apenas com espaçadas poças.
A escassa água que infiltra no solo duro, ou se estagna nas
depressões da sua superfície, é ainda mais lentamente evaporada
pela ação do sol direto a 68º cento; e da indireta, por intensa
refração. O vapor d’agua assim formado é levado, para além das
serras, pelos ventos alísios que sopram constantemente do Nordeste, concorrendo para a secura extrema, que nem permite a
formação de orvalho. A caatinga cinéria e desfolhada, com seu
lenho escuro e denso, que encarna a flora da região, é o melhor
expoente da sua natureza silvestre.

76

www.colecaomossoroense.org.br
Entretanto, a terra é boa, cobrindo-se de verdores logo que
o inverno começa; o que lhe falta em húmus, sobra-lhe em adubo de sais. Só assim explica-se a abundância das colheitas, nas
várzeas, nos vales, nos taboleiros, e até nas chapadas, no curto
espaço de tempo que duram as águas, patente nos exíguos cercados e malhadas reservados as culturas. Só assim explica-se, no
máximo rigor da estigem, a boa carnação do gado, de linhas e
formas ainda apreciáveis, criados à solta, sem cuidados, nesse
campo coberto, agressivo, onde passa metade do ano de boca
para baixo, e outra metade de boca para o ar, a tosquiar a rama
ao seu alcance.
O sertão representa na superfície do Nordeste 3/5 do total,
ou seja, aproximadamente 156.00 quilômetros quadrados, que
ora são utilizados pela maior parte como campos de criar. Desta
superfície projeta-se aproveitar para ser irrigada pouco mais da
centésima parte ou sejam 160.000 hectares, de várzeas enxutas
de aluvião. A parte restante é constituída não só por outras várzeas da mesma natureza, como também, em proporção muito
superior, por taboleiros, colinas, serrotes e serras, fora do alcance das cheias dos rios.
Enunciados estes elementos gerais, fácil é aprender os
termos do problema das secas do Nordeste e o valor da solução
adaptada pelas grandes obras compreendidas no seu território.
Esses termos podem ser resumidos da seguinte forma;
Desde que a população do sertão é, quase em absoluto, refratária
ao êxodo definitivo, a dedução que se impõe é a de estabilizá-la
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no próprio sertão, proporcionando-lhe os meios de subsistência e
trabalho.
Desde que a terra é fértil e necessita apenas de irrigação
para produzir, é conseqüente que se promova à obtenção desse
fator indispensável.
Desde que a água existe na quantidade necessária, apenas
mal distribuída, é preciso acumulá-la e distribui-la convenientemente.
Parece-nos fora de dúvida que o magno problema foi enfrentado tendo em vista estas considerações principais que, resolvidas, satisfarão ao objetivo humanitário como, em parte, ao
econômico.
A primeira parte, a humanitária, que consiste em estabilizar a população, garantido-lhe água e com ela o alargamento da
produção indispensável à subsistência, será conseguida com a
multiplicação disseminada das grandes e médias açudagens de
águas permanentes, que constituirão as bases do povoamento
fixo.
A segunda parte, a economia, será alcançada com as grandes barragens de alvenaria, que formarão uma série de grandes
lagos, a maior, a de Orós, com capacidade superior a da Bahia
da Guanabara. Essas barragens, além dos benefícios apontados
para a açudagens de terra, deverão fertilizar pela irrigação sistemática os 160 mil hectares de terrenos de várzeas enxutas, até
hoje sem aproveitamento apreciável para a agricultura, por falta
do seu elemento essencial.
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Além disso, essas barragens poderão tornar perenes, em
dadas proporções, os cursos intermitentes dos dois rios de maior
percurso, da região.
Realizadas tais perspectivas, só a cultura do algodoeiro
além de outras, contribuirá valiosamente para a economia nacional, com a produção do seu intitulado ouro branco, de modo a
justificar, até certo ponto, as ousadias do empreendimento.
Mister se faz, todavia, que sejam completados os estudos
meteorológicos a respeito das diferentes bacias e os topográficos
sobre as áreas irrigáveis e iniciados os relativos ao sistema de
irrigação, sem os quais a parte econômica do problema já restrita, será inteiramente burlada; e bem assim providenciar, em
tempos oportunos, sobre a exporpriação das bacias hidráulicas,
de inundação e a apropriação dessas áreas irrigáveis.
Como complemento acessório, indispensável, urge que se
cogite da formação de núcleos de colonização estrangeira, preferentemente de origem latina, que podem e devem ser ensaiados,
desde logo, nas terras frescas e sadias das serras e, mais tarde,
junto às igualmente sadias das várzeas. Esses núcleos serão as
mais fecundas e eficientes escolas de trabalho rural, pelo exemplo e pela contigüidade únicas que se nos afiguram proveitosas,
tendo em vista o estado de indiferença peculiar ao espírito deprimido, pela miséria das populações do sertão.
Sejam, porém, quais forem às opiniões individuais, relativamente ao modo de encarar a solução do importante problema,
decidida e avançada como se acha ela pelas grandes barragens
de alvenaria de acumulação, regularização e irrigação, empe79
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nhada nessa diretriz boa parte da fortuna pública, não há como
tergiversar, todas as considerações devem subordinar-se ao fato
consumado, tanto mais quando a maiores partes dos elementos
materiais para a conclusão das obras estão aparelhados, bem
organizados e em franco movimento de trabalho útil.
Resta apreciar a parte financeira, sobre a qual nos permitiremos apenas enunciar, com alguns breves commentários, os
elementos de despesa efetuada e por efetuar, colhidos em minuciosa indagação durante a visita que nos foi cometida, e a economia, que será ventilada sumariamente, no corpo desta exposição.
Partindo a 25 de outubro desta Capital, chegou a comissão
a Recife e Paraíba a 29 do mesmo mês, iniciando a excursão de
serviço no dia imediato, proseguindo-a em continuada movimentação durante 32 dias; terminou-a a 30 de novembro, embarcando nesse mesmo dia de regresso ao Rio de Janeiro, onde
chegou a 4 de dezembro.
Seu percurso total foi:
Em estradas de ferro
1.948 Quilômetros
Em automóvel, por estrada de rodagem 3.742 Quilômetros
Total

5.690 (Doc. n. 2)
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EXPOSIÇÃO
As grandes obras que ora se efetuam no Nordeste, cuja visita nos foi cometida por ato do Sr. Presidente da República, em
telegrama urgente, datado de 14 de outubro passado, reportam
seu início à seca de 1919, ano que foram resolvidas e atacadas
com vigor, vindo, entretanto, algumas delas sendo executadas
em virtude de deliberações anteriores, sob restrito ponto de vista.
Pela Inspectoria Federal das Obras Contra as Secas foi organizado o plano geral, que abrange uma série de obras principais, de eficácia direta, objetivando a modificação radical do
regime torrencial e intermitente das águas da região, trazendo à
superfície as mais próximas do subsolo e retendo, acumulando e
regularizando a distribuição das pluviais; e outra série, de obras
acessórias, julgadas necessárias, conjugadas aquelas como preparatórias ou complementares.
Visam, umas, remover os perniciosos efeitos dos fenômenos climáticos e assim evitar o flagelo conseqüente das secas
periódicas normais; outras; promover e proporcionar apreciável
resultado econômico, compensador do custoso empreendimento.
As primeiras compreendem: Os poços tubulares de sucção
por meio de bombas acionadas por moínhos de vento; os açudes
de terras, pequenos, médios e grandes, públicos e particulares; e
as grandes açudagens de alvenaria.
As segundas abrangem: As estradas de rodagem, em geral
com sete metros de corte e seis de plataforma abaulada em nu81
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merosas obras de arte em cimento armado, ou superestrutura
metálica; Os caminhos carroçáveis, de leito simples, com dois a
quatro metros de largura;
A estrada de Ferro Ceará-Paraíba e os ramais da Estrada de
Ferro Baturité para Quixeramobim, Patú, Oroz, Poço dos Páus, e
seu prolongamento de Aurora a Ingazeira; Os portos da Paraíba,
Natal e Fortaleza; A Rede Telefônica; E o serviço de Coordenadas Geográficas.
Em diversas destas obras foram utilizados, a título de socorro, os serviços precários da população masculina flagelada.
É de notar haverem sido muitas delas atacadas sem orçamentos prévios, apenas algumas precedidas de cálculo global,
cuja aproximação deixa muito a desejar.
Passamos a relatar sucintamente o resultado da visita procedida, fazendo-o, para maior clareza da exposição, pela ordem
enumerada.
Poços Tubulares (Doc. ns. 9, 10, 32 e 33)
Foram perfurados no Ceará:
73 públicos, com a despesa de 201:200$000
53 particulares, dos quais aproveitados 39, com a despesa de
33:175$493, por conta dos interessados e da Inspetoria 60:258$140

No Rio Grande do Norte: 13, dos quais não nos foi fornecido qualquer especificação sobre aproveitamento e custo.
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Na Paraíba: nenhum.
Soma: 261:458$140
Estão concluídos, convindo registrar a informação oficial,
confirmada pela simples inspeção de alguns desses poços, que
os públicos, entregues ao uso e conservação dos municípios,
acham-se descurados, não sendo ao menos lubrificados para
regular funcionamento.
Açudes de terra e mistos, públicos e particulares.
(Doc. ns. 4,6 e 31)
Foram estudados, projetados, reconstruídos, construidos e
em construção:
No Ceará:
196, com a despesa de ..................... 8.154:180$227

No Rio Grande do Norte:
Construído 1 com despesa de ............... 90:113$310
Em construção 6 com despesa de .... 1.024:596$000
Estudados 22 com despesa de ............ 407:504$727
Em estudo 5
Projetados 14
TOTAL ........................................... 1.522:214$037
A despender .................................... 4.123:214$037
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Na Paraíba:
Estudados ........................................................... 65
Reconstruídos ...................................................... 16
Desobstruídos ........................................................ 4
Concluídos 6
Despesa total .................................. 1.149.:963$197
....................................................... 10.856:357$461

Não nos foi fornecida a informação sobre o quantum necessário para as conclusões, a não ser cálculos falíveis de 1.200
contos para os do Ceará e 1.200 contos (600 para o de Cruzeta)
para os do Rio Grande do Norte.
Grandes açudes de alvenaria
(Docs. ns. 15, 17, 23 e 28)
São em número de dez, divididas em três grupos, respectivamente de cinco, três e duas, achando-se a sua execução confiada por administração à firma estrangeira, por contratos que lhes
facultam, quando não supridas pela Inspetoria, a aquisição do
material de importação e o engajamento do pessoal técnico superior e médio em moeda estrangeira, e do inferior em moeda
nacional, instalações para o pessoal e para o serviço das barragens, mediante a comissão de 15% sobre o total das despesas
efetuadas.
O fornecimento de materiais nacionais e o transporte geral
estão a cargo da Inspetoria, que mantém engenheiros fiscais
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residentes, um em cada barragem, cuja ação restringe-se quase
que exclusivamente a estes fornecimentos e transportes, sendo
muito precária quanto a tudo mais, ex-vi dos mesmos contratos.
Das dez barragens, três são no Estado da Paraíba, cinco no
Ceará e duas no Rio Grande do Norte.
As da Paraíba, na alta bacia do rio Piranhas, denominadas
– S. Gonçalo, Piranhas e Pilões e duas no Ceará, na bacia superior do rio Jaguaribe, denominadas – Orós e Poço do Paus, estão
a cargo da firma americana Dwight P. Robinson & Company.
As de Patú e Quixeramobim, também no Ceará, na bacia
do Banabuiú, afluente do Jaguaribe e a do Acarape, sobre o rio
Pacoti, de curso direto ao mar, acham-se a cargo da firma inglesa Norton Griffiths & Company.
As de Gargalheiras e Parelhas, na bacia do Seridó, afluentes do Piranhas, incubem à firma inglesa Ch. H. Walker &
Company.
A estas últimas estão respectivamente conjugados os contratos de construção dos portos de Fortaleza, e dos de Natal e da
Paraíba.
Qualquer dos contratos prevê a faculdade de recisão sumária, sem indenização, desde que haja despesas efetuadas no valor
de 50 mil contos em conta de cada um. É um ponto a estudar.
As barragens da Paraíba formam sistema conexo para irrigação, de funcionamento conjugado, sendo a de S. Gonçalo auxiliar da de Piranhas, ambas em construção sobre o próprio rio
Piranhas; e a de Pilões, em construção sobre o seu afluente, rio
do Peixe. As bacias hidráulicas têm capacidade acumulátoria
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total de 1.015.000.000 de metros cúbicos de água, e área irrigável, em conjuto, de cerca de 10.000 hectares. O lago artificial de
Pilões será de superfície extensa cerca de 7.600 hectares, e de
profundidade relativamente escassa, resultando de tais condições
a necessidade do trabalho anual da sua açudagem anteceder ao
das duas outras, esvasiando-se o lago de pronto, fim de evitar
grande perda de água pela forte evaporação dominante. Sua área
poderá ser vantajosamente aproveitada durante a vazante para a
agricultura.
As barragens de Orós e Poço dos Paus, no Ceará, são de
independente funcionamento, achando-se esta em construção
logo abaixo da junção dos rios Cariús e dos Bastiões, afluentes
do Jaguaribe, e aquela no boqueirão de Orós, formado por este
mesmo rio a jusante.
São as duas maiores das dez empreendidas, com capacidade em conjunto para cerca de 4.500 m³, só a de Orós com 3.500
m³, devendo constituir um pequeno mar interior de área que,
afirmam os técnicos, será um pouco maior que a da Bahia de
Guanabara. A região de várzea à jusante de cada uma dessas
barragens, passíveis de irrigação primária projetada, é calculada
para Poço dos Paus, em 22.000 hectares e para Orós, em 60.000.
Patú, Quixeramobim e Acarape, no Ceará, barragens em
construção respectivamente sobre os rios Patú e Quixeramobim,
formados do Banabuiú, por sua vez afluente do Jaguaribe e sobre o pacotí, tem a primeira e a terceira o caráter mais de reservatórios de água potável, sendo a desta destinada especialmente
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ao abastecimento da cidade de Fortaleza, distante 83 Quilômetros.
Só acidentalmente poderão servir, uma para irrigação de
várzeas marginais do Banabuiú, do baixo Jaguaribe e outra, as
do mesmo Pacotí. Não estão, porém, estudadas as respectivas
áreas de irrigação, aliás, precárias, pelas informações colhidas.
A de Quixeramobim dominará área irrigável de 18.000
hectares, aproximadamente.
Têm em conjunto 1.034m³, repartidamente 800m³, a primeira, 200m³, a segunda, 34m³, a terceira. Gargalheiras e Parelhas, as barragens em via de construção sobre os rios dos Currais
Novos e Seridó, no Estado do Rio Grande do Norte, ambos na
bacia e tributária do Piranhas, tem o caráter de reservatórios de
retenção e de regularização do curso daqueles rios, com o fim de
modificar o regime torrencial, impedindo os efeitos altamente
prejudiciais das enxurradas sobre as plantações agrícolas ribeirinhas à jusante.
Não têm áreas apreciáveis que se prestem à irrigação e, se
as têm, ainda não foram estudadas. No baixo Piranhas, que toma
o nome de Assú, existem consideráveis planícies irrigáveis, em
estudos de aproveitamento, das águas da Lagoa do Piató.
A bacia hidráulica de Gargalheira é avaliada em 200 milhões de metros cúbicos e a de Parelhas em 170 milhões de metros cúbicos.
A bacia do Acaraú, na zona Norte do Ceará, uma das mais
flageladas pelas secas, não foi contemplada com qualquer gran-
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de barragem de alvenaria, que podesse servir para irrigação das
terras planas.
Os quadros anexos, organizados em grupos, de acordo com
os respectivos contratos de construção, facultam exame comparativo e juízo mais seguro sobre a importância, condições fisiográficas, andamentos dos serviços, vulto das despesas feitas e
cálculo das necessárias para a conclusão de cada uma das barragens.
Resultam das observações feitas em cada grupo de barragens, que, relativamente à organização, administração e intensidade do serviço impressionam muito agradavelmente as obras
do primeiro grupo a cargo da firma Dwigght P. Robinson &
Companny, quer pelo sistema central de distribuição da força
termo elétrica adaptado, quer pela ordem, disciplina, homogeneidade e rendimento do trabalho. Suas instalações são completas, servidas por pessoal técnico, que nada deixa a desejar.
Quanto às do segundo grupo, a cargo da firma Norton Griffiths & C., a impressão não é tão favorável, talvez pelo sistema
dissociado da distribuição da força motriz, a vapor, preferida
que exige um motor indivídual para cada aparelho, não se impondo à primeira vista, pela harmônia de conjunto, nem pela
eficiência produtora. Além disso, se a sua administração superior arada, o seu pessoal técnico não se apresenta com a desejável
homogeinedade, resentindo-se um tanto disso o serviço.
Em todo o caso o andamento é regular, mostrando-se a superintendência empenhada em sanar prontamente as pequenas
falhas notadas.
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Convém assinalar que a barragem do Acarape, em via de
conclusão, vem sendo levantada de bastantas anos atrás, e foi
entregue à atual firma em estado de adiantada construção.
Não é fácil formular juízo seguro a respeito do manifesto
atraso em que se encontram as obras do terceiro grupo, a cargo
da firma Ch. H. Walkel & Comp. Uma das causas desse atraso é
sem dúvida o dificultoso transporte de materiais para as instalações de serviço, feito pela inspetoria em auto-caminhões (38)
em percurso de 240 Quilômetros, para Gargalheira, e de mais 45
para Parelhas, cuja estrada de rodagem foi iniciada em agosto de
1919. È de notar, entretanto, que as obras em construção de
Gargalheira já haviam sido iniciadas em virtude de contrato anterior a 1919, existindo mesmo alguma alvenaria e instalações
de máquinas que produziam rendimento, ainda que modesto. Tal
rendimento cessou com o novo contrato e, apesar do serviço ser
reiniciado em janeiro de 1921, em 22 meses nada progrediu, só
se divisando no fundo das escavações o único bloco de alvenaria
e guindastes deixados pela firma anterior. Seu sistema de distribuição de força motriz é o mesmo indivídual dissociado, usado
no segundo grupo e evidentemente mais dispendioso que o adotado no primeiro. Não nos parece procedente a razão apontada
desta disparidade de instalações – por serem as obras do segundo grupo de vulto inferior ao do primeiro, porque a barragem de
Quixeramobim tem o mesmo volume de alvenaria calculado
para Orós e Piranhas e maior que o de Pinhões e S. Gonçalo.
Outra razão indicada como vantajosa em favor do segundo grupo, é a de, terminadas as obras, haver maior facilidade de venda
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dos pequenos motores individuais, restando considerar, de outra
parte, o seu estrago maior por trabalharem mais desabrigados e
ser o seu trabalho mais dispendioso.
De Parelhas nada se pode dizer, porque nada existe, a não
ser pouco mais da décima parte do material importado no local
e o restante em Natal. Os estudos da bacia hidrográfica, os pluviômetros e os da barragem ainda não estão concluídos.
Quanto ao desempenho local dos contratos, as empresas
são igualmente esforçadas, nada resultando em seu desabono.
Do teor das cláusulas contratuais, sim, poderíamos dissenir de
algumas que põem à mercê das firmas estrangeiras, mediante
elevada percentagem, os vencimentos em ouro do pessoal técnico superior e médio, e a aquisição de materiais de importação,
sem subordiná-las a orçamentos.
Por falta de dados pedidos e não recebidos, não nos foi
possível concluir pela vantagem econômica de qualquer dos
métodos de instalações mecânicas empregadas.
Circunstância revelante, que não deve ficar esquecida, é a
de não haver encontrado em qualquer das empresas construtoras,
traços de exploração mercantil de fornecimentos de qualquer
natureza ao pessoal operário, faculdade da qual geralmente usam
e abusam os empreiteiros de obras no Brasil, constituindo muitas vezes tal especulação o melhor rendimento da empreitada.
Nas obras da firma americana tal regime é severamente interdito.
Resumindo as cifras relativas às despesas nos três grupos
de barragens de alvenaria, temos os seguintes resultados:
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Despesas até 30 de outubro de 1922:
S. Gonçalo, Piranhas, Pilões, Orós e Poço do Paus
Patú, Quixeramobim e Acarapé
Gargalheira e Parelhas
Soma

35.000:000$000
20.800:000$000
6.804:065$593
62.604:065$593

Nota – Faltam-nos dados relativos às despesas de transporte de materiais e de vencimentos do pessoal técnico e administrativo nacional e estrangeiro, e do 1º e 2º grupos.
Despesas necessárias calculadas para a conclusão das barragens:
Do 1° grupo
Do 2° grupo
Do 3º grupo

114.500:000$000
34.500:000$000
21.580:000$000

Soma

170.580:000$000

Despesas necessárias, calculadas para o sistema de irrigação inicial:
1º grupo
2º grupo
Total geral

66.000:000$000
14.000:000$000

80.000:000$000
393.184:065$594

*obs: os números em negrito informam a soma total das despesas calculadas.
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Afora as enumeradas, isto é, pela Inspetoria, julgada indispensável à barragem da Lagoa do Piató, por meio de levantamento de 15 metros de seu sangradouro, para a irrigação de cerca de 30.000 hectares de planície no baixo Assú, calculadas tais
despesas em 30.000 contos. Além desses sistemas de irrigação,
um outro secundário poderá ser instituído no baixo Jaguaribe,
para aproveitamento de mais 20.000 hectares de várzeas enxutas, pela elevação mecânica das águas de drenagem de Orós,
Quixeramobim, Patú e do açude de terra já construído – Riacho
do Sangue. Ficaria assim elevada a despesa total das grandes
açudagens e sua utilização máxima em irrigação, a
385.184:000$ em algarismos redondos.
Deixamos de considerar estes dois últimos serviços, não só
porque não estão em andamento, e viriam trazer considerável
aumento de despesas, e mais, quanto ao do baixo Jaguaribe, por
nos parecer muito problemático o aproveitamento de águas de
drenagem, dadas as grandes distâncias dos percursos e a extraordinária evaporação característica da região.
Assim, as áreas mais prontamente irrigáveis, com as despesas das açudagens em construção e repectivos sistemas de
irrigação, e o custo médio do hectare irrigado, por seções, são as
seguintes:
S. Gonçalo, Piranhas e Pilões, 10.0000 hectares, 63.500
contos, 6:350$ por hectare;
Orós, 60.000 hectares, 77.000 contos, 1:283$ por hectare;
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Poço dos Paus, 22.000 hectares, 75.000 contos, 3:409$ por
hectare;
Quixeramobim, 18.000 hectares, 49.000 contos, 2:722$
por hectare;
Ou seja, os quatro sistemas 110.000 hectares, 264.500 contos, 2:404$ por hectare, despresadas as frações.
Esta média é excessiva, sobrecarregando demasiado a
agricultura local, desde que tenha de pagar razoável taxa de água
correspondente à irrigação.
A exorbitância da média do custo do hectare irrigado ainda
se torna mais patente, considerados o primeiro, terceiro e quarto
sistemas isoladamente.
Cumpre não perder de vista a possibilidade do esgotamento dos açudes de Pilões e Quixeramobim, consecutivo ao serviço
de irrigação normal, se for seguido imediatamente por período
de seca de um ou dois anos, de modo que não possam ressarcir
as reservas necessárias para a irrigação durante a estiagem e os
embaraços ocasionados por tal evento.
Por outro lado, não se deve olvidar que as açudagens, além
dos benefícios esperados da irrigação direta, trarão os das culturas nas vazantes dos lagos artificiais e das ribeirinhas, culturas
que se tornarão estáveis, desde que os cursos de certos rios, até
agora intermitentes, se transformem em perenes. A cultura seca,
ainda relativamente rendosa por demandar ínfimo custeio, só
não é possível presentemente pela falta de água potável para o
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trabalhador rural, pois todos os fundos de vales entre tabuleiros,
secos no verão, são produtivos.
Como elemento básico do sucesso da irrigação no Nordeste releva considerar o da colonização das áreas irrigáveis, sem o
qual a parte econômica das grandes obras sera inteiramente sacrificada, pela absoluta indiferença dos agricultores locais. Haja
vista o fator contristador do açude do Quixadá; concluído há
mais de 12 anos ao lado da Estrada de Ferro de Baturité, com
reservas de água suficientes para a irrigação de 2.000 hectares
de terrenos planos à jusante; com 17 Quilômetros de canais
prontos para essa irrigação, tendo atravessado duas secas, a de
1915 e 1916, e não tendo conseguido irrigar mais de 130 hectares até o presente, apesar do espetáculo edificante que estes oferecem.
O clima do sertão nordestino, com ser quente, é seco,
ameno, pela Constância das brisas alísias, e salubérrimo, como o
atesta a grande existência infantil, com média de dez indivíduos
por habitação. Fácil será, pois, lá fixar pequenos núcleos de trabalhadores hindús, egípcios ou japoneses e mesmo de emigrantes do sul da Europa, de preferência do mesmo sangue latino, já
afeitos as culturas de irrigação que serão seguros chamarizes
para o estabelecimento de considerável corrente imigrátoria, tal
a fertilidade do sólo e a suavidade de clima.
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PORTOS
São três os portos contemplados com melhoramentos no
plano geral das obras contra as secas, e são eles, os das capitais
dos Estados do Nordeste. A construção do de Fortaleza foi conjugada à das barragens do Patú. Quixeramobim e Acarape, no
mesmo contrato outorgado à firma Northon Griffiths & Comp.
A dos de Natal e Paraíba foi conjugada à das barragens de Gargalheira e Parelhas.

PORTO DE FORTALEZA
(Doc. n. 24)
As obras deste porto estão orçadas, de acordo com o projeto Bicalho, em 12.893:565$400, considerada, entretanto, insuficiente esta soma pelos próprios engenheiros da Inspetoria de
Portos.
Calculam-se realizados 90% da instalação e em 1/6 o serviço feito. As obras acham-se em andamento regular, sendo necessárias, para completar a eficiência da atual instalação, a aquisição de uma alvarenga báscula, a efetuar-se depois de terminado o exame que está sendo procedido no material existente. Essa
instalação possue dois guindastes grandes e um pequeno (elétrico). O projeto consiste na construção de um molhe quebra-mar,
que serve ao mesmo tempo de cães, ligado a terra por viaduto de
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800 metros, construído em cimento armado, sustentado por estaqueamento do mesmo material.
Cimento e estacas são fabricados no local com matérias
primas importadas, trabalhadas em instalações adequadas.
O cimento vem em clinkers, que são pulverizados por máquina especial, sendo o produto armazenado em dois grandes
depósitos de cimento armado com capacidade total de 300 toneladas. Afirmam que o custo total desta installação será pago com
sobras até o final das obras, pelo barateamento resultante ao
produto. Está construída uma ponte provisória de desembarque,
em cimento armado, e em construção, outra, para o carregamento de pedras para o molhe.
As pedras são transportadas das duas pedreiras Monguba e
Maracanaú, pelo material rodante das obras do porto. Na marcha
atual será de quatro anos o prazo para a conclusão.
Além das obras propriamente do porto, montou a Inspetoria uma boa serraria mecânica e está terminando a construção de
sete armazéns com a área total de 4.920 metros quadrados.
São boas a organização e administração dos serviços, quer
a cargo dos contratantes, quer da Inspetoria, satisfatória e econômica sua marcha, achando-se materiais destinados às obras do
porto e às de açudagem em boa ordem, bem classificados e conservados sob zelosa guarda.
Julga a Inspetoria do distrito necessária a continuação da
verba mensal de 100:00$, nela não incluída a compra de madeiras, para o regular andamento dos trabalhos e pagamentos a seu
cargo.
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As despesas efetuadas até 30 de setembro de 1922 foram
do seguinte vulto:
Pela Inspetoria do distrito, por conta de
suprimentos mensais para os materiais e
pessoais nacionais das obras do porto, a seu
cargo, e das que realizam Norton Griffiths
& Comp
Pela Inspetoria Geral do Rio de Janeiro,
com vencimentos do pessoal superior e
importação de materiais estrangeiros
Soma

1.004:787$112

2.600:000$000
3.004:787$112

Para a conclusão é necessária verba aproximada a 11.000
contos, segundo os cálculos do engenheiro fiscal.

PORTO DE NATAL
(Docs. n. 27, quadro 4 )
Os melhoramentos projetados para este porto consistem
essencialmente:
1º – Na destruição parcial do arrecife emergente da “Baixinha”, à entrada da barra;
2º – De muro de proteção ao longo do canal, lado da cidade, para evitar a formação de bancos de areia desse lado;
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3º – Obras de faxinas e espigões de pedras soltas a elas
perpendiculares, no lado oposto;
4º – Serviço de dragagem;
5º – De cais de atracação.
Serviço mal estudado, mal aparelhado e moroso. Os engenheiros dele encarregados atribuem suas falhas à má qualidade
das instalações flutuantes e fixas.
A derrocadora para a destruição da “Baixinha” não pode
funcionar devido à natureza da camada inferior da rocha, só verificada depois da aquisição da máquina, e mais, porque esta
exige águas serenas e as do arrecife são encapeladas. A derrocadora acha-se encostada e a destruição está sendo feita à dinamite, porém, a draga que retira o material só tem capacidade para
26 metros cúbicos, diários, para uma excavação provável de 30
a 35.000 metros cúbicos. A draga está efetivamente com o casco
inutilizado. É fraco o andamento geral dos trabalhos.
A draga em serviço do canal pode fazer 640 metros cúbicos por dia, porém, está sempre em concertos que já custaram 42
contos, e trabalha apenas 17 dias por mês, aproveitando apenas
40% do tempo útil. O cais está feito uma parte sobre estacas de
madeira. Dos espigões de pedras soltas faltam as de ns. 7, 8 e 9,
que estão em acabamento.
Do conjuto, existe execultado cerca de 30%, calculando a
administração em dois anos o prazo para a conclusão, caso sejalhe fornecido em tempo o material flutuante esperado da Paraíba.
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A parte essencial do conjunto de melhoramento consiste na
eliminação parcial da “Baixinha”, que feita permittirá franco
acesso ao porto a navios de tonelagem média.
Entende a mesma aministração ser insuficiente a verba
mensal de 100 contos que lhe tem sido concedida para o serviço;
o orçamento consigna a verba de 6.079:00$, constando haver
ampliado para 10.000:000$000. A este respeito não condizem as
informações do engenheiro-chefe do serviço com a do fiscal.
As despesas feitas até 31 de outubro repartem-se da seguinte forma:
Material importado (Libras)
12.227-0-11 375:854$181
Material comprado no Rio de Janeiro
x 404:315$060
Diversas despesas no Rio de Janeiro
x
16:179$320
Mão de obra, salários e materiais locais
x 1.915:253$713
Despesas proporcionais do escritório
Central de C. H. Walker & Comp
x
38:349$364
Despesa total até 31-10-1922
2.749:951$638
Despesa provável para conclusão
7.250:048$362

A organização e administração não são satisfatórias.
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PORTO DA PARAÍBA
(Doc. 27, quadro 3 e doc. 37)
As obras do porto da Paraíba constam de: 180 metros de
cais, sobre estanqueamento de cimento armado, do qual acha-se
pronto um terço do total; serviço de dragagem em 18 Quilômetros de extensão, parte em leito natural, largura de 60 Quilômetros, seis metros de profundidade, já feito na extensão de 11
Quilômetros, faltando sete para completar, calculando-se executados 7/8 do total; e serviços de faxinas, de um lado e outro lado
do canal, em adiantado andamento.
O projeto é do engenheiro Bicalho e vem sendo executado
desde 1921, aproveitando grande parte de material pertencente à
União, proveniente de diversos portos nacionais.
Estão em serviço duas boas dragas, a André Rebouças e a
Paraíba, cada uma de capacidade de 600 metros cúbicos por
hora de trabalho, funcionando regularmente. Conta-se terminar o
serviço de dragagem dentro de dois meses e os dos cais e das
faxinas dentro de um ano.
Serviço bem organizado e eficiente. O orçamento é de
15.400:000$000.
As despesas efetuadas até 31 de outubro de 1922 foram assim distribuídas:
Material importado (Libras)
Diversas compras na Europa
Custo da draga André Rebouças

333.690.13.8 10.433:738$753
325.19.7
9:779$400
34.651.0.0 1.000:000$000
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Material comprado no Rio de Janeiro, e despesas com
a remessa das embarcações cedidas pela União
1.842:944$402
Mão de obra e materiais locais
8.838:263$779
Despesas proporcionais do escritório Central
C.H.Walker & Comp
294:009$690
Despesa total até 31-10-1922
22.418:736$024
Despesa provável para a conclusão das obras, calculadas, grosso modo, proporcionalmente as duas
ultimas parcellas e mais o custo dos armazéns necessários
6.700:000$000

Cumpre considerar o seviço permanente e oneroso de dragagem necessária para manter o canal e o porto de Cabedello, a
17 quilômetros de distância, na embocadura do Rio Paraíba, ora
canalizado, facilmente ligavel à capital por estrada de ferro, parece oferecer condições naturais de amplitude e profundidade,
exigindo certamente um volume global de despesas de proteção,
melhoramento e intercomunicação mais reduzida.
Resumindo as despesas feitas até 31 de outubro de 1922
com os portos:
Da Fortaleza
Para conclusão, grosso modo
Do Natal
Para conclusão, grosso modo
Da Paraíba
Para conclusão, grosso modo
Totais

–
11.000:000$000
–
7.250:048$362
–
6.700:000$00
24.950:048$362
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ESTRADAS DE FERRO
(Docs. ns. 3 e 16)
Foram projetadas no Nordeste estradas de ferro e ramais
na extensão total de 951 quilômetros, a saber:
No Ceará 465 quilômetros e na Paraíba 486 quilômetros,
dos quais 38 no território do Ceará, não incluídos na primeira
parcela.
CEARÁ
(Doc. n. 16)
Dos 465 Quilômetros projetados, acham-se:
Metros
Construídos e em trafego
Em construção
Construção suspensa
Não iniciados
Soma

156.710
76.540
35.000
196.712
464.712
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Dos 156.710 metros construídos, destinam-se ao serviço
das grandes açudagens e do porto, para transporte de materiais,
os seguintes ramais:
Alfândega
Maracanaú à pedreira de S. Bento
Maracanaú á pedreira de S. Bento
De senador Pompeu ao açude
De Poço dos Paus
De Orós
De Cajazeiras (na Paraíba), porém a cargo do 1º distrito
Soma

1.202
4.260
2.716
4.328
33.219
12.240
25.000
84.065

Os demais, construídos e em construção, são no prolongamento da E. F. de Baturité, no ramal para Icó e no ramal de Itapipoca, no total de 145.443.
Montam as despesas feitas com estradas de ferro no 1º distrito, até outubro de 1922, sob as seguintes rubricas, a:
Por conta da Inspetoria
33 locomotivas a 200 contos
500 Quilômetros de trilhos a 40$ por metro
Fornecimento a Rede Cearense por outras firmas
Ramal de Cajazeiras
Total

11.652:195$194
6.600:000$000
20.000:000$000
10.423:250$000
1.116:982$450
49.792:427$644

Estas despesas alcançam até 30 de setembro de 1922.
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PARAÍBA
(Doc. n. 3)
Neste Estado está sendo construída a E. F. Ceará-Paraíba,
ligando a E. F. de Baturité, na estação de Paiano, a Great Western of Brasil Railway, na de Alagoa Grande, na Paraíba, com a
extensão total de 461.553 metros, assim repartidos:
Metros
98.000
121.600
47.375
58.780
61.750
74.048
461.553

De Paiano a Souza
De Souza a Patos
De Patos a Santa Luzia
De Santa Luzia a Joazeiro
De Juazeiro a Pocinhos
De Pocinhos a Alagoa Grande
Total

É o seguinte o estado destes trechos:
De Paiano a Souza:

Construção pronta com trilhos assentados
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De Souza a Patos:
Leito construído
Leito em construção
Leito locado
Leito por locar
Total

80.000
10.000
24.000
7.600
121.600

De Patos a Santa Luzia:
Leito construído
Leito locado
Total

4.000
43.375
47.375

De Santa Luzia a Juazeiro:
Leito em construção
Leito locado
Total

13.880
44.900
58.780

De Juazeiro a Pocinhos:
Metros
Leito construído
Leito em construção
Leito locado
Total

11.000
12.000
38.750
61.750
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De Pocinhos a Alagoa Grande:
Leito construído
Leito em construção
Soma

15.800
58.248

–
74.048
461.553

A 23 de novembro de 1922, em informação telegrafica,
posterior à visita, o engenheiro chefe do 4º distrito forneceu os
seguintes dados, um tanto em desacordo com os anteriores:
“... peço licença pedir uma correção de grande importância: Estrada de Ferro Alagoa Grande-Ceará a meu cargo desde
julho 1921 Ceará Patos e de 14 dezembro, de Alagoa Grande a
Patos tem quatro centos e oitenta e quatro Quilômetros de extensão total (incluído o ramal de Cajazeiras e ainda com pequena diferença, nota do relator). Tem duzentos e quinze Quilômetros de leito preparado do Ceará para Patos, dos quais
cento e trinta e cinco de trilhos assentados, e quarenta e três
Quilômetros em construção, tem duzentos e quarenta e um Quilômetros em construção de Alagoa Grande a patos com cento e
vinte Quilômetros de leito preparado em vários trechos, devendo em poucos dias começar o assentamento da linha a partir da
Alagoa Grande. Nota – As primeiras informações referiam-se
ao serviço’até o mês de agosto”.
As despesas repartem-se pelos referidos trechos, com as
seguintes parcelas:
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De Paiano ao quilômetro 38 (?)
Do quilômetro 38 a Souza
De Souza a Patos
De Patos a Santa Luzia
De Santa Luzia a Juazeiro
De Juazeiro a Pocinhos
De Porcinhos a Alagoa Grande
Total

1.341:598$000
2.118:664$870
2.227:538$580
63:000$000
538:064$535
590:391$146
2.545:051$105
9.424:308$236

e, provavelmente, nelas não está incluído o valor dos trilhos. O
preço médio quilométrico, colhido no local, para linha pronta,
não incluídas as estações e fechamento da linha, foi de 80:000$
mais ou menos.
Assim, as despesas feitas com estradas de ferro, construídas, em construção, suspensas e estudadas, elevam-se a:
No 1º distrito
No 4º distrito
Total

49.792:427$644
9.424:308$236
59.216:735$880

Para conclusão da Estrada de Ferro Ceará-Paraíba é calculada necessária a verba de 12.000 contos de réis.
No Rio Grande do Norte, não foi construído quilômetro
algum de estrada de ferro. É, entretanto, digno de estudos o prolongamento da Estrada de Ferro de Mossoró, com um trecho de
leito de cerca de 40 quilômetros, já construído e abandonado,
em direção ao centro do sertão produtor de algodão, entre a cha107
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pada do Apodí, a serra de Martins e as ramificações da Borborema, com trajeto mais direto ao mar pelo porto da Areia Branca.
Essa estrada de ferro, prolongada além da Borborema, torna-se-ia de penetração para o interior do país, transportando a
Penambuco, Bahia e mesmo a Minas Gerais, o sal das ricas salinas de Mossoró e, conduzindo de retorno, açucar, farinha e algodão.
Também vale a pena lembrar a conveniência do pronto
prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité até o Carirí, pois,
não se compreende a separação da mais rica e produtiva região
do Ceará, daquele tronco ferroviário, apenas por poucas dezenas
de Quilômetros.
O intenso tráfego de cargas, em lombo de mulas e jumentos, em número de 538 em um dia, contados pela comisão, na
viagem de Ingazeira ao Crato, transportando algodão e rapadura,
dá a impressão positiva dessa clamante necessidade, tanto mais
indicada para acudir com presteza ao abastecimento das populações do sertão, quando vitimadas pela seca.
Nota – Por falta de informação sobre o custo do primeiro
trecho, tomamos por base o custo médio quilométrico de
35:311$, do trecho imediato – quilômetros 38 a Souza – já pronto. Estas despesas, alcançaram só “até o mês de agosto de
1922”, as correspondentes à Estrada de Ferro Ceará-Paraíba.
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ESTRADAS DE RODAGEM
(Documentos ns. 3, 14 e 29)
As estradas de rodagem construídas e em construção no
Nordeste pela Inspetoria Federal das Obras Contra a Secas obedeceram claramente ao intuito de dotar a região de uma rede
vasta e bem urdida de vias de comunicação que, proporcionando
de pronto socorro, sob a forma de trabalho, às populações flageladas, viessem-lhes garantir, de futuro, meios rápidos de assistência e retirada; ao mesmo tempo, objetivaram assegurar o
transporte dos materiais necessários à construção das grandes
barragens, visando também como complemento destas o desenvolvimento econômico daquela parcela do território nacional.
A extensão total dessas estradas eleva-se a 4.565,3 quilômetros, da quais são classificadas como: de estradas de rodagem
propriamente dita, isto é, com cortes de sete metros, leito abaulado de seis de largura – 2.586,7 quilômetros; e, de caminho
carroçáveis, de leito plano e largura de dois a quatro metros,
1.978,3 quilômetros.
Aquelas satisfazem em geral a todos os requisitos de estradas de primeira ordem, por suas condições técnicas e apuro do
acabamento, tanto no sertão, como nas chapadas e nas serras,
suas rampas excedendo raramente 7% dotadas de valetas laterais, boeiros, muros de arrimo, com grandes estruturas metálicas
ou em cimento armado, fazendo lembrar, menos quanto às rampas e curvas nas serras, o leito de caprichada estrada de ferro,
pela maior parte em terreno granítico. Tais estradas só poderiam
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ser construídas em tais condições na previsão do intenso tráfego
de rodagem. São estradas para o futuro. Para o presente, com o
tráfego quase exclusivo de cavalares e muares e poucas carretas
de bois, os simples caminhos carroçáveis seriam amplamente
suficientes, com excecão apenas dos destinados ao transporte de
materiais para as barragens. Trechos há, daquelas que permitem
velocidade superior a 100 Quilômetros por hora, em planura de
50 em subida de serra. Os caminhos chamados carroçáveis comparáveis às boas estradas comuns, bem conservadas, dos Estados
do Sul, inclusive as de S. Paulo e região colonial de Santa Catarina, permitem velocidade média de 30 Quilômetros por hora.
Atestaram as boas condições dessas estradas e caminhos a presença de duas senhoras, mulher e filha de um dos membros da
comisão, com esta fazendo o percurso de 3.740 Quilômetros em
automóveis, durante 32 dias, sem o menor contra tempo, sem
qualquer acidente a lamentar.
Estradas e caminhos distribuem-se nas seguintes proporções pelos três Estados:
CEARÁ
(Doc. n. 14)
Estradas de rodagem (doc. n. 14):
Construídas, em tráfego
Em andamento, em tráfego parcial
Suspensas, em tráfego parcial

Metros
99.500
336.200
447.000

Metros

882.700
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Caminhos carroçáveis (doc. n.14)

Construídos, em tráfego
Melhorados e explorados, em tráfego
Suspensos, melhorados em tráfego
Em andamento, em tráfego parcial
Soma
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Metros
Metros
53.000
x
494.800
x
309.600
x
132.400
989.800
x 1.872.500
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RIO GRANDE DO NORTE
(Doc. n. 29)
Neste estado só foram construídas, ou acham-se em andamento, estradas de rodagem, na extensão total de:
Metros
390.100
143.600
187.000
720.700

Construídas e em tráfego
Em andamento
Em andamento, tráfego parcial
Total

PARAÍBA
(Doc. n. 3)
Estradas de rodagem (doc. n. 3)
Metros
66.200

Construídas e em tráfego
Em andamento e tráfego parcial

588.900
Em reconstrução, reparos, estudos, construção sem referência, em tráfego parcial
Suspensas e em tráfego parcial
Total
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Caminhos carroçáveis (doc. n. 3):
Metros
Concluídos, em tráfego
Em andamento, em tráfego parcial
Sem referência, tráfego precário
Suspensos, tráfego precário
x
Total

335.200
209.300
432.100
12.300
988.900
1.972.200

Nos quadros (págs. 34 e 35) vêem detalhadas as especificações.
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Recapitulando a Quilometragem e respectivas despesas,
apurados com a possível aproximação, é o seguinte o resultado:
CEARÁ
Metros
Estradas de rodagem em tráfego
integral ou parcial
Caminhos carroçáveis nas
mesmas condições

435.700 13.857:858$990
989.800

1.033:305$463

RIO GRANDE DO NORTE
Metros
Estradas de rodagem em tráfego integral
ou parcial

720.700

8.909:393$000

PARAÍBA
Metros
Estradas de rodagem em tráfego
integral ou parcial
Caminhos carroçáveis nas mesmas
condições
Total

983.300

1.297:133$264

988.900 1.215:049$456
4.118.400 36.312:740$173

Ou mais concretamente:
Metros
2.139.700 34.064:385$254
1.978.700 2.248:354$919
4.118.400 36.312:740$173

Estradas de rodagem
Estradas de rodagem
Somas
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Antes de findar este capitulo é mister salientar as despesas
muito elevada com as faturas de umas tantas estradas, reclamando elas explicações mais amplas que as de simples enumeração.
A julgar pelas aparências, chegam a ser exorbitantes os preços
unitários Quilométricos de algumas delas, como se pode ajuizar
pelos seguintes:
CEARÁ
Por quilômetro
32.494$000
47:059$000
31:275$000
30:779$000

Mecejana a Cascável
Tururú a S. Francisco
Baturité a Olhos d’Agua
Sobral a Ibiapina
PARAÍBA
Sapê a Mamanguape
Borborema a Serraria
Ramal do Açude
Ramal de Antonio Bento

34:671$000
43:548$000
43:395$000
34:762$000

E ainda mais o das estradas ainda em construção, e que já atingem a:
De mulungú a Alagoinha
De Alagoa Grande a Areia e Esperança
De bananeiras a Patronato
De Limoeiro a Umbuzeiro
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A estrada de Sobral a Ibiapina merece neste particular especial menção, pois, segundo informação colhida na Inspetoria
do 1º Distrito, foram despendidos mais de 1.800 contos apenas
em nove quilômetros dessa estrada, que é traçada sobre paredão
de serra, com rampas que excedem a 20%, cuja construção foi
suspensa em meio, como teve esta comissão ensejo de verificar.
Se, por um lado, estas despesas despertaram-nos a attenção
pelo elevado custo quilométrico, incidem mais algumas em justos reparos, por se referirem a estradas de serras, por sua natureza de execução muito dispendiosa, umas já concluídas, em andamento outras, estradas de necessidade duvidosa por serem as
regiões já servidas por esplendidas vias de rodagem de recente
construção, dando-lhes respectivamente acesso franco às mais
próximas estações de linhas férreas. Exemplo: a mesma estrada
Ibiapina-Sobral, em condições técnicas que nunca permitirão o
tráfego comercial de automóveis, quando o plantear da serra tem
franca comunicação com a estrada de ferro pela excelente estrada Ipiana-Ipú, com rampas que não excedem a 7 1/2 % a estrada
Meruóca-Massapé, quando já existia a esplendida MeruócaSobral; a estrada Maranguape-Guaramiranga com 64 quilômetros de extensão, dos quais metade galgando a serra de Baturité
e correndo, com larga plantaforma, pelo fundo apertado e sinuoso de ribeirões, em curvas vivas que obrigam a pesadas obras de
arte em cimento armado, quase que de 100 em 100 metros,
quando de Guaramiranga, centro da região, existe muito boa
estrada apenas com 17 quilômetros e rampas suaves para a estação de Baturité.
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No mesmo reparo incide a estrada Quixadá-Morro do Estevam, cujo território é um convento-colégio, isolado em serrote
árido, e abandonado, segundo consta, por falta de água.
São sempre úteis as vias de comunicação entre as zonas
produtoras e os centros de consumo, tendo por base o critério
econômico da sua boa distribuição, mas não a superfluidade de
estradas de circuito, como as Ibiapina-Sobral, MeruócaMassapé, Maranguape-Guaramiranga, ou as de simples sport,
como a de Quixadá-Morro Estevam.
Uma boa estrada, ligando a estrada de ferro ao centro da
região e caminhos carroçáveis, de convergência de todos os recantos serranos a esse centro, melhor satisfariam as necessidades.
Estes comentários e a verificação de que o atual tráfego
agrícola comercial do Nordeste só é feito por tropas de muares,
cavalares e carros de bois, impõe-no a conclusão que a rede de
estradas de rodagem, com 2.200 quilômetros de extensão, de
custosa conservação, na qual foram gastos cerca de 34.200 contos, poderia, sem inconveniente, esperar o início do desenvolvimento econômico conseqüente à irrigação, daqui a dez ou quinze anos, sendo até essa oportunidade suprida com vantagem pela
rede de caminhos carroçáveis, que, então, em vez de 1.730 quilômetros, poderia ser elevada a 10.000, com indiscutível economia e sem prejuízo dos 350 quilômetros de estradas de rodagem
necessárias ao transporte dos materiais para as barragens.
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REDE TELEFÔNICA
O documento n. 6, relativo às obras do porto do Ceará, refere-se à despesa com a aquisição do material telefônico para o
1º Distrito, reportando-se a outro documento n. 25, págs. 2, 3, 4,
5 e 6, na importância global de 1.650:171$683.
Convém notar que o material relativo ao valor acima não
vem especificado nem em quantidade nem em qualidade.
O 2º Distrito forneceu-nos um esquema da rede telefônica
ligando Natal, sede do distrito, às grandes barragens de alvenaria
nele projetadas e aos açudes de terra em costrução, sem, entretanto, fornecer a importância despendida com o material e com a
construção da aludida rede telefônica.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Visitamos na cidade da Paraíba o escritório e observatório
astronômico da Comisão de Coordenadas Geográficas.
Estavam montados com simplicidade e patente eficiência.
Organizado e dirigido superiormente, este serviço à honra da
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas.
No Estado da Paraíba foram determinados 19 pontos astronômicos; no Rio Grande do Norte 20 e na fronteira 2.
Além destes, foram determinados o azimuth e latitude de
mais três pontos no Estado da Paraíba e um no Rio Grande do
Norte. Completaram esses trabalhos os levantamentos taquiomé123
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tricos ligando vários desses pontos à linha de divisa dos Estados
da Paraíba com Rio Grande do Norte e Pernambuco, e ao Rio
Grande do Norte com o Estado do Ceará.
O custo deste serviço, de novembro de 1921 a dezembro
de 1922, incluindo instrumentos e outros materiais, é de duzentos contos de réis (200:000$000) – (Doc.38).

DESPESAS DIVERSAS
Não temos nota das despesas feitas com pontes metálicas e
de cimento armado, obras de arte, edifícios, material rodante das
estradas de rodagem, administração, escritórios e pessoal superior da Inspetoria Federal das Obras Contra as Secas. Apenas
por informações verbais colhidas durante a excursão soubemos
que a ponte sobre o rio Paraíba, adiante e junto de Itabaiana,
sem ser sobre estrada de rodagem, custará 840 contos, duas outras em estradas do Rio Grande do Norte, a mesma importância
global e, diversas obras, não especificadas, no Ceará, cerca de
6.400 contos. O tempo da comissão, apesar de meticulosamente
aproveitado, foi escasso para verificar o quantum despendido
com essas obras, bem como com o pessoal técnico, administrativo e fiscal da Inspetoria e das firmas contratantes das barragens
de alvenaria, mesmo porque, segundo fomos informados, algumas verbas correm diretamente por conta da sede do serviço
aqui no Rio de janeiro.
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Excluídas as despesas com as pontes do Rio Grande do
Norte, já incluídas nas das respetivas estradas de rodagem, restam as da ponte sobre o rio Paraíba e as acusadas parcialmente,
em globo, no Ceará, que, juntas, elevam-se a 7.440:000$, soma
visivelmente abaixo do total real despendido.

INSPETORIA DOS DISTRITOS
É-nos grato salientar a boa organização, ordem e disciplina, distribuição e andamento dos serviços, quer dos escritórios
das sedes, quer das obras e da fiscalização a seu cargo, bem como a zelosa e integra ação que preside aos atos dos seus dirigentes responsáveis, de cuja parte registramos a melhor boa vontade
e esforço em facilitar-nos os meios para o bom desempenho da
honrosa incumbência de que fomos investidos; a eles, como a
seus devotados auxiliares, consignamos cordiais agradecimentos
pela incansável solicitude e carinhosa assiduidade com que tornaram a excursão fácil, rápida, instrutiva e agradável.

DESPESAS APURADAS
Podem ser resumidas as enumeradas nos diferentes capítulos, desprezadas as frações, no quadro seguinte:
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Poços tubulares
Açudes de terra e mistos
Grandes barragens de alvenaria
Portos
Estradas de ferro
Estradas de rodagem e carroçáveis
Rede telefônica
Coordenadas geográficas
Despesas diversas
Soma

261:000$000
10.856:000$000
62.604:000$000
28.173:000$000
59.216:000$000
36.313:000$000
1.650:000$000
200:000$000
7.440:000$000
206.713:000$000

Nota – Nesta soma não se acha incluída parte das despesas
feitas com materiais de importação e com vencimentos do pessoal técnico estrangeiro, pagos diretamente pela Inspetoria Federal das Obras Contra as Secas.
DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A
CONCLUSÃO DAS OBRAS
Grandes açudagens e sistemas de irrigação
Açudagens de terra e mistas
Portos
E. F. Ceará-Paraíba
Estradas de rodagem e carroçáveis
Total
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Além destas, as Inspetorias do 1º e 2º distritos entendem necessárias mais as despesas seguintes:
Trabalhos de irrigação no Vale do Jaguaribe
Trabalhos de irrigação no baixo Assú
Estrada de Ferro Fortaleza a Icó
Despesas gerais de administração
Total

42.000:000$000
30.000:000$000
30.000:000$000
12.000:000$000
411.347:000$000

Ao chegar em Fortaleza, a comissão expediu, com data de
14 de novembro próximo, um telegrama ao Sr. Presidente da
República, resumindo os dados colhidos, até então, em sua longa e rápida excursão através do estado da Paraíba e parte do
Ceará, e manifestando-lhe, sem comentários, a sua impressão
sobre as obras visitadas. É o seguinte o teor desse despacho:
Urgente – Dr. Epitácio Pessoa, Presidente da República –
Rio.
Desejando dar a V. Ex. a impressão colhida até a presente
data na excursão empreendida em visita às obras que se efetuam
no Nordeste, esta comissão resume-se na seguinte sucita exposição.
Essas obras, cujo início se reporta à seca de 1919, compreendem serviços de socorro imediato de urgência aos flagelados
sob a forma de trabalho da construção de estradas de rodagem,
caminhos carroçáveis, poços tubulares, açudes de terra públicos
e particulares; e as obras de caracter definitivo, constituídas pela
construção da estrada de ferro Ceará-Paraíba e ramais para o
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serviço das barragens; dos grandes açudes de alvenaria; e dos
portos da Paraíba, Natal e Fortaleza.
Esta exposição refere-se apenas às obras do Estado da Paraíba e à maior parte das do Estado do Ceará, já visitadas até a
presente data. Em comunicação ulterior receberá V. Ex. oportunamente as relativas à região norte do Ceará e Rio Grande do
Norte. De estradas de rodagem e caminhos carroçáveis foram
construídos mil quatrocentos e vinte e três quilômetros, importando a despesa total em quatorze mil e novecentos contos. No
total já despendido estão incluídas as verbas para estudos de
toda a rede projetada e de alguns serviços suspensos.
Açudes de terra públicos e particulares foram construídos e
reconstruídos cento e noventa e seis, com a despesa total de oito
mil cento e cinquenta e quatro contos.
Poços tubulares, aproveitados uns, outros não, foram construídos cento e vinte e seis, com a despesa total de duzentos e
sessenta e nove contos, só no primeiro distrito.
De estradas de ferro foram construídos e entregues ao tráfego mais de cento e sessenta quilômetros, estão em construção
cento e nove quilômetros, sendo a extensão total da linha-tronco
Ceará-Paraíba de quatrocentos e quarenta e oito quilômetros.
A despesa feita é de vinte e um mil contos, à qual acrescentam-se outras com aquisições de trilhos, locomotivas e materiais rodante, no valor de trinta e sete mil contos.
O serviço de barragens de alvenaria compreende as de São
Gonçalo, Piranhas e Pilões, formando sistema connexo de acumulação e distribuição irrigadora na bacia do alto Piranhas; as
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de Orós, Poço dos Paus, Patú e Quixeramobim na bacia de Jaguaribe, e a de Acarape, principalmente destinada ao abastecimento de Fortaleza.
São Gonçalo tem as instalações quase prontas e funcionando, devendo achar-se concluída em dezembro de 1925.
Piranhas tem a instalação pronta na proporção de setenta e
nove por cento, achando-se no local todo o material de importação necessária, devendo estar concluídas as obras em março de
mil novecentos e vinte e cinco.
Pilões tem no local sete oitavos do material importado e a
instalação em meio, devendo a conclusão dos serviços ter lugar
em janeiro de mil novecentos e vinte e quatro.
Orós tem no local trinta e cinco por cento do material necessário para instalação, devendo estar toda a barragem concluída em março de mil novecentos e vinte e cinco.
Poço dos Paus tem sua instalação completa e funcionado,
devendo estar toda a obra concluída em novembro de mil novecentos e seis.
Patú tem no local todo material necessário à instalação na
proporção de setenta e cinco por cento, devendo estar concluída
em dezembro de mil novecentos e vinte e quatro.
Quixeramobim tem setenta e cinco por cento da sua instalação pronta e em começo os serviços de escavação, devendo
estar concluída em novembro de mil novecentos e vinte e cinco.
O preço unitário por metro cúbico de alvenaria avalia-se
em média por cem mil réis para todas estas barragens, nele in-
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cluídas todas as despesas de material, instalação, construção e
administração.
Acarape tem os serviços de construção muito adiantados,
devendo ficar concluídos até março de mil novecentos e vinte e
três.
Nas barragens de São Gonçalo, Piranhas, Pilões, Òros e
Poço dos Paus, a cargo de Dwight P. Robinson and Company
Incorporated, foram despendidos cerca de trinta e cinco mil contos; nas de Patú, Quixeramobim e Acarape, a cargo de Norton
Griffiths and Company Limited, foram despendidos vinte mil e
oitocentos contos.
As obras do porto da Paraíba acham-se em plena atividade,
como os serviços das barragens, com a instalação completa e
pronto um terço do total. As despesas feitas atingem a dezenove
mil contos, estando a cargo de C. H. Walker Company.
Devem estar concluídas no correr de mil novecentos e vinte e três.
As obras do porto de Fortaleza, também em franca atividade, tem as instalações prontas e bem iniciadas às obras de construção, tendo sido a despesa de dois mil trezentos e cinquenta
contos.
Além destas, existem diversas obras feitas pela Inspetoria
no valor de dez mil contos, como sejam armazéns da praia, ponte metálica e diversas outras pontes.
Recapitulando, a despesa global feita com todos os serviços enumerados importa em cento e sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e três contos.
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Todos os materiais necessários, quer aos portos, quer aos
açudes, estradas de ferro e de rodagem, acham-se em perfeita
ordem e boa guarda. Todos os estudos das bacias hidráulicas,
hidrográficas e de irrigação, assim como o fornecimento de material nacional e o transporte do importado estão a cargo e perfeitamente executados pela Inspetoria Federal das Obras Contra
as Secas, sendo os serviços técnicos de intalações, estudos, projetos das barragens feitos sob a responsabilidade das firmas já
mencionadas em regime administrativo.
É digno de menção a organização técnica e administrativa
dos serviços a cargo dos contratantes das obras, que satisfazem
plenamente a todos os requisitos necessários para o seu andamento rápido, sendo excelente o aparelhamento, proficiente,
zeloso e disciplinador do pessoal profissional.
Merece também francos louvores à parte das construções a
fiscalização e os estudos confiados a Inspetoria Federal das
Obras Contra as Secas, cuja boa organização, zelosa assistência
e probidosa ação nos distritos da Paraíba e Ceará são notórios e
teve esta comisão oportunidade de verificar.
Agradecendo mais uma vez a confiança com que aprouve
a V. Ex. distinguir-nos para encargo de tanta relevância e responsabilidade, aproveita esta comisão o ensejo da gloriosa data
nacional em que encerra a sua administração patriótica, honrada
e brilhante para enviar a V. Ex. suas congratulações muito sinceras com os votos cordiais para o bem merecido repouso no seu
afortunado lar.
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As despesas apuradas pela comisão, as reclamadas pela
Inspetoria como necessárias para a terminação das obras iniciadas, e outras com obras complementares, julgadas indispensáveis ao sucesso econômico do empreendimento no Nordeste,
fazem montar a cifra total a 618.143 contos, sendo curial a presunção de que esta soma excederá a 700.000 contos, incluídos,
como devem ser, os pagamentos feitos diretamente pela sede do
serviço nesta Capital, e, mais algumas distritais, que nos escaparam.
A solução do problema do abastecimento de água do Nordeste, por acumulação, exige a avaliação dos volumes mínimos
com que se poderão contar em 1,2 e mais anos de estiagem.
Quer dizer, das águas caídas, é mister conhecer o volume líquido que se acumula nos açudes, entrando com as perdas antes
dessa acumulação, por infiltração e evaporação. Dessa água retida, é preciso, ainda, computar as perdas por fugas subterrâneas
e por evaporação direta, à superfície dos lagos.
A estanqueidade das bacias hidráulicas só pode ser conhecida por meio de sondagens. Mas além deste fator, um outro é
da maior relevância, a evaporação – sobretudo, quando à elevada temperatura juntam-se outras circunstâncias que estimulam
esse fenômeno meteórico.
E é certo que nessas regiões convergem todos os fatores
adversos à retenção das águas caídas.
As elevadas temperaturas, que sobem a cerca de 70 graus
centígrados, junto ao solo, se conjuga a ação evaporante do vento, extremamente seco, constante e livre, sem obstáculos topo132
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gráficos que proporcionem as condensações do vapor de água,
que é, assim, arrastado e, em formidável tiragem, transportado
pelas correntes aéreas para muito além.
É mister possuir dados rigorosos sobre a direção e intensidade dos ventos, temperatura e estado higroscópico do ar, a diversas alturas, temperatura da terra a diversas profundidades,
medição continua dos volumes dos rios principais, para uma
consciente interpretação do delicado fenômeno da evaporação, a
principal cauda de erros na avaliação das reservas disponíveis.
Uma vez que a evaporação depende, principalmente da
temperatura do líquido, da vastidão do espaço em que se espalha
o vapor, do grão higroscópico e renovação da corrente de ar que
circula nesse espaço, é impossível avaliá-la sem o conhecimento
desses elementos em cada uma das bacias receptoras.
Sabe-se, por exemplo, que é de 330 gramas o peso do vapor de água evaporado por hora, e por metro quadrado de superfície, com ar calmo, à temperatura de 20º. Que esse peso sobe a
1.000 gramas à temperatura de 40º e a 4.320 gramas à temperatura de 70º.
Por aí se vê quão variável é essa relação, que cresce vertiginosamente com as altas temperaturas.
Se o calor se junta à intensidade do vento seco e constante,
a que algarismos atingirão as respetivas perdas?
Ademais, estamos em face de um caso especialíssimo.
A posição geográfica do Nordeste, em zona tropical, a sua
formação orográfica, a orientação dessas cordilheiras, a configuração do litoral, que muda bruscamente de rumo, em ângulo de
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mais de 90º, entrando, como um cotovelo pelo oceano à dentro,
a divergência nesse ponto, de correntes marítimas que se bifurcam segundo a bissetriz desse ângulo, e que também influem
sobre a atmosfera, nos induzem a investigar com curiosidade
científica sobre as leis superiores que regem essa climatologia
sui generis.
Acreditamos que seja, aí, o vento um dos principais fatores.
Estudar cuidadosamente esse elemento em todas as suas
variantes, medir-lhe a direção, a intensidade, a humidade, a diversas alturas, desde o litoral até o fundo do sertão, é trabalho
que se impõe com urgência, para fiel interpretação dos fatores
ocorrentes.
É necessário conhecer a sua entrada no centímetro nordestano, e, a diversas alturas, o grau higroscópico do ar que vem
das regiões marítimas e as alterações porque passa ele em sua
travessia pelos sertões.
As observações à superfície da terra, ainda que existissem
completas, seriam insuficientes. Nos nossos 32 dias de excursão
observamos curiosos sinais de pequenos ciclones, que acompanham as diárias lufadas do NE que lê tem a denominação de
Aracati. A secura do ar toca ao extremo. Com o auxílio da aviação, e os modernos recursos da aerologia, pode-se-ão colher
seguros dados, a diversas alturas, que nos orientem sobre o que
ocorre naquelas paragens, relativamente ao delicado fenômeno
das correntes atmosféricas.
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Os coeficientes estrangeiros não nos podem servir. Em toda parte para obtê-los faz-se à medição anual das chuvas precipitadas e a das águas superficiais que correm nos rios de cuja
relação resultam algarismos indicadores das perdas por evaporação e infiltração. Muitos mestres dizem que estas podem variar
de 10 a 80%. No Nordeste, porém, não há rios perenes, o que
influi sobre o grau de saturação do solo; e, das águas caídas,
dento de alguns meses 100% desaparecem.
É evidentemente, um caso especialíssimo.
Sem o conhecimento dos perfis longitudinais de todos estes rios e a avaliação dos seus volumes, nos períodos das chuvas,
não é possível estabelecer coeficientes de segurança para cálculos da evaporação e infiltração, referidos à declividade e a natureza geológica dos terrenos, tornando-se, portanto, arbitrárias as
hipóteses formuladas para o computo das prováveis reservas.
Não queremos passar indiferentes por sobre uma das mais
delicadas questões do problema do abastecimento de águas no
Nordeste, questão fundamental para o acerto das nossas previsões, e que já ocasionou grandes surpresas, relativamente ao
Quixadá, a primeira grande obra de acumulação executada no
Nordeste, há cerca de 13 anos, e que até a presente data nunca
teve a sua bacia hidráulica completamente cheia, não obstante a
média anual, pluviométrica, verificada de 920 milimetros nos
últimos dez anos.
Esse açude poderia já fornecer uma base de precisão para
certa ordem de cálculos, se, além dos dados existentes, houvesse
o registro de direção e intensidade dos ventos e dos estados hi135
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groscópicos do ar a diversas alturas. As oscilações diárias do
nível dágua sobre a régua graduada, reduzida a volumes e referida estes aos aludidos fatores, permitiriam com auxílio do plano
cotado da bacia hidráulica, a avaliação da influência de cada um
desses elementos do fenômeno da evaporação, facilitando a fixação dos respectivos coeficientes.
Tais coeficientes práticos serviriam para o planejamento
das futuras obras, caso houvesse nas diversas bacias, em projeto
ou em execução, postos meteorológicos semelhantes.
Desde o início, e, já se vai cerca de 13 anos, devia ter sido
organizado nesse açude, o serviço sistemático de aerologia bem
como os referentes a pesquisar sobre os terrenos adjacentes; uma
estação meteorológica completa e um campo experimental de
culturas, com laboratório anexo, para análises de águas, terras,
forragens, etc., permitiriam a apreciação exata do valor econômico das plantações realizadas.
Esses quadros, esses exemplos, teriam instruído a aministração sobre a viabilidade de obras semelhantes no território
flagelado.
A proteção contra os ventos por meio de cortinas vegetais,
o ensaio de plantações de espécies e variedades, sobretudo indígenas, provadamente resistentes, como lá as vimos, a sua disseminação, a começar pelas encostas das serras e pelas orlas mais
frescas dos vales, seria o início da florestação, que inteligetemente executada, trará a gradativa transformação do meio ambiente do Nordeste. Nesta particular, encontramos alguns serviços,
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constantes de viveiros e especimens, sobretudo, de plantas exóticas.
O Quixadá, em mais de um decênio, devia ser já uma escola completa de todas estas coisas, orientadora dos poderes públicos e dos particulares na aplicação do método cultural por irrigação. Estudos de laboratórios precisam ser realizados, desde
logo, para a dosagem dos sais solúveis que se acumulam nas
terras e cujo excesso deve ser eliminado por meio de drenagem.
E vai já despertando a atenção a existência desses depósitos,
segundo informações que lá obtivemos, aliás, fato comum nas
zonas áridas de certos países.
Não podemos deixar de elucidar os motivos porque não
conseguimos entrar na avaliação segura das reservas dágua disponíveis e do seu rigoroso aproveitamento agrícola, finalidade
econômica de tão importantes obras, pois não se trata de um
caso comum, para o qual sirvam indicações de autores estrangeiros, mas de um especialíssimo problema, genuinamente brasileiro, que deve ser resolvido à luz de observações locais contínuas
e atentas.
Em que prazo ficarão cheias as bacias hidráulicas, após a
construção das barragens?
Qual a depressão em cada uma delas ao fim de 1, 2, 3 e 4
anos de estiagem?
Qual o volume disponível para irrigações de terrenos cultiváveis, consumos dos homens e dos animais e normalização dos
cursos dos rios, a jusante?
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É certo que nas mediações de águas perenes há um volume
mínimo que pode ser estimado para servir de base segura de
cálculos. No Nordeste, porém, onde não as há, basta uma seca
prolongada para burlar todas as previsões. É mister, que, ao menos, os outros fatores das ambicionadas reservas d’agua sejam
conhecidos, tanto quanto permitem os recursos da ciência aplicada.
Acreditamos, entretanto, que essas grandes obras produzirão benefícos efeitos de ordem moral e econômica. Maiores ou
menores, serão eles de positivo alcance para o secular problema,
pela primeira vez entre nós atacado com coragem patriótica pelo
governo do honrado Dr. Epitácio Pessoa.
As despesas públicas de socorro, as perdas de haveres,
montam, nestes últimos 100 anos, a centenas de milhares de
contos.
Tais despesas e prejuízos vão crescendo progressivamente
com o argumento das populações e do patrimônio comum.
Além dos danos materiais há os da vida humana, que representam inestimável capital.
As despesas, até então feitas, com raras exceções, não se
concretizavam em obras de valor reprodutivo; limitavam-se a
alimentação individual e ao transporte dos flagelados.
As obras atuais, ao contrário, visam constituir futuros centros de culturas e, abastança, que sirvam de apoio às populações,
na hipótese, sempre ameaçadora, das calamidades.
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Não achamos má a concepção, e parece mesmo que será
conseguido o objetivo, em medida apreciável, não obstante todas as reservas a que nos referimos e que não queremos ocultar.
A solução por meio de grandes açudagens de águas de
chuvas, em falta de outros resursos locais, tem sido posta em
prática por outros povos. Em todo caso, é bom não perder de
vista a possibilidade de secas prolongadas, o aumento das populações futuras e as eventualidades, mesmo das obras desta natureza.
Além disso, tais obras não podem ser facilmente difundidas, pois dependem de condições naturais para as barragens,
impondo-se, assim, a concentração dos núcleos populosos, em
uma área relativamente pequena, a que todos são forçados a
achegar-se nas secas prolongadas.
A adução de águas superficiais perenes, ainda que de mais
longínqua procedência, tem preocupado o espírito de alguns dos
nossos profissionais. De fato, a alimentação permanente de um
daqueles grandes vales, o do Jaguaribe, por exemplo, que só por
si representa mais de metade do território cearense, levará recursos a uma enorme população, sem deslocá-la, nos momentos
dificíes da estiagem.
O rio S. Francisco atraiu, de há muito, a atenção desses
engenheiros pelo seu grande volume e favoráveis condições
geográficas.
Ocorreu, então, a idéia do transporte de uma parcela dessas
águas, até as nascentes do rio Jaguaribe, no estado do Ceará.
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Entre essas indicações, destaca-se as dos engenheiros Joanny
Bouchardet, Clodomiro Pereira e Fonseca Rodrigeus, as duas primeiras pelo método da gravidade e a do último pela elevação mecânica, por força elétrica, produzida pelas cachoeiras existentes
naquele rio.
Os primeiros projetos hão sido afastados, até agora, pelo
grande desenvolvimento de canais abertos, indo tomar água muito
à montante.
O projeto Fonseca Rodrigues, de certo baseado nas indicações escassas dos mapas existentes, presupõe uma elevação de
águas à altura de 250 metros acima do nível do rio S. Francisco,
um percurso em canal aberto de 120 quilômetros e uma força elevatória de 500 mil cavalos, captados na cachoeira Paulo Afonso,
com linhas de transmissão de 320 quilômetros. Também a Inpetoria de Obras contra as Secas, em anos passados, mandou proceder a
estudos com o mesmo intuito, mas com resultados negativos, conforme as informações do Dr. Arrojado Lisboa, em sua conferência
de 28 de agosto de 1913.
O Governo passado cogitará desde o seu início, em 1919, do
estudo dessa importante questão por intermédio do Ministério da
Agricultura, cujo ministro nomeou uma comissão para o levantamento topográfico da faixa entre aquele rio e o divisor de águas
Ceará-Pernambuco, bem como das cachoeiras, a jusante do Cabrobró, para o fornecimento da aludida energia.
Após dois anos de serviços, esses trabalhos de campo foram
concluídos, sendo os resultados bastante animadores.
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Revelam essas plantas favoráveis condições, sendo menor do
que parecia a altura total de elevação, que ficará reduzida a cerca
de 160 metros, podendo ser, talvez, aproveitada outra cachoeira
mais próxima, e feita à elevação das águas por sucessivos degraus
ou açudes, que prestarão serviços de irrigação às zonas áridas de
Pernambuco. Também, o ilustre Deputado Federal, Sr. Cincinato
Braga, no seu último parecer sobre o orçamento da Fazenda, relembra a idéia da execução dessas obras, com maior amplitude
ainda de novas aplicações industriais da maior importância para o
êxito econômico do empreendimento.
Sem entrarmos no exame detalhado do assunto, reconhecemos, entretanto, que seria um novo contigente de águas perenes da
maior importância para o futuro do Nordeste.
Parece-nos que esses estudos e orçamentos devem ser quanto
antes ultimado como complemento do conjunto de planos concebidos para a solução radical do momentoso problema brasileiro.
Executando o plano geral da Inspetoria em sua integralidade,
é fora de dúvida que o objetivo humanitário visado pela solução
adaptada poderá ser atingido, desde que haja água permanente
acumulada e disseminada em grande parte do território sujeito às
calamidades climatéricas, suficiente para defeder as populações
contra os seus perniciosos efeitos. Em caso de seca prolongada
terão elas, pelo menos, pontos de apoio seguros para a subsistência,
acercando-se dos grandes açudes de alvenaria e de terra, e dos cursos dos rios tornados de águas mais duradouras.
Será esse um grande resultado.
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Os açudes do Quixadá e outros de terra, públicos e particulares, que tem resistido a algumas secas, dão disso testemunho. A
não ser a bacia hidráulica de Pilões, que é extensa e pouco profunda, todas as outras em barragens, oferecem profundidade conveniente para permitir-nos supôr que possuem requisitos para residir à
violenta evaporação local, e chuvas, segundo os dados fornecidos,
sempre haverá em quantidade para alimentá-las.
O objetivo econômico, esse, só será alcançado dentro de limites restritos, já pelo alto custo das áreas irrigadas, já pela sua exígua
extensão.
Os terrenos irrigáveis pelos grandes açudes de alvenaria, ora
em construção, a saber, de S. Gonçalo, Piranhas, Pilões, Orós, Poço
dos Paus e Quixeramobim, não são mais que 110.000 hectares.
Somados aos 20.000 hectares do Vale do Jaguaribe que podem ser
irrigados pela elevação mecânica das águas de drenagem (aliás,
problemáticas), de orós, Patú, Quixeramobim e Riacho do Sangue
(de terra, já construido) e aos 30.000 no Vale do Baixo Assú, que
podem ser irrigados pela açudagem, em estudos, da lagoa do Piató,
elevar-se-ão áreas totais irrigáveis a 160.000 hectares.
Devendo importar em 336.500 contos o custo integral das
barragens dos sistemas de irrigação conexos, a esta soma juntandose a verba de 12.000 contos, calculada pela Inspetoria como necessária para as despesas de administração até a conclusão das obras,
obteremos o total de 348.500 contos. Dividida esta importância por
160.000 hectares, resultará o valor de 2:178$ por hectare irrigado.
Esta alta cifra basta para justificar a afirmativa de que o objetivo econômico não será alcançado senão parcialmente, havendo
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ainda a considerar o valor intrínseco da terra valorizada pela irrigação a avolumar esse coeficiente.
Falamos em colonização, como elemento imprescindível à
exploração econômica do solo do Nordeste, porque estamos convencidos de que o braço trabalhador local é temporariamente inapto, e só na escola do trabalhador exótico poderá habilitar-se para
produzir economicamente.
Não é demais repetir o que ocorre no Quixadá, com sua açudagem funcionando e prontos os canais de irrigação, há mais de 12
anos, com duas secas de permeio, sem ter conseguido irrigar mais
de 130 hectares dos 2.000 que possui, e isso por culpa da indiferença local.
Não devemos esconder nosso receio de que o auspicioso resultado econômico em vista pode deixar de ser atingido dentro de
prazo razoável, pela dificuldade da congregação de todos os fatores, dentre os quais a colonização parcial, como escola, impõe-se
como decisivo. A lavoura por irrigação exige braços afeitos a esse
trabalho; se não for possível obter colonos europeus, que venham
propiciá-la, os hindús do Punjab, os fellahins do Egito, ou os japoneses.
Não é demais insistir neste ponto, afim de que seja devidamente ajuizado e surjam em tempo as providências premonitórias.
No Sul, onde a organização do trabalho rural está consolidada e a colonização assentada em bases sólidas, ainda é muito
sensível a falta de braços aptos.
No Nordeste, onde está tudo por fazer, mais dificil será
preencher tal falta.
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Quanto à produção, não há dúvidas que, conseguida a utilização total da capacidade irrigadora das grandes barragens, por
braços apropriados à cultura das terras, dispondo de capitais
necessários, quer seja considerado o custo de 2:404$ para o hectário irrigado com as atuais açudagens de alvenaria em construção, quer o custo de 2:178$ a que ficará reduzido o do hectare,
com a ampliação proposta, de novas obras de irrigação para o
baixo Assú e baixo Jaguaribe, ela proporcionará avultados lucros, para a economia particular, como para a pública.
Das minunciosas, recentes e documentadas informações
registradas no substancioso e interessante livro do Sr. Arno Pearse, que percorreu todo o Nordeste estudando o assunto, assim
como das nossas próprias indagações, resultará a produção média de 1.500 kg ou 100 arrobas, de algodão por hectare, em conseqüência da irrigação.
Ora aceitos, ela como base de produção e, 8$, como valor
médio da arroba de algodão em caroço, serão os seguintes resultados:
Para 110.000 hectares x 100 arrobas – 11.000.000 arrobas
x 8$ = 88.000:000$000.
Ou
Para 160.000 hectares x 100 arrobas – 16.000.000 arrobas
x 8$ = 128.000:000$000
Ou, para um e outro caso, o resultado de 800$ por hectare.
Supondo que a taxa cobrada pela água de irrigação seja de
10%, sobre o valor do hectare, teremos:
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No primeiro caso, do hectare irrigado a 2:404$ - 10% sobre o seu valor para pagamento de amortização e juros do capital
empregado, sob a forma de taxa de água – 240$000.
Despesas de custeio da cultura por
hectare irrigado
Resultado da produção
Lucro da exploração

195$000
800$000
365$000

435$000

No segundo caso, do hectare irrigado a 2:178$, 10% de taxa de:
Água
Despesas de custeio
Soma
Resultado da produção
Lucro da exploração

217$800
95$000
412$800
800$000
387$200

Devemos observar, entretanto, que o valor da taxa de água
pode descer até a importância de 161$, correspondente ao juro
de 10% e amortização de capital no prazo de 50 anos.
É bem de ver, e não é demais insistir, que este resultado
econômico depende essencialmente da atuação integral dos fatores apontados como indispensáveis, capitais, braços e utilização
completa da capacidade irrigadora das açudagens e da produtora
das superfícies irrigadas. Como ainda durante uma série de lus145
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tros essa atuação integral nos parece problemática, dali a restrição feita quanto à extensão dos resultados econômicos.
Esta conclusão implica a conseqüência lógica de serem
providenciadas, pari passu, das barragens mais eficientes, as
obras de irrigação necessária, afim de que não fique estagnado,
avolumando-se com os juros anuais, o grande capital representado por essas barragens.
Seja-nos permitido entrar agora em outra ordem de ponderações.
Ainda que restrito o resultado econômico conjecturado,
deve sentir-se satisfeita a alma nacional, desde que o escopo
humanitário seja atingido, por ver em via de cura uma das grandes chagas e que a amesquinham, que tal é o aniquilamento progressivo pelo mais terrível dos flagelos, do duodécimo da população de seu território.
Encarado o problema por esta face, deixando-se de lado a
economia, como subsidiária apenas, ainda assim afigura-se-nos
que a solução foi atacada sob moldes excessivamente amplos.
A feição humanitária e a economia têm um ponto comum
de contato que importa ventilar, afim de bem serem apuradas as
obras que, indispensáveis à primeira, podem e devem ser vantajosamente apropriadas à segunda, mesmo com a majoração de
despesas para serviços complementares, sem, contudo, perder de
vista a preeminência natural da característica do problema, no
caso humanitário.
Colocada à questão neste terreno, impõem-se desde logo,
como fatores primordiais solucionadores, todos os recursos efi146
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cientes para a multiplicação das reservas de água, disseminadas
pelo território assolado.
Estão neste caso os poços subterrâneos, os açudes de terra
e mistos e os grandes açudes de alvenaria. O aludido ponto comum de contato encontra-se justamente nas grandes açudagens
de alvenaria, porém, somente naquelas estritamente indispensáveis que, acumulando grande volume de água potável, proporcionem ao mesmo tempo sobras suficientes para serem aproveitadas em serviços de irrigação, a preços compatíveis com a exploração rural.
Adotado este critério, seriada a construção das barragens,
deveria ter a preferência inicial à de Orós, por ser a que, acumulando maior volume de água com um total de despesas relativamente mais baixo que todas as outras, tem área irrigável mais
ampla, ano se elevando o custo unitário da irrigação a mais de
1:280$ por hectare. Efetivamente, convêm rememorar os seguintes dados sobre Orós: bacia hdráulica 31/2 bilhões de metros
cúbicos (maior que a de Guanabara); custos prováveis: da barragem 35.000 contos; do sistema de irrigação 42.000 contos –
77.000 contos; custo do hectare irrigado – 1:280$000.
As outras grandes barragens de alvenaria poderiam ser
adiadas para melhor oportunidade, sendo, em seu lugar, multiplicadas as grandes açudagens de terra e mistas, no gênero de
Riacho do Sangue, Tucumduba, Cruzeta e Malhada Vermelha,
de construção muito menos dispendiosa e distribuição mais
eqüitativa pelo território assolado.
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Terminada a barragem de Orós, verificada a possibilidade
da exploração econômica dos seus terrenos irrigados, sempre
seria tempo de atacar, por séries como dissemos, a construção
das demais barragens de alvenaria.
A menor das vantagens seria, além de maior segurança na
solução do problema, pelo estudo completo dos fenômenos meteorológicos, marcada economia com as instalações, que por
essa forma ficariam reduzidas de dez a duas ou três, convindo
não esquecer que a média de cada uma delas orça por 5.000 contos.
E, se a contrução em conjunto, das grandes barragens foi
de oportunidade discutível, consideradas pelo lado financeiro,
algumas das obras complementares, contempladas no plano feral
da Inspetoria, parece-nos terem sido prematuras, mesmo contando-se assegurado o sucesso econômico daquelas.
Não há dúvida, que, em tese, todas as estradas de rodagem
são úteis, com a condição do seu aproveitamento utilitário. No
Nordeste é, atualmente, quase nula a viação de rodagem e, só
depois do seu desenvolvimento agrícola-comercial, a verificarse em seguida ao demorado serviço de irrigação. No caso, mais
úteis e econômicos, são os caminhos carroçáveis de custo vinte
vezes inferior, e em cuja construção poderiam ser da mesma
forma aproveitados os serviços dos flagelados.
Não só aquelas estradas são de custo muito elevado, como
exigem dispendiosa conservação.
Também as estradas de ferro são necessárias. Porém, a Ceará-Paraíba, com os seus 450 quilômetros de linha de ligação da
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Baturité a Great Western, sem atravessar qualquer zona de intensa produção, cortando apenas, entre S. João do Rio do Peixe
e Souza, um canto da região de açudes, mais justificável como
ramal da mesma Baturité, sem prejuízo poderia esperar, para ser
construída, a terminação das grandes açudagens e dos canais de
irrigação, mesmo porque, é de presumir que só possa ter tráfego
apreciável depois de removidas as causas das secas.
Da mesma forma os portos, apesar da sua indiscutível necessidade, mas cuja construção avoluma considerávelmente o
vulto das despesas, pondo em risco o seguimento normal das
obras principais, não haveria mal em esperar que o início do
desenvolvimento econômico, conseqüente à irrigação, reclamasse os respectivos melhoramentos.
Adiada inicialmente, a execução destas obras complementares por meia dúzia de anos, só teria a lucrar o andamento das
principais, que, no ponto em que se encontram, é mister que,
com maior ou menor sacríficio do erário público, sejam levadas
a termo.
Outro ponto em que dissentimos da orientação da Inspetoria, é quanto à falta de orçamentos para as obras; mesmo os orçamentos dos portos são deficientes. Não compreendemos tal
volume de despesas, sem base orçamentária, pelo menor, em
anteprojetos.
Estas considerações, nem de leve, implicam apreciação
menos solidária e respeitosa à ação altamente meritória do governo transato, enfrentando com tanto denodo e firmeza a solução de um dos mais sérios e escabrosos problemas nacionais,
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qual o da redeção e reabilitação de um vasto trato, densamente
habitado, do território pátrio.
Também não visam amesquinhar os reais e valiosos serviços da Inspetoria Federal das Obras Contra as Secas, cujo pessoal técnico está construindo no amplo cenário ardente do Nordeste, em obras que hão de causar a admiração dos pósteros, pedestais de gloria à engenharia brasileira, cimentados pela sua proficiência e esforçado patriotismo.
As divergências, cuja discussão afloramos de leve nestas
conclusões, dizem mais respeito ao plano de ataque integral,
simultâneo, de todas as grandes obras ora em execução, antes de
completados os estudos que sugerimos, do que do fundo mesmo
do magno problema.
Em complemento aos comentários aduzidos, tomamos a
liberdade de sugerir às indicações seguintes:
a) levantamento dos perfis longitudinais dos principais rios e
seus afluentes e medição constante dos seus volumes;
b) multiplicação das pequenas barragens nos leitos desses rios;
c) entrega ao Ministério da Agricultura do açude do Quixadá,
para o seu aproveitamento agrícola e estudos sobre os seus
terrenos adjacentes;
d) fundação junto ao Quixadá de campos esperimentais, estação meteorológica completa e laboratórios auxiliares;
e) fundação de pequena oficina mecânica para construção de
moinhos de vento, a exemplo do que praticam os sertanejos,
aperfeiçoando-as;
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f) perfuração de alguns poços profundos em busca de camadas
artezianas.
A existência de fontes termais autoriza-nos a essas investigações.
Cumpre-nos o grato dever de declarar que em toda a excursão ao Nordeste fomos acompanhados pelo distinto engenheiro militar, Sr. Capitão Emanuel Amarante, que nos prestou
valioso e inteligente concurso em todas as pesquisas trabalhos
concernetes ao desempenho da nossa missão.
Também registramos com prazer os especiais serviços de
cinematografias, realizados em proficiência e dedicação pelo Sr.
Capitão Luiz Thomaz Reis. Ambos foram incorporados à comissão desde o Rio de Janeiro.
Distinguidos pelo eminente Chefe da Nação com a honrosa
incumbência de “informar o país sobre as obras que ora se efetuam no Nordeste”, não corresponderíamos à confiança de S.
Ex, à expectativa do país e aos nossos próprios sentimentos, se o
resultado da visita realizada não refletisse os ditames da consciência de cada um de nós, de modo a ser útil à solução final do
problema em foco.
É o que temos em vista com o presente relatório.
Rio de janeiro, 2 de fevereiro de 1923.
Candido M. S. Rondon, general.
Ildefonso Simões Lopes
Paulo de Moraes Barros, relator.
151

www.colecaomossoroense.org.br
ANEXO
Relação de documentos obtidos durante a excursão da Comissão
de visita aos serviços da Inspetoria Federal de Obras Contra as
Secas.
Doc. 1 – Quesitos apresentados pela comissão de visita.
Doc. 2 – Tabela de distâncias percorridas pela comissão.
Por intermédio do Dr. Rebouças:
Doc. 3 – Mapa demonstrativo dos trabalhos de estradas, etc., no
Estado da Paraíba até o mês de agosto de 1922.
Doc. 4 – Mapa dos trabalhos de açudagem no Estado da Paraíba.
Por intermédio do Dr. Novaes:
Doc. 5 – Exemplar do contrato das grandes obras.
Doc. 6 – Resumo das despesas dos serviços do 1º distrito da
Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, do período de 1920
a 30 de setembro de 1922.
Doc. 7 – Conferência realizada a 28 de agosto de 1913, Pelo Dr.
Arrojado Lisboa.
Doc. 8 – Açude Acarape do Meio.
Doc. 9 – Mapa demonstrativo dos poços particulares Perfurados
no 1º distrito de agosto de 1912 a 31 de outubro de 1922.
Doc. 10 – Poços perfurados no Estado do Ceará de 1908 a 1922.
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Doc. 11 – Tabela das principais distâncias das estradas da seção
do Assú.
Doc. 12 – Tabela de distâncias das estradas de rodagem no Rio
Grande do Norte.
Doc. 13 – Relação e vencimentos do pessoal de Administração.
Relação e vencimentos do pessoal da Inspetoria.
Relação e vencimentos do pessoal do quadro.
Relação e diárias dos trabalhadores.
Os pagamentos têm sido feito em dia?
Qual é a média de atraso dos pagamentos?
Qual o valor despendido a esse título?
Qual o número de trabalhadores a título de
socorro público?
Doc. 14 – Mapa demonstrativo dos trabalhos a cargo do
1º distrito – Fortaleza.
Doc. 15 – Grande açudagem e irrigação do Nordeste
Brasileiro.
Por intermédio do Dr. Veras:
Doc. 16 – Despesas e mapa indicativo das linhas de
Estradas de ferro do Ceará.
Por intermédio de Dwight P. Robinson & Cy
Doc. 17 – Resposta aos quesitos referentes aos portos.
Doc. 18 – Dados gerais sobre os açudes.
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Doc. 19 – 46 vistas fotográficas (açude Piranhas).
Doc. 20 – 8 vistas fotográficas (açude Pilões).
Doc. 21 – Vistas fotográficas do boqueirão Piranhas.
Doc. 22 – 10 plantas em ferro-prussiato (açude Piranhas).
Por intermédio de Norton Griffiths & Cy
Doc. 23 – Notas gerais sobre as grandes barragens.
Doc. 24 – Obras do Porto (Ceará).
Doc. 25 – 8 relações sobre serviços.
Doc. 26 – Ofício, de 14 de novembro de 1922.
Por intermédio do Dr. Ferreira
Doc. 27 – 5 quadros demonstrativos das importâncias desPendidas pelos administradores C. H. Walker
& Cy.
Doc. 28 – Oficio n. 846.
Doc. 29 – Mapa demonstrativo das estradas e rodagem do
2º distrito.
Doc. 30 – Açudes (Estudos 1911 – 1912 – 1913).
Doc. 31 – 9 folhas de estudos de açudes (de 1914 a 1922)
Doc. 32 – 4 folhas (relações dos poços públicos e
Particulares no Estado do Rio Grande do Norte)
Doc. 33 – Diagrama da abertura de poços no Estado do
Rio Grande do Norte.
Doc. 34 – Mapa demonstrativo das médias pluviométricas
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do Estado de Pernambuco.
Doc. 35 – Mapa demonstrativo das médias pluviométricas
do Estado do Rio Grande do Norte.
Por intermédio do Dr. Gomes Neto:
Doc. 36 – Informações sobre as estradas de rodagem do
Estado de Pernambuco.
Por intermédio do Dr. Chermont:
Doc. 37 – Telegrama e cópia do relatório da fiscalização
Federal, junto às obras do porto da Paraíba.
Por intermédio do Dr. Pimenta:
Doc. 38 – Relação de coordenadas geográficas do Estado
da Paraíba e Rio Grande do Norte, e relação de
despesas.
Doc. 39 – 3 quadros sobre açudes de alvenaria, organizados pela
comissão.
Nota – Os documentos 1 e 2 fazem parte do corpo do relatório, e os restantes de 3 a 39 estão em anexo à parte.
Quesitos apresentados pela comissão de visita aos
serviços da Inspetoria Federal de Obras
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contra as Secas
1. Início das Obras.
2. Prazo provável da conclusão.
3. Altura da barragem.
4. Comprimento da barragem.
5. Volume de alvenarias.
6. Capacidade de acumulação.
7. Produção de concreto.
8. Bacia hidrográfica.
9. Superfície da bacia de acumulação.
10. Extensão linear da repreza.
11. Sondagem na linha da barragem.
12. Idem na bacia de acumulação.
13. Qualidade das fundações.
14. Observações meteorológicas.
15. Quanto de instalações já feitas.
16. Quanto de material no local.
17. Idem no país.
18. Idem encomendado.
19. Transporte da pedra.
20. Custo do metro cúbico de alvenaria aplicado.
21. Média mensal do número de operários em serviço.
22. Número de casas construídas.
23. Custo da instalação referida ao valor total da obra.
24. Barragens auxiliares.
25. Custo total das mesmas.
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26. Capacidade da força motriz.
27. Natureza desta força.
28. Custo da obra em relação ao volume de água acumulado.
29. Superfície irrigável por gravidade.
30. Está projetada a rede.
31. Custo aproximado da rede de irrigação.
32. Média anual de chuvas.
33. Número de anos de observações
34. Peso total do material importado.
35. Custo deste material.
36. Açudes construídos até fins de 1919.
37. Idem em andamento até fins de 1919.
38. Quais os açudes do governo.
39. Quais os açudes particulares.
40. Quais os açudes concluídos até novembro de 1922.
41. Quais os que estão em andamento.
42. Quais os da União.
43. Quais os particulares.
44. Relação e vencimentos do pessoal de administração
45. Relação e vencimentos do pessoal da Inspetoria.
46. Relação e vencimentos do pessoal de categoria.
47. Relação e diária de trabalhadores.
48. Os pagamentos têm sido feitos em dia.
49. Qual a média de atrazo dos pagamentos.
50. Qual o número de trabalhadores a título de socoro público.
51. Qual o valor despendido a esse título.
157

www.colecaomossoroense.org.br
52. Qual o número de Quilômetros de estradas de ferro projetados de agosto de 1919 para cá.
53. Idem construídos.
54. Qual o número de Quilômetros de estradas de rodagem
projetados de agosto de 1919 para cá.
55. Idem construídos.
56. Número de estradas de ferro em construção.
57. Idem de estradas de rodagem.
58. Número de poços artesianos ou semi-artesianos perfurados de agosto de 1919 para cá.
59. Capacidade de fluência de cada um deles.
60. Despesas efetuadas com esses poços.
61. Quais os portos construídos.
62. Quais os portos em construção.
63. Quais os portos em projeto.
64. Qual a importância despendida de agosto de 1919 para
cá com estradas de ferro.
65. Idem com estradas de rodagem.
66. Idem com açudes.
67. Idem com portos.
68. Qual o valor provável das novas obras projetadas para
açudes.
69. Idem para portos.
70. Idem para estradas de ferro.
71. Idem para estradas de rodagem.
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Raul Senna de Caldas

ASPECTOS DO PROBLEMA
DAS SECAS

Conferência realisada no
Instituto de Estudos Brasileiros,
em 2 de junho de 1939.
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ASPECTOS DO PROBLEMA DAS SECAS1

A face humana do problema das secas, que é o assunto da
presente discussão, é a meu ver das mais importantes de quantas
tem a questão.
Certo que existe um fenômeno cósmico de aridez periódica
no Nordeste, independente da vida que sobre ele surgiu e antes
explicado pela história geológica em combinação com os fatores
metereológicos. Sob um novo aspecto, porém, pode-se dizer que
ele, como a falta de florestas, não sobreleva em importância o
aumento de população animal e humana entre os característicos
e considerações para a solução do problema. Quero dizer que se
nesta região não se tivesse não só fixado, porém, grandemente
aumentado à população, o problema das secas não nos preocuparia; por outro lado, se a vida nesta área do globo não somente
existiu, em épocas pré-históricas, em grau notável, como tem
aumentado no período histórico, é que a região tem elementos
para manter uma sociedade.
Para julgar desta capacidade é preciso fixar os números
que a medem.
As crônicas e documentos falam todos dos povoadores
primitivos nos movimentos dos colonizadores.

1

Conferência realizada no Instituto de Estudos Brasileiros, em 2 de Junho de
1939.
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Pero Coelho de Souza, via-lhes sempre os fogos (1) ao
atravessar em períodos de seca uma das mais áridas regiões; o
gado do litoral entrando a busca de pasto levava os colonos às
povoações indígenas, conta o Padre Martin de Nantes2; os negros fugidos iam bater às suas malocas3; por toda parte submissos às palavras das missões ou às ameaças dos capitães-mores,
rebeladas pelas caçadas dos colonos ou pelas confederações das
tabas, as populações indígenas, que nunca puderam ser devidamente avaliadas, eram provavelmente maiores na época das descobertas do que no fim do século XVII, quando terminou a conquista do NE.
A população da zona seca devia orçar em torno de 200 mil
e o rebanho bovino, avaliava Antonil em 2 milhões oriundos das
primeiras vacas trazidas por Thomé de Souza.
No começo do século XIX a população devia subir a cerca
de um milhão e os rebanhos a mais de 5 milhões.
Na época presente a zona é povoada por cerca de 8 milhões de habitantes e suporta justo de 10 milhões de cabeças de
bovinos.
Este tão grande aumento de população e de rebanhos se
tem feito em uma zona semi-árida, cuja mudança sistemática
para o estabelecimento da civilização se vem processando menos no campo das grandes modificações hidráulicas, do que no

2
3

Pe. Vicente do Salvador. Historia do Brasil.
João Brigido. História dos Cariris.
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de outras facilidades para o melhor aproveitamento dos seus
próprios recursos.
Mostro para comparação os números que podem medir a
luta contra a aridez em uma região onde os sistemas hidráulicos
irrigam permanentemente.
Na Índia, em 70 anos do Domínio Britânico, com uma população pouco maior de 200 milhões, um quarto ou 50 milhões
vivem dependentes de seus canais e barragens que fertilizam 40
milhões de acres (igual às áreas da Inglaterra e Escóssia reunidas) antes desertas ou incultas: 75.000 milhares de canais e distribuidores foram construídos para descarregar um volume igual
a 100 vezes o do Tamisa no inverno, em Londres, ou 260.000
galões.
Poderíamos citar outras zonas de irrigação em que, como
nesta, um conjunto de obras hidráulicas ficam e amparam populações orçadas por milhões estabelecidas em áreas irrigadas artificialmente a se estenderem por milhares de hectares.
No Nordeste do Brasil não existe concentrada ainda uma
dezena de milhar de hectares ou de populações, irrigados uns e
protegidos outros por um mesmo sistema que os abrigue da primeira seca que há de vir.
Desta forma o esforço para construir uma civilização sobre
a área do N. E. seco, exigiu da população que aí se fixou um
esforço individual muito maior do que em outras regiões onde as
grandes modificações hidráulicas a ajudaram na luta.
Chego por este caminho ao tema muito focalizado da natureza do homem do N.E. e sua identificação com o meio como
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método de conseguir dominá-lo. Euclides da Cunha não foi ainda excedido e os sertões tiveram a felicidade, que não tiveram
outras regiões do Brasil, de encontrar um escritor com todas as
qualidades capaz de traçar em torno do episódio histórico de
Canudos a melhor geografia humana que já mereceu um povo
qualquer.
Neste esforço de adaptação e individualização das populações o homem da terra já tinha executado o pequeno açude ou
barreiro, principalmente para a aguada do gado.
Executava-o, porém, até o alcance dos recursos de que um
indivíduo isoladamente pode dispor porque na sociedade dos
sertões de então, como na de hoje, o indivíduo tinha absorvido
de tal forma a sociedade, que desde a luta contra os gentios ou a
guerra contra os holandeses nehuma atividade tinha conseguido
reunir todos ou mesmo um grande número de senhores em torno
de um mesmo empreendimento. A sociedade tinha o aspecto que
apenas se tem atenuado, do homem contra o homem, da família
contra a família de que o cangaceirismo é a ultima feição.
É interessante anotar em paralelo estas observações feitas
em relação aos sertanejos das secas, com as feitas por Capistrano de Abreu em relação aos indígenas4.
Parece que os primeiros se afizeram aos segundos, conduzidos pelo mesmo ambiente físico à mesma fisionomia social.
Não cabe aqui analisar como os senhores que se embrenharam pelo interior tomaram uma feição tão hostil uns contra
4

Capistrano de Abreu. Descobrimento do Brasil – (pág. 253 e seg).
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os outros; porém, provavelmente, a forma sob que a civilização
entrou por esta parte do Brasil – a fazenda de gado – tem grande
responsabilidade nisto, visto como a vida do vaqueiro é por sua
natureza uma vida nômade e mais próxima dos selvagens.
É esta uma forma da civilização mais primitiva do que a da
cultura do açucar, do plantio do café, ou do algodão.
A fazenda de gado assimilou por isto mais o índio do que o
negro, que mais raro é no interior do Nordeste.
Esta civilização, em matéria de luta contra a natureza não
podia ir além do açude pequeno, que era uma formação conseqüente da fazenda do gado e não uma forma especial de cultura.
Nunca chegou a esboçar a civilização do canal, que exigia um
espírito de solidariedade, submissão e cooperação a um plano
anteriormente estabelecido.
A “vazante”, ou a cultura das terras humidecidas pelas
águas que se evaporam ou vazam, nasceu como um auxílio à
criação e não como um processo de agricultura em que pouco a
pouco se vem transformando.
Não havia tendência à mudança da civilização do gado para a civilização da agricultura e do canal; a troca da vida nômade
do vaqueiro que se conforma com o êxodo nas secas, pela fixidez e segurança das famílias de agricultores, cuja cooperação
mantém o canal e faz a ancoragem do homem a casa e da casa a
terra. Socialmente falando, entretanto, o problema das secas
consiste em transformar a civilização da “vazante” em civilização do canal: o homem meio nômade em homem fixo a terra.
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Apreciando a dificuldade sob outro ângulo ela é a mesma a
que meu Mestre e amigo Prof. Roquete Pinto nos Ensaios de
Antropologia Brasiliana chama cientificamente dephasagem
social, referindo-se à relutância de adaptação do Nordestino às
culturas húmidas do Sul:
“Eu não acredito sinceramente que um só fazendeiro de S.
Paulo recuse um trabalhador do Nordeste somente por ser de lá”.
“Todos estão conformes em reconhecer que no fim de algum tempo, os filhos do sertão fixados em Minas ou em São
Paulo, aí se educam no trabalho regular e metódico, e são dos
braços melhores que alguém possa desejar. Mas compreendo
bem que o homem livre do Nordeste, vivendo “au jour le jour”,
como dizem os franceses ou “von der Hand in dem Mund” como dizem os alemães ou mesmo “ao Deus dará”, como nós dizemos – compreendo que tal homem não seja recebido com alegria nas regiões em que os colonos trabalham a horas certas e
pagam multa para mudar de fazenda”.
O perigo do outro extremo estava no mutilamento inevitável no conflito com a civilização esmagadora, como precisou
Euclides da Cunha:
“Ora”, diz este grande escritor, confirmando a mesma observação; “os nossos rudes patrícios do sertão do norte escaparam a esta última (a civilização). O abandono em que jazeram
teve função benéfica. Libertou-os da adaptação penosíssima a
um estágio social superior, e simultaneamente evitou que descambassem para as aberrações e vícios dos meios adiantados”.
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A fusão entre eles operou-se em circunstâncias mais compatíveis com os elementos inferiores.
O fator étnico proeminente (o português) transmitiu-lhe as
tendências civilizadoras, não lhes impôs a civilização”.
Apertados assim, entre os dois limites completemos com
Roquete Pinto:
“A questão não é apenas de “água” (Norte) como não foi
de “Terras” (Sul) é principalmente de educação agricola do
homem.”
O mestre tem razão: a disciplina do canal de irrigação é
muito maior, quando ela permite organização, do que a que naturalmente resulta de causas sociais de concentração de riqueza:
seu restabelecimento exige um longo período de ajustamento.
Nenhum documento moderno diz melhor desta dificuldade
do que o relatório de um famoso inquérito feito nos E.U.A da
América do Norte ao tempo do primeiro período do Presidente
Coolidge, o qual dizia na mensagem com que o enviava:
Many occupants of our reclamation projects in the West
are in financial distress e isto depois do esforço feito por um
povo notavelmente industrioso ter elevado uma zona com menos
de três séculos de vida histórica ao segundo lugar em área irrigada no mundo; inferior apenas a multi secular cultivada Índia e
com quase três vezes a área irrigada do Egito, uma das raízes da
civilização Ocidental e a terceira em grandeza de área irrigada.
Este documento mostra o acorrentamento da sociedade ao
canal, as dificuldades da adaptação, os cuidados exigidos de
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imigrantes trazidos em geral de países europeus de culturas mais
largas e disciplinadas.
A experiência de irrigação em Quixadá (Ceará), cuja água
nunca foi totalmente aproveitada e onde os proprietários de terras se recusaram a usar o canal, confirma a necessidade de nova
preparação para disciplina da cultura irrigada.
Entre nós a dificuldade se apresenta pelo reverso também:
a individualidade endurecida pelo esforço isolado, se por um
lado tem tornado possível o desenvolvimento da região, sem a
disciplina do canal, como vimos no tipo do Egito, Índia e antiga
Mesopotâmia, por outro lado, dificulta o estabelecimento desta
disciplina pelo nomadismo individualista desenvolvido em gerações.
Isto explica o abismo entre os esforços do governo no sentido de procurar o controle do problema e a falta de cooperação
das populações.
Os próprios Estados não deram ao Governo Federal a cooperação que desde o primeiro regulamento da I.F.O.C.S se esperava e nem as quotas de recursos financeiros que a Caixa das
Secas de 1920 fixava e a Constituição de 1934 determinou.
Quando fui engenheiro das Secas um dos fazendeiros que
visitava para fazer aceitar a cooperação técnica do Governo e
um prêmio de metade do valor do açude que ele já estava construindo, sem uma e outro, - respondeu-me que não se queria
misturar com o Governo.
A irrigação no Nordeste quanto mais tarde se fizer, mais
custoso será vencer suas dificuldades. Fontes de atritos, os direi171
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tos individuais a cada momento se chocarão com os interesses
sociais do estabelecimento da irrigação e com o uso do direito
novo que terá de nascer com o canal5.
É inútil iludir as dificuldades. Temos condições diferentes
e falta-nos completamente a legislação para nossos conflitos.
Nos E.U.A. as terras eram de propriedade federal e os colonos trazidos eram investidos de direitos com antecedência
criados para o canal e para a irrigação.
No Egito uma tradição multisecular de servisão no tipo de
fellah e a antiguidade da irrigação fizeram deste país, na frase de
W. Willcocks, o país por excelência de Irrigação e da disciplina
social ao Canal e ao Nilo.
Nunca é demais lembrar a frase de Heródoto de que o Egito é um presente do Nilo, o que significa o poder do Rio sobre a
sociedade.
Na Índia uma tradição de castas preparou a disciplina que
o regime colonial inglês aperfeiçoou.
Não é sem razão que a decadência social na Mesopotâmia
se seguiu ao abandono do canal e o estabelecimento de um vasto
império na antiguidade ficou dependente de obras de irrigação
tão magistralmente descritas por W. Willcocks, na sua conferência: A irrigação na Mesopotâmia, teve seus sucessores, na época
moderna nas tribos nômades que pirateam nos pântanos e desertos que em outras épocas eram férteis campos. Não temos nenhuma destas circunstâncias no nosso problema a resolver.
5

Vide em apêndice “Sugestões para a legislação da água no Nordeste Seco”.
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Temos uma região conquistada aos índios pelas fazendas
de gado e conservadas estas à custa de tais sacrifícios nas lutas
com aqueles e com a natureza, que o homem assim caldeado
resultou num tipo novo de individualização, independente do
tempo. Uma nova forma de adaptação social ao meio pela necessidade, paralela ao fenômeno biológico do mimetismo.
O esforço e o sofrimento dos colonizadores aqui abreviaram há quatro séculos, o que outras populações só conseguiram
em dezenas de séculos e em outras regiões, resultando daí um
tipo mais estreito, porém não menos individualizados, que o de
outros pastores da Ásia e Europa. Como disciplinar um homem
assim ao canal?
Para melhor compreender a dificuldade, é preciso entrar
um pouco mais fundo na questão, porém é impossível detalhar
como o farei em um livro, em preparação.
Os índios característicos da região já tinham uma feição
marcada pelas secas, porém os colonizadores nos trouxeram a
alma dos habitantes de outras regiões quase áridas.
Quem percorre a história do encontro do fenômeno das secas pelos portugueses e espanhois, observa que, - mau grado as
queixas de que as concessões não tinham pastos pela extensão
das caatingas, - não encontra entre eles os olhos nunca dantes
impressionados que se estamparam em 1685 nas páginas de horror do capuchinho francês Martim de Nantes, para quem o desnudamento da flora foi comparado ao dos invernos frios e lembrou a morte e as penas religiosas.
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Martim traduziu sua impressão em “latim alarmado”,
(como diz Euclides Da Cunha), chamando-a “silva horrida” de
um “desertus australis” e lembrava-se repousadamente ao ver a
farta corrente do S. Francisco em Juazeiro, depois da longa travessia seca – lembrava-se dos versos gregos de Pindaro no elogio à “água”.
Os primeiros portugueses e espanhois, antes de afundarem
na terra, chegados ao litoral se impressionaram ao contrário com
o jardim de frescura, que era todo o Brasil, onde não se via todo
ano árvore seca (carta de Anchieta); onde eram tão verdes e
frescas todo o ano como as de Portugal na primavera (Narrativa
epistolar de 1585 do Padre Fernão Cardim). Mesmo Gabriel
Soares de Souza que, como senhor de engenho na Bahia, nos
deixou a melhor descrição da terra (na época e onde primeiro
encontrei a palavra caatinga), não aprendera ainda em 1587 a
distribuição e a dominante do fenômeno, porque quase repetindo
Anchieta, dizia que “os arvoredos não lhe cahem nunca as folhas que em todo ano estão verdes e formosas”.
Certo que o fenômeno da aridez foi sendo casa vez mais
sentido, porém, o que impressiona é que ele os atemorizou menos do que os maravilharam as águas fartas do litoral.
É que Portugal e Espanha participam em vastas áreas de
natureza seca do Norte da África e aos que para cá vieram eram
familiar o fenômeno.
Em um estudo interessante publicado na Revista da Faculdade de Engenheiro do Porto – Ezequiel de Campos mostra que
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passando do Norte ao Sul de Portugal, e agravando-se ainda
mais o Sudeste, o clima se vai tornando cada vez mais árido.
As alturas da serra da Estrela e da Galícia participando das
chuvas regulares do maciço Norte da Península, se vão gradativamente transformando desde a bacia média do Tejo no clima
característico da “mezeta ibérica”: – a ante-sala do deserto,
como lhe chamou Elisée Reclus.
Sagres tem apenas 359mm médio de chuvas por ano, sendo que, de Junho a Setembro, em 4 meses, apenas caem 21mm.
Lagos tem 400mm anuais e apenas 27mm nos mesmos
quatro meses. Para Faro os números são 502mm e 23mm nos
mesmos períodos.
Évora, com 628mm no ano, recebe, 67mm nos 4 meses
apontados.
Em toda a região acima referida, durante 7 a 5 meses do
ano, as chuvas são insuficientes para as alturas.
O índice de aridez calculado pela formula:
Chuva
Ia=
T + 10
é para Sagres = 14,
Faro = 14,
Lago = 19,
Évora = 25.
Os índices menores do que 20 são de regiões áridas.
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Para Recife, por exemplo, o índice seria = 33.
O trato com esta natureza explica às palavras dos primeiros cronistas peninsulares para quem os 186 dias chuvosos por
ano no litoral – para só citar o número de Recife apoiado pela
autoridade de Saturnino de Brito – eram demasiados. Internando-se no desertão e quando a modificação climatérica foi normalmente concentrando as chuvas na primeira metade do ano
com a completa ausência entre Junho e Novembro, eles apenas
se aproximaram sob este aspecto do seu clima de origem.
Ao boi – o companheiro dos colonizadores – trouxeramnos estes para um clima mais semelhante ao do centro ecológico
de sua dispersão como raça animal: – as regiões secas da Ásia
entre a Arábia e a Índia.
Daí a proliferação registrada pelo espanto de Gabriel Soares, de que as vacas pariam todo o ano e davam de mamar a novilhas que aleitavam bezerros.
Compreende-se então como no fim de meados do século
XVII, as lutas que decidiram da extensão da unidade lusitana no
Novo Mundo, - cinquenta anos somente bastaram para que as
fazendas de gado passassem da costa ou da cobertura da zona do
açucar, ao completo desbravamento de todo sertão das secas.
Desde então as populações continuamente aumentadas se individualizaram no seu isolamento com o caráter tão bem resumido
na observação de Martius de que foi o espírito da liberdade o
propulsor do povoamento do Norte ao contrário do Sul, onde a
ambição do lucro foi a grande alavanca.
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Estes dois aspectos formam a face humana do problema
das secas e não foram ainda tomados na importância que tem
para sua solução. O caminho que primeiro se apresenta é seguirmos com espírito técnico os exemplos herdados dos colonizadores que esboçaram a agricultura junto ao povoamento e à
criação do gado, com a coordenação de todos os elementos: –
Terra, floresta e fauna, geografia em torno do fator elementar – a
água.
Estabelecidas ao longo dos cursos de água, onde ao menos
se podia cavar uma cacimba segura para o gado beber, as sesmarias das fazendas mediam-se ao longo dos rios com um a três
léguas para um ou para ambos os lados, quando não faziam pião
nos olhos d’água, como a das Tabocas citada por João Brígido.
Neste particular os portugueses foram muito mais sábios que os
colonizadores da língua inglesa, para quem as terras tendo um
preço por acre que não podia ser pago pelo gado que desbravou
também o seu Oeste árido, foram apossadas em grandes extensões sem título e, assim, quando posteriormente agricultores
adquiriram as terras ao longo dos rios cujas águas eles desviaram para irrigação, ficaram as fazendas não raro privadas de
aguadas, o que degenerou em lutas que se transformaram em
verdadeiras guerras civis como a de Nestles no Texas.
O gado do nosso NE levava, como ainda leva ao lado do
sinal a fogo (o ferro da fazenda) que caracteriza a propriedade,
uma outra “marca”, como é chamada, indicando a ribeira ou rio
a que pertence.
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A retenção das águas cedo foi feita pelos pequenos açudes
de terra construídos à imitação dos árabes e com a experiência já
trazida pelas derivações de águas para os engenhos no litoral.
Açude é uma palavra de origem árabe e é aplicada ainda
hoje em Portugal para designar as pequenas obras de represa
principalmente para derivação; enquanto que as obras maiores
de armazenamentos são chamadas albufeiras, também palavra
de origem árabe. O Padre Fernão Cardim enumerava dos engenhos da Bahia – 2/3 que eram movidos á água derivada por pequenos açudes e poderia descrever diversas destas obras, copiando Gabriel Soares.
No sertão seco eles foram construídos ao longo das estradas e serviam de aguada às boiadas, como os do Rio Pontal no
Piauí, nas travessias das estradas que conduziam ao Rio S. Francisco ou o encontrado por Gardner, na viagem entre Ceiras e
Crato e cuja segurança ele elogia como contando mais de 60
anos em 1836.
Em torno deles, dos caldeirões primitivos onde se acumulavam as águas das chuvas, em torno dos “olhos d’água” que
escorriam em lugares privilegiados pelas formações geológicas,
como as fraldas do Araripe, o maciço central da Bahia, os Brejos
da Paraíba e dos Riachos dos Porcos, formou-se a resistência
contra as secas.
Apoiando-se naqueles pontos se fez primeiro a conquista
da caatinga, cuja palavra na língua agrestemente bela dos Tupis
tão bem contrasta com o “verde”, como se diz ainda hoje e os
vaqueiros denominam a época das chuvas, quando a cor cinzen178
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to-branca dos galhos secos de grande extenção do mato volta à
cor por excelência evocadora da vida vegetal. Relembremos
ligeiramente a marcha: – os campos, como vegetação afeita às
secas, (xerófila), são o dominante da flora do Brasil, dizem os
geobotânicos, e esta feição se intromete por todas as formas florestais e aparece frequentemente no alto das chapadas coroando
as alturas cujas encostas são o domínio das florestas. O aspecto
aparece mesmo no alto das serras do sul e com mais razão é a
“caatinga” que se desata no alto das chapadas mais elevadas da
Bahia, no divisor dos Rios Paraguassú, Contas e afluentes leste
do S. Francisco, na Chapada do Araripe, nas de Uruburetama,
Baturité e Borborema onde as florestas medram nas encostas
expostas aos ventos dos quadrantes das chuvas.
Mesmo nos limites da vegetação xerófila, – onde os rios
descem águas perenes para o S. Francisco, do divisor com o
Tocantis, alimentando florestas galerias que acompanham as
águas, – mal se galgam os terrenos mais elevados das margens, a
vegetação se vai tornando gradativamente mais seca, passando
pela fase de um agreste até a da caatinga.
Esta vegetação dominante seria mais antiga, dizem os paleobotânicos, do que as florestas que se formaram sobre o solo
movido em época relativamente recente, acompanhando os rios
ou emplastando as encostas derruídas das chapadas e em que as
florestas representam os batedores avançados do ataque do
grande coração da vegetação seca (xerófila) pelos dois grandes
quartéis de florestas: a litorânea a leste e a amazônica a N.O.
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A última grande carga é dada pelas palmeiras que, na observação de De Candolle, aumentam na relação das monocotiledôneas nas florestas higrófilas e megatérmicas.
São elas que primeiro se localizam nas capoeiras em que
os incêndios e o machado tranformaram muitas das matas do NE
são elas que primeiro saúdam os viajantes nas encostas das chapadas ou nos leitos dos rios e a grande zona das palmeiras é a
última arrancada de suas lanças subindo as chapadas do Piauí ou
os afluentes do Parnaíba até as belas e úteis florestas dos Carnaubais, dos rios secos, nomeadamente o de minha região, no
baixo Piranhas, cujo verde ciliar tangido pelos ventos prende
pelo amor aqueles a quem domina também pela utilidade com
que servem, no dar-lhes a casa, comida, a luz, e a riqueza.
O fato, porém, que mais sobreleva nas razões para concluir
pela antiguidade dos tipos, além da persistência quando transportados para outras condições de humidade e temperatura é a
observação da própria composição das florestas comparadas
com a flora xerófila; porque, enquanto que na primeira se observa uma mistura de famílias de diversas espécies de vegetações, a
qual exclui ao mesmo tempo a formação de certos carácteres
antigos de dispersão e a economia da exploração das madeiras,
nas caatingas grandes extensões existem onde uma mesma família, às vezes uma mesma espécie vegetal, constitui quase que a
única cobertura da terra.
São grandes extensões de Mimosas desatando-se por léguas, como nas gerais dos Juremas, que têm como centro o pico
de Cabugi no Rio Grande do Norte, o cinto conhecido e que,
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com o nome de Mimoso atravessa todo o Piauí com 90% da
espécie; são as grandes áreas com 60 a 80% de bromeliáceas
como as de certa região do centro de Pernambuco e chapada de
Vaca Morta no Rio Grande do Norte; são afinal os gerais de
xique-xique, são os gerais da Bahia com moitas de velosias e a
sociedade mofumbo-marmeleiro como lhe chamou Loefgreen.
A criação do termo geral, pela linguagem do povo, mostra
o dominante do aspecto, o que não é motivo para desanimar não
somente na defesa da devastação das mattas, como na reflorestação acompanhando os rios e cobrindo as encostas, porque assim procedendo nós sintonizamos a ação do homem com o mais
poderoso dos aliados – o futuro.
Não há, porém, como iludir-se na aspereza da luta: – as
plantas seguem o arrepio das correntes, são como que as sombras dos nimbos que se condensam em chuvas nas encostas das
chapadas e os pontos de apoio das guerrilhas com que homens e
vegetação, associados, se esforçam para criar raízes e sociedade
no coração seco da terra.
Um mapa da condensação d’água decalca-se no vigor da
vegetação e de aglomeração das populações: a flora e a fauna se
tranformam com a adaptação.
Freire Alemão que escreveu das florestas das Serras de Baturité, Aratanha, Uruburetama, e Maranguape como suportando
comparação com as do Sul, observou também o desfolhamento
tardio nas serras (Outubro) e Luetzelburg observou inversamente que nos anos de maior abundância de chuvas a folhagem se
pode tornar firme em certas zonas do sertão. A caatinga ofereceu
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ao colonizador elementos preciosos de proveito: leguminosas
diversas desde a preciosa Ynira-pitanga, a madeira vermelha dos
tintureiros, cuja riqueza em tanino, observou Luetzelburg, tem
grande importância na vida fisiológica dos xeróxilos e perde em
intensidade, durante a época das chuvas, até outras madeiras
fixadoras e corantes diversas, como os angicos e as juremas
aproveitadas nos trabalhos dos couros característicos de uma era
de cultura, como acentuou o mestre dos “Capítulos de História
Colonial”.
Não faltaram também as leguminosas cujos brotos e folhagens como do de mororó, ingá, canafistulas ofereciam ótimos
alimentos ao gado, com ainda a “rama” de outras famílias preciosas na resistência às secas, como os belos juazeiros sempre
verdes que se cobrem em Dezembro de pequenos frutos dourados e sumarentos, menos preciosos em todo caso do que outros
como os imbus das caatingas e os cajus e ananazes dos agrestes.
Outros elementos diversos de reserva vegetal contra as secas desde o tubérculo precioso da mandioca até o do imbu, foram aproveitados pelos colonizadores à maneira dos indígenas, e
mesmo grandes extensões de bromeliáceas e cactus são uma
riqueza forrageira, que, como todas as anteriores, esperam da
técnica agronômica o melhoramento que lhes tem faltado. O
leite da maniçoba para a borracha, fibras tão úteis como o pacopaco e caroá, este somente em um começo de industrialização,
óleos vegetais preciosos como a oiticica hoje tão procurada,
foram outros tantos elementos que por toda caatinga levaram os
colonizadores e fizeram recuar o “desertão” diante de homens
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com cujas “obras contra as secas”, a identificação dos técnicos e
cientistas constitui o mais dificil e necessário aspecto do problema.
Nos rios e lagos nota-se proliferação espantosa dos peixes;
também é de notar, no sertão, as migrações ainda não estudadas
das nuvens de avoantes, das quais em certo mês atravessei um
pouso, no Alto da Serra de Sant’Ana, com a magoa de quebrar
com a pata de cavalo os milhares de ovos espalhados pela estrada. Os sertanejos enchiam delas sacos, meio morta e pegadas
tontas à luz dos fachos com que as surpreendiam no pouso.
Os animais, como os vegetais, têm reservas com que atravessam as secas e com a volta das chuvas toda a vida alimentada
por elas eclode naquela maravilhosa ressurreição, cujo aparecimento tão atento e anciosamente esperado explica como a idéia
da volta à vida depois da morte está tão freqüentemente ligada à
mística dos fanáticos da região.
Na época das chuvas os “roçados”, como são chamadas as
plantações na caatinga, tudo produzem, porém na época das secas somente resistem as plantações nas vazantes, terras descobertas pelas águas que secam nos lugares baixos nas lagoas e
nos olhos d’água que escorrem.
Nestes começou a agricultura e constituem a irrigação característica do nosso Nordeste.
Circunstâncias particulares oferecem condições e facilidades a este método, principalmente a grande extensão de terrenos
antigos e cristalinos chamados pelos vaqueiros pitorescamente
de “Sertão de Pedra”, expondo por toda parte a impermeabilida183
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de dos leitos de granito, gnais, ou folhetos antigos facilmente
confudidos com eles e que compreendem mais de 80% da área
da região seca, excluída apenas a faixa terciária às vezes larga
do litoral e as carapaças das serras.
Nesta região que uma série de pequenos vales secos drena
a evaporação é das mais fortes de todo o registro das regiões
secas. Uma bacia represada em águas perde mensalmente em
alturas em torno de 30 centímetros, ou mais de 3 metros anuais.
Quero dizer que um açude com 6 metros de profundidade fica
seco completamente em 2 anos, se não receber novos suprimentos do riacho e é comum nas secas estes passarem 3 anos sem
carga. A não ser, portanto, nas represas alimentadas por grandes
áreas de apanha de água e que possam receber suprimento da
irregular distribuição de chuvas em superfície, uma profundidade de menos de 10 metros de água não permite aos açudes um
armazenamento capaz de retiradas para irrigação sem expôr às
culturas e figurem sem água, na ameaça sempre pendente de
uma seca maior.
Estas circunstâncias e a de uma temperatura sempre capaz
de maturação rápida das culturas, em terras que rápido secam
nas águas que rápido vazam, tornaram preciso o aproveitamento
de terras pela submersão e evaporação das águas, em profundidades muito maiores do que nas bacias do Nilo, por exemplo.
Não há na nomenclatura de nenhuma região seca do mundo palavra alguma que reproduza a idéia de vazante e isto dá
força à minha convicção de que a vazante como processo de
irrigação ou de fazer terras cultiváveis, úteis, húmidas, aprovei184
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tando somente a evaporação, é um método muito próprio do
nosso N.E. e que, como o das famosas bacias do Nilo aperfeiçoadas pela técnica inglesa, poderia receber também melhoramentos dos nossos engenheiros.
Quando estive na I.F.O.C.S. comecei a alinhar números
muito interessantes que mostravam os volumes armazenados, os
volumes utilizados em comparação com a área de vazantes e da
irrigação abaixo da parede em diversos pequenos açudes: em
certas circunstâncias ficou provado o maior rendimento d’água
no método do NE.
São estes, os casos em que existem boas e bem distribuídas
áreas de terrenos sedimentários de aluvião que bordem espaçadamente aqueles riachos chamados os bons-baixios pelos homens de terra onde se criam as culturas de vazantes e para as
quais se constroem os pequenos açudes.
Abaixo das paredes destes e irrigados pela filtração (e o
sertanejo acha que o bom açude deve filtrar através da parede) –
se estende um outro trato – a revência – humidecido pela água
que revê.
Fora daí as vazantes se estabeleceram nos leitos secos e
humificados dos rios como no leito do Piranhas, do Jaguaribe
etc., nas fontes e brejos que vertem das escarpas sedimentárias
como no Araripe, nos Brejos da Paraíba, etc., no fundo dos lagos
e nos terrenos baixos marginais que as inundações humidecem e
por toda parte onde a água seca, chupada pelo ar epela terra seca.
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Nas fazendas do “sertão de pedra”, afora as vazantes, toda
a área é mais ou menos pedregosa e acidentada: forma de 80 a
90% da área total e dão terrenos de pastagem na maioria dificilmente adaptáveis a um método de irrigação; porém, nem por
isto, um fator menos importante no estabelecimento das fazendas e no desenvolvimento das culturas futuras.
O sistema é o único compatível com o isolamento que caracteriza o desenvolvimento da região e foi com este elemento,
afora o étnico, que o sertanejo resistiu ao clima e o conjunto de
properas fazendas tornou possível a riqueza relativa da região,
fazendo frutificar a terra ressequida pela normal falta de chuvas
anuais, entre os meses de Junho e Dezembro, ou pela falta ou
escassez delas, nos meses de chuvas normais de janeiro a Julho.
É a falta de chuvas nestes meses primeiros do ano o que constitui a seca durante a qual o açude tem toda importância. Por isto
mesmo, os pequenos açudes não são classificados pelo volume
d’água que armazenam, porém pelas secas a que resistem. Há os
para “um ano de seca”, para “dois” raramente: quando durante
três anos o riacho não fornece água bastante para refazer o armazenamento, a fazenda está ameaçada.
Aqui é que eu proponho um melhoramento ao sistema de
irigação por vazante e cuja falta de aplicação eu atribuo menos
as dificuldades técnicas do que a dificuldades sociais e de educação acima apresentadas. Suprir os pequenos açudes que possam formar sistema em certos vales, onde a topografia e as distâncias o permitam, por certos grandes açudes projetados, que
nunca serão bons fornecedores de vazantes pelas grandes pro186
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fundidades (15 a 20 metros d’água) sob os quais estão terras
pedregosas e pouco permeáveis.
Um caso característico para estudos seria o projetado Gargalheiras no Seridó, um açude mau para canais e talvez utilizável como proponho, em uma das regiões mais bem providas de
pequenos açudes, como se poderá ver por um mapa junto ao
Livro de Roderic Crendall.
O sistema seria um melhoramento das nossas características vazantes, com a vantagem de ter uma face social de disciplina, pela subordinação das diversas fazendas a uma mesma distribuição.
O sistema de vazantes pode ainda receber melhoramentos
pela construção de sistemas de pequenas barragens ao longo de
um mesmo curso d’água, como se fez no Rio Mossoró; entretanto, dessas ainda se não tirou todo o proveito com a construção de
pequenos sistemas irrigados por derivação do rio principal.
Eu discutirei a sugestão em livro que estou preprando e cujos detalhes não cabem aqui.
Ao lado destes desenvolvimentos técnicos possíveis, uma
transformação econômica, que se vem processando lentamente,
pode conduzir à subordinação exigida pelos grandes sistemas de
irrigação que se terão de estabelecer nas grandes várzeas dos
rios Jaguaribe, Piranhas, etc.
É a transformação, na região, da economia do gado em
economia do algodão.
A malvácea conhecida e utilizada pelos índios tomou uma
importância excepcional desde os fins do século XVIII, quando
187

www.colecaomossoroense.org.br
as guerras da independência Norte Americana ameaçaram de
colapso os teares da indústria inglesa. Comerciantes desta origem se estabeleceram nas capitais e no interior das províncias
do Nordeste, valorizando a agricultura e o trabalho na grande
região do gado.
Desde então a cultura do algodão representa para o gado o
mesmo papel que este tinha representado para o açúcar.
Quem não podia ser mais fazendeiro porque as terras providas de aguadas e criadouras estavam repartidas e povoadas de
rebanhos, se fez plantador de algodão que ficou sendo desde
então, como ainda hoje, a cultura do pobre.
Nesta época, o grande naturalista Arruda Câmara, vindo de
Coimbra, conta que, não podendo ter um engenho, veio a plantar
algodão nas margens do Paraíba do Norte.
Trabalham os plantadores nas terras dos fazendeiros, a
quem pagam uma porcentagem em matéria prima, em geral 1/3;
exatamente, como os vaqueiros primitivos faziam com os anos a
quem pagavam 10$ por cada situação de gado. Somente em nossos dias começou a segunda fase da transformação do sistema,
em que os plantadores começam a comprar as terras retalhadas
dos fazendeiros. Ainda aquele espírito individualista desenvolvido pelas fazendas e a falta de aparelhagem técnica para o estabelecimento da grande irrigação, têm retardado esta transformação pela insegurança das culturas e entre os plantadores e industriais se estabeleceram os comerciantes exportadores e reexportadores, manipulando os estoques em mais de um intermediário,
em cujas mãos os lucros se acumularam.
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A profissão de comerciante, desde então separada da de
tropeiro, pelas facilidades de transportes, começou a atrair àqueles cujo desejo de liberdade econômica não podia ser satisfeito
pelas fazendas já distribuídas.
As riquezas feitas com algodão excederam as dos criadores
e, acompanhando sem uma observação mais profunda o dizer de
Hobbes de que Wealth is power, poderíamos esperar que um
governo se estabelecesse no Nordeste com a predominância dos
comerciantes, como na Inglaterra, se, ao lado de lhes sobrarem
aquelas qualidades a que Pedro Calmon chamou teralogia do
familiarismo, não lhes faltassem as indústrias que os ligassem a
terra, como o vaqueirão se ligou à fazenda.
Adam Smith, comentando Hobbes, diz que a riqueza por si
só dá o poder de comprar.
Os comerciantes com uma riqueza mais própria para trocas, satisfaziam-sem com este poder, trasportando-se com a família e interesses para as capitais.
Entre parentes se fundaram as casas de algodão e dentro
deles se findaram, sem que as fortunas acumuladas chegassem a
criar raízes sociais.
Somente os plantadores de algodão (não os comerciantes),
sobretudo pela lenta transformação dos criadores em agricultores, herdarão a direção política da região.
Esta, porém, é uma obra que somente a grande irrigação
sistemática fará, nos grandes vales com dezenas e centenas de
milhares de hectares de terrenos de aluvião ao longo dos rios
maiores, principalmente o Baixo Piranhas e o Baixo Jaguaribe,
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que comportam a solução clássica dos grandes sistemas de distribuição por canais. É preciso não esquecer também aqui que o
problema de irrigação é um problema econômico de água e terra
e não vale a pena fazer grande armazenamento, onde não há
uma correspondente extensão de terras aptas a culturas irrigadas.
Nós, engenheiros, muitas vezes nos impressionamos com
um bom local de barragens e procuramos depois a utilização
dificil e nem sempre econômica do volume dagua armazenado;
outras vezes somos levados, (atendendo a circunstâncias secundárias ou à falta de dados e estudos mais longos que esclareçam
a descarga d’água ou o local), a estragar um local com um armazenamento insuficiente e que nos colocará na necessidade de ir
procurar àgua em condições econômicas muito mais dificeis,
para atender às restantes necessidades de suprimento de uma
certa área.
Quando estudei o problema de irrigação do baixo Vale do
Piranhas eu tratei o problema em termos invertidos. Onde armazenar água para assegurar a irrigação de cerca de 50.000 hectares de várzeas planas de ótimos terrenos de aluvião, adaptados à
grande cultura mecânica e que bordam o rio desde a cidade de
Assú até a de Macau?
Evidentemente era a bacia do rio que tinha de fornecê-la;
mas onde seria mais econômico armazená-la, nos afluentes próximos com lugares mais apertados e próprios para barragens ou
no vale principal do rio com um suprimento de água maior, porém em condições mais dificeis de construção?
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Seria demasiado técnico e longo desenvolver as condições
em que, depois de percorrer todo o vale pessoalmente e depois
de levantamentos técnicos parciais, fui levado a indicar a construção do Açude Patachoca, onde ainda hoje creio ser um dos
melhores locais de armazenamento não aproveitado, porém,
insuficiente, para o total suprimento do Vale.
Foi nestes estudos que propus o aproveitamento da lagoa
do Piató com o armazenamento de 600 milhões obtidos por derivação do rio principal, para satisfazer o total aproveitamento
do vale. Os estudos para fixação do projeto, iniciado quando o
chefe do Distrito o Eng. H. Novaes estão-se ultimando no período de administração do Eng. Luiz Vieira.
O contrato para a construção do Açude Patachoca provocou uma interessante questão de legislação de águas, sobre a
qual eu ofereço aos ilustres debatedores, as sugestões apresentadas originariamente ao Dr. Simões Lopes, quando membro da
comisão do código das águas na antiga Câmara.
Entre os grandes rios da região seca, porém, um avulta, cujo problema modifica a solução pelas condições particulares de
suprimento, tanto quanto pela grandeza das soluções exigidas
em sistema.
O Rio S. Francisco, ultimamente focalizado para estudos, é
grande demais e demais importante para absorver só ele o esforço de uma geração nos detalhes das questões de levantamento
do Vale, regime das águas, descarga sólida e inundações, lugares possíveis para derivação, necessidade de armazenamento,
proteção dos canais contra as enchentes e, sobretudo, a seriação
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destas e outras observações em anos seguidos de condições diferentes, a fim de poder surpreender a coordenação da ação da
terra, das águas, do clima, das culturas e, sobretudo, dos homens
que já se afizeram à luta com a natureza.
Rio de planalto, o Sr. Francisco tem problemas diferentes
para trechos característicos de seu curso e a garantia de uma
grande descarga mínima indica a solução de uma derivação por
barragens de pequena altura e talvez do tipo sobre fundação de
areia.
A localização das grandes áreas de terras férteis e sua relação com os possíveis pontos de suprimento, aponta soluções
integradas em um plano acompanhando a experiência do homem
do sertão.
Além disto, a construção desta obra exige na região o desenvolvimento de outras indústrias de materiais de construção,
nomeadamente a do cimento.
Inspirado nestes motivos estudei para a parte Norte da região, a fundação da Fábrica de Cimento da Paraíba, cuja justificação econômica é tão sólida que chegou a convencer a responsabilidade particular do Sr. Alfredo Dolabella que a explora.
Na bacia do Paraguassú foram assinalados depósitos de
calcário onde talvez se pudesse fabricar o cimento para as obras
do S. Francisco.
Não é possível detalhar soluções de um problema tão
complexo, porém, sob qualquer dos aspectos que eles apresentem, as que não saírem do campo das experiências governamentais, para o do uso-gozo, cooperação e amparo indiscriminado
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das populações, não representam ainda um notável elemento de
luta contra as secas.
Só com resultados muito positivos e evidentes se consegue
alguma coisa das populações. Os mais seguros meios para isto
são: 1º) o dificil funcionamento de um grande sistema de irrigação trazido desde os detalhes das barragens até o da organização
social, ilhada dentro do sistema individualista, já pintado das
fazendas.
2º) a transformação das vazantes em sistemas alimentados
por um mesmo centro de armazenamento, que lhes aumente a
segurança, e levante o estado social pela disciplina.
A série de pequenos açudes com suas vazantes, os grandes
armazenamentos servindo a vastas áreas de várzeas planas e as
derivações para as terras vizinhas da corrente perene do S. Francisco, seriam outras grandes áreas de cultura irrigada, disciplinada e previdente, onde, aproveitando e melhorando as plantas e
mudas florestais afeitas ao clima, se formariam outras tantas
zonas capazes de conter, absorver e alimentar as correntes de
emigração que as secas despencam de todas as pequenas fazendas, refazendo-as, reeducando-as na submissão e disciplina do
canal, para que possam, voltadas as águas, refluir às suas propriedades acompanhando o renascer da flora e, com ela identificada no esforço de criar mais fundas raízes na terra seca, multiplicarem-se em frutos e populações permanentes.
Infelizmente os nossos profisionais não têm ambiente de
segurança para se dedicarem a especialidades que por si só exigem a absorção de turmas de técnicos, para adaptar, modificar e
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criar com estudos e experiências nossa própria técnica de irrigação.
O problema das secas não tem só sacrificado milhares de
vidas anônimas e preciosas; tem também abreviado a de outros
notáveis nomes, expostos à crítica sem consciência de verdadeira divisão de responsabilidade e imoladas à satisfação de pequeninas políticas.
Miguel Arrojado Lisboa, a quem o problema das secas deve o ter saído definitivamente do vago das discurssões sobre a
influência das manchas solares, da permanente dispersão das
comissões sem continuidade e da ação episódica das esmolas em
épocas de miséria distribuídas pelos chefes políticos, para o
campo da continuação dos estudos geológicos, botânicos, cartográficos, hidrométricos e outras especialidades técnicas, que por
mais incompletos que ainda sejam, nos colocaram no caminho
certo, a exigir apenas mais profundeza na identificação com o
meio – foi o mais notável, porém, não o único sacrificado em
seus interesses de fortuna e de homem de ciência e de técnica.
Eu o vi sonhar e ajudei-o a iniciar, em uma época em que
os automóveis não saíam das cidades, o sistema de estradas de
rodagem que permite hoje, pelo menos em época de secas, o
fácil acesso a cada fazenda; - eu o vi confessar-se de que o
abandono das medições continuadas das descargas de rios e o
açudamento das soluções o levariam a erros; - eu o vi cortar
caminhos em seu automóvel, fugindo, em Pombal, à pressão de
um chefe político – e senti o contraste pungente do interesse
com que indagava de mim, que voltava da região, notícias dos
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primeiros sintomas da grande crise de 1932 e da amargura com
que se queixava da injustiça de um ministro que havia dito ser
ele odiado no N.E.
Magro, esquálido, o pescoço fino dançando dentro de um
colarinho que as magníficas barbas brancas aristocráticas escondiam, foi assim a últimas vez que o vi saindo da reunião semanal
do Rotary, à porta do Palace Hotel.
Poucos dias depois morria; entretanto, o conceito que o
sertanejo fazia dele, no seu isolamento e ceticismo resignado,
estava muito melhor expresso na quadra que um famoso “cantador” improvisou em sua presença:
“As barbas deste Doutor
É como oiticica no Rio
Dá sombra a muito Senhor
E coito a cabra vadio”
Não foi ele, porém, o único, nem será o último sacrificado
à dificuldade e atração de corrigir a obra do Criador nesta parte
do Brasil.
O caminho para o aperfeiçoamento parte da submissão que
sentiram os vaqueiros e só acompanhando-os na identificação da
técnica a terra, nós conseguiremos ganhar-lhes a confiança tão
dificil e necessária a uma cooperação integral.
Quanto a mim, confesso que o mais lisongeiro conforto
que provei de meus esforços pela terra nordestina, foi a de um
anônimo canoeiro do Médio Piranhas que me recusou seu pagamento e seu nome, porque reconhecera o meu nome como
ligado aos projetados do Baixo Rio.
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RESUMO DOS DEBATES
O Sr. SILVIO FROES ABREU – O Regulamento do Instituto de Estudos Brasileiros estabelece apenas que as conferências sejam escritas. Parece, por isso que os debates não devem
ser escritos. De modo que tomei algumas notas ligeiras para
discutir e realçar certos pontos da interessante conferência que
acabamos de ouvir.
O Dr. Senna Caldas disse que os problemas das Secas do
Nordeste não é, propriamente, um problema de volume de água.
Citou Roquete Pinto, mostrando que era um problema de distribuição de água. Com mais precisão, porém, dever-se-ia dizer
que é um problema econômico de superfícies molhadas.
É certo que várias companhias estrangeiras já tem estudado as condições de irrigação do Nordeste. Mas, o que se deve
notar é que o problema, no Brasil, se apresenta, indiscutivelmente, como muito mais difícil do que em qualquer outra parte do
mundo. Quando se citam notáveis exemplos de irrigação, como
os da Índia, do Egito e da Mesopotâmia, não se leva em conta a
chatice daqueles vales daquelas grandes superfícies planas, de
fácil irrigação, e a dificuldade extrema das arcanias modeladas
do Nordeste do Brasil. É, no entanto, fundamental o problema
da morfologia do solo, e não se encontram, no Brasil, as mesmas
áreas e condições geográficas da Mesopotâmia, do Egito e da
Índia.
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Não sou técnico no assunto, mas apenas um observador,
que viajou por essa região e que tem o senso normal e comum
das pessoas que olham e procuram pensar nesses problemas.
Não sei qual o custo do metro quadrado de hectare irrigado, mas deve ser muito maior que o de qualquer outro hectare
dessas regiões do Egito, da Índia ou da Mesopotâmia. É, portanto, um problema que deve ser posto em evidência.
Antigamente, dizia-se que o problema do Nordeste não era
somente um problema de distribuição de água, porque, computando-se em 10 ou 20mm, a quantidade de água deficitária do
Nordeste, verifica-se que não é tão pequena assim, que é maior,
que é relativamente grande.
O Dr. Senna Caldas citou o caso de Portugal, região mais
ou menos seca, onde não há esse flagelo; são 500 a 600mm de
água por ano. Ora, na serra de Quixeramobim ou no Quixadá, a
média geral é de 600mm. Para o Nordeste, na zona equatorial,
600mm, representam uma deficiência muito mais acentuada do
que 500mm em Faro, Leixões e outros lugares.
O nosso problema é muito mais difícil.
Outra questão que eu gostaria de salientar é o que respeita
à civilização do canal, de que tanto falou o Dr. Senna Caldas.
Isso foi feito na Índia e na Mesopotâmia, por civilizações superiores, por ingleses dotados de muitos recursos financeiros; e a
civilização de vazantes, no Brasil, é feita por gente primitiva,
pelos habitantes do Nordeste, sem recursos financeiros.
Deve-se dizer que a nossa obra, no Nordeste brasileiro, é
muito mais importante do que essas grandes obras, como esses
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milhões de hectares, porque feita sem dinheiro, apenas com o
esforço pessoal e não com aquelas grandes organizações, que
visavam até lucros imediatos. Isso demonstra que o brasileiro,
nesta “pobreza franciscana”, está trabalhando e fazendo grandes
esforços para que o Brasil cresça.
O problema do reflorestamento não foi abordado pelo Dr.
Senna Caldas. No entanto, é da maior importância, merecendo
sérias cogitações e que nele se fale.
Realmente, fala-se em reflorestar o Nordeste. Mas o problema deve ser estudado detalhadamente, para determinadas
regiões, onde seja possível, de fato, fazer o reflorestamento. Oitenta por cento das regiões nordestinas são sertões de pedra,
regiões onde as primitivas rochas cristalinas afloram, onde a
aridez da crosta não permitiu que houvesse decomposição superficial e, portanto, onde a camada de terra arável é relativamente
pequena. Essa camada de terra arável foi, durante séculos, levada com o pó, transportada pela água que corria; e, como o declive da região é relativamente acentuado, uma grande parte ficou
desnuda, a ponto de se sentir quando se andava a cavalo, o bater
da ferradura na rocha. É um fato que não se observa em São
Paulo, no Paraná e em Minas Gerais e que se nota, freqüentemente, no Nordeste: o cavalo bate com as patas no granito.
Já o Barão de Capanema notava a grande desproporção entre a camada de terra arável do Ceará e a de Minas Gerais. Ele
entendia que, em média geral, no Ceará, pode-se considerar um
a dois palmos de terra arável. Para se dar um exemplo de Minas
gerais, ou seja, de Nova Lima, onde está situada a mina de Mor198

www.colecaomossoroense.org.br
ro Velho, basta lembrar a referência de que, aí, havia mais de
cem metros de terra decomposta, não arável, mas que se poderia
tornar arável. É, portanto, uma diferença entre 30cms e 100ms.
Há as condições de clima e uma série de outras condições
que provocam esse estado de miséria e de pobreza, em que se
encontra o nosso Nordeste.
Tenho, ainda, outra referência a fazer. Como diz o Regulamento, o Instituto de Estudos Brasileiros não é uma entidade
de elogios mútuos. Vou, por isso, tomar a liberdade de fazer
uma pequena crítica ao Dr. Senna Caldas.
Referiu-se V.EX. à importância da atuação do Dr. Arrojado Lisboa na elucidação do problema do Nordeste. Mas, por um
lapso, não fez referência de espécie alguma ao Dr. Luiz Vieira,
que, hoje, tão bela e brilhantemente dirige essa organização.
Não conheço o Dr. Luiz Vieira, não sei se está nesta sala
ou se aqui se encontra algum de seus amigos. Mas, indiscutivelmente, quando se viaja pelo Nordeste, nestes últimos anos e
se observa o trabalho que tem sido feito, não se pode deixar de
ter uma profunda admiração por esse espírito de organização e,
principalmente, por essa compreensão perfeita do complexo
problema das secas.
No entender do Dr. Senna Caldas, o problema social, o
problemas humano, o problema individual, o problema florestal,
o problema econômico, todos eles, estão bem delineados no
problema da atual Inspetoria Contra as Secas, que não é apenas
um órgão de abrir estradas ou rasgar caminhos, mas uma organização que atinge todos os problemas de civilização local. Esta é
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a sua verdadeira finalidade. Basta verificar que cuida do reflorestamento, da produção de plantas exóticas no Nordeste, dos
problemas da piscicultura, de todos os problemas econômicos,
num conjunto que forma realmente a geografia humana e proporciona a civilização do Nordeste.
Parece-me, portanto, que, falando-se do Nordeste, deve-se
pensar sempre na organização atual da Inspetoria de Obras Contra as Secas.
Outra pequenina crítica ao Dr, Senna Caldas, é que o ilustre conferencista, levado, naturalmente, como todos os homens,
pelas suas tendências pessoais, não deixou de fazer uma referenciazinha à fabricação do cimento, como influindo no problema
do Nordeste.
De fato, em princípio, as grandes obras necessitam de
grandes massas de cimento e, portanto, uma grande fábrica de
cimento no Nordeste constituiria um fator de desenvolvimento
daquela região. Mas também me parece que uma fabricação de
vulto normal é suficiente para suprir toda a procura da zona do
Nordeste. Este, entretanto, é um problema de detalhe.
Levado também pelas minhas tendências naturais, direi
que mais importante do que o cimento, seria o petróleo.
Hoje em dia, neste ano feliz, como disse o presidente Getúlio Vargas, descobriu-se o petróleo no Brasil; e descobriu-se
exatamente na faixa nordestina do litoral do país, a ponto do
diretor do Departamento da Produção Mineral criar uma nova
denominação – a da província petrolífera do Nordeste – compreendendo a faixa petrolífera que vai desde o litoral da Bahia até o
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Rio Grande do Norte. São esses os limites da faixa sedimentar
onde há possibilidades de petróleo com indícios veementes, em
toda ela.
A Bahia está cheia de petróleo; Sergipe tem dois ou três
grandes indícios; Alagoas já caiu no domínio público quanto à
existência do petróleo; Pernambuco, também.
E há uma circunstância interessantíssima: o Estado em que
nasceu o Dr. Senna Caldas, o Rio Grande do Norte, é o limite
superior da faixa petrolífera do Nordeste.
O desenvolvimento deste novo agente de riqueza, embora
situado no litoral, ou seja, na região que não sofre os efeitos das
secas, estou certo de que trará grande influência para o hinlerland, dado o aumento da riqueza do litoral, dado o atrativo da
região litorânea e, também, o preço mais acessível da gasolina.
Porque acreditamos realmente que a gasolina passe a ser mais
barata do que o é atualmente. Tudo isso fará com que se crie
novo intercâmbio, novo estado de coisas e o problema das secas
será naturalmente beneficiado com esse desenvolvimento. É
esta, pelo menos a minha convicção.
Já que estamos falando em petróleo, devo dizer que acredito piamente – agora que o problema tomou um grande surto e eu
sou bastante insuspeito para falar, porque o problema não está
absolutamente nas minhas mãos – na sua pronta resolução.
Há meses passados, eu disse aqui, causando grande escândalo nesta casa, quando fiz uma conferência sobre petróleo, que
só acreditava fosse o problema adiante, quando se o entregasse a
gente conhecedora do assunto e nós, brasileiros, com ela apren201
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dessemos afinal. Isso, repito, causou certo escândalo. Entretanto,
na última semana, o Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo
presidente Getúlio Vargas para cuidar do problema, resolveu
contratar com uma firma americana especializada, a perfuração
dos primeiros poços do Nordeste. Essa firma, pelo que já foi
divulgado, até o fim deste ano, terá vários poços perfurados,
com as mesmas condições técnicas, feitos pelos maiores profissionais dos Estados Unidos, que já estão vindo ou mesmo já se
encontram no Rio de Janeiro.
Quer dizer: o Governo, que muitas vezes resolve os seus
problemas de modo a causar aborrecimentos às grandes massas
do país, desta vez, na minha opinião, encaminhou o assunto como devia, de modo a criar no Brasil uma grande escola para que
o brasileiro continue a importante obra.
Nestas condições, acredito piamente que, dentro em poucos anos, esta civilização das vazantes, de que falou o Dr. Senna
Caldas, se transformará na civilização de caminhos, graças à
afluência de gente capaz, de gente que tem dinheiro, proporcionando a elevação do nível econômico da região.
O Sr. LAURO ANDRADE – Diante da bela conferência a
que acabamos de assistir e das palavras de absoluta justiça do
Dr. Fróes Abreu, quero trazer apenas alguns elementos para,
digamos assim, atualizar certas referências qua o Dr. Senna Caldas fez, no seu interessante trabalho.
“Por exigir a civilização do canal espírito de solidariedade,
de submissão, de cooperação a um plano anteriormente estabe202
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lecido, é que a Inspetoria de Obras Contra as Secas está instruindo e educando as populações no uso do canal”.
Realmente, a Inspetoria de Obras Contra as Secas tem uma
missão muito delicada. Ela sabe que, fora daqui, sem tem legislado mesmo antes de se construir o sistema de irrigação. Ela
sabe que assim se procede na América do Norte, em grande parte e que aqui mesmo, na América do Sul, a Argentina, nossa
vizinha, assim fez, ao cuidar do sistema de irrigação. Entretanto,
lá existem fortunas maiores, nas zonas secas, de modo que é
possível, por meio de uma lei coercitiva, estipular aquilo que o
Dr. Caldas declarou que na América do Norte se faz, dando claramente a entender que aqui também deveríamos fazer, e desde
já, estabelecendo, por lei, que o proprietário de terras use realmente da água, de forma benéfica e econômica.
Entende S. Ex. que poderíamos proceder da mesma forma
que a Argentina.
Entretanto, não é assim, porque a Argentina tem o cadastro
das propriedades, pelo qual colhe todos os elementos necessários; e só depois da coleta desses elementos, inclusive quanto às
possibilidades de água, é que se projeta e se realiza o sistema de
irrigação, a obra que se executa afinal.
Entre nós, se aplicássemos uma lei dessa natureza; se a
Inspetoria de Obras Contra as Secas pedisse, desde logo, ao Governo, uma lei semelhante; se o proprietário da terra fosse obrigado a pagar a água, mesmo que não a usasse; e ainda mais, se,
depois de três anos de pagar a água, não a usando, fosse desapropriado de suas terras – onde encontraríamos dinheiro para
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comprar as ricas terras do Nordeste, realmente muito valorizadas?
Em geral, os brasileiros pensam que as terras do Nordeste
não valem coisa alguma. Entretanto, não é assim: elas estão, ao
contrário, muito valorizadas. Atualmente, custam 2:000$000 o
hectare. Pareceria mesmo, à primeira vista, que se trata de terras
abandonadas. No entanto, são terras cujo valor potencial é tão
grande, qua atingem a esse preço.
Somente com muita diplomacia a administração da Inspetoria de Obras Contra as Secas pode agir. É portanto, de se perguntar que é que ela está fazendo?
Está procurando educar o homem no uso da água, isto é,
está, por meio de fazendas-escolas, estabelecendo um padrão
educativo. São os chamados postos agrícolas, demonstrando de
tal maneira as vantagens do uso da água, que criam um espírito
de solidariedade tal, que vai atingindo seus objetivos. Essa solidariedade não existe ainda, mas está começando a nascer. E vou
mostrar, com ligeiros dados, que a atuação da inspetoria vai
apaixonando toda aquela população pelo uso da água. Assim,
não será preciso obrigar por uma lei a grande maioria a utilizar a
água; assim não precisará o Governo comprar a terra dos grandes proprietários atuais, para subdividi-la pelos meeiros.
Atualmente, a situação é delicadíssima. Poderá dizê-lo
quem conheça o regime social daquela zona. A introdução do
uso da água apresenta aspectos especialíssimos. O Dr. Sylvio
Fróes Abreu atravessou a região e, embora rapidamente, pôde
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apreender com perfeição absoluta os aspectos peculiaríssimos do
Nordeste brasileiro.
Hoje, o proprietário do Nordeste é, em geral, dono de
grandes tratos de terra. Como referiu o Dr. Senna Caldas, o
grande proprietário usa o sistema do aforamento: entrega o terreno a foreiros, que vão pagando a renda em um terço, em geral, com a própria cultura.
O Joaquim Távora, no Ceará tem, na sua bacia, 58 foreiros
ou usuários de água. Esses 58 usuários são foreiros de três únicos proprietários. Bem se vê que é um problema muito delicado.
Que fazer, atualmente?
Desapropriar esses terrenos e vendê-los aos pequenos foreiros?
Seria o ideal. A Inspetoria não o desconhece. Mas, para se
aplicar ao Joaquim Távora essa solução, teríamos que aplicar a
todos os açudes que têm água represada e a algumas dezenas de
quilômetros de canais já construídos.
Na impossibilidade de contar com o dinheiro, vamos agir
com diplomacia e por um processo um pouco diferente: vamos
criar, como disse, o interesse máximo das populações pelo uso
da água, para que, depois, todas elas, sem serem compelidas,
aceitem a civilização do canal.
Eu disse que esses postos agrícolas são verdadeiras fazendas típicas para as áreas de irrigação.
Em 1937, no Açude S. Gonçalo, 5 agricultores já começavam a lavoura irrigada, em 24 hectares de algodão e arroz.
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No Joaquim Távora, no Ceará, também no mesmo ano, foram cultivados 102 hectares com algodão, arroz, bananeiras,
batata doce, pertencente a 58 agricultores foreiros de três grandes proprietários.
A Inspetoria está começando a civilização do canal, atacando, como disse muito bem o Dr. Fróes Abreu, todos os pontos interessantes. É a civilização da terra pelo canal, por meio da
água, mas com todo o carinho. Nada está esquecido. Não se pode, no entanto, fazê-lo em grande escala, porque para isso precisaríamos ter não só uma rede completa de canais, como, naturalmente, uma lei que compelisse ao uso da água por todos.
Isto, dada à dificuldade de dinheiro, não é possível. De
maneira que a Inspetoria de Obras Contra as Secas está, em primeiro lugar, armazenando grande massa de água. Por isso, tem
sido muito atacada e criticada. Mas o fato é que não possue dinheiro bastante para atender aos três pontos capitais ao mesmo
tempo: armazenar água, distribui-la e proporcionar vias de comunicação para a retirada do produto, não contando os outros
serviços complementares, que são variadíssimos. Está criando as
grandes massas; as maiores somas de dinheiro estão sendo empregadas nesse sentido; está educando o homem, fazendo-lhe
sentir a necessidade de usar essa água, demonstrando-lhe como
se transformam hectares de 100$000 em hectares que valem
3:000$000. Depois disso, depois de educada toda essa gente em
volta das grandes várzeas, à borda dos açudes, será muito mais
fácil prolongar os caminhos e, com esse exemplo, sadio e perfeito, alargar as zonas.
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É muito pouco. Mas, em 1937, já se tinha:
Lavoura irrigada – 300,63 ha.
Vazantes – 371,53 ha.
Portanto, já se controlava, mais ou menos carinhosamente,
o sistema de vazante muito nosso brasileiro, em 371,53 hectares.
Quando digo controlar, é tecnicamente. O tempo não me
permite maiores detalhes.
O Sr. Menotti Del Picchia, talento invulgar, certa ocasião
esteve a passeio pelo Nordeste. Não lhe ofereceram festas. Não
havia o interesse de lhe fazer elogios. Não conhecia ninguém na
Inspetoria de Obras Contra as Secas. No entanto, voltou maravilhado com o que observou. E tão maravilhado que endereçou à
Inspetoria de Obras Contra as Secas duas cartas, uma das quais
chegamos a publicar, por constituir um verdadeiro depoimento.
Em um de seus trechos, acentua os pontos que viu melhor. Não
sendo técnico, observou mais demoradamente à parte de irrigação e os serviços complementares terminando por chamar os
agrônomos que trabalham naquela região de verdadeiros apóstolos.
Ficou encantado pelo modo por que cada um daqueles
homens executava uma experiência técnica qualquer de agronomia, com o maior carinho, como se fora coisa divertida, de
verdadeira distração. Pareceu-lhe que a maior satisfação de
agrônomo era realizar aquele trabalho de técnica agrícola.
Um dos aspectos interessantes do trabalho da Inspetoria de
Obras Contra as Secas é a colonização.
Ela está realmente fazendo um pouco de colonização.
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Na Colônia 5 de Julho, em Palmeira dos Índios, Estado de
Alagoas, 89 colonos cultivam 385 hectares, divididos em 185 de
algodão, 121 de milho e feijão consorciados, 38 de mandioca, 48
de mamona e 2,37 de arroz.
Nessa fazenda-tipo está se encaminhando um assunto muito interessante: escolas para operários e escolas para agricultores.
Aliás, o nome “escola” é, no caso, realmente, um tanto
pomposo. Trata-se apenas de um curso prático, cujo fim principal é não deixar essa gente afastada, como acontecia antigamente.
Aproveitamo-nos da experiência do passado, afim de que
esses homens não mais repitam que não se querem misturar com
o Governo.
Procuramos levar-lhes a nossa cooperação de um modo inteligente. Em primeiro lugar, fazemos, realizamos na sua presença, para lhes mostrarmos o que se pode fazer nos nossos postos agrícolas. Porque o Doutor que ali aparece, dizendo que pode fazer, mas não fazendo, não é acreditado.
A demonstração é realizada com a máxima perfeição e
simplicidade, sem escândalo, sem a preocupação de aspecto
técnico exagerado. Isso feito convidam-se a todos aqueles proprietários em derredor, dos grandes aos pequenos, a comparecerem ao nosso curso prático, a fim de assistirem a esses ensinamentos. No próprio campo, no terreno, esses assistentes recebem
aula de monocultura com interesantes e práticas demonstrações.
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E, coisa notável, a freqüência é extraordinária. A respeito,
possuímos flagrantes fotográficos, que não mentem nunca. Esses
homens, atualmente, caminham léguas e léguas para virem ao
posto agrícola conversar com o Doutor, que é um homem acessível para eles, porque não usa paletó, está em mangas de camisa, com as mangas arregaçadas, a fim de ficar bem à vontade, e,
assim, esses homens não se sentem mal ao se apresentarem sem
gravata e com a roupa da gente simples do interior. O resultado
é que já existe verdadeira camaradagem entre eles e os agrônomos, que já se contam em número de trinta e alguns, em toda
aquela população.
Esses agricultores em 1937 fizeram 418 visitas aos postos
agrícolas em funcionamento, para coletar dados, para obter ensinamentos, para resolver casos, para fazer consultas, como se
fossem a um médico.
Tais escolas práticas da agricultura dão, portanto, assistência direta. E o caso vai se tornando diferente, porque os que as
visitam e saem bem impressionados, são os primeiros a pedir a
assistência direta à sua propriedade. Antigamente não era assim,
quando se procurava fazer alguma coisa nesse sentido, notava-se
sempre a recusa por parte do agricultor.
– Qual... Não quero que o Governo entre na minha propriedade, porque vem atrapalhar toda a minha vida, desorganizar o
meu regime, trazer novos hábitos sociais, coisas que complicam
a vida do operário.
Hoje, não! São eles mesmos que pedem a assistência da
repartição do Governo.
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Existem técnicos, existem arados, existe pessoal subalterno. E assim, foi dada, por esses técnicos, assistência direta a 62
agricultores.
Também se faz empréstimo de máquinas. A distribuição
de mudas e sementes é aos milhares. Se referisse a quantidade,
pareceria exagerado. Infelizmente, no momento, não possuo
dados, mas posso afirmar que, anualmente, a distribuição atinge
a toneladas de sementes. E é feita, em geral, em quantidades
mínimas, desde as hortaliças até ás plantas forrageiras.
Como disse, faz-se o empréstimo de máquinas, que hoje
não causam mais estranheza em muitas culturas do Nordeste.
Falam por mim, no particular, a Paraíba do Norte e o Rio Grande do Norte, que estão progredindo formidavelmente graças à
moto-cultura. Hoje ninguém pensa mais em amanhar a terra com
a enxada. Na maioria daqueles lugares, revolve-se a terra com o
arado. O beneficiamento pelo solador é hoje coisa absolutamente aceita.
Por outro lado, a Inspetoria está incetivando a formação de
cooperativas. O espírito isolado do homem do Nordeste, de cuja
civilização se poderia fazer um paralelo – como o fez muito bem
o Dr. Senna Caldas – com o índio, isolado, não vivendo em associação, sempre desconfiado de que outros mais sabidos pretendem tirar-lhe o que possue, está desaparecendo.
Eu poderia citar, já agora, diversas cooperativas de gente
pobre, organizadas graças aos ensinamentos da Inspetoria.
O Dr. Senna Caldas citou, como exemplo, o açude Cedro.
No entanto, esta obra não pode ser comparada, de forma alguma,
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com os açudes construídos modernamente. Entretanto, o mal
ficou apenas de origem. É preciso que não se critique o passado.
Dizendo-o, não me refiro a S. Exa, que também não o criticou,
mas a público em geral.
Quando se construiu o açude Quixadá, os técnicos não cogitaram da questão da quantidade d’água; não procuraram verificar se a água que nele cairia seria suficiente para enchê-lo.
Escolheram, por acaso, uma região onde eram necessárias apenas grandes barragens para fechar a bacia que se constituiria no
açude a encher. Várias obras de arte foram feitas, ainda hoje
citadas como belíssimas. Contudo, sob o ponto de vista técnico
de irrigação, está longe de ser coisa perfeita, porquanto um açude que deveria irrigar uma superfície de 1.000 hectares, não beneficia nem 200. Não havendo lei alguma sobre irrigação – como não há até hoje – apesar de construído no tempo do Império,
não conseguiu aproveitar tecnicamente, nem 200 hectares. Embora arrendado e cobrando-se taxas, acham-se irrigados apenas
167 hectares. Por ali se encontram, se não me engano, 8.000
cabeças de gado, vivendo em regiões não cultivadas, onde o
elemento água se perde, formando vastos capinzais. Se houvesse
legislação a respeito, o Quixadá teria sido o primeiro exemplo.
Como disse, dada a falta de recursos, o Governo não pode
comprar essas terras. E se tivesse a obrigação de o fazer, no
Quixadá teria de adquirir toda a bacia e não haveria dinheiro
suficiente para isso.
Por isso, o meio mais prático de resolver o problema, é
apaixonar as populações, criando-lhes um clima – digamos as211
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sim – favorável à irrigação. Feito isso, toda aquela gente vem
pedir água, pagando-a até, da mesma maneira por que aqui requeremos uma pena d’água. O Dr. Senna Caldas referiu-se a
casos em que os açudes têm grandes profundidades, mas não
beneficiam bacias de irrigação logo a jusante e que só depois de
grande distância podem servir a açudes pequenos.
A questão não está fora das cogitações da inspetoria de
Obras Contra as Secas. Em primeiro lugar, porém, ela está tratando dos açudes que proporcionam irrigação imediata. O Açude
Gargalheiras é, no caso, um padrão. Referiu-se também o ilustre
conferencista ao baixo- Piranhas.
O problema desta zona está sendo resolvido pela forma por
que o deve ser, isto é, de cima para baixo. Sendo um rio de regime muito irregular, precisa antes de tudo tê-lo regularizado.
Para isso a Inspetoria está construindo barragens no alto Piranhas. Regularizado esse regime, será aproveitada uma várzea de
20.000 hectares – a Várzea do Souza, fertilíssima, magnífica,
uma verdadeira maravilha. E depois se estabelecerá o regime
para o rio. As sobras serão aproveitadas, adotando-se a solução
que o Dr. Caldas indicou – aliás muito bem pensada – ou outra
qualquer outra, semelhante.
A inspetoria está preocupada também com a transformação
do meio social, com a identificação daqueles a quem procurava
levar a civilização da água, ou sejam as populações locais.
Quem percorre os serviços da inspetoria tem a confirmação do que digo. Ela planta, ao lado de cada açude, a sede de
futuras cidades mais ou menos modelares, com serviços públi212
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cos e sociais, como escolas, rede de água filtrada e esgotos, proporcionando-lhes, portanto, educação, higiene e até cinema educativo.
Essas populações já se habituaram a tratar com os que estão a serviço na Inspetoria de Obras contra as Secas. Não é o
mesmo que acontecia. Sou bem antigo ali, embora então tenha
sido do tempo do Dr. Caldas. Sou de 1920. Hoje a população
procura ouvir conselhos e ensinamentos do serviço oficial.
Com isso não estou realçando o presente para recalcar o
passado. Absolutamente! Esse não é o meu propósito. Antigamente não era possível conseguir o que hoje se obtém. O problema ainda estava em início e a experiência era pequena. Não
era viável a criação do ambiente propicio. Só hoje, pela experiência acumulada, é que se está conseguindo criar esse clima,
esse ambiente social propicio à aceitação do uso da água.
O Sr. RAUL DE SENNA CALDAS – Desejo apenas atacar alguns pontos de mais interesse, ou melhor, aqueles que foram mais criticados pelos Drs. Fróes Abreu e Lauro Andrade.
O Dr. Fróes de Abreu referiu-se a uma injustiça que eu teria praticado em relação ao Dr. Luiz Vieira, como um esforçado
na resolução do grande problema. O seu nome constava da minha conferência, mas, depois, eu o risquei. Assim procedi porque tive a preocupação de não fazer elogios a vivos. É muito
difícil e ninguém o sabe melhor do que eu. Fiz a defeza do Dr.
Arrojado Lisboa porque, assim procedendo, fazia a defesa da
própria Inspetoria de Obras Contra as Secas, da qual fiz parte e
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de cujo ambiente, naquele tempo, guardo as melhores recordações. Por isso reconheço-lhe os defeitos e sei de suas dificuldades.
O Dr. Fróes Abreu frizou muito bem que o problema das
secas do Nordeste é um dos maiores no gênero, ou talvez o de
mais difícil solução no mundo.
Quando estive nos Estados Unidos, depois de ter servido
na Inspetoria de Obras Contra as Secas, certa vez, conversando
com um engenheiro a respeito de coisas de irrigação, referi-me
aos rios do Nordeste. Disse-me ele que nos Estados Unidos os
rios não têm regime tão torrencial como os do Nordeste. Lá, não
secam completamente. Resta sempre certa descarga. Ademais,
na época de frio há menor evaporação.
Pois bem, a expressão usada por esse engenho americano,
em relação aos nossos rios, foi a seguinte:
– Os rios do Nordeste brasileiro são muito mais difíceis de
manusear do que todos os outros rios.
E o são, realmente, porque há épocas em que a descarga é
extraordinariamente grande – como assinalou o Dr. Fróes
Abreu, escoando-se em horas apenas. Por isso, o armazenamento de água, em certos açudes do Nordeste, tem que suportar, às
vezes, três anos de secas. Alguns açudes, por exemplo, são construídos para irrigar áreas de 2 a 3.000 hectares. Se os rios que
alimentam os açudes não correm durante dois anos – e sabemos
que passam épocas assim – naturalmente há necessidade de armazenar muita água, em um ano, para se gastar em três. Se, pelo
menos durante um ano, dessem descargas, certamente não seria
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necessário armazenar tão grande volume, mas apenas a metade
ou um terço.
Foi por isso que aludi ao armazenamento da descarga do
baixo Piranhas, propriamente, e não de seus afluentes. Porque os
afluentes do Piranhas, rios menores, passam muitas vezes dois
anos sem dar descarga, sem água, enquanto que, do Piranhas,
não há exemplo de ter passado um ano assim.
Na Inspetoria não se conhece qual a descarga mínima desse rio, mas sabe-se que todos os anos existe.
Ora, um rio dessa ordem facilita o problema do armazenamento, porque todos os anos o refaz em alguma porção, exigindo, por conseguinte, um armazenamento muito menor.
Não fiz injustiça ao Dr. Luiz Vieira. S. Ex. foi para a Inspetoria de Obras Contra as Secas e lá se fez. Estudou o problema
in loco, na ocasião, em que teve contato com ele. É um estudiodo e, sobretudo, um espírito organizador. Mas, é preciso acentuar as falhas que o serviço apresenta. Não critico com o espírito
demolidor. Quero aprender com a inspetoria, pois já estou afastado do problema e fora do trato dessas coisas. É preciso, porém,
ver as coisas claramente, para poder resolvê-las devidamente. E
a melhor maneira de se chegar a esse objetivo, é dizer que elas
estão erradas, e trabalhar para concertá-las.
Quando elogiei o Dr. Arrojado Lisboa, defendi a Inspetoria. Porque todas as críticas que lhe são feitas, recaem sobre os
seus engenheiros, portanto, sobre o Dr. Arrojado Lisboa. Quando amanhã se disser que a administração atual da inspetoria não
fez isso ou aquilo, a censura recairá sobre o Dr. Luis Vieira e
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ninguém procurará saber das dificuldades que ele teve. Então,
será a ocasião de se defender o Dr. Luiz Vieira.
O Dr. Sylvio Fróes Abreu – Agora é a ocasião de se defender a orientação. Risque-se o nome do Dr. Luiz Vieira e digase: “a orientação”. Não quero saber quem é.
O Sr. RAUL DE SENNA CALDAS – A Inspetoria de
Obras Contra as Secas tem feito o que é possível no Nordeste.
Sobre a questão florestal, queria fazer uns comentários ligeiros, mas, devido ao adiantado da hora, deixo-a de lado.
Relativamente ao cimento, o Dr. Sylvio Fróes Abreu, mais
profundo em matérias de geologia, tem certamente razão. É preciso, porém, não esquecer que o problema do transporte do cimento tem grande importância, é essencial.
Sobre o petróleo, só posso dizer que concordo inteiramente
com tudo aquilo que foi dito por S. Ex.
Respondendo ao Dr. Lauro Andrade, devo dizer que os
dados por S. Ex. apresentados são muito interessantes. Só me
resta acentuar que o número de hectares livres é ainda muito
pequeno em relação aquilo que esperávamos, mas já é muito em
relação ao que a Inspetoria está podendo fazer. Porque, sem legislação que compila e apenas lançando mão de métodos realmente convincentes, atrair toda essa gente que vem há séculos
trilhando rota inteiramente diferente e errada, efetivamente é
muito difícil.
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O Dr. Lauro Andrade – Só apóstolos.
O SR. RAUL DE SENNA CALDAS – Realmente, só
mesmo apóstolos. É o termo que cabe.
Naturalmente, a minha autoridade é muito pequena para o
dizer.
Terminando, agradeço ao Sr. Presidente, aos debatedores e
às pessoas presentes, a atenção que me dispensaram.
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AS SECAS NA COLÔNIA E NO IMPÉRIO
Em 1903, revoltado com o despreso indefensável, a que os
governos relegavam ao pobre sertanejo do Nordeste, o desembargador Felipe Guerra escrevia a seguinte objurgatória:
“O bode e o burro têm dado mais vida ao sertão, têm concorrido mais para o seu progresso e têm amparado mais nas calamidades, do que todos os maus governos que têm abandonado
aos seus próprios recursos a população sofredora das ultimas
secas”.
Era o desabafo de um homem do sertão, cansado de clamar
pela ajuda oficial ao secular problema do Nordeste, afim de não
se repetir o que sempre sucedia: chegarem uns minguados recursos, na hora das desgraças; depois, nada se fazia de permanente,
capaz de prevenir os efeitos terríveis de futuras calamidades,
que viriam infalivelmente. Era uma espécie de caridade do copo
de água...
Na era colonial, apesar daquela “preocupação dos sertões”,
de que fala Oliveira Viana, “sorte de obcessão dos nossos centros administrativos”, nada se fez de concreto, em prol da solução do problema das secas, cujas crônicas bem tristes são guardadas pela história. E não faltam relatos muito bem documentados e objetivos, tanto para o Ceará, Rio Grande do Norte ou
Paraíba, centros do fenômeno, mostrando o inteiro abandono.
Gente morrendo como gado.
Também é certo que no tempo do Império não se realizou
nenhum estudo, nem se tomou providência realmente sistemáti219
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ca e preventiva. Eis porque o mesmo desembargador Felipe
Guerra pode declarar, em seu livro “Secas contra a Seca”, que
“na calamitosa seca de 1877 a 1879 se achava o Nordeste completamente desapercebido”, adiantando que “medidas tardias,
incompletas, errôneas, possíveis no momento, foram postas em
prática”. Adianta, mais, esse velho conhecedor dos problemas
do Nordeste, que não fora à magnanimidade de Pedro II, o
monstruoso crime do abandono das populações à sua própria
sorte se teria consumado. (Ainda o Nordeste, p. 63/64).
Veio encontrar-nos a República, por conseguinte, sem uma
ação positivamente prática, a respeito do secular problema.
Rui Barbosa, ministro da Fazenda do Governo Provisório,
declarava, em 1890:
“As despesas com os Estados aflingidos pela seca formam,
no orçamento, uma voragem, cujas exigências impõem continuamente ao país sacrifícios indefinidos. Elas reclamam do governo a mais severa atenção, porquanto, firmadas como parece estarem, numa situação de cronicidade, perpetuada de ano a ano e
acumulando sacrifícios improdutivos, se tornou uma causa permanente de desorganização orçamentária, a que os mais prósperos exercícios financeiros não poderiam resistir. Cumpre que a
política republicana, apenas consiga desvencilhar-se dos grandes
problemas que envolvem a sua inauguração, busque penetrar
seriamente as regiões obscuras dessa parte das nossas finanças e
descobrir a esse problema solução mais inteligente e menos detrimentosa para os contribuintes”.
Essas providências ainda tardariam.
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A TRAGÉDIA DAS SECAS
Até a queda do Império e nos primeiros tempos da República, salvo raras exceções, o que se havia realizado de combate
às secas do Nordeste era devido à iniciativa privada.
Euclides da Cunha, nos seus “Contrastes e Confrontos”,
capítulo “Plano de uma Cruzada”, mostrando como éramos imprevidentes em face da calamidade certíssima das secas, aludia a
medidas administrativas “que apenas paliam os estragos” e apesar de atingirem as secas um quinto do Brasil, só impressionavam quando apareciam, numa eterna e monótona novidade. Então, a alma nacional, de chofre comovida, ostentava o seu velho
sentimentalismo incorrigível, desentranhando-se em subscrições
e em sonetos, os poderes públicos comparavam sacos de farinha
e organizavam comissões...
Por sua vez, mostra-nos José Américo de Almeida (“A Paraíba e seus problemas” 1ª edição, p. 254) que até 1845 a assistência oficial consistia na distribuição de esmolas. Parte das verbas de socorro aos flagelados eram empregadas na construção de
igrejas e cadeias, naturalmente para dar serviço ao povo, que se
aglomerava nas localidades mais próximas do litoral, constituindo focos de epidemia.
A partir daquela época, passou o governo a aplicar os retirantes em serviços de açudes e estradas. Mas eram obras, escreve o mesmo José Américo, dirigidas pelos chefes políticos locais. Além de consumirem avultadas quantias no interesse parti-
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dário, não obedeciam as necessárias condições técnicas, desaparecendo aos primeiros invernos.
Fato que ainda hoje ocorre com certos auxílios do governo,
digno de melhor aplicação...
Mas voltando àqueles tempos, até 1877 não havia, segundo
o escritor paraibano, um só desses pequenos benefícios no interior. De sorte que, declarada a seca horrorosa, de que dão notícia
todos os cronistas dos vários Estados nordestinos, não existiam
medidas preventivas, mas unicamente o desamparo.
Se nós recorrermos aos livros de Rodolfo Teófilo, para o
Ceará, de Felipe Guerra e Teófilo Guerra, para o Rio Grande do
Norte, aos escritos e discursos de Eloi de Souza, não muda o
diapasão.
O horror dessas calamidades não decorria tanto da falta de
recursos monetários. Por vezes existiam. A desgraça maior vinha da inexistência de meios que assegurassem água e alimento
às populações e aos animais.
Eis a maior tragédia, documentando a nossa incúria quando os açudes, para não falar em outras medidas, constituíam
salutar previdência. Aires do Casal, citado por Eloi de Souza,
narra que o capitão Nobre de Almeida, de Pernambuco, dono de
muitas fazendas na Paraíba e Ceará, morreu no sertão, com a
família, por causa da seca de 1791 a 1793. E o capitão mór
Francisco Gomes da Silva, dono de abastada casa no Seridó,
teve de emigrar para o litoral, a pé, levando os escravos e o resto
dos haveres, inclusive sacos com moedas de ouro e prata...
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Era preciso traçar um plano sistemático e levá-lo a efeito.
No Império houve quem falasse nos açudes, nas estradas, nos
poços. Faltou a execução que seria de esperar, salvo casos esporádicos.
Nos começos da República e mais por diante, a iniciativa
privada foi muito superior aos esforços governamentais. Estes
viriam depois. Mas ainda hoje, deixaram a desejar, menos por
culpa do órgão especializado, do que pelas migalhas de verbas
que lhes dão.

AS SECAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA
É sabido que o governo imperial gastou 72 mil contos de
réis com socorros enviados ao Nordeste, na seca de 1877-79,
mas “sem deixar um traço duradouro dessa despesa” (José Américo de Almeida); que em 1888 dispensou mais 15 mil contos
em socorros também meramente paliativos. Não havia previsão,
critério de sistematização e continuidade dos esforços. Aplicavase o remédio só na hora da crise. Passada esta, ninguém se lembrava mais das agonias presenciadas...
Oliveira Viana procura explicar esse descuido pelo problema secular do Nordeste, como resultante do que ele chamou a
princípio de “fase bovarisante” da elite política do Brasil, afastada dos problemas imediatos da terra, do homem, do povo,
apegada à cultura e aos assuntos dominantes no mundo europeu
ou norte-americano. Essa cultura a que ele denominou, em seu
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último livro, de formadora de “mentalidades marginais”, desvinculadas de nossos problemas concretos.
É uma explicação sem dúvida razoável. Mas talvez tenha
pesado, igualmente, a relativa pequena importância e o afastamento enorme dessas províncias, muito fora da órbita palaciana.
O Sr. Eloi de Souza, no seu afamado discurso de 28 de novembro de 1906, na Câmara dos Deputados, ainda oferece outra
explicação, discordando do critério geográfico e vai buscar as
causas do nosso retardamento no passado de lutas da fase colonial, em que tivemos o solo por duas vezes invadido. Daí resultou maior demora no povoamento e a criação de um regime econômico-social que mais tarde motivaria reações políticas diversas.
Pelo que conseguimos apurar, as primeiras providências
oficiais mais concretas e ordenadas, no âmbito federal, relativamente ao combate as secas, datam da presidência Rodrigues
Alves. Com efeito, era criada, em 1904, a “Comissão de Açudes
e Irrigação” com sede no Ceará, organizada a 2 de maio. E para
o Rio Grande do Norte se instituíam a “Comissão de Estudos e
Obras contra os Efeitos das Secas”, tendo a seu cargo, igualmente, construir a Estrada de Ferro de Natal a Ceará Mirim, conforme instruções de 23-2-1904, sob a chefia do engenheiro José
Matoso Sampaio Correia, e a “Comissão de Perfuração de Poços”, a cargo do engenheiro Pereira Reis. Trouxe este, dos Estados Unidos, uma perfuratriz “Pierce” e também o respectivo
mecânico, Sr. Guilherme Mooney, sendo iniciado o primeiro
poço em Nova Cruz, a 3 de Outubro de 1904, que por sinal não
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deu resultado satisfatório. Depois, passaram as perfurações para
a capital, com pleno êxito.
Ao engenheiro Sampaio Correia endereçava o Dr. Felipe
Guerra, em 1904, longo e fundamentado memorial, em que mostrava como a população vivia em completo abandono do poder
público. E justificava: “Para não sermos taxados de suspeitos, ou
exagerados, podemos dizer: examinai os atos legislativos do
Estado e das municipalidades, examinai o serviço da administração pública estadual ou municipal dos últimos dez anos: garantimo-vos que não encontrareis um só que trate de uma medida,
uma providência, um melhoramento, que diga respeito ao bem
estar do comércio, da lavoura ou de qualquer outra indústria no
Estado, a não ser um diminuto empréstimo à lavoura do açúcar,
feito em apólices ao portador, desvalorizadas, e que, por ilegais,
o governo federal obrigou a recolhimento!” (Secas contra a seca).
Esta era a situação...

EM MARCHA PARA A I.F.O.C.S.
Não se poderá fazer um estudo completo sobre o Nordeste
brasileiro, sem dar uma posição de destaque a antiga Inspetoria
Federal de Obras Contra as Secas, hoje Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas.
Seu papel civilizador, sua missão indiscutível de bandeirismo, rasgando estradas, fixando populações, através dos açu225
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des e poços, os seus estudos magníficos, por uma plêiade segura
de técnicos, não podem nunca ser obscurecidos pela paixão.
Seus primórdios podemos buscar na fusão procedida, em
1906, das Comissões do Ceará e Rio Grande do Norte numa
“Superintendência de Estudos e Obras contra os efeitos das Secas”, tendo por sede o Ceará.
Era ministro da Viação Lauro Müller e a direção do novo
órgão iria caber a Antonio Olinto dos Santos Pires (Portaria até
7 de maio de 1906)
Procuremos no Dr. Eloi de Souza (“O Calvário das Secas”,
p. 101) um histórico do que se sucedeu. Pouco depois de assumir o governo da República, o Dr. Afonso Pena, confirmando as
promessas feitas na plantaforma lida em 12 de outubro de 1905,
mandava chamar o então deputado pelo Rio Grande do Norte, a
fim de estudar planos para solução definitiva do problema do
Nordeste. E horas depois era ele convidado pelo Dr. Miguel
Calmon, Ministro da Viação, para um entendimento a respeito.
Ficaram então combinadas às linhas gerais da futura organização de uma Inspetoria, destinada a superinteder os serviços necessários.
Foi então o Dr. Eloi de Souza encarregado de redigir o regulamento desse novo órgão, sendo-lhe marcado um prazo de 15
dias. Dando-lhe ser a matéria familiar, depõe o mesmo deputado, apresentou o trabalho num terço do tempo, isto é, em 5 dias.
Entendeu o ministro da Viação de submeter o trabalho a
vários técnicos: Orville Derby, Euclides da Cunha, Paulo Queiroz, Gravatá, Francisco Sá e Sampaio Correia, que ofereceu um
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substituitivo. Mas nesse vai e vem, morreu inesperadamente
Afonso Pena.
Aliás, José Américo de Almeida (A Paraíba e seus problemas, p. 268) informa que o velho presidente não foi favorável
a causa do Nordeste. De sua visita ao Quixadá, formara uma
convicção contrária a açudagem, sendo, entretanto, inclinado à
viação férrea.
Felipe Guerra (“Ainda o Nordeste”) esclarece que nos últimos tempos o velho presidente se convertera à causa da açudagem do Nordeste.
Como quer que seja, uma portaria de 16 de setembro de
1907 suprimiu a Superintendência de 1906, restaurando a Comissão de Açudes e Irrigação.
E não faltou quem atacasse acrimente o velho Afonso Pena
pelo fato de, ao mesmo tempo em que nada saía de concreto, em
proveito do Nordeste, promover-se, na Capital do País, uma
Exposição Nacional, na praia Vermelha, sendo convocado para
dirigi-la o Dr. Antonio Olinto, o mesmo engenheiro da Comissão de Secas...
Mas o Dr. Eloi de Souza depõe que do Dr. Miguel Calmon, poucos dias antes da morte de Afonso Pena, recebia toda a
papelada sobre o seu projeto de combate às secas, para o fim de
emitir parecer sobre as modificações propostas.
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A “I.O.C.S.”
Se a lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 (governo de
Rodrigues Alves) autorizava um conjunto de medidas sistematizadas contra os efeitos da seca, se Afonso Pena (15-11-1906 –
14-6-1909) se preocupou com o problema, tendo mesmo feito o
Sr. Eloi de Souza elaborar o primeiro regulamento de uma Inspetoria de Secas, contudo, foi com Nilo Peçanha completando o
tempo de mandato de Afonso Pena (falecido em 14-6-1909) e
certamente graças ao seu ministro Francisco Sá, que tivemos o
primeiro amplo decreto sobre a importante matéria.
Esse decreto, que tomou o n. 7.619, de 21 de outubro de
1909, criava uma divisão especial no Ministério da Viação e
Obras Públicas, intitulada “Inspetoria de Obras Contra as Secas”, com a finalidade explícita de centralizar e unificar a direção dos serviços, em toda a zona assolada pelas secas, visando,
ao mesmo tempo, a execução de um plano, bastante amplo, de
combate aos efeitos das irregularidades climatéricas.
Semelhante regulamento, segundo depõe o Dr. Eloi de
Souza, “apenas modificado na parte administrativa e suprimidos
os artigos referentes à localização definitiva dos retirantes nas
zonas beneficiadas pela açudagem e drenagem dos vales encharcados, era, em tudo o mais, o projeto que havíamos apresentado”. (O Calvário das Secas, pág. 102).
Ele era devido à lembrança do Dr. Francisco Sá, então Ministro da Viação, o qual, uma vez empossado na referida Pasta e
não encontrando o projeto, Eloi de Souza na sua secretaria,
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mandou indagar do paradeiro do mesmo por intermédio de Graco Cardoso ao seu autor, que no dia seguinte lhe mandava o esboço, o substitutivo Sampaio Correia e demais documentos.
Coube a direção da Inspetoria inicialmente ao engenheiro
Miguel Arrojado Lisboa, a quem devemos a iniciativa de haver
contratado competente corpo de grandes técnicos estrangeiros e
nacionais para estudo dos problemas do Nordeste na própria
região, segundo um amplo e justo critério, que o próprio Arrojado Lisboa se encarrega de explicar, no preâmbulo do trabalho de
Roderic Crandall:
“Todos esses trabalhos permitirão abranger, em conjunto,
as condições diferentes das regiões flageladas, sob os seus vários aspectos, geográfico, geológico, climatérico, botânico, social e econômico e assim poderá a Inspetoria traçar o programa
dos seus serviços apoiada em fatos de pura e real observação no
terreno”.
E acrescentava o saudoso engenheiro:
“A todos os profissionais competentes que colaboram nos
seus serviços dá a Inspetoria à máxima liberdade de pensamento
e exposição, facilitando, assim, ao estudo e apreciação dos que
se interessam pelo problema das secas, todos os elementos que
resultam da observação pessoal daqueles a quem cabe a responsabilidade dos seus escritos”.
Devemos a esse critério cientifico de planificação, a essa
feliz escolha de técnicos, uma série de grandes estudos sobre o
Nordeste, ainda hoje valiosíssimos, nos quais pontificam o pró-
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prio Arrojado Lisboa, Crandall, Horace Small, Ralph Sopper,
Alberto Lofgren, Waring e tantos outros.
É oportuno esclarecer, que pouco depois, o decreto 9.256,
de 28-12-1911 criava uma repartição especial, a I.O.C.S. sendo
os serviços tornados permanentes.
A “I.F.O.C.S.”
De acordo com a legislação que a criara, tinha a I.O.C.S.
vastas finalidades: 1) estudo sistematizado das condições meteorológicas, geológicas, topográficas e hidrológicas das zonas semi-áridas; 2) observações dos fenômenos meteorológicos, especialmente pluviométricos e medições diretas dos cursos d’água;
3) conservação e reconstituição de florestas; 4) estradas de rodagem e de ferro, facilitando transportes e comunicações; 5) perfuração de poços tubulares ou artezianos; 6) estudo de pequenos
açudes particulares, devendo a União concorrer para a sua multiplicação, com prêmio sobre a metade da importância do custo
total; 7) estudo e construção direta, pela União, de açudes públicos; 8) barragens submersas; 9) drenagem dos vales alagadiços;
10) outros trabalhos, como piscicultura, hortos florestais, etc.
Eram providências que os estudiosos do problema de há
muito vinham preconizando. E que, os particulares, tanto quanto
possível, procuravam levar a efeito.
No seu livro “Ainda o Nordeste” o desembargador Felipe
Guerra (p. 39/40) mostra como, no Rio Grande do Norte, muito
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antes de qualquer serviço oficial, já a iniciativa particular cuidava do problema, construindo açudes, barragens submersas “escama de peixe”, etc. E diz possuir uma “escritura de ajuste para
construção do açude do rio das Corôas, como abaixo de declara”, lavrada por 17 condôminos e confrontantes, um dos quais o
Dr. Luis Gonzaga de Brito Guerra, seu pai, aos 2 de dezembro
de 1860. Esse documento encontra-se hoje em nosso poder, sendo muito curioso como regulamento de condomínio, inclusive
quanto à pesca.
O mesmo Felipe Guerra, quando deputado estadual pelo
Rio Grande do Norte em 1892-1893, apresentava um projeto de
lei concedendo aos particulares que construíssem açudes com
isenção do pagamento de certos impostos sobre indústria pastoril e agrícola, em limitado espaço de tempo. É verdade que não
passou, achando um seu colega que “redundava em proveito de
alguns particulares”. (Secas contra a Seca, p. 114).
Mas voltemos a então I.O.C.S., depois I.F.O.C.S., e hoje
D.N.O.C.S.
Depois do regulamento de 1909, veio o doc. n. 9.256, de
28-12-1911 que atribuiu à Inspetoria o caráter de repartição
permanente com a mesma denominação de I.O.C.S, deixando
entretanto a sua diretoria, a 14-8-1912, o engenheiro Arrojado
Lisboa, que seria sucedido pelos Srs. Aarão Reis, José Aires de
Souza, José Luiz Mendes Diniz, para falar só nos primeiros,
anteriores à volta de Miguel Arrojado Lisboa, no governo Epitácio Pessoa.
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Viriam novas reformas com os decretos 11.474, de 3-21915; 12.330, de 27-12-1916 e 13.687, de 9-7-1919, esta última
introduzindo a nova denominação que vingaria por tantos anos:
IFOCS: 14.102, de 17-3-1920 já no governo Epitácio Pessoa,
assim como a lei n. 3.965, de 25-12-1919 conhecida como Lei
Epitácio Pessoa, o decreto 14.102, de 17-3-1920 e o 16.403, de
12-3-1924 do Sr. Artur Bernardes, a quem devemos terrível golpe nas obras do Nordeste.
Destas, sem dúvida, a mais importante é a Lei Epitácio
Pessoa, de 1919.

PREPARAÇÃO DA LEI EPITÁCIO
Não há negar que a planificação dos trabalhos da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, desde o início, foi exemplar. Muito serviço ainda hoje, aqui no Brasil, não tem esse critério racional que presidiu ao sistema de organização dessa entidade.
Mas uma coisa foi observada desde logo, a falta de suficientes verbas, impedindo o desenvolvimento do plano. Com efeito, em 1909, primeiro ano desse órgão, foi às despesas de 446
contos de réis; em 1910, de mil e noventa e nove contos; em
1911, de dois mil trezentos e quarenta e dois contos. Simples
migalhas.
Logo compreendeu um parlamentar conterrâneo, o Dr.
Eloi de Souza, que esses pequenos recursos não permitiriam
232

www.colecaomossoroense.org.br
absolutamente a realização dos grandes planos traçados para a
redenção do Nordeste. Pronunciou, então, um discurso que teve
grande repercussão, apresentando e justificando, perante a Câmara dos Deputados (sessão de 30 de agosto de 1911) um projeto sobre a construção de obras de irrigação no Nordeste brasileiro, devendo essas despesas correr à conta de uma “caixa especial”, intitulado “Fundo de Irrigação”. Constituíam-se os seus
fundos pela maneira que indicava, inclusive percentagem sobre
a receita geral da República durante dez anos, percentagem de
5%, facultativa, sobre a receita dos Estados interessados, em
troca de serviços em seu território, vendas de terras, rendas das
terras irrigadas, etc...
Dizia, no seu discurso, o deputado pelo nosso Estado: “estamos diante de um problema para solução do qual gastar muito
e o mais depressa possível, é obter mais cedo as vantagens das
quantias só assim utilmente empregadas”. E pouco adiante: “até
aqui, para discutir no domínio dos fatos, a região do Nordeste
brasileiro, onde as secas periódicas determinaram a construção
de obras defensivas contra os seus efeitos, tem consumido alguns milhares de contos sem proveito equivalente”.
Mas suas palavras não encontraram o desejado eco, senão
no meio dos técnicos, uma vez que, por esse ou aquele motivo, o
projeto não se tornou lei.
É certo que o geólogo Roderic Crandall o defendeu, com o
peso de sua grande autoridade, em carta ao “Jornal do Comércio”, do Rio, edição de 22-11-1911 (ver “O Calvário das Secas,
p.193) e também Geraldo A. Waring, igualmente norte233
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americano, chefe geólogo da Inspetoria, em carta ao Dr. Arrojado Lisboa, no qual declarava: “No seu conjunto, creio que este
projeto oferece a única solução do problema das secas”.
Entretanto, à sua hora não era chegada e ele não se transformaria em lei, naqueles próximos anos. As verbas consignadas
para a Inspetoria continuariam minguadas, não permitindo realizações em grande escala. De 1909 a 1919 a média anual é de
Cr$ 4.069.490,000. O quadro a seguir é bem sugestivo:
Ano
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

Despesa (em contos de réis)
6.686
6.935
2.009
9.127
3.123
4.536
2.326
6.135

Aparece ai, o ano de 1915 com uma superioridade sobre os
demais anos. Quem, do Nordeste, ignora que foi ano de terrível
seca? Mas ainda assim a leitura do livro do desembargador Felipe Guerra (“A Seca de 1915 – Crônica Documentada”) nos deixa a par, documentadamente, do verdadeiro descaso, da morosidade sem igual para a máquina burocrática, da clamorosa insensibilidade para com o sacrifício cotidiano dos nordestinos e da
dispersão de providências que ocorreu.
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ESTATÍTICAS DE DESPESAS
Há um crescente bem significativo, no gráfico de despesas
anuais da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, no período que vai de 1920 a 1923. Já em 1924, a redução se faz sentir
muito sensível, diminuindo, mais ainda, em 1925 e daí continuando em média mais ou menos estável, até o ano de 1932, por
sinal, data de outra grande estiagem.
Em números, a marcha das despesas foi a seguinte:
Ano
1921
1922
1923

Despesa (em contos de réis)
17.613
89.501
95.166

É oportuno assinalar que esse período coincide com a presidência Epitácio Pessoa, sob cujo governo que votou a lei n.
3.965, de 25 de dezembro de 1919, criando uma caixa especial,
graças a cujos recursos correriam as despesas com obras e serviços de irrigação de terras cultiváveis do Nordeste. Também se
incluíam as obras julgadas preparatórias e complementares da
sua execução.
Logo em 1923, na presidência Artur Bernardes, a situação
se modificaria, sendo os recursos muitos menores. Outro tanto
sucederia com o governo Washington Luiz, apesar de ter este
vindo ao Nordeste.
Os números falarão melhor do que os comentários:
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Ano
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Despesa (em contos de réis)
43.882
7.620
3.827
4.348
5.996
8.469
11.101
9.544

Ver-se-ia, logo depois o sertão em face de mais uma grande seca e coincidia encontrar-se ocupando a pasta da Viação e
Obras Públicas um filho do Nordeste, autor de importantes estudos sobre a região, o Sr. José Américo de Almeida. Justiça é
reconhecer, também, que o Chefe do Governo Provisório, Sr.
Getúlio Vargas, não criou óbices, ao contrário vindo ao encontro
das sofredoras populações.
Ainda aqui os números dizem mais do que os comentários:
Ano
1931
1932
1933

Despesas(em contos de reis)
11.101
125.342
108.630
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Daí por diante, passado a calamidade, os recursos diminuiriam, não ultrapassando nunca, até o ano de 1940, a casa dos 60
mil contos, nem chegando a menos de 39 mil.
Todos esses dados numéricos podem ser encontrados num
folheto de reportagem do extinto DIP, sob n. 2 e intitulado “Dez
anos de assistência às obras contra as Secas”.
Também se consultará, com proveito, o trabalho do engenheiro Francisco José da Costa Barros – “A Inspetoria de Secas
no seu 30º aniversario” in boletin do I.F.O.C.S., vol. 12 n. 1,
p.25.

O PLANO EPITÁCIO PESSOA
Não é aqui o lugar para um estudo demorado, ou mesmo
ligeiro, em torno da personalidade do presidente Epitácio Pessoa, cujo valor, entretanto, é forçoso reconhecer. Cumpre-nos,
tão somente, analisar a posição que ele tomou, em face do problema do Nordeste, tema único destes apanhados que ora vimos
desenvolvendo.
O ilustre paraibano não formava entre os que julgavam
mero gesto humanitário enfrentar os problemas da seca. Acreditava na eficácia de um grande plano de obras reprodutivas. E se
assim pensava, assim quis logo agir. Seu ponto de partida, como
é sabido, foi o projeto Eloi de Souza, de 1911, sobre irrigação.
Isto mesmo salientaram os relatores da chamada Lei Epitácio
Pessoa, de 1919, tanto no Senado, quanto na Câmara. Era seu
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escorpo fundamental assegurar amplos recursos financeiros para
a execução dos trabalhos do Nordeste, garantindo a continuidade
de ação.
Estas são, pois, as origens da Lei n. 3.965, de 25 de dezembro de 1919, que instituiu a Caixa Especial das obras de
irrigação e autorizou a construção de obras necessárias à irrigação das terras cultiváveis no Nordeste e dos serviços complementares ou preparatórios. Pouco depois, pelo decreto n. 14.102,
de 17 de março de 1920, viria o regulamento para essa Caixa
Especial.
Por esse estatuto, que ficou conhecido como lei Epitácio
Pessoa, ficava o governo autorizado a realizar operações de crédito, externas ou internas, até o máximo de duzentos mil contos,
mas nunca excedente de 40 mil em cada exercício. Destinava-se,
como disse o presidente em sua mensagem de 19 de setembro de
1919, encaminhando o projeto, à construção e custeio de grandes reservatórios e canais de irrigação no Nordeste, obras complementares e outras providências contra os efeitos da seca.
Esse dinheiro e mais as porcentagens recolhidas do orçamento da República, as porcentagens de receita dos Estados
interessados, o produto de venda ou arrendamento de terras, as
rendas das obras já executadas e as contribuções e donativos,
constituiriam os recursos da caixa especial.
O plano geral visava a construção mais ou menos simultânea de onze grandes açudes de alvenaria ciclópica, inclusive o
Acarape, já adiantado, o Orós, que seria o maior do mundo, o S.
Gonçalo, o Piranhas, etc., os quais se destinavam a armazenar
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água para os trabalhos de irrigação das férteis várzeas. Ainda, a
construção de perto de duas centenas de açudes de terra, bem
menores, como também de três docas de desembarque (Fortaleza, Paraíba e Natal), de centenas de quilômetros de estrada de
ferro e de rodagem, perfuração de poços tubulares, hortos florestais, sem que se interrompessem os necessários estudos.
Houve opositores ao plano, em seu tempo e um dos maiores, pela sua posição, foi o Sr. Cincinato Braga, com uma afirmativa de quem desconhece inteiramente o Nordeste: “a questão
social das secas do Nordeste é, substantivamente, um problema
ferroviário e só adjetivamente um problema de açudagem”...
Mas também não faltaram os defensores ardorosos, inclusive Sampaio Correia, Ildefonso Albano, Otacílio de Albuquerque, Eloi de Souza.

RESULTADOS DO PLANO EPITÁCIO
Como assinalou o ilustre senador Ribeiro Gonçalves, em
seu parecer de 6 de outubro de 1949, sobre o projeto de lei da
Câmara, em curso, relativo ao polígono das secas, pelas iniciativas do governo Epitácio “já não se cogita, apenas, de abastecer
às populações e os rebanhos fustigados pela sede por ocasião
das prolongadas estiagens. O de que se cuida é de assegurar a
terra condições com as quais possa ser permanentemente utilizada como fonte de produção”.
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Houve e ainda há quem diga que o plano estava fadado a
um inevitável fracasso, pela falta de previsão suficiente. O engenheiro Zenon Fleury, por exemplo, que trabalhou na construção do açude “Boqueirão de Piranhas”, afirma que os programas
foram “muito superiores às nossas forças econômicas” e além do
mais “prematuros”. O governo “abriu mão ao crédito e fechou
os olhos à despesa. Não tardou que estas atingissem e ultrapassasem não os 200 mil contos votados, mas 400 mil”. (A magem
dos Cariris, Zenon Fleury, p.152 e 155).
No auge do seu entusiasmo, o Sr. José Américo de Almeida (A Paraíba e seus problemas, p. 285 da 1º edição), depois de
recordar a frase de Euclides da Cunha, aludindo à guerra de cem
anos sustentada contra o clima, pelos nordestinos, afirma que
“foi quase vencida em um triênio”, referindo-se ao presidente
Epitácio. O exagero é palpável, com referência ao Nordeste inteiro. E a melhor prova iria ter o próprio futuro Ministro José
Américo de Almeida, quando instalou a seca terrível de 1932,
prestando-nos, por sinal, um serviço inesquecível.
Um balanço do governo Epitácio pessoa e do seu ministro
da Viação, Sr. Pires do Rio, sobre o que fizeram, em beneficio
do Nordeste, sem dúvida fornecerá dados para a coluna do ativo,
em maior número do que os dados para a coluna do passivo, que
também aparecerão.
É sabido que, prestes a deixar o governo, e em face de certos comentários da opinião menos favoráveis, relacionados com
as obras do Nordeste, o Sr. Epitácio Pessoa comissionou três
ilustres brasileiros, o general Candido M. S. Rondon, o enge240
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nheiro Paulo de Morais Barros e o Dr. Ildefonso Simão Lopes, a
fim de examinarem, na própria região, tudo quanto ocorreu e
expedirem franco parecer.
Essa comissão apresentou o relatório, a 2 de fevereiro de
1923, o qual foi, em parte, contestado pelo ex-presidente Epitácio. Também é conhecido que o desembargador Felipe Guerra
(“Ainda o Nordeste”) fez severas criticas a esse documento.
Não fazia o relatório restrições do ponto de vista humanitário, mas duvidou do resultado econômico das obras do Nordeste. Ademais, divergiram do plano adotado, de ataque integral, simultâneo, de todas as grandes obras, antes de completados os estudos indispensáveis.
Um dos pontos mais visados pela censura da opinião pública ao plano Epitácio foi o contrato das obras com firmas estrangeiras, Dwygth P. Robinson & Co. Inc., Norton Griffiths &
Co., C. H. Walker & Co. ficando a Inspetoria, apenas com as
pequenas obras. Disso defendeu-se Epitácio Pessoa. Censuravase não haver estudos preliminares, de maneira que, por vezes, se
verificava a impraticabilidade do serviço, depois de muita despesa. Segundo o engenheiro brasileiro Zeno Fleury, se os acampamentos ingleses eram luxuosos, os norte-americanos podiam
chamar-se de faustosos.
Francamente, não nos parece tanto assim, pelo que nos foi
dado observar, já em fins de 1949, no sistema do Alto Piranhas,
como já conhecíamos Gargalheiras.
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JUÍZO SOBRE AS GRANDES OBRAS
Comete injustiça quem negar o lado positivo das grandes
obras do Nordeste, ao tempo de Epitácio Pessoa, tomadas em
bloco. Foi, no entanto, o que se fez o Sr. Paulo de Morais Barros, por sinal um dos integrantes da chamada “Comissão Rondon”, que aquele tempo veio a esta região para examinar as referidas obras.
Prefaciando o livro “A margem dos Cariris”, do engenheiro Zenon Fleury Monteiro, o Sr. Morais Barros taxou o plano de
Epitácio de “prematuro”, “falho”, “inexeqüível” e “ineficiente”.
Pior ainda fazem quanto, em face do que ocorreu, condenam a
própria região e sua gente, culpando-nos do pretendido fracasso.
Ora, é preciso ver as coisas com objetividade. Um depoimento absolutamente insuspeito para julgar essas obras é o do
desembargador Felipe Guerra. Analisando o pouco que veio a
caber ao Estado do Rio Grande do Norte, no governo Epitácio
Pessoa, ele não encobre haverem nos dado muito menos do que
seria de esperar:
“...o Rio Grande do Norte não foi aquinhoado com um metro sequer, de estrada de ferro, nem mesmo em simples estudo.
Das vacas gordas, que vieram para o Nordeste, no Governo Epitácio, foram atirados ao Rio Grande do Norte raro ossos magros,
já despojados de carne”. (“A Seca de 1915” – Capítulo sobre a
Estrada de Ferro de Mossoró, p.95). Aliás, não foi só isso. Os
trabalhos do porto de Natal ficaram dependendo da conclusão do
porto da Paraíba, onde se gastaram 22 mil contos, e que em si
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mesmo já foi um erro; de dois açudes maiores, o Gargalheira
(que os técnicos da Inspetoria hoje condenam, em face do estudo
agrológico da região) e o Parelhas, nenhum se fez, muito embora se tenha gasto com o Gargalheiras, até 1923, a importância de
3.769.797$000 e com as instalações do segundo nada menos de
3.034.267$000.
Pois bem, apesar desse juízo e dessa queixa em torno da
posição do presidente Epitácio, com relação à terra potiguar, o
desembargador Felipe Guerra, noutro livro seu, não hesita em
escrever:
“De nenhuma forma esse insucesso parcial, note-se bem,
parcial e relativo, pois alguma coisa de útil ficou, pode servir de
fundamento para condenar as grandes obras reclamadas pela
região das secas. Disparate é cogitar de evitar os desastres das
grandes secas, sem grandes obras de irrigação”. (“Ainda o Nordeste” p. 95).
Sem dúvida, houve esbanjamento e gastos excessivos em
algumas obras. Deve ter havido “espertezas”, de que, entretanto,
o ilustre homem público e os chefes da Inspetoria absolutamente
não participaram. Nós bem sabemos o que são, aqui no Brasil,
os chamados “serviços de governo” e nisto reside, mesmo, um
dos grandes argumentos contra os programas socializantes, entre
nós.
Ainda assim, os erros, os gastos ditos suntuórios, os possíveis esbanjamentos, foram em grau muito menor do que se disse
e se escreveu. O relatório da Comissão Rondon, neste particular,
é bem expressivo, como também os esclarecimentos posteriores,
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prestado pelo próprio Sr. Epitácio Pessoa. Por aquele, foram
apurados gastos no total de 206.713:000$000 (ele foi publicado
na “Revista Brasileira de Engenharia”, fevereiro de 1923), embora não incluindo parte do material de importação, vencimentos de pessoal técnico estrangeiro, despesas com telefones, etc.,
tal como esclarece o engenheiro Zenon Fleury, que estima o
total geral dessas despesas com as grandes obras em 400 mil
contos. (“A Margem dos Cariris” p. 155 e nota).
Uma coisa é certa. A acusação feita de que os gastos com a
compra de maquinismos foram excessivos, agora, que tantos
anos são passados, antes se afigura como acertadíssimo passo.
Graças a essa cópia de aparelhamentos, é que o D.N.O.C.S. tem
podido manter-se com o nível de trabalho em que vem, apesar
de verbas muito menores do que reclamam os grandes problemas do Nordeste. Bem vimos em “Curema”, em “São Gonçalo”,
em “Piranhas”, no “Mãe d’Agua”, o que isso representou de
economia para o futuro. Ainda hoje, a iluminação elétrica dos
acampamentos, grande parte de outro material de trabalho, vem
daqueles tempos. Encostados, anos a fio, depois se aproveitaram
e prestam excelente serviço. Por vezes, é maquinário antiquado,
dispendioso em seus gastos. Mas é melhor do que se não existissem, porque, neste caso, não haveria nenhum. E muita coisa
continua em boas condições.
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MARCHA RÉ
No ano de 1922 gastaram-se com a I.F.O.C.S., 95.166 contos; em 1923 a coluna baixou para 43.882 contos; em 1924, para
7.620; em 1925, para 3.827 contos.
Era uma desabalada marcha ré, cujas conseqüências o senador Ribeiro Gonçalves analisa muito bem: “Não se atentou
para o prejuízo incalculável que a deliberação surpreendente iria
determinar. Não se considerou que a demora na realização do
plano teria de encarecê-lo grandemente, provocando demasiado
ônus, no futuro, à irrigação. Por outro lado, ao abandoná-lo, cometia-se erro condenável, pela imprevidência com que se desprezavam, depois de animá-las de esperanças novas, as populações da região, deixando-as ao desamparo, sob ameaça de outras
secas”. (Parecer, na qualidade de relator, sobre o projeto de Lei
da Câmara n. 246, de 1949 – Comissão de Viação e Obras Públicas).
Alegava-se necessidade de economia, a crise numerário.
Entretanto, ao mesmo tempo em que se eliminavam as verbas
para as grandes barragens do Nordeste, eram iniciadas obras
novas, de elevado custo, na região do Sul, com dotação para 83
mil contos e a construção de ferrovia, também num Estado do
Sul, recebia 35 mil contos de dotação, como observou o senador
Eloi de Souza (Parecer n. 88-1935 in “O Calvário das Secas”
p.182).
A verdade era bem outra. Os homens passaram a não acreditar no valor das grandes obras. Alarmaram-se com as despesas
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que se haviam feito, quando, com mais um impulso, elas começariam a dar os primeiros resultados positivos. No ponto em que
as coisas se encontravam, a marcha ré foi um erro e um grande
atraso na redenção do Nordeste. Com a média íntima de pouco
mais de 7 mil contos por ano, era absolutamente impossível enfrentar grandes obras. E o material ficaria guardado nos vários
acampamentos, ou mesmo exposto ao sol e a chuva, como tanto
se viu, nos diversos Estados.
Depois, há um aspecto que deve ter causado muito desasossego. Referimo-nos a essa verdadeira “chomâge” de tantos
trabalhadores, cujas conseqüências sociais e econômicas devem
ter sido bem nítidas. Coisa parecida com o que ocorreu na cidade do Natal, depois que acessaram as grandes obras do campo
de Parnamirim, na segunda grande guerra, levadas a efeito pelos
norte-americanos.
O engenheiro Zenon Fleury, em seu livro já citado (“A
Margem dos Cariris” p. 172 e segts.) estima em 25 mil os operários que trabalhavam em açudagem, nas grandes obras, àquele
tempo, tantos deles desviados dos trabalhos agrários, originando
uma crise de braços e elevação do salário, que de 1000 a 1500
réis por dia passara a três, quatro e cinco mil réis. Elevação essa
ocasionada também “pelos descontos que sofriam nos vales,
sistema de pagamento adotado pela Inspetoria aos pobres operários indefesos (hoje, lembramos, eles estão se organizando em
cooperativa, o que melhora muito a situação) aos quais os administradores não podiam manter-se insensíveis, procurando au-
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mentar-lhes as diárias, para que a poda dos fornecedores, não
lhes privasse de alimentos”.
De repente, esse povo, que se deslocara das fazendas e sítios, nos Estados secos, com aquela facilidade de quem não cria
raízes, ficou na dolorosa contigência de procurar trabalho, sem,
muita vez, poder ao menos regressar ao seu primitivo torrão...
E que dizer da diferença de nível de vida? Habituado a
umas tantas inovações e comodidades, decorrentes da nova existência, do contato com os engenheiros, ei-lo parado, sem garantia nenhuma para o dia de amanhã.
Maior, ainda, o reflexo na classe dos fornecedores, dos negocistas, ou mesmo dos honestos, de repente sem uma numerosa
clientela, dócil e segura.
Também o prejuízo em material foi enorme, máximo no
quatriênio 1923-1926; como já foi dito, “vultosas instalações e
enorme quantidade de materiais reduziram-se por desvios claros
ou escuros, ou por deficiência de conservação, talvez de mais da
metade do seu valor primitivo”. (In “A Inspetoria de Secas no
seu 30º aniversário – Francisco José da Costa Barros, Bol. da
I.F.O.C.S. vol. 12 n. 1 pg. 25)”.
É todo um doloroso capítulo dessa marcha ré, encetada pelo governo Artur Bernardes e mais ou menos conservada pelo
Sr. Washington Luiz.
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DE NOVO PRA FRENTE
Tão instável como o próprio fenômeno em si, tem sido a
conduta dos poderes públicos, no Brasil, para com o problema
da seca. Altos e baixos enormes e imprevisíveis.
A situação instaurada com a queda da chamada República
Velha, por exemplo, foi favorável ao Nordeste. Também não
seria para menos. Um pequeno Estado, a Paraíba, formara ao
lado de Minas e Rio Grande do Sul, na arrancada contra o Catete. Nordestinos eram dois grandes responsáveis pelo movimento,
os Srs. José Américo de Almeida e Juarez Távora, sendo que o
Ministério da Viação caberia ao romancista de “A bagaceira”.
E o certo é que se a despesa de 1930 fora, apenas, de 9.544
contos de réis, em 1931 ela já subia para 11.101 e no ano seguinte, 1932, marcado na história das secas por mais uma tragédia como poucas, preparada pelos anos escassos de 1930 e 1931,
as despesas alcançariam nada menos de 125.342 contos.
O Nordeste não pode deixar de ser grato a essa obra do
Governo Provisório. Logo em 1931, o Sr. José Américo de Almeida conseguia uma reforma no plano fundamental da
I.F.O.C.S., consubstanciada no decreto n. 19.726, de 20 de fevereiro de 1931, que justificava em objetiva exposição de motivos.
Podemos examiná-la no trabalho do Sr. José Américo de Almeida “O ministério da Viação no Governo Provisório” p. 189/93.
Por esse novo regulamento, explica o ministro, ficava eliminada a complexidade dos serviços anteriormente atribuídos à
Inspetoria. Ela apenas tornava dispersivos e de onerosa execu248
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ção os trabalhos, de maneira que o plano dominante, na reforma,
seria a disseminação das obras de açudagem e irrigação. As ferrovias não eram do programa da I.F.O.C.S. e quanto as rodovia,
somente linhas troncos que viessem atender ao plano dos trabalhos de acudagem e de irrigação. O próprio desenvolvimento
econômico da região, sob os demais aspectos, ficaria a cargo de
outros serviços públicos.
O plano Epitácio, das grandes barragens, volta à ordem do
dia bem melhorado. Era preciso “restaurar a terra”, fechar os
“boqueirões”, aproveitando os rios de correnteza e volume suficientes para a capacidade de reservatórios e áreas próprias a
irrigação. Ter-se-ia uma correção da natureza semi-árida, armazenando água copiosa que, “distribuída irregularmente, se escoa
pelo seu solo impermeável e declivoso”. Ao mesmo tempo, vinha o açude estabilizar a população, sujeita a um desastrado
nomadismo e aproveitar terras propícias a todas as culturas agrícolas. (Exposição de Motivos referida).
Ficavam previstas grandes construções nas principais bacias fluviais do Nordeste semi-árido, complementadas por média e
pequena açudagem, facilitadas, estas duas últimas, pelo sistema
de cooperação com os Estados, municípios e particulares. A
providência não era nova, mas se ampliava, abrangendo estudo,
projeto e orçamento gratuitos, empréstimo de ferramentas e outros materiais.
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SISTEMAS HIDROGRÁFICOS NORDESTINOS
Uma das grandes novidades do primeiro decreto de sistematização dos trabalhos da I.F.O.C.S., em 1931, foi o de concentrar as atenções sobre 4 bacias principais do Nordeste seco:
I – Sistema do Acaraú, no Ceará;
II – Sistema do Jaguaribe, também no Ceará;
III – Sistema do Alto Piranhas, na Paraíba;
IV – Sistema do Baixo-Assú, ou Baixo-Piranhas, no Rio
Grande do Norte.
Mais tarde, a lei n. 175, de 7 de janeiro de 1936, incluiu
um quinto, o sistema do Apodi, no Rio Grande do Norte. Também há trabalhos num sexto, o do S. Francisco.
Não é que existam apenas esses vales na zona das secas. O
Dr. Luiz Vieira, por muitos anos chefe dos serviços da
I.F.O.C.S., em conferência realizada a 11-6-1940, na Escola
Nacional de Engenharia (Boletim da I.F.O.C.S., vol.13 n. 2 p.
88) informa que “nove vales principais recortam a terra das secas: o Parnaíba, o Acaraú, o Jaguaribe, o Apodi, o Assú ou Piranhas, o Paraíba do Norte, o S. Francisco, o Vasa Barris e o Itapicurú”. Anteriormente, em conferência realizada na Escola de
Engenharia do Recife, a 9-11-1938, justificava a escolha dos 5
sistemas com estas palavras: “sobre esses grandes vales se exercerá, de preferência, a ação da Inspetoria de Secas tendo em
vista considerações de ordem econômica e social, localizados os
cinco primeiros grandes sistemas em regiões populosas e prósperas, gozando de condições mesológicas propícias à fixação da
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população em tempos normais, onde, portanto, mais profundo é
o desequilíbrio causado pela seca”. (Boletim da I.F.O.C.S., vol.
11 n. 1 p. 104). Sem dúvida influiu, também, a circunstância de
serem rios dos 3 Estados mais fustigados pela seca, contidos
quase todos na zona semi-árida, estimando o mesmo Dr. Vieira
a área seca do Rio G. do Norte em 95% da sua supefície, a do
Ceará em 98% e a da Paraíba em 80%. (Em conferência pronunciada a 23-5-1919, no Club de Engenharia, do Dr. Mário Moura
Brasil do Amaral calculou 80% para o Ceará, 94,6% para o Rio
Grande do Norte, 85% para a Paraíba).
Já sobre essas bacias haviam falado velhos conhecedores
do Nordeste, como Tomaz Pompeu de Souza Brasil (Ceará),
Felipe Guerra, Eloi de Souza, Joaquim Inácio de Carvalho, Juvenal Lamartine (Rio Grande do Norte), Irineu Jofili e José
Américo de Almeida (Paraíba) além de Geraldo A. Waring e
Roderic Crandall, para qualquer dos 3 Estados, todos mostrando
a necessidade de regularizar seus regimes torrenciais.
No sistema do Acaraú, os projetos abrangiam 10 açudes
com capacidade global de 1.360.000.000 m³ o maior deles, o
“Jaibara”, com 104 milhões, além do “Forquilha”, do “Acaraú”,
vários já concluídos. Visam regularizar o rio Acaraú e permitir a
irrigação de uns 50.000 hectares de terras de várzea, próximo a
sobral e Santana.
Muito mais importante é o sistema do Jaguaribe, compreendendo o grande “Orós”, com 4 bilhões, (muito desejado e
prometido, como o nosso “Gargalheiras”, mas de cuja construção os técnicos do D.N.O.C.S. também discordam), o “Lima
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Campos”, concluído em 1932, com 58 milhões, e onde se centralizam os trabalhos de piscicultura do D.N.O.C.S., o “Joaquim
Távora”, com 24 milhões, o “Riacho do Sangue” e vários outros.
Ele visa a regularização dos rios Jaguaribe, Barnabuiú, principal
afluente do primeiro, Bastiões, Manoel Lopes, Riacho do Sangue e Figueiredo.
E tudo isto, sem esquecer a parte de irrigação de terras, da
maior importância.

O SISTEMA DO ALTO PIRANHAS
Não é possível ter-se uma noção completa da açudagem e
irrigação, no Rio G. do Norte, sem um prévio conhecimento do
chamado Sistema do Alto Piranhas na Paraíba. O assunto interessa particularmente aos vazanteiros e ribeirinhos do grande rio
Assú.
Em que consiste o referido sistema? Ele terá um duplo papel, de retenção d’água e de regularização dos rios integrantes
da bacia do Piranhas, no Estado da paraíba, concorrendo para
evitar as inundações tão conhecidas e violentas. Além disso,
vem permitir a irrigação das ricas várzeas de Souza, com mais
de 20 mil hectares de férteis terras.
Um artigo do agrônomo Paulo Guerra, Chefe do Instituto
“José Augusto Trindade” em S. Gonçalo (Souza), (“A ORDEM”, de Natal, edição de 24-9-1949, sob o título – “As cheias
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do Assú – Terá culpa o D.N.O.C.S?”, permite idéia muito exata
sobre a matéria).
Visitamos, em novembro de 1949, observando a sua importância e papel magnífico, os seguintes reservatórios do sistema:
a) O “Piranhas”, concluído em 1936, situado a 23 km de
Cajazeiras. Sua capacidade é de 255 milhões de m³. Barra as
águas do rio Piranhas, nunca tendo sangrado. É tão grande que
embarcações fazem o transporte de fardos de algodão de um
lugar para outro. Muito rico em peixe, inclusive pirarucú. Tem
comportas que se abrem, para levar água a 20 kms, para o açude
São Gonçalo, quando este precisa elevar o seu nível, a fim de
atender aos serviços de irrigação das várzeas de Souza. Mas suas
águas, esclareçam-se, por isso mesmo que correm para outro
açude próximo, não chegam a fazer mal aos vazanteiros do Rio
Grande do Norte.
b) O “S. Gonçalo”, também barrando o rio Piranhas, a 16
kms da cidade de Souza, inaugurado em setembro de 1934. Seu
volume é de 44.600.000 m³. È sede do importante centro de pesquisas do D.N.O.C.S., o “Instituto José Augusto Trindade”, de
que depois nos ocuparemos. Sua capacidade própria de irrigação
é, apenas, de mil hectares, quando as várzeas de Souza, que ele
domina, têm mais de 20 mil hectares irrigáveis. Seu aproveitamento total será realizável, graças à possibilidade de receber
suprimentos d’água: o primeiro a fornecer-lhe o precioso elemento é o “Piranhas”, como já vimos. No futuro, receberá mais
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do “Curema” e do “Mãe d’Água”, dos quais 45 kms, passando a
água por um canal aberto e cerca de 15 kms, em túnel, como foi
feito no açude Lima Campos. Os 4 reservatórios referidos terão
uma capacidade total de 1.660 milhões de m³ d’água, em números redondos.
c) O açude “Pilões”, muito perto de Brejo das Freiras, concluído em 1933, com capacidade apenas de 13 milhões, barrando o rio do Peixe. Constitue verdadeiro mar de verdura, de vista
muito agradável, por suas excelentes e extensas vazantes; presta
excelentes serviços à estância hidro-mineral próxima;
d) O açude “Curema”, presentemente o maior da América
do Sul, (720 milhões de m³), barrando o impetuoso rio Piancó,
principal formador do Assú. Sua construção consumiu mais de
50 milhões de cruzeiro, faltando-lhe, ainda, a instalação das turbinas para energia hidrelétrica, quando produzirá 5.000 cavalos
de força. Estivemos no grande túnel sob a parede, (uns 200 metros de extensão) por onde correm 2 tubulões de aço, cada um
com 2 metros de diâmetro e que serão vedados pelas comportas.
Será uma grande economia, até mesmo para o Governo, que ora
gasta 500 mil cruzeiros anuais somente com a casa de força do
acampamento, além de permitir todos os benefícios de energia
elétrica a baixo preço. O orçamento da República para 1950
consigna a verba de cinco milhões de cruzeiro para essas instalações.
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e) Finalmente, o açude “Mãe d’Água”, ainda em construção, com 638 milhões de metros cúbicos, barra o rio Aguiar,
afluente do Piranhas, devendo constituir, com o “Curema”, um
verdadeiro conjunto ou sistema de vasos comunicantes, do qual
será o sangradouro. Esse conjunto vai permitir o “estabelecimento das obras de irrigação no baixo vale”, portanto, no Rio
Grande do Norte, como adiante veremos.
Estivemos assistindo ao trabalho ciclópico de sua construção, que obedece a competente direção do engenheiro Estevão
Marinho, um norte-riograndense que ali fomos encontrar, como
também o mestre Paiva, homem de toda sua confiança e de real
competência.

O SISTEMA DO BAIXO PIRANHAS
O sistema do Baixo Piranhas ou Assú “não se limitará à
simples regularização do regime do Assú, mas deverá ter capacidade suficiente para reter toda a água indispensável às necessidades irrigatórias do baixo vale”. Quem assim fala é o engenheiro Luiz Vieira, que por tantos anos dirigiu a I.F.O.C.S.
(Conferência na Escola de Engenharia do Recife, in Bol. da
I.F.O.C.S vol. 11 n. 1 p. 104).
Na realidade, só mesmo depois de concluído, como o
“Mãe d’Água”, o sistema do Alto Piranhas e verificados, experimentalmente, seus resultados, se poderá saber, com exatidão,
as necessidades reais do sistema do Baixo Assú. Tudo indica,
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por exemplo, que o açude “Caixa de Guerra”, o qual funcionaria
como barragem de derivação das águas do próprio rio Assú, para
a lagoa do Piató, não será mais construído; entretanto, está no
plano primitivo.
Também é do sistema a regularização dos seguintes afluentes do rio Assú:
a) O rio Espinharas, afluente direito, que precisa ser barrado pelo grande açude “Serra Negra”, entre o Rio Grande do
Norte e Paraíba, sobre cuja importância o Dr. Juvenal Lamartine, dedicou valioso artigo, publicado no “Diário de Natal”, em
fins de 1949;
b) Os rios Seridó e Barra Nova, também afluentes, pela
margem direita, nos quais já existem ou se construirão os seguintes reservatórios:
1. O “Santa Luzia”, concluído em 1933, na cidade do
mesmo nome, com 11 milhões de m³, sobre o Barra Nova; 2. O
“Itans”, de 81 milhões de m³, a 6 kms de Caicó, concluído em
1936, também sobre o Barra Nova e que urge seja aproveitado,
além do mais como fornecedor d’água à cidade, que tomará
grande e merecido impulso; 3. O “Parelhas”, apenas em projeto,
sobre o rio Seridó, para 180 milhões de m³; 4. O “Quipauá”,
sobre o rio Seridó, com capacidade para 100 milhões de m³, em
projeto; 5. O “Gargalheiras”, hoje “General Dutra”, sobre o rio
Acauã, para 200 milhões de m³, cuja construção está assegurada,
muito embora, como dissemos, os técnicos do D.N.O.C.S., em
face dos estudos agrológicos da região, não tenham entusiasmos
por essa construção; 6. O “Cruzeta”, sobre o rio S. José, conclu256
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ído em 1930, com 30 milhões de m³; 7. O “Santo Antonio de
Sabugi”, sobre o rio Sabugi, apenas em projeto, com cerca de 20
milhões.
c) O rio “Timbaúbas”, também à margem direita do Assú,
onde está construído, desde 1936, o açude “Condado”, que também visitamos e onde há excelente Posto Agrícola. Sua capacidade é de 35 milhões de m³ e a área de irrigação 800 hectares;
d) O Riacho dos Cavalos, à margem esquerda do Assú, cujo reservatório, do mesmo nome, foi concluído em 1933, sua
capacidade é de 18 milhões de m³;
e) O rio Angicos, afluente direito do Assú, pelo reservatório “Pataxó”, cujo projeto primitivo estimava uma capacidade de
100 milhões de metros cúbicos; acha-se em construção, consignando o orçamento federal para 1950 a importância de Cr$
1.800.000,00;
f) Finalmente, o aumento da capacidade da Lagoa do Piató, com uma barragem de seus 15 metros de altura e que, segundo informe da I.F.O.C.S., servirá de reservatório de compensação e distribuição, recebendo águas da barragem de derivação
do Assú e distribuindo-as pelas várzeas de Ponta grande e Ilha
do Sacramento.
Todos esses dados se colhem nas publicações oficiais da
Inspetoria e nos discursos e relatórios do Dr. Luìs Vieira.
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AS CHEIAS DO RIO ASSÚ
Todo norte-riograndense conhece as terríveis cheias do
Assú, ansiando pela regularização e domínio da sua impetuosidade, a exemplo do que outros povos têm conseguido, com seus
respectivos cursos dágua.
Entramos aqui, num tema sobre o qual muito se tem falado
e escrito, sobretudo porque essa calamidade, muita vez, acontece
quando o leito do rio se acha coberto, léguas sem fim, com o
lençol verde das vazantes, base econômica de muitos ribeirinhos. E não tem faltado quem culpe, dessas cheias, o próprio
D.N.O.C.S, entendendo que elas não resultam de chuvas nas
“cabeceiras” do rio, ou seus grandes afluentes, mas da soltura de
água dos grandes açudes do alto sertão, quer para reparos nas
paredes, quer para atender pedidos de vazanteiros mais próximos e mais felizes.
O assunto, para só nos ocuparmos de fatos mais recentes,
repercutiu no I Congresso Municipal Norte-riograndense, reunido em natal nos últimos dias de outubro de 1949, e também na
Assembléia Legislativa, sessão de 28 de setembro de 1949.
Também dele se ocupou o ilustre Sr. Juvenal Lamartine.
Em artigo muito elucidativo, o agrônomo Paulo Guerra
(jornal A ORDEM, de 24-9-1949) demonstrou que o
D.N.O.C.S. não tem culpa dessas cheias intempestivas, resultantes não da soltura de água dos grandes reservatórios e sim de
fortes chuvas que caem antes do inverno, por vezes, naquela
região. Aliás, quando da discussão do assunto, perante o I Con258
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gresso Municipal, foi escutado o depoimento absolutamente
insuspeito do Dr. Edgar Montenegro, Prefeito do Assú e do Dr.
Antônio Coelho Malta, chefe dos serviços dos fomento agrícola
federal em Sacramento reconhecendo a não culpabilidade do
referido Departamento. E assinale-se que ambos tinham ido à
região do Alto Piranhas, para examinar o problema de perto. Em
novembro de 1949 também visitamos a região, corremos um a
um esses grandes açudes, fizemos indagações, e também damos
o nosso depoimento favorável à antiga Inspetoria.
O que é preciso é conter mais águas do Piranhas, ou seus
grandes afluentes, o que melhorará muito, quando o Mãe d’
Água estiver pronto e o Curema suportar todo o volume
de que é capaz, após a instalação das turbinas em suas comportas. Porque de grandes chuvas, fora de época, ninguém se livrará. Presenciamos, nesse mesmo fim de novembro de 1949, o cair
de pesados aguaceiros na região, bastando dizer que uma única
chuva, na zona do “Curema”, marcou no pluviômetro 130 milimetros e a impetuosidade do rio Aguiar derrubou uma ponte, na
estrada, em Mãe d’Água.
Não é de hoje, sem dúvida, essa grande descarga dos rios
da região. Crandall, por exemplo, dá, em 1910, preciosos informes sobre o Piancó, obtidos em Curema, dizendo: “Não há notícia de que o rio deixasse de ter ao menos uma ou duas enchentes
por ano”, falando, pouco adiante em “inundações das vazantes
ao longo das margens do rio”, para acrescentar: “Estas enchentes vem tão súbitas e inesperadamente, que as colheitas se perdem com freqüência”. (Geografia, geologia, suprimento d’água
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e açudagem nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 1ª ed. p.97) O mesmo diz o rio Aguiar (p. 100).
É oportuno esclarecer, a esta altura, que a intenção do plano do D.N.O.C.S. é domar e perenizar o rio Assú que, assim,
passará a ter um constante filete de água a correr do futuro, assegurado pela descarga das comportas dos grandes açudes, já
para efeito de irrigação, à por força do aproveitamento hidrelétrico de açudes, como vai suceder com o “Curema”. Aliás, parece que depois dos estudos minuciosos que o D.N.O.C.S. promoveu na várzea do Assú, não se inclina mais a construção do
“Caixa de Guerra”, bastando os demais reservatórios e a irrigação da várzea.

VÁRZEA DO ASSÚ
Quanto mais lemos o livro de Crandall sobre os estados do
Ceará, Rio G. do Norte e Paraíba, mais admiramos a capacidade
de observação, a clara visão que esse norte-americano teve dos
nossos problemas.
Seu estudo sobre a bacia do rio Assú, ainda hoje, é um dos
documentos mais preciosos que existem sobre esse sistema hidrográfico, inferior, apenas, ao rio Jaguaribe, nesta região seca.
Também outros estudiosos de nossas coisas dedicaram observações à várzea do Assú, nomeadamente o Dr. Joaquim Inácio com sua monografia sobre “O Baixo Assú” (publicada na
Rev. Do Instituto Histórico e Geográfico do Estado e em separa260
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ta), além de trabalhos esparsos dos Des. Felipe Guerra, Eloi de
Souza, Juvenal Lamartine, Nestor Lima e o livro de Manoel
Rodrigues de Melo, que deseja dar-lhe segunda edição, mais
completa.
Tivemos em mãos, no “Instituto José Augusto Trindade”,
em S. Gonçalo, que é, como se sabe, centro de pesquisa interessantíssima do D.N.O.C.S., num trabalho silencioso, porém magnífico, minuncioso relatório do Dr. Francisco Edmundo de Souza Melo, Chefe da Secção de Solos do referido Instituto, sobre a
várzea do Assú, desde a região do Caixa de Guerra, até bem
próximo de Oficinas, quando a salga das terras, pela maré, torna
os terrenos imprestáveis à agricultura. Num trabalho que durou
de 1943 a 1945 e em que se dispenderam mais de duzentos mil
cruzeiros, foi analizada, sob todos os aspectos, uma área de
33.929, 3.600 hectares.
Ficou levantado magnífico mapa agrológico da região, a
cores, que se encontra no mencionado Instituto e constitui agradável surpresa para os norte-riograndenses que vão até aquele
centro de pesquisas, onde se ressaltam, bem visíveis, os 9 tipos
de solo da opulenta várzea. Também conversamos com aquele
competente profissional, que nos prestou interessantes esclarecimentos, inclusive sobre suas conclusões. Ele estimou existirem
nada menos de 28.205.270 carnaubeiras nessa área, com uma
produção nunca inferior a 1.839.932 kg, embora, pelas informações dos proprietários, no inquérito, ela não passasse de 258.400
kg.
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Houve outra verificação a anotar-se: das 1.101 propriedades recenseadas, apenas eram exploradas diretamente pelo dono
683 e isto mesmo somente em 410 o dono residia nelas...Eis aí o
chamado mal do absenteísmo, com todas as desastrosas conseqüência, que se apontam, e que o conhecimento da região confirma, pelo atraso e pobreza do meio, mau grado a riqueza dos
carnaubais, e pela carência de braços, que preferem procurar
outros recursos.
Deixando de lado esses aspectos, voltemo-nos para as conseqüências, econômicas e sociais, que advirão, na várzea, com a
perenização do rio Assú. Se hoje, mesmo sem esse filete de água
permanente, a água do subsolo é pouco profunda, sendo tão fácil
colocar cataventos para garantir irrigação de pomares, imaginese o que acontecerá, com o rio correndo de seca e de inverno,
podendo fazer-se canais de irrigação. Quem conhece a várzea do
Jaguaribe, com seus alegres pomares e as várzeas de Souza, oásis encantador, cheio de arrozais, forrageiras, cereais, bananeiras
e algodoais, pode fazer uma idéia aproximada da transformação
social e econômica da várzea.
Era o que a lucidez de Crandall antevia no distante 1910,
ao justificar a construção dispendiosa dos açudes “Curema” e
“Mãe d’Água”. Ele dizia: “...o leito do rio, desde a represa até a
foz do rio Assú, se tornaria perene e seria possível ter, em cada
fazenda, à beira do rio, uma das bombas... e cada particular faria
a instalação segundo a porção de terra do seu domínio, que desejasse irrigar”.
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Para tanto é também preciso que se cumpra, de fato, aquela
lei do Estado (doc. Lei n. 1, de 18-8-1939) reservando para a
agricultura a planície que vai dos sítios Poaçá e Cuó até onde os
terrenos se tornarem impróprios à agricultura, nas vizinhanças
do Oceano, sem os males da criação solta de gados, a estragar
vazantes, roçados e os próprios carnaubais.

O SISTEMA DO APODI
O rio Apodi ou Mossoró, como é sabido, tem todo o seu
curso dentro do Estado do Rio Grande do Norte. De sorte que
pode chamar-se genuinamente, o nosso sistema. Entretanto,
muito longe está de entrar na fase de estudos que merece, por
parte do D.N.O.C.S.
Até o regulamento da I.F.O.C.S. aprovado pelo decreto n.
19.726, de 20 de fevereiro de 1931, o sistema nem sequer tinha a
honra de figurar na enumeração dos planos gerais de obras, como se verifica do art. 9º, que apenas referia, quanto ao Rio
Grande do Norte, o sistema do Baixo Assú. Foi com a lei n. 175,
de 7 de janeiro de 1936, regulando o disposto no art. 177 da
Constituição Federal de 1934, sobre reserva de porcentagens
orçamentárias para as obras contra as secas, que surgiu a primeira referência ao sistema do Apodi. (Art. 6º § 2º letra a n. 3).
As alusões que encontramos nos boletins da I.F.O.C.S., a
propósito do sistema do Apodi são muito imprecisas:
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“O sistema do Apodi está atualmente em estudos”. (Conferência do engenheiro Luis Vieira – “Obras do Nordeste”, in Bol.
De janeiro a março de 1939 p. 105). Ou então:
“O (sistema) do Apodi, sem o seu aproveitamento estudado por completo, tem diversos açudes construídos, entre eles o
“Caraúbas” e o “Lucrécia”. (A Insp. De Secas no seu 30º aniv.,
pelo eng. Francisco José da Costa Barros, in Bol., julho a setembro de 1939, p. 30). E só...
Não é que apenas ultimamente venham surgindo estudos a
seu respeito. Pelo contrário. Desde sua mocidade, o desembargador Felipe Guerra se tornou constante defensor do sistema,
especialemte do açude “Passagem Funda”. Seus estudos e escritos datam dos princípios deste século, muitos deles reunidos em
seu livro “Secas contra a Seca”, editado em 1909, e que o sisudo
americano Geraldo A. Waring (“Suprimento d’Água no Nordeste do Brasil”, p. 4 da 1ª ed. De 1912) destacou, ao lado de “Os
Sertões”, de Euclides da Cunha, como as melhores narrativas
sobre o Nordeste.
Crandall não podia deixar, também, de ocupar-se do sistema, ele que foi tão minucioso e exato. No seu livro clássico
ocupa-se longamente do “Passagem Funda”, referindo-se igualmente ao “Santana” (Pau dos Ferros), “Corredor” (próximo de
Martins), “Angicos” ou “Currais”, à elevação de nível da Lagoa
do Apodi, ao “Taboleiro Grande”, (Sul de Mossoró), “Saco”
(Mossoró), “Timbira” (Augusto Severo). Por seu lado, Geraldo
Waring fala nesses todos e mais no “Santo Antonio” (Caraúbas),
“Malhada Vermelha” (Apodi), “25 de março” (Pau dos Ferros),
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“Arapuá” (Luiz Gomes). Cumpre citar ainda, os açudes complementares de “Lucrécia” (Martins) e “Morcego” (A. Severo).
Há igualmente o açude “Santo Antônio” (Caraúbas) barrando o riacho do mesmo nome.
Também o Dr. Joaquim Inácio de Carvalho nos deixou interessante estudo sobre o “Vale do Upanema, sua irrigação”.
(Tip. Martins, Mossoró – 1916). Ardoroso defensor do mencionado sistema tem sido, igualmente, Sampaio Corrêa, Henrique
Novais, Dr. Eloi de Souza, em discursos, livros e artigos de jornais. Nem esqueçamos Manoel Dantas, José Augusto, Juvenal
Lamartine ou Tavares de Lira.
Quais são os rios do sistema? Além do principal, o Apodi
ou Mossoró temos os tributários seguintes da margem direta: o
rio Umari; e também o rio Upanema, que pelo fato de concluir já
bem na foz do Mossoró, Manoel Dantas não considerava tributário. Para o vale do Upanema indicou Joaquim Inácio de Carvalho, 3 possíveis lugares para açudes: Taboleiro Grande, sítio
Santana e Poço Verde. Essa bacia do Upanema, como observa o
mesmo Joaquim Inácio, interessa os municípios de Patú, Caraúbas, Augusto Severo, Mossoró e Areia Branca. (A Lei das Secas, Rio, 1936, p.35).
Quando teremos esses estudos, tão importantes e inadiáveis?
Basta dizer que o “Poço Verde” é tido como a solução
mais segura para o abastecimento d’água de Mossoró.
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O “PASSAGEM FUNDA”
De todos os açudes integrantes do sistema do Apodi, o
mais discutido tem sido o “Passagem Funda”. E ainda o será.
Nas circunstâncias atuais, nem sabemos se algum dia ele chegará a concretizar-se. Não que sua importância tenha diminuído.
Não que lhe faltem defensores. A maior dificuldade, no momento, está no preço das terras a desapropriar, cobertas de extensos
carnaubais.
A tendência atual do D.N.O.C.S, no estudo dos grandes reservatórios, é não cingir-se ao ponto de vista técnico, simplesmente, mas fazer um estudo completo, inclusive aspectos de
ordem econômica e social.
Isto, no caso, poderá ser um bem ou um mal, conforme as
conclusões desses estudos. Os mais completos que existem, são
os de Crandall, de Small, de Sopper, antes da estrada de ferro,
da rodovia, dos grandes planos de energia hidréletrica e também
antes da valorização da cera de carnaúba, para não falar nos estudos do próprio desembargador Felipe Guerra, que, aliás, mereceram elogios daqueles técnicos estrangeiros e também dos brasileiros Sampaio Correa e Henrique de Novais.
O magistrado norte-riograndense, com efeito, desenvolveu
no livro “Secas contra a Seca”, ou em artigos esparsos, publicados no “Comércio de Mossoró”, no “Diário de Natal”, de Elias
Souto, ou em jornais do Rio, uma campanha tenaz, com grande
cópia de argumentos.
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Como ele explica, doze léguas quadradas ficariam cobertas
pelo grande lago artificial, cujo volume, a princípio, estimou em
um bilhão e depois em dois bilhões e meio de metros cúbicos.
Teria capacidade para irrigar as largas várzeas de S. Sebastião a
Mossoró, o vale que se estende de Passagem Funda a S. Sebastião, com mais de 4 léguas, os baixios ubertosos do Umari, as
vazantes marginais fertilíssimas.
As lagoas do Apodi, Boa Vista, Seca e Carrilho, no Apodi,
assim como as de Apanha Peixe e Pacó, em Caraúbas, formariam um único lençol de água e as imensas chapadas do Apodi e
Livramento, com dezenas de quilômetros de largura, até encontrar o vale do Jaguaribe, no Ceará, ficariam com olhos d’água a
brotar, dada sua composição geológica, o que é admitido por
Crandall, que esteve na região.
Recorda, ainda, esse incansável defensor do “Passagem
Funda”, que o vale irrigável à jusante seria de área superior a 20
mil hectares, que o rio Mossoró ficaria perene, possibilitando
solução definitiva para o importante problema da água potável
para a cidade de Mossoró.
Quando o D.N.O.C.S. for estudar o sistema, não lhe faltará
material para sua documentação. Recorda o Dr. Eloi de Souza
que se Crandall, em seu clássico livro, não se mostrou grande
entusiasta do reservatório, foi por julgar que a descarga do rio
Apodi, não era suficiente. Mas depois, em Relatório ainda hoje
inédito, corrigiu o juízo primitivo, em face das medições feitas
por Geraldo Waring, apenas discordando do local (Passagem
Funda), com pena de inundar as terras do Brejo do Apodi, dese267
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jando que fosse procurado lugar para um grande reservatório de
acumulação acima da cidade do Apodi, não sem esconder que o
Passagem Funda será um dos mais importantes reservatórios do
Rio Grande do Norte.
Enfim, algum dia esses estudos se farão. E é preciso que
não se adiem indefinidamente.

SECAS E CONSTITUIÇÃO
Chegou um tempo em que os homens do Brasil compreenderam a importância do problema do Nordeste e a necessidade
de fixar na Lei Magna do país a obrigação de resolvê-lo, para
evitar que se repetisse o abandono e a paralização a que por vezes tinha sido relegado. Essa obrigação constitucional de combate aos efeitos da seca ficou estabelecida na Carta de 1934, como
se pode ver:
“Art. 5º - Compete privativamente à União”:
XV – organizar defesa permanente contra os efeitos da seca nos Estados do Norte”.
“Art. 177 – A defesa contra os efeitos da seca, nos Estados
do Norte, obedecerá a um plano sistemático e será permanente,
ficando a cargo da União, que dispenderá com as obras e os serviços de assistência quantia nunca inferior a quatro por cento da
sua receita tributária sem aplicação especial”.
§ 1º - Dessa porcentagem, três quartas partes serão gastas
em obras normais do plano estabelecido e o restante será deposi268

www.colecaomossoroense.org.br
tado em caixa especial, a fim de serem socorridas, nos termos do
art. 7º n. II, as populações atingidas pela calamidade.
§ 3º - Os Estados e Municípios compreendidos na área assolada pelas secas, empregarão quatro por cento de sua receita
tributária, sem aplicação especial, na assistência econômica a
população respectiva.
Era o estatuto das secas, que melhormente se definiria com
a Lei n. 175, de 7 de janeiro de 1936, projeto de autoria do deputado Sampaio Correia, velho conhecedor do Nordeste. Por essa
lei, os serviços compreenderiam tanto aqueles de caráter normal
e permanente, dentro dos planos traçados, como obras de emergência e serviços de assistência, durante as crises climatéricas
que exigem imediato socorro as populações; definia-se o chamado “Polígono das Secas”, ou seja, a área dos vários Estados a
considerar, no desenvolvimento dos planos de trabalho, as espécies de serviços a serem executados, os sistemas ou bacias, incluindo agora o do Apodi, à maneira de cooperação dos Estados,
Municípios, particulares ou sindicatos, etc...
Não sabemos até que ponto foram observadas aquelas porcentagens. Infelizmente, aqui no Brasil, é muito comum não se
cumprir dispositivos desta natureza, mesma figurada na Constítuição...O certo é que os dispêndios da I.F.O.C.S em 1933 seriam de 108.630 contos, mas logo baixaram, em 1934, para
47.149 contos, em 1935 para 39.852 contos, em 1936 para
41.998 contos, subindo para 60.880 contos, no ano de 1937.
Era também o ano do golpe de Estado. A Carta de 1937
não se lembrou do Nordeste e Pontes de Miranda explica: “O
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golpe de 10 de novembro foi à obra do Sul e não do Norte, que
tem mais arraizadas convicções de cooperação político-social”.
(Com. a Const. Fed. De 1946, vol IV p. 177).
Nos anos seguintes a média é maior: em 1938, dispêndio
de 60.880 contos; em 1939, de 46.462 contos; em 1940, de...
47.978 contos ou 45.920 contos e fração, segundo informe recente do D.N.O.C.S. Entraríamos, após, na luta da Europa,
quando as atenções se voltariam para o esforço de guerra, em
que a própria Inspetoria foi chamada a cooperar, no traçado e
construção de rodovias estratégicas.
Em todo caso, o nível de gastos com as secas não decaiu.
Segundo dados que o D.N.O.C.S. gentilmente nos forneceu, o
dispêndio anual, em cruzeiros, foi o seguinte:
Ano
1941
1942
1943
1944
1945

Importância Cr$
47.986.229,90
90.346.831,90
65.212.858,60
61.111.701,10
65.708.269,00
1946 – 1949

Com a queda do Sr. Getúlio Vargas, um cearense ocuparia
a presidência da República por algum tempo, o ministro José
Linhares. Surgia, no seu governo mais uma lei sobre a Inspeto270
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ria. Agora, ela passava a Departamento Nacional, ou seja, abreviadamente, D.N.O.C.S. por força do decreto lei n. 8.486, de 2812-1945. Seu regimento era aprovado pelo decreto n. 20.284, de
24-1-1946 especificando-se as suas finalidades, com expressa
referência ao art. 2º da Lei 175, do ano de 1936. Obras e serviços normais, permanentes, obras de emergência.
Ainda nesse ano de 1946, seria votada a nova Constituição
do país, cujo art. 198 manda a União dispender, anualmente,
com obras e serviços de assistência econômica e social, na execução do plano de defesa contra os efeitos da seca, quantia nunca inferior a 3% da sua renda tributária. Manda o § 1º. que um
terço dessa quantia seja depositado em caixa especial, destinada
ao socorro das populações atingidas pela calamidade, podendo
parte dessa reserva ou toda ela, ser aplicada, a juro módico, em
empréstimos a agricultores e industriais, estabelecidos na área
seca, consoante determinações legais. E o § 2º. que os Estados
dessa área, por sua vez, apliquem 3% da sua renda tributária na
construção de açudes, pelo regime de cooperação e noutros serviços necessários à assistência das suas populações.
O dispositivo não é mera faculdade, mas impõe a providência, de maneira que PONTES DE MIRANDA ensina caber
direito a qualquer habitante da região em propor ação declaratória, conforme o art. 2º. § único, do Cód. de Processo Civil, ou a
de condenação, com o pedido de depósito cumulado, na hipótese
de não cumprimento do mesmo. Caso não se tenha pedido o
depósito, a ação de condenação é executável, conforme o art.
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918 § único do Código de Processo Civil. (Com. à Const. de
1946, vol. IV p. 178).
A União dispôs-se a cumprir a clara determinação constitucional, antes mesmo de qualquer lei regulamentadora da matéria, consignando verba no orçamento. Quanto aos Estados, seria
muito interessante um exame acurado do problema.
Já hoje existe lei federal sobre a matéria, que tomou o n.
1.004, de 24 de dezembro de 1949. Por essa lei o depósito especial de 1%, previsto pelo § 1º. do art. 198 da Constituição, será
consignado, anualmente, no orçamento, em dotação global. Vinte por cento, no máximo, dessa dotação, constituem reserva especial, destinada ao socorro das populações atingidas pela seca,
cumprindo esclarecer que essa percentagem será aplicada, total
ou parcialmente, em obras de emergência e serviços de assistência às populações, quando ocorrerem crises climatéricas a reclamar socorro imediato da União (art.2º), devendo o
D.N.O.C.S. ter sempre um conjunto de obras e serviços planejados para essa ocasião.
Oitenta por cento, no mínimo, serão aplicados, anualmente, em empréstimos a agricultores ou industriais da área seca,
por intermédio do Banco do Brasil, onde o Ministério da Fazenda abrirá uma conta sob título “Fundo Especial das Secas”, na
qual também se creditarão os juros e amortizações dos empréstimos. Em seus arts. 4 e 5, a lei estipula casos e condições desses
empréstimos, (construção de açudes, poços, barragens submersas, máquinas, etc.), prazos e juros (3% ao ano), garantia real,
etc., sendo que o financiamento das safras será por intermédio
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das cooperativas. Estas pagarão 2% ao ano e não poderão cobrar
mais de 5%.
No triênio 1946-1948, as despezas do D.N.O.C.S. seriam
as seguintes:
Ano
1946
1947
1948

Importância (Cr$)
75.318.963,50
88.118.223,60
124.071.682,00

O POLÍGONO DAS SECAS
Uma das regras mais preciosas, na investigação cientifica,
e também na organização do trabalho, consiste na delimitação
do campo de pesquisa ou de aplicação do esforço.
A expressão Nordeste, por exemplo, não implica só por si,
em sinônimo de região semi-árida, pois todos os seus Estados
apresentam uma porção de território, maior ou menor, livre dos
efeitos calamitosos da estiagem prolongada.
José Américo de Almeida, em sua exposição de motivos
de 1931, que acompanhou o doc. 19.726, delimitava a área das
secas com uma curva, partindo de qualquer ponto do Ceará, a
uns 30 kms da costa, contornando de perto o litoral do Rio G. do
Norte, inclinando-se nas divisas desse Estado com a Paraíba em
direção a Campina Grande, cortando Pernambuco, mais ou menos na altura de Pesqueira, atravessando por Jacobina e Barra do
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Rio Grande, na Bahia, entrando no Estado do Piauí, pelo município de Paranaguá, seguindo pelo divisor das águas do Parnaíba
e do Itapicurú, até as proximidades do litoral e daí continuando
até fechar no ponto de origem.
Mas tarde, a lei n. 175, de 7-1-1936 (art. 2º) estabeleceu
oficialmente uma poligonal, delimitando essa mesma área. E
então fixavam-se os vértices dessa figura geométrica, como sejam, Aracati, Acaraú e Camocin, no Ceará, interseção do meridiano de 44º WG, com o paralelo de 9º; interseção do mesmo
meridiano com o paralelo de 11º e cidade de Amargosa, na Bahia; Traipú, em Alagoas, Caruarú, em Pernambuco; Campina
Grande, na Paraíba; Natal, no Rio Grande do Norte.
Era, como observa o ilustre senador Ribeiro Gonçalves, no
seu parecer já citado, uma linha perimetral resultante de meras
estimativas de maneira que o § 1º permitia alterar esses limites,
se novas observações revelassem a manifestação de seca noutras
zonas.
Passados dez anos era expedido um novo decreto-lei, o de
n. 9.857, de 13-9-1946, ainda ampliando o campo geográfico de
ação contra as secas, para incluir a região compreendida entre a
margem direita do rio S. Francisco de Barra, (Bahia), a Pirapora,
(Minas) e a linha Pirapora-Montes Claros e Montes ClarosAmargosa, no Estado da Bahia, como também “outras zonas do
país a que a lei venha a extender o seu campo de ação”.
Agora, na Câmara, há vários projetos sobre a delimitação
desse polígono.
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O assunto, sem dúvida, tem na sua importância prática. A
Constituição atual manda aplicar os recursos orçamentários de
que trata o art. 198 no combate aos efeitos da Seca do Nordeste.
Portanto, como entende muito bem o senador Ribeiro Gonçalves, ainda mesmo que aconteça que a chuva escasseie noutra
região, ela não poderá ser considerada como área das secas do
Nordeste, se não estiver dentro da poligonal. E esta não deverá
ser dilatada arbitrariamente, mas obedecer a um critério cientifico. Do contrário, os recursos serão indevidamente desviados.
Aliás, o engenheiro Luiz Vieira dizia, em seu relatório sobre os trabalhos da I.F.O.C.S. no período 1931-1933: “A ação da
Inspetoria de Secas poderia limitar-se ao território dos três Estados mais castigados pelas secas: Ceará, Paraíba e Rio Grande do
Norte”. E justificava: o vulto da população castigada é maior;
também maior a extensão territorial sujeita ao fenômeno; finalmente, neles se encontram as melhores condições físicas para
construção de obras. Reconheçamos, porém, que é dever ministrar assistência a todo o Nordeste semi-árido.

ASSISTÊNCIA ECONÔMICA E SOCIAL
Em fins de 1949, tivemos ocasião de ler valiosos trabalhos
do agrônomo José Guimarães Duque, chefe do Serviço AgroIndustrial do D.N.O.C.S. Esse mineiro conhece, como poucos
nordestinos, a complexidade dos nossos problemas e tem dos
mesmos uma visão social bastante arejada.
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Num de seus estudos, colhemos esta feliz observação: “A
ação das Obras contra as Secas cada dia se dilata, a cada hora
surgem problemas de engenharia, de geologia, de biologia, de
agricultura, de sociologia, de economia, que se entrecruzam e
interdependem, desafiando a sagacidade e a visão do homem”.
(Apreciação sobre os solos do Nordeste – tese de 1948).
Aliás, a Constituição Federal de 1946 como se viu ao tornar obrigatória a defesa contra os efeitos da seca do Nordeste
(art. 198), fala, taxativamente, em obras e serviços de assistência
econômica e social, a serem desenvolvidos com a percentagem
de 3% da renda tributária do país, fixada para dispêndio anual.
É mais um passo no sentido duma assistência cada vez
mais completa ao Nordeste e sua população. Providência de alta
sabedoria política, tendo em vista que a região, como Felipe
Guerra já observava em 1907, representa, pela sua exuberante
população, graças à conhecida fecundidade da família sertaneja,
um autêntico “viveiro humano”. (Secas contra a Seca, p. 188 e
p. 253/4). Observação que mais tarde também faria o sociólogo
Oliveira Viana, apontando-nos o papel de “oficina gentium” e
de “centro de dispersão”, graças ao alto coeficiente de natalidade. (Raça e Assimilação, 1º ed. 1932, p. 234).
Assinale-se, a propósito, em vista dos resultados do censo
demográfico de 1940, que “o Rio Grande do Norte ocupa o primeiro lugar entre os Estados do Brasil, pela fecundidade das
mulheres”.(A prolificidade da mulher, segundo a idade inicial da
atividade reprodutora no Brasil – Estudos de Estatística Demográfica, sob n. 6, do IBGE – ed. 1949 p. 52).
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Não é mais compreensível, diante dos avanços do Serviço
Social, que as importantes tarefas do D.N.O.C.S. se fixem, apenas, sobre tipos de barragens, sistemas de comunicações, canais
de irrigação, zootecnia, competição de variedades vegetais, etc.,
desacompanhadas duma preocupação central em torno do problema do próprio homem, do bem estar, do progresso e aperfeiçoamento, inclusive moral, das populações nordestinas, excelentes colonos para todo o país.
Esta, aliás, foi a falha que notamos, em nossa observação
pessoal, quando, em gozo de férias, passamos quase todo o mês
de novembro de 1949 no Posto Agrícola de S. Gonçalo, também
sede do modelar Instituto José Augusto Trindade, centro de experimentação cientifica de primeira ordem, o qual, nos dizer de
Sud Mennucci “honrará o Brasil”. Dalí, também visitamos as
grandes obras do sistema do Alto Piranhas, podendo fazer a
mesma observação.
Não é que, mais por conta própria, embora contando com a
aprovação dos superiores e o eficiente apoio dos subordinados,
deixem os chefes dessas obras de fazer muita coisa neste sentido. Vimos capela, posto de leite, maternidade, organização de
clubes ou centros sociais, clube agrícola escolar em organização
(tipo clube dos 4H dos americanos) escola, cooperativa de consumo, cinema, até hospedaria para funcionários, a preços muito
baratos (a que chamam de “Catete”, por ter o Sr. Getúlio Vargas, em 1933, se hospedado numa delas, ao visitar as grandes
obras do Nordeste), como também presenciamos o trabalho entusiasta e educativo dos agrônomos, dos veterinários, dos técni277
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cos agrícolas, junto aos operários e aos irrigantes, extendendo a
ação, igualmente, aos proprietários mais distantes.
Falta, porém, a organização legal de tudo isto, a base orçamentária capaz de se entrosar com a iniciativa privada, para
um rendimento ainda maior, num serviço social que comece
com a pessoa do trabalhador, do irrigante e até mesmo, indiretamente, junto ao fazendeiro, se extenda à sua família e chegue à
própria comunidade.

SOERGUIMENTO RURAL
A tarefa do D.N.O.C.S. na região semi-árida nordestina
muito longe está de concluir-se. E é preciso repetir que não se
trata, apenas, da construção de açudes e barragens, perfuração
de poços, abertura de rodovias, piscicultura, ou mesmo os serviços agroindustriais dos postos agrícolas, aliás, complemento
indispensável, pelo estabelecimento de culturas irrigadas.
Ela deve ter como objetivo centrar o levantamento do nível
do homem do Nordeste, simultaneamente com o da comunidade,
tendo em vista aquela observação muito exata de R.M. Maciver:
“Se nossa individualidade é poderosa, fortalece a nossa sociedade, e virce-versa”. (“Comunidad” Editorial Losada S.A. B.Aires,
1944 p. 238).
No século do serviço social, o D.N.O.C.S. precisa instaurar
este gênero de obras, em seu campo de ação benemérita. E entendemos que nenhum órgão mais indicado que o Serviço Agro278
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Industrial, através dos seus Postos Agrícolas junto aos grandes
açudes e campos de irrigação.
O saudoso José Augusto Trindade, por muitos anos Chefe
da Comissão de Serviços Complementares (antigo Serviço de
Reflorestamento e hoje Serviço Agro-Industrial) escreveu ensaio
muito objetivo e cheio de bom senso, em torno do papel dos
Postos Agrícolas, estudando-lhes a ação educativa, no ambiente
econômico-social da região seca e em face da cultura irrigada.
(Os Postos Agrícolas da Inspetoria de Secas in Bol. da
I.F.O.C.S., abril a junho de 1940, p. 95).
Ele possuía, no dizer de Sud Mennuci, “a paixão pelo Nordeste”, por sinal uma paixão contagiante. Fez muito. Sonhou
mais ainda, em luta contra o nosso desnível social e econômico.
Estava realizando, com seus Postos Agrícolas, uma experiência
em longo estilo, visando “a entrosagem da irrigação no ambiente
físico, econômico e social do sertão”. O meio familiar rural e
sua valorização, como fator de progresso, o ensino primário rural, o ensino doméstico para as moças, preparando melhor a criança e a jovem, que se tornarão, assim, preciosos auxiliares da
obra educativa dos Postos, a modificação da fisionomia das próprias feiras sertanejas, pela apresentação de frutas e verduras, ao
lado do feijão e do milho secos, da farinha, da carne de sol, a
visita de toda a familia dos fazendeiros vizinhos aos mesmos
Postos, com a aprendizagem pelo melhor método pedagógico, o
da vista com os próprios olhos, o gosto pela ornamentação da
casa sertaneja, externamente, com árvores de sombra, jardins e
um pomar ao lado, a melhoria consciente das condições alimen279
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tares, o desenvolvimento das pequenas indústrias caseiras, a
avicultura, a porcinocultura, o fornecimento de mudas e sementes selecionadas, eis uma série de pontos que nunca saíram de
suas cogitações, “para o reerguimento do nível geral de vida no
sertão”.
Tudo muito certo e o seu digno continuador, José Guimarães Duque, igualmente mostra, ao tratar de “Algumas questões
de irrigação”, que o açude, público ou particular, grande ou pequeno, de qualquer forma é base física da vida no sertão, devendo ser um centro de interesse educativo, produtivo, industrial,
cooperativista e social.
Pois bem. Que ao lado dos agrônomos, veterinários, professores, surjam também, o assistente e a visitadora sociais, sem
esquecer os pesquisadores sociais.

ALGUMAS SUGESTÕES
Cometeríamos injustiça, não resaltando a notável função
civilizadora do D.N.O.C.S., nesta região do Nordeste semiárido. Disseminando açudes e poços tubulares, diretamente ou
pelo sistema da cooperação, fixou populações, que de outra forma não encontrariam base física para sua estabilidade; rasgando
estradas, construindo campos de aviação, aproximou o sertão do
resto do mundo, em verdadeira revolução, que o rádio vem
completar; seus Postos Agrícolas, integrantes do Serviço AgroIndustrial, tem missão importantíssima, como escola de forma280
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ção do verdadeiro tipo do sertanejo rural, conservando as velhas
qualidades de honradez e trabalho, aliados a técnica mais moderna.
Ora, tudo quanto observamos, demoradamente, no Instituto José Augusto Trindade (Souza) e rapidamente no Posto Agrícola de Condado (Pombal) além das leituras procedidas na biblioteca especializada do mesmo Instituto, palestras repetidas
com os seus técnicos, Paulo Guerra, o chefe, Clodoaldo Carvalho, Osvaldo Cruz, Francisco Edmundo de Souza Melo, Souza
Dantas, Arquibaldo Campbell e outros, assim como um rápido
encontro com Trajano Nóbrega, de quem já conhecíamos interessante pesquisa social-econômica junto às populações da zona
do S. Francisco, (Boletim da I.F.O.C.S. vol. 16 n. 1) tudo isso
nos convenceu de que o D.N.O.C.S. pode e deve equipar o seu
serviço Agro-Industrial com técnicos de Serviço Social.
A simples enumeração das secões do Instituto experimental da zona das secas mostra bem sua importância: agronômica,
horti-pomi-silvicultura, zootecnia, solos, laboratórios, fitosanidade, ecologia, botânica, fomento da lavoura irrigada, açudes
(peixes, vazantes, controle d’água para irrigação). É preciso que
se acrescente Agência Social.
O trabalho de equipe daqueles técnicos vai pouco a pouco
transformando a mentalidade dos agricultores, como pudemos
testemunhar em mais de uma ocasião. Vimos um deles, (José
Vicente), que castigou o filho, por haver tirado a vida de um
anum, quando é tão útil ave; falamos com outro, o Casé, que
ouve cegamente os conselhos daqueles técnicos e vai de vento
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em polpa; assistimos outro mandar construir 900 metros de canal, de irrigação, que requeria até obras d’arte para alcançar, no
fim, um baixio de regular extensão; observamos no povo a ausência de facas à cintura, como de bancas de jogo; visitamos a
movimentada cooperativa, que já entregou em negócios até com
o Banco do Brasil.
Outro aspecto muito interessante é o cuidado da mensuração estatística de todo o trabalho, quer do Serviço AgroIndustrial propriamente dito (como, aliás, de todo o D.N.O.C.S.)
quer dos rendeiros e irrigantes, sob o controle do mesmo Serviço, da água consumida, da produção obtida.
Osvaldo Cruz, chefe da sessão do açude, forneceu-nos alguns dados sobre o consumo d’água de alguns irrigantes entre
grandes, médios e pequenos: José Virgínio dos Santos (conhecido por Casé), dono de admirável bananeiral, tinha consumido,
de janeiro a novembro de 1949, um total de 780.000 m³ d’água,
que é paga a razão de Cr$ 0,03 cada metro cúbico. Vimos também como se mede a água nos canais. Um dos pequenos, José
Joaquim Leite, consumira, em igual período, apenas 23 mil metros cúbicos e Francisco Sarmento de Sá, um dos médios, 217
mil metros cúbicos.
Também o rendimento das culturas é controlado. O agrônomo Clodoaldo Carvalho, cujas observações sobre o milho,
desde a genética, são curiosíssimas, deu-nos um quadro muito
elucidativo, de que destacamos alguma coisa. Um operário do
serviço, cassemiro de Abreu, tem um lote de 1.8575 hectare,
portanto, menos de 2 hectares. Esse homem, de janeiro de 1946
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a junho de 1949, apanhou: 3.276 kgs. de milho; 132 kgs. de feijão; 1.960 kgs. de arroz; desmanchou 8.640 kgs. de farinha. Isso
daria um total de Cr$ 23.662,00 reduzido a dinheiro. Eis aí excelente complementação dos salários, com um mundo de vantagens.
Entretanto, uma atenção especializada ao lado humano
dessa experimentação coroará todo esse trabalho formidável, de
maneira que junto ao estudo dos solos, da água, das plantas, dos
animais, também se façam, cientificamente, a pesquisa sociológica e o serviço social.
É que o homem constitui o rescurso natural básico, na expressão feliz de um membro da Conferência Internacional sobre
a Conservação dos Recursos Naturais, promovida pelo ONU em
1949: “Sem a energia do homem, a energia do carvão, da eletricidade, do petróleo, do átomo, são incapazes e fora de sentido”.

FUNÇÃO DOS AÇUDES
Ficou célebre a frase do senador Padre Francisco de Brito
Guerra, em meados do século passado: “o sertão seria feliz, no
dia em que suas águas não chegassem ao Oceano. Porque assim
duas calamidades opostas ficariam corrigidas: a falta e o excesso
de água”.
O total de água armazenada nos açudes públicos, construídos pelo D.N.O.C.S. em número de 124 e nos 253 feitos pelo
sistema de cooperação, é de 3 bilhões de metros cúbicos. Afora
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estes, há muitos açudes totalmente particulares, em toda a região
do Nordeste. Quem pode, tem pelo menos um reservatório na
sua propriedade, bem certo de que, “no sertão, vale mais deixar
a família um bom açude do que rico e belo palácio”, (Felipe
Guerra). E o nosso grande exemplo é do Seridó, zona rural do
Estado, por excelência, a reclamar um estudo que seria surpreendente, sistematizando, atualizando e completando uma série
de informações esparsas, que andam por aí.
Não há estatística do número de açudes particulares no
Caicó, mas é certo que são várias centenas, constituindo-se o
município de maior quantidade deles.
Crandall, no seu livro de 1910, reproduz um gráfico de B.
Piquete Carneiro, mostrando 157 propriedades só do município
do Acarí, com açudes, “monumental atestado da indústria do
povo nortista e ao mesmo tempo prova brilhante de que a açudagem é compreendida como necessidade fundamental”, (p.81).
E é isto o que explica o desenvolvimento da sua agricultura e
pecuária, com aquela afamada indústria da carne de sol e do
queijo e manteiga do Seridó, abastecendo um sem número de
feiras, como também aquele fenômeno, assinalado por D. José
de Medeiros Delgado, digno Bispo de Caicó, segundo o qual,
nos anos da última guerra, quando tudo era pouco para abastecer
Natal, “dos diversos distritos e sítios e dos municípios de Serra
Negra do Norte e Jucurutu, canalizara-se para Caicó e daqui
para a base aérea de Natal, os ovos apanhados nestes três municípios, numa cifra de quarenta a cinqüenta mil por semana”.
(Memorial de 23-3-1947 ao Ministro da Viação pleiteando coo284
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peração nos trabalhos de educação popular que vem desenvolvendo).
Mas passemos adiante, para esclarecer que, segundo cálculos do Serviço Agro-Industrial do D.N.O.C.S., nós teríamos uns
60 bilhões de metros cúbicos d’água, aqui no Nordeste semiárido, se fosse possível reter, nos açudes, toda a água que escorre na região, sendo que para garantir a irrigação de um só hectare de terra, por ano, são precisos 70.000 metros cúbicos, dentro
da represa, incluindo, no cálculo, não somente a água aplicada
nas culturas, como também as perdas por evaporação, infiltração
e em trânsito nos canais. (J. Guimarães Duque, “Apreciação
sobre os solos do Nordeste”).
Ora, verifica-se que não está sendo utilizada para irrigação
a maior parte da água retida nas grandes obras, de sorte que a
sua melhor finalidade ainda não está sendo explorada. Foi isto
que levou o deputado Hermes Lima a dizer, na Câmara, que
essas bases de recuperação e desenvolvimento estão servindo,
apenas, para refletir a luz do sol e das estrelas, o que não é tão
exato, pois mesmo sem canais de irrigação, os açudes já oferecem margem para a cultura de vazantes, garante água farta, peixe, fixam populações. Numa palavra, o açude é o grande esteio
da economia mista do sertão.
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ECONOMIA MISTA DO SERTÃO SECO
José Augusto Trindade indicou 4 pontos de apoio, que hão
de estabilizar, com o correr do tempo, a vida nordestina: 1) a
irrigação; 2) a lavoura pluvial; 3) a criação do gado; 4) as plantas resistentes. (Bol da I.F.O.C.S, abril a junho de 1940, p.99).
Será um tipo de economia mista, aproveitando os tempos de
inverno, como os de verão.
Das culturas de inverno, todos nós temos idéia, sendo muito raro o nordestino que não haja passado ao menos férias de S.
João em plena verdura sertaneja, tomando leite no curral, comendo cangica, queijo fresco, pão de milho, batata doce, gerimum, coalhada, carne de sol, passoca, feijão verde, umbusada,
enfim, toda aquela excelente cozinha sertaneja, hoje reabilitada
pelos próprios técnicos em alimentação e da qual Luis da Câmara Cascudo, Silva Melo e Josué de Castro já se ocuparem, elogiosamente.
Também observamos rudimentos de cultura irrigada, com
o prodígio que conseguem os sertanejos nas “revenças” dos seus
açudes, onde sempre estão os melhores bananeirais e não falta
um partidozinho de cana.
Só em 1949, porém, nos foi dado observar o que apenas
conhecíamos de leitura, a cultura intensiva irrigada, muito mais
importante do que a própria cultura de vazantes, pela extensão
enorme que pode abranger, graças aos canais de irrigação.
Não esconde o D.N.O.C.S. o caráter experimental em que
ainda situa o problema, na zona dos grandes açudes. Há um va286
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lioso punhado de observações, que o agrônomo J. Guimarães
Duque condensou em 13 itens. Nesse trabalho, (“Uma experiência que custou mais de 25 milhões de cruzeiros e 10 anos de
trabalho”), escreveu: “...aprendemos um conjunto de ensinamentos da lavoura irrigada, do meio, do homem e da terra, conhecimentos que não se encontram em nenhum livro”.
São as seguintes as suas observações:
I – Há necessidade de planejar os trabalhos com antecedência. A seqüência é a seguinte: barragens, canais, drenos, terra-planagem, plantio.
II – É indispensável sincronizar os serviços. Aquela seqüência de obras deve começar desde o pé da barragem e ir se
distanciando progressivamente, sincronizando-se as operações
do agrônomo e do engenheiro.
III – A irrigação sem o devido preparo da terra é um grande erro. Do contrário, podem formar-se lagoas no meio das culturas e salgar as terras. Canais sem drenos levam a mesma conseqüência.
IV – A medição da água é de capital importância. Permite
estabelecer a correlação entre água, área e população.
V – O homem pobre é o elemento por excelência da irrigação. Conclusão curiosíssima, sobre a qual há unanimidade no
Instituto. É que os mais abastados não querem submeter-se as
pecularidades da lavoura intensiva irrigada.
VI – O açude, como fator de produção, não foi ainda propriamente compreendido. Os grandes açudes podem produzir
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umas 20 vezes mais do que estão produzindo, desde que se adote certas medidas, inclusive loteamento das terras da bacia;
VII – A educação rural é o trabalho realmente duradouro e
eficiente que estamos realizando. Repercutirá na transformação
da própria família sertaneja.
VIII – Somente os estudos locais e objetivos resolvem os
problemas agrícolas.
IX – A complexidade dos problemas sociais e econômicos
do Nordeste exige universalidade de conhecimentos para solução satisfatória.
X – São deficientíssimos os estudos da região seca, para os
planos da Inspetoria.
XI – O público ignora as obras da Inspetoria.
XII – A organização da Inspetoria está muito aquém do
vulto da sua obra.
XIII - A assistência social da Inspetoria é deficientíssima.

ÁGUA E POVOAMENTO
Existe uma correlação muito estreita entre os elementos
água, solo e população, não faltando mesmo quem chegue a
explicar o caráter sagrado, emprestado por certos povos a seus
rios (o Tibre, o Ganges, o Nilo), como decorrência do marcante
papel desempenhado por essas estradas líquidas, juntos às respectivas populações marginais.
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Como quer que seja, o certo é que não perduram existências humanas nem sociedades, se faltar o precioso elemento.
Pode acontecer – e este é bem o caso do Nordeste, que se
torne escassa, durante um ou vários anos seguidos, transformando, por isso mesmo, a paisagem física e social do sertão. Temos
a seca. Ou também que as precipitações pluviais excedam dos
limites convenientes, no flagelo das inundações.
Duas calamidades opostas, que desabam, a espaços incertos, mas fatais, sobre a mesma região, cabendo à inteligência
humana intervir com decisão, para corrigir ou atenuar os efeitos
de uma e de outra.
Há outras observações que emergem facilmente, num estudo sobre o Nordeste. Por exemplo, a evidência de que se trata
duma região densamente povoada, pelo menos em proporção
maior do que tantos centros onde a vida é com certeza mais fácil
de ser vivida.
Ralph H. Sopper, um dos técnicos americanos contratados
pelo I.F.O.C.S. para fazer estudos preliminares sobre a região
brasileira, deixou dito, em 1913, estas palavras curiosas:
“O que de mais impressionador posso referir, no meu trabalho, em relação à Paraíba e Rio Grande do Norte, é o fato de
ter o povo escolhido, deliberadamente, a pior terra para viver
nela”. (Geologia e Suprimento d’Água Subterrânea no Rio G. do
Norte e Paraíba, ed. da I.F.O.C.S, 1913 p. 55). Isto dizia, ao
comparar a zona cristalina (o sertão), por sinal abrangendo 2/3
da superfície dos dois referidos Estados, que encontrará mais
densamente povoado do que a zona de sedimentos (inclusive as
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chapadas do Apodi, S. Sebastião e Vaca Morta) e a própria zona
dos vales dos cursos d’água perto da costa. No entanto, observava ainda, a cinta de sedimentos reunia uma série de vantagens,
ficando mais perto da costa, mais próxima para um mercado e
comunicações com o mundo exterior, sendo melhor regada durante o inverno e ordinariamente mais rica, do que a região cristalina, onde milhares de almas se disseminavam, tenazmente
aferadas à sua habitação.
No “Atlas Pluviométrico do Brasil” editado agora pela Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, verifica-se que no
período 1914-1938 a média anual de chuvas no Acari, Caicó,
Currais Novos, municípios do Seridó, foi, respectivamente, de
510.8; 594.8; 398.3 Já em Natal, Canguaretama e São José de
Mipibú a média, no mesmo período, foi, respectivamente,
1450.2; 1353.7 e de 1256.9.
Quem conhece as condições históricas do povoamento da
Paraíba e, melhor ainda, as do Rio G. do Norte, não tem o que
estranhar. Já de uma feita conversávamos sobre o assunto com o
historiador Luis da Câmara Cascudo e ele nos recordava o quanto lutamos, primeiro com ocupantes franceses, que faziam do
potengi até mesmo ponto de refazimento de suas naus; depois, a
terrível luta com os de Holanda. Como, então, esperar povoamento pelo litoral, se a invasão flamenga foi “episódio da ocupação da costa?”. Ademais, o povoamento sertanejo não foi se
fazendo tanto em função da agricultura mas, sim, do pastoreio,
como Capistrano de Abreu deixou dito em páginas definitivas,
sobre a “idade do couro”. E ainda assim eram as “ribeiras” que
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iam fixando os povoadores: Piranhas, Piancó, rio do Peixe, Espinharas, Apodi, Assú, etc...

RECURSOS HIDRÁULICOS
É pena que não tenhamos, no Nordeste, uma tradição de
lavoura irrigada. Isto explica muitas das dificuldades com que o
próprio D.N.O.C.S. luta, na realização de suas grandes finalidades, através dos Postos Agrícolas, importando num retardamento
lamentável do progresso mesmo da região. Os açudes não fazem
todo o bem que podem fazer, pois sua água seria aproveitada
muito melhormente, do que pela simples revença ou no avanço
palmo a palmo das vazantes. E quando os sertanejos praticam
irrigação, pode a rotina fazer muito mal, chagando, até, a provocar a salga das terras, cujos efeitos uns não sabem, outros não
podem corrigir.
Por outro lado, onde já existem os serviços oficiais de irrigação em funcionamento, surgem indiferenças, prevenções e
oposições estarrecedoras, fruto dessa ausência de tradição irrigatória, pois se trata de um sistema que exige, até mesmo, uma
preparação psicológica especial com elevado senso social e de
serviço, em contraposição à mentalidade individualista, muito
generalizada.
Foram deveras proveitosas as observações pessoais que fizemos, em fins de 1949, no Instituto “José Augusto Trindade”,
neste particular, percorrendo os canais de irrigação, em seus
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muitos quilômetros, os canais secundários, assim como as derivações sucessivas, em verdadeiro sistema capilar, aprendendo a
ver o seu efeito sobre o solo, as plantas e o próprio homem. Pois
tudo isto era acompanhado de explicações oportunas e ao vivo,
digamos assim, ministradas pelos técnicos daquele admirável
centro de pesquisas, tão pouco conhecido. E dalí saimos para a
sua biblioteca, tendo a mão livros e revistas especializadas, principalmente do México, Estados Unidos, Argentina, Portugal, e
até mesmo das colônias belgas na África.
Viamos, então, com tristeza, como afora o trabalho benemérito do D.N.O.C.S., na sua pobreza de verbas (que sobram
para coisas menos importantes) dos estudos magistrais de José
Augusto Trindade ou José Guimarães Duque, como andamos
atrasados, neste particular!
Num bosquejo histórico de primeira ordem, José Augusto
Trindade explica os motivos da tradição irrigatória de outros
povos, mesmo da América do Sul e a sua inexistência, no Nordeste brasileiro. (Os Postos Agrícolas da Inspetoria de Secas,
Bol. da I.F.O.C.S, vol. 13 n. 2 p. 95 e segts).
Nos Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile, comenta o Dr. Trindade, a irrigação é praticada desde épocas remotas de sua formação social. O próprio indígena empreendera
esses trabalhos, “como condição de subsistência no ambiente
árido ou semi-árido, ou o colonizador, fascinado pela aventura
da mineração, ou induzido pelo interesse da obtenção da terra
própria, impossível para a grande maioria, no regime agrário das
suas zonas chuvosas”.
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Já no Nordeste brasileiro, a idéia que o homem tem do
açude é mais a da “revença” e da “vazante”, havendo raros
exemplos de rega primitiva e restrita, como nas faldas da serra
do Araripe, nos cariris cearenses, a rega da cana de açúcar, em
pendentes suaves, com água nascida no sopé da serra.
De sorte que esse é o contraste: naqueles países, a iniciativa privada precedeu de muito a iniciativa governamental. Aqui,
ela precisa ser uma criação do Estado, “como um instrumento
regulador da vida econômica de uma região de chuvas de grande
irregularidade, no tempo e no espaço”. E então (como, aliás, já
fora demonstrado por tantas anteriormente) mostra que nossa
região seca não é, permanentemente seca, pois se intercala uma
seca entre muitos anos chuvosos ou mesmo de chuvas escassas,
ainda assim, suficientes para a formação das lavouras e manutenção dos rebanhos. Esta a razão verdadeira da inexistência da
tradição irrigatória.

A IRRIGAÇÃO NOUTROS POVOS
Mostra-nos a história que os primeiros grandes impérios se
estabeleceram, perfeitamente estáveis, no vale do Nilo e da mesopotâmia, graças às culturas irrigadas ou inundadas.
E se nós quisermos, deixando os tempos recuados, apreciar
o que modernamente se fez na Índia, nas regiões africanas, nos
Estados Unidos, no México, não faltam livros sobre essa importante matéria.
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Dos nossos autores, talvez Tomaz Pompeu de Souza Brasil
(O Ceará no começo do século XX) tenha sido o mais minucioso. Mas também se encontram referências proveitosas em José
Américo de Almeida, Felipe guerra, Eloi de Souza e muitos outros, inclusive o minuncioso “Feixe de Artigos” do engenheiro
Brandão. Na biblioteca do Instituto José Augusto Trindade há
informes ainda mais novos sobre as grandes obras na Ásia,
América e África, sobretudo em revistas especializadas.
Por todos esses estudos se depreende a importância enorme da irrigação cientificamente realizada, meio excelente de
fixação de populações, de desconcentração da propriedade, de
aumento da produção, de elevação social.
Daí a especial atenção que os governos lhe estão dedicando, por toda parte. O México, por exemplo, tinha uma Comissão
Nacional de Irrigação, com excelente revista, sendo muito farta
a sua legislação sobre águas. Mas achou pouco. E a 31 de dezembro de 1946 extinguiu a Comissão, para fazer coisa mais
completa, criando uma Secretaria de Estado, a Secretaria de Recursos Hidráulicos. De 1926, data de início da Comissão, até
1946, quando se extinguiu, foram beneficiados quase meio milhão de hectares, dispendendo o governo perto de 774 milhões
de pesos mexicanos.
O novo serviço mexicano não supervisionará, somente,
obras contra as secas. Tratará, igualmente, da captação de águas
potáveis, defesas contra inundações, navegação fluvial, drenagem de terrenos pantanosos, energia hidreletrica, em conexão
com as obras contra as secas. Trata-se, enfim, do controle geral
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da água, considerada o recurso natural mais precioso da nação
mexicana, como dizem eles.
A Índia longínqua não interrompeu com a independência,
a série de trabalhos que a Inglaterra sempre encetou, na luta contra as secas. Segundo informam suas publicações oficiais, divulgadas pela Embaixada no Brasil, o país está figurando com sistemas de irrigação superiores, em extensão, ao total combinado
de áreas irrigadas dos Estados Unidos, U.R.S.S., Japão, Egito e
Itália, embora o rendimento, por acre, seja o mais baixo do
mundo, explicado como decorrência de haver muitos acres subirrigados. Existe, no país, a Comissão Central de Energia, Irrigação e Navegação, destinada a supervisionar todas as múltiplas
aplicações da água, valendo referir que na construção dos seus
açudes tem especial cuidado com o conforto do operário, erguendo bem delineada cidade operária, para moradia conveniente do pessoal, com serviços d’água, luz, escolas, posto médico.
Enfim, poderíamos acompanhar a legislação de águas dos
vários povos, não fora alongar demasiado o trabalho, que tem
outra finalidade.

APROVEITANDO LIÇÕES
Constitui regra de ouro aproveitar as próprias fraquezas e
deficiências, para retirar proveitosas lições. Da inexistência,
entre nós, de uma tradição irrigatória, do pouco desenvolvimen-

295

www.colecaomossoroense.org.br
to que ela ainda apresenta, no Nordeste, é possível não incidirmos em erros que outros povos já cometeram.
É que a cultura irrigada reclama observância de um sem
número de princípios ou normas insubstituíveis, nem sempre
atendida.
José Augusto Trindade invoca o testemunho de Samuel
Fortier sobre insucessos que ocorriam na prática irrigatória dos
Estados Unidos, ainda em 1926, a conta de ignorância dos processos de irrigação e também de descuidos. E se eles erraram,
não vamos ficar senão com as lições, sem incidir nos erros.
Seria irrisório pretender traçar paralelos entre os Estados
Unidos e o Brasil, em matéria de açudagem e irrigação. Aliás, os
próprios técnicos americanos que vieram para o Brasil, no começo das atividades da I.F.O.C.S. foram os primeiros a demonstrar a diversidade de aspectos, entre um e outro país.
Crandall, por exemplo, fazia notar, em 1910, que nos Estados Unidos o problema era estabelecer condições para introduzir uma população colonizadora, enquanto no Nordeste havia
mister suprir d’água e trabalho “uma região que já é densamente
povoada, região que em condições normais comporta a sua atual
população e que em condições anormais não a comporta”.
Ralph H. Sopper, de sua vez, explicava: “O problema imediato a ser resolvido, em Estados como a Paraíba e Rio Grande
do Norte, é o de um alívio para o povo que neles já se acha e que
tem vindo a batalhar por seus lares há duzentos anos ou mais”.
Não pensava diferentemente Geraldo A. Waring, mostrando a diversidade de condições econômicas e concluindo: “Antes
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de tudo, trata-se de socorrer uma população pastoril que, desde
muito, ocupa a terra e vive em renhida luta pela existência, durante os períodos de escasses d’água, sem ter recursos para construir obras capazes de fazer face às secas”. Já nos Estados Unidos, havia mister pessoas vindas de outros lugares para aproveitar as terras melhoradas ou a serem beneficiadas com as grandes
obras.
Estas coisas não impedem que nos sirva de exemplo a firme decisão do governo americano em resolver seus problemas
da região seca, nem que aproveitemos lições que possam aplicar-se as nossas pecularidades. Não vem pelo o estudar a organização do U. S. Reclamation Service, que data de 1902 ou referir detalhes sobre novas grandes barragens, da marca de Boulder
Dam a maior central hidroelétrica do mundo e lago artificial tão
grande que, segundo cálculos, seria capaz de fornecer 5.500
litros d’água para cada habitante da terra. Ou o Grand Coulée
Dam, inaugurado em 1941, sobre o rio Missouri, 4 vezes mais
largo do que o Boulder Dam.
Ele, segundo lemos, controla e regula a navegação do rio,
nas enchentes e vazantes, podendo também servir a irrigação e
ao fornecimento de força hidroelétrica.
Basta a simples notícia, para nos servir de estímulos. Mas
há outras inclusive novos planos sobre a Bacia do Missouri,
abrangendo 9 Estados, cujo programa, vastíssimo, bem demonstra a magnitude do empreendimento: “conservar e melhorar as
terras da bacia, criar e proteger seus recursos aquáticos, ampliar
e melhorar a agricultura da bacia e da nação, através da irrigação
297

www.colecaomossoroense.org.br
e drenagem; estabilizar e melhorar a renda agrícola; reduzir os
prejuízos causados pelas cheias e sedimentação; propiciar a recreação e a vida rural, e, por outros meios, apoiar, suplementar e
equilibrar os programas de outras agências”.

NÓS E O EXEMPLO AMERICANO
A maior de todas as lições, a obra americana sem precedentes, assim o cremos, é aquela desenvolvida pelo TVA (Tennessee Valley Authority), de que nos dá precioso relato o livro
de seu presidente, David E. Lilienthal, “Democracy on the
march”, por sinal considerado pela imprensa “the most important book of 1944”.
A essa organização, dona de plenos poderes, diretamente
ligada ao presidente da República, sociedade de economia mista,
pois que o governo tinha 50% de capital e o restante era particular, deve o mundo magnífico exemplo do que pode a tenacidade
humana. O terrível Tenessee foi domado, evitaram-se inundações, estabeleceu-se a sua navegabilidade franca, as terras vizinhas ficaram racionalmente irrigadas, a erosão corrigida, o reflorestamento possível, a energia elétrica democratizou-se, digamos assim, de maneira que hoje, segundo testemunho do jornalista brasileiro, Sr. Paulo Lavrador, que acompanhou o presidente Dutra aos Estados Unidos, em 1949, não há casa, na região
que deixe de ter sua geladeira, seu aspirador de pó, rádio, torradeira, fogão, tudo elétrico, sendo comuníssimo, também, o ar
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condicionado, havendo até barbearias e modestos engraxates
que afixam o aviso em suas portas: “air conditioned... ”
Não sonhemos com tanta coisa para o nosso Nordeste a
não ser com a energia de Paulo Afonso, que não chegará ao Rio
G. do Norte. Mas esperemos muita coisa, no terreno agropastoril e na educação social das populações. E neste particular
andou muito bem o então I.F.O.C.S., ao criar com essa finalidade, um Instituto Experimental, do porte do que existe em São
Gonçalo (Souza), assim como os seus Postos Agrícolas, a fim de
pesquisar no concreto, dentro do próprio ambiente nordestino.
Suas esperiências, divulgadas por Trindade, Duque, os
dois chefes e pelos seus dedicados auxiliares, são de primeira
ordem, assistindo interia razão ao prof. Vasconcelos Sobrinho,
quando elogia esse trabalho beneditino e ainda tão anônimo, ao
proclamar: “cedo, a nação chegará à evidência de que, através
das multiformes atividades do Departamento das Obras Contra
as Secas, realizou uma obra realmente decisiva para o seu destino”. (As regiões naturais de Pernambuco, o meio e a civilização,
Liv. Freitas Bastos S.A. Rio, 1949 p. 124).
Não podemos ficar parados, quando outros povos se alarmam com o futuro, em matéria de conservação de recursos naturais. Os técnicos norte-americanos, por exemplo, predizem que,
por volta de 1970, surgirá, no país, um grave problema alimentar, caso não se empreenda, imediatamente, a construção de
mais obras contra as secas, avaliadas em 5 bilhões de dólares,
abrindo ao cultivo, no Oeste, mais 8 milhões de hectares. Outros
se alarmam com os criminosos processos de destruição progres299
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siva do solo, reclamando, com urgência, a divulgação dos métodos de controle de erosão e de conservação da água.
Euclides da Cunha, aqui no Brasil, nos imortair “Os Sertões”, deblaterava contra os terríveis “fazedores de deserto”,
com o machado do catingueiro e a queimada. Hoje, não mudamos ainda. Afora os centros experimentais e um outro cuidado
particular, os males da erosão aumentam, outros erros crassos
continuam a cometer-se, com pasmosa indiferença.

PECULIARIDADES NORDESTINAS
Já vimos uma inexistência de uma tradição irrigatória, no
Nordeste, com a explicação de suas causas. Acresce a tudo
quanto já se expôs, a singularidade de “ter que se praticar em
áreas relativamente restritas, encravadas num vasto ambiente
populoso, com cidades e povoados, com culturas perenes de
algodão mocó, com culturas pluviais de milho, algodão anuo e
feijão macassar, com açudes nas melhores propriedades agrícolas, com lavouras de vazantes nos leitos dos rios secos, com rebanhos bovinos, caprinos e ovinos de apreciável valor, e finalmente, com oiticicas, carnaubais e caroazais nativos, de grande
expressão econômica”. (J. Augusto Trindade).
Eis o que explica o sem número de dificuldades que surgem, na execução e desdobramento dos trabalhos de irrigação.
Em S. Gonçalo (Souza) é sabido que houve proprietários, ao
tempo da abertura dos primeiros canais, que se opuseram, pe300
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remptoriamente, a qualquer passagem dos serviços por suas terras. Não imaginavam o prejuízo que a si mesmo estavam causando e houve quem, mais tarde, tivesse de realizar, à sua própria custa, com enorme dispêndio, aquilo que o governo quis
fazer e não obtivera...
Só mesmo com o correr dos tempos irá o sertanejo se convencendo daquilo que já é trivial, em povos de tradição irrigatória. No Canadá, por exemplo, como observa Henri Prat, professor da universidade de Montreal, “é talvez em face delas (referese às obras coletivas de açudagem, irrigação e poços) que o
camponês mais facilmente se desfaz de seu caráter individualista. A necessidade é tão imperiosa, que ele consente – para obter
uma água que é, para sua terra, o mesmo que o leite para o recém-nascido – um conjunto sacrifício de dinheiro, de trabalho e
de liberdade: Ele aceita as servidões de um horário rigoroso de
distribuição, que muita vez o obriga a trabalhar em plena noite;
permite que seu domínio sacrossante seja atravessado pelo canal
público. E, coisa ainda mais extraordinária, ele, que é tão sombrio, neste capítulo de sua liberdade pessoal, se mete nos adjutórios, para limpar, deservar e reparar o precioso canal, que conduz a vida para toda a comunidade”. (“L’Home et lê Sol – Lib.
Gallimard 7ª ed. 1949, Paris p. 119)”.
Andamos ainda longe desse estágio de mentalidade irrigatória. Proprietários ainda teimam em criar gado solto, derrubando barreiras de canais e causando outros males. Compreendemos, depois do que vimos, aquela verdadeira lei, a princípio um
tanto estranha, a que chegaram as observações de mais de 15
301

www.colecaomossoroense.org.br
anos dos Postos Agrícolas: “O homem pobre é o elemento por
excelência da irrigação”. Mais estranha ainda, aquela outra
conclusão, a que o D.N.O.C.S. também chegou e que sugeriu
ficasse constando da lei de colonização de terras no polígono
das secas, em andamento no Congresso: “Não deve haver proprietário”. Entenda-se: na bacia de irrigação.

O HOMEM E A TERRA
Disse muito bem o professor Henri Prat: “A história das
civilizações, em larga escala, é a de suas relações com o solo”
(L’Homme et lê Sol”). É que a propriedade territorial possue,
como ninguém mais, o condão maravilhoso de fixar o homem a
terra, enraizando a família ao seu torrão.
Mas no Nordeste semi-árido a freqüência das crises climatéricas trazia as populações em continua instabilidade. Isto obrigou o governo a refazer antigos lagos naturais, tapando os “boqueirões” pelos açudes e transformando inteiramente as condições de habitabilidade da região, com assegurar o elemento
água.
Da simples lavoura pluvial, incerta como o próprio inverno, será possível estabelecer-se, com caráter permanente, a lavoura irrigada. Ora, verifica-se, nas zonas de cultura irrigada
que a água constitue poderoso fator de parcelamento da terra, de
desconcentração da grande propriedade, afirmando alguém que
ela disolve a grande propriedade.
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Para apressar o fenômeno, advoga o D.N.O.C.S. a desapropriação das terras circunsvizinhas das grandes barragens, a
serem loteadas. Já existe, na Câmara dos Deputados, um projeto
que tomou o n. 35, do ano de 1949, estabelecendo normas para a
colonização dessas terras, no polígono das secas. É assinado
pelos deputados Plínio Lemos, Costa Porto e Osmar de Aquino,
tendo se publicado, com o parecer da Comissão Especial de Revisão dos Limites do Polígono das Secas no “Diário do Congresso Nacional”, de 8.10.1949.
A referida Comissão mandou ouvir o D.N.O.C.S. pela sua
seção técnica. Em S. Gonçalo, vimos esse pronunciamento do
Serviço Agro-Industrial, com sua justificação.
De todas as sugestões do Serviço Agro-Industrial, a mais
revolucionária, a primeira vista, é aquela que pede um parágrafo
único ao art. 5º do projeto, com a seguinte redação: “Não deve
haver proprietário”.
Pode parecer avançado socialismo. Entretanto, não é fruto
de nenhum princípio doutrinário, nem de ojeriza à propriedade
privada. Ao contrário, tanto José Augusto Trindade, como J.
Guimarães Duque, Paulo Guerra ou qualquer outro dos que tem
feito a experiência, distiguem expressamente a zona dos açudes
particulares, onde o regime é e deve ser o da exploração da terra
pelo próprio dono, daquela zona situada na bacia dos grandes
açudes públicos.
A situação especial desta última hipótese tem suas justificativas.
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Primeiro de tudo, porque se trata de obras muito caras, fora
do alcance das bolsas particulares. “As obras de irrigação e de
repovoamento florestal ou seção e de repovoamento florestal ou
se fazem pelo Estado, ou não se farão sem ele”, assim diz o prof.
Severino Aznar, católico praticante (o que tira suspeitas socialistas) no seu livro “Despoblación y Colonización”, Edit. Labor,
Barcelona, 1930 p. 115). Ora, não seria justo que uns poucos e
felizardos proprietários se beneficiassem com serviços que inverteram grandes somas de dinheiros públicos, conservando,
egoísticamente, terras que poderiam abrigar e sustentar população muitas vezes superior, com plena autarquia econômica e
social.
Mas não é só isso, como veremos.

VENDA OU ARRENDAMENTO?
Como acentuamos anteriormente, o D.N.O.C.S. tem planos
interessantes, a respeito do problema dos açudes no Nordeste,
conjugando o papel do açude público com os do reservatório
particulares.
Segundo o Dr. J. Guimarães Duque, o governo, em se tratando de açudes públicos, deve dirigir a produção, portanto determinar que plantações ou culturas efetuar. Ao passo que no
açude particular, mesmo feito de cooperação com o governo,
deve praticar-se a economia privada. Apenas, quanto a estes
últimos, se feitos de cooperação, entende que devia o governo
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estabelecer uma cláusula, no contrato, proibindo a produção de
cachaça na propriedade. E justifica: “Não é justo que o governo
conceda prêmios de cinqüenta, cem e duzentos mil cruzeiros
para a construção de açudes que, depois, produzirão veneno para
a população”.
Entretanto, segundo afirmam os técnicos do D.N.O.C.S.,
aquela produção dirigida, preconizada para as grandes áreas
irrigadas, o governo não conseguirá, enquanto houver, nessas
bacias, proprietários privados. Eles têm uma experiência de 15
anos seguidos e justificam sua afirmativa mais ou menos como
segue:
1) Não basta realizar as obras – custosos canais, planos de
cultura, instalações, etc... Mas importante e necessário, ainda, é
sua conservação. Ora, essa conservação do solo e manutenção
de sua fertilidade somente o governo se acha em condições de
fazer, já pela técnica do trabalho, já pelo vulto das despesas;
2) adotado o regime do arrendamento, poderá o serviço
controlar a rotação das culturas, a adubação racional, o repouso
dos lotes, mantendo a produtividade do solo;
3) na prática de 15 anos, a verificação é que os particulares
não fazem adubação, não procuram evitar a salga dos terrenos e
nem praticam o que alqueive;
4) no arrendamento dos lotes as famílias pobres, o êxito
tem sido evidente, pois elas obedecem às instruções dos Postos
Agrícolas e permitem a administração dos lotes;

305

www.colecaomossoroense.org.br
5) o proprietário particular de lotes não atende nem aceita
conselhos e, acobertado pelas garantias legais ao direito de propriedade, impede a ação do serviço oficial;
6) acresce que esses lotes irrigados são áreas fixas, sujeitas
à exploração intensiva, daí decorrendo a necessidades de manter-lhe a fertilidade. Um mau regime de exploração diminue a
fertilidade, faz decair o rendimento, leva, mesmo, ao abandono,
tornando áreas perdidas na bacia de irrigação.
Desta sorte, pelo menos provisoriamente, enquanto não se
forma a mentalidade comunitária dos irrigantes, enquanto o aferrado individualismo predomina, de mistura com profunda ignorância, entende o D.N.O.C.S. que a venda de lotes a particulares
constitui um erro lamentável. O arrendamento, no caso, é solução muito mais indicada, por isso que permite constante vigilância e fiscalização, por parte dos técnicos do Governo, que ficam
com força bastante para agir, em caso de rebeldia ou insubordinação dos irrigantes, em cada lote.
Eis um ponto que o D.N.O.C.S. considera pacífico com a
sua experiência de 15 anos seguidos. E adverte, mesmo, que se a
lei, ora em discussão no Congresso, não deixar bem definida a
situação, somente haverá prejuízos. Invoca, a propósito, o
exemplo do “Cedro”, no Quixadá, e do “Forquilha”, em Sobral,
com áreas de irrigação quase totalmente perdidas, pela salga das
terras, fruto do desleixo, ignorância ou imprevidência dos proprietários.
É, portanto, uma questão vital para o Nordeste, entende o
Dr. Duque. E se não se fizer assim, teremos verdadeira heca306
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tombe desses solos, o declínio da produção será fatal, terminando em vastas salinas carcomidas e erosadas.

O ESTATUTO DA IRRIGAÇÃO
Ninguém pense que o D.N.O.C.S. se mostra contrário à
propriedade privada do solo, nas bacias de irrigação dos grandes
açudes por influências ideológicas, do comunismo ou mesmo do
socialismo. Absolutamente.
Já referimos uma série de motivos que explicam as suas
reservas à propriedade privada, nessa porção de terras das grandes bacias. Uma reserva que ainda por cima é provisória, se as
populações, como é de esperar, se educarem suficientemente.
Embora, ao que nos parece, o Dr. Guimarães Duque, pessoalmente, seja favorável ao estabelecimento de um sistema cooperativista.
Como quer que seja o certo é que, presentemente, o sistema preconizado é o do loteamento das terras, com arrendamento
dos lotes mediante assinatura de contratos tipo; por esse contrato, o primeiro arrendamento é apenas de 1 ano, podendo ser renovado até 4 anos, a juízo da Administração do Posto Agrícola.
Há uma série de proibições muito importantes nesses contratos,
como sejam: a) proibição da parceria agrícola, sob qualquer modalidade. Ela importaria, afinal, num disfarce da meiação, que é
combatida pelo D.N.O.C.S. afirmando o saudoso Trindade que
os pequenos donos de terra e os meieiros se nivelam, no sertão,
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social e financeiramente, na mesma precária situação, constituindo “o flagelado potencial do Nordeste”. (“Os Postos Agrícolas da Inspetoria de Secas” in Bol. I.F.O.C.S, vol. 13 n. 2). Também é proibido: criar animais soltos de qualquer espécie; pescar
sem licença ou com explosivos, rede de arrastão, hervas ou
substâncias venenosas, entorpecentes, currais ou cercados semelhantes; pescar fora da época determinada por lei; caçar com
arma de fogo ou armadilha; cortar árvores de grande porte ou
utilidade; cortar ou modificar cercas colocadas pela administração, etc.
Há também uma série de determinações positivas: obrigação de cultivar integralmente a parte úmida (vazante) e plantar
na faixa seca o algodão mocó, culturas alimentares e essenciais
florestas para proteção das terras contra a erosão; possibilidade
de construir curral na faixa seca; etc.
Uma das cláusulas merece especial atenção, por seu alcance educativo: “O arrendatário poderá ser afastado do lote, a critério do Chefe da Sessão de Estudos e Conservação, sendo o seu
contrato considerado caduco; a) por crime previsto no Código
Penal; b) por infração a cláusulas contratuais; c) pelo vício do
jogo ou embriaguês; d) por patentear qualidades negativas de
moralidade, disciplina ou operosidade”.
Também examinamos os termos de acordo com os chamados irrigantes, inclusive proprietários, também com uma série de
cláusulas assemelhadas, inclusive proibindo o sistema da meiação ou parceria, a criação solta de bovinos, caprinos, ovinos ou
suínos, caça, dano em canais de irrigação, e estabelecendo pa308
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gamento das taxas d’água, fornecimento de dados estatísticos,
aceitação da orientação técnica do Posto, etc.
São os elementos indispensáveis ao futuro estatuto da irrigação, que Trindade já reclamava.

A INICIATIVA PRIVADA
Sobre a iniciativa privada deve cair a mais importante parcela de responsabilidade, no desenvolvimento econômico do
Nordeste. Por conseguinte, não se pense que o D.N.O.C.S., em
seu programa econômico-social, defenda fórmulas socialistas.
Apenas, tendo em vista o execesso de individualismo reinante
nas áreas sertanejas de irrigação, quando se faz indispensável
uma mentalidade gregária, ela preconisa, ao menos por algum
tempo, ainda, uma economia dirigida, mas só quanto as grandes
obras, que são limitadas, geograficamente.
Quanto ao açude particular (e eles se contam aos milheiros), ainda mesmo quando feitos pelo sistema de cooperação
entre o proprietário e o governo, deve a economia alicerçar-se
no insubstituível sistema da iniciativa privada.
Eis porque faz o Dr. J. Guimarães Duque uma distinção
muito clara: Ele entende que o açude público deve ser aproveitado pelas famílias pobres, pelos flagelados potenciais, com assistência técnica e amplo auxílio do Governo, destinando-se à
produção de cereais, legumes, frutas, pela exploração de pequenos lotes irrigados, utilizando o melhor possível à umidade. Se309
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rá, por conseguinte, uma exploração intensiva. Quanto ao açude
particular, deve constituir a base da fazenda de criação, fonte de
produção de forragens, embora não deixando de explorar as vazantes, o peixe e, nas áreas irrigadas, se plantando arroz, feijão,
milho, forragens e cana de açúcar.
Identicamente já pensava o Dr. J. Augusto Trindade,
quando escrevia: “os açudes públicos devem ter uma função
verdadeiramente pública. Não se compreende o grande proprietário, nas bacias de irrigação de tais açudes a concorrer, a afastar, a tomar o lugar daqueles que constituem a figura potencial
do flagelado do Nordeste”.
É curioso observar como a cana de açúcar vem tornar-se o
ponto de separação nítida entre os pricípios cooperativistas, hoje
defendidos pelo chefe do Serviço Agro-Industrial, para as grandes bacias, e os cânones tradicionais da iniciativa privada.
Naquelas bacias não se permite a cultura da cana que é, no
entanto, a “cultura tradicional dos açudes particulares, na faixa
estreita à jusante, umedecida pela revença”, (Trindade) a produzir rapadura, cachaça e, em menor escala, mel, batida, alfinin.
Mas por que, então? Trindade explica: ela colide com o caráter essencial do sistema de exploração apropriado às terras de
irrigação, no Nordeste, que presupõe aproveitamento máximo do
solo, mediante rotações culturais, tendendo obter duas safras por
ano, com alto rendimento por hectare, numa produção muito
variada e escolhida, condições estas a que não atende a cana de
açúcar, por excelência “cultura individualista”, própria para empresas industriais, latifundiárias, inimigas da pequena proprie310
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dade, da minúscula propriedade irrigada que, no seu modo de
entender, constitur a base de todo o êxito da intervenção do Estado na economia da região, para coloca-la em alicerces firmes.
Já para as fazendas particulares, com seus açudes, entende
o Dr. Duque haver “condições ótimas” em favor da cultura da
cana, combinada com o plantio do algodão e a criação de gado,
a possibilitarem o aproveitamento máximo da fazenda e o melhor lucro para o fazendeiro.

AÇUDE E PEIXES
Não há melhor emprego de capital, para o sertanejo, do
que a construção de açudes. Eis um verdadeiro “slogam” que
Felipe Guerra nunca deixou de repetir, desde a sua mocidade até
sua atual velhice.
Conta-nos ele, em seu livro de 1909, “Secas contra a Seca”, (p. 167) haver, no Seridó, quem se tenha proposto a construir açudes de terceiros, a expensas próprias, com a condição de
ter direito a dez anos consecutivos de pesca.
Hoje, com o grande custo da construção de um açude, talvez não surjam dessas propostas, mesmo com a valorização do
peixe. Mas o certo é que não há maior riqueza para uma propriedade nordestina.
Numa série de artigos que escrevia para o “Jornal do Comércio” sob o título “Problema Nacional”, dizia, com inteira
razão, o mesmo desembargador: “Os pequenos açudes regular311
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mente produzem em um ano, o valor do seu custo, ou pelo menos a metade dessa importância”.
E acrescentava, adiantando-se em tantos anos, isto escrevia
em 1909 aos que agora legislaram sobre empréstimos para a
construção de açudes:
“O meio mais seguro para auxiliar a pequena açudagem é
o empréstimo aos particulares. Seja avaliada a propriedade do
pretendente a empréstimo e sob hipoteca seja emprestada quantia igual à metade do valor da avaliação, em favoráveis condições de juros e de amortização”.
Desenvolvia, então, uma larga série de argumentos em favor da açudagem, quer para a contrução, quer para a ampliação
dos já existentes.
Noutras publicações, mostrava, argumentando com números o resultado compensador certo, quer pela produção das vazantes, quer pela de peixes.
Nosso sertanejo entende que o melhor peixe para os açudes é e será sempre a curimatá, logo em seguida do piau e da
traíra.
Para ele, não existe peixe igual à curimatá. É um regalo
um almoço ou um jantar desse peixe, acompanhado do clássico
pirão.
Pescada nos rios, nas lagoas, nos açudes, é sempre admirada e desejada. Por isso mesmo, alcança preços mais altos tal
como a cavala, nas cidades marítimas.
Nas feiras sertanejas, dificilmente deixam de aparecer.
Vemô-la na celebre feira de Campina Grande, como na de Sou312
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za, na de Caicó, nas da zona oeste do Rio Grande do Norte. Não
é única. Também aparecem peixes piores, como a traíra, o piau,
o cará, a piranha. Mas a curimatá domina o mercado.
Acontece, porém, que estão se tornando abudantes, nos
açudes públicos principalmente, e com repercussão nas próprias
feiras, outras espécies de peixes, entre os quais o tucunaré e o
pirarucú, este com época de despesca, de julho a outubro.
É que o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
através do seu Serviço de Piscicultura, tomou a peito povoar os
nossos açudes com espécies mais nobres de peixe d’água doce.
No açude Lima Campos, Estado do Ceará, acha-se instalado o
posto de pesquisas, que ainda não foi possível visitar. É muito
pouco, para uma região tão vasta, como a do polígono, embora o
Serviço funcione em outros pontos, inclusive Fortaleza e João
Pessoa.
Segundo dados divulgados pelo mesmo serviço, até fins de
1948 os 32 açudes públicos do Nordeste onde trabalha, haviam
fornecido mais de 8 milhões de quilogramas de peixe. Em 1940,
nos dois primeiros meses em que sua pesca se permitiu, apanharam-se mais de 79 toneladas.
É preciso não esquecer que esse serviço faz a distribuição
gratuita de peixes pequenos para o povoamento dos açudes, já
tendo distribuído para mais de um milhão de alevinos de várias
espécies ictiológicas, num serviço altamente patriótico.
Faz algum tempo, acompanhamos certa discussão, pelos
jornais do Nordeste, a respeito do gosto da curimatá e desses
novos peixes, que alguns dizia serem piores, enquanto o Serviço
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de Piscicultura sustentava serem muito melhores. O que faltava,
isto sim , era educar o paladar do sertanejo, secularmente habituado ao primeiro.
Fizemos, em 1949, a nossa experiência pessoal, no Posto
Agrícola de S. Gonçalo e um rápido inquérito também, inclusive
nas feiras de Campina Grande e Souza. O velho sertanejo nem
discute. Para ele, nada como a curimatá. Mesmo alguns dos mais
novos não pensam muito diversamente, como ouvimos na feira
de Campina Grande, vai se formando, porém, a onda dos que
preferem o tucunaré e o apaiarí, especialmente.
Em nossa experiência, achamos o tucunaré excelente, praticamente igual ao peixe de água salgada. E para melhor comparação, almoçamos, de outra feita, gorda e ovada curimatá.
Acontece, porém, que o tucunaré, como o pirarucú, são
inimigos da curimatá, um de seus pratos. De maneira que, sobretudo nos açudes menores, não podem coexistir. Parece, também,
que nesses açudes menores, é preferível mesmo deixar a curimatá, ou aclimatar espécies menos vorazes, já que o tucunaré não
engorda sem um camarãozinho, ou um peixinho miúdo. E a tradicional curimatá vive mesmo do lodo...
Inteligente, perspicaz, nosso sertanejo há de se convencer
das excelências dos novos peixes, sabendo também distinguir
onde é possível criá-lo com vantagem, onde não o será.
E mais adiante teremos a possível industrialização da pesca em nossos açudes, para fonte de maior riqueza deste Nordeste.
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Como quer que seja, o certo, é que o povoamento dos açudes por peixes, importa numa grande riqueza e numa espécie de
garantia de capital para os que levantarem empréstimos para a
construção ou melhoramento de seus reservatórios.
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Felipe Guerra

SECAS DO NORDESTE

Resumo Histórico
(Anos 1559 a 1942)

NATAL
Centro de Imprensa S. A.
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PREFÁCIO
Valem estas linhas, apenas como um depoimento.
Sempre foi vivo no desembargador Felipe Guerra um
acendrado amor ao Nordeste, seu assunto predileto. Já em vésperas de morrer, perguntava, diariamente, pelo resultado das
experiências da chuva artificial, que se anunciavam no Ceará.
Contava quase 84 anos e a lucidez era admirável. Lia jornais da
cidade, livros religiosos.
Um dia falávamos sobre a escassez de chuvas e os dramas
que se repetiam com os flagelados, quando lhe veio a idéia de
mandar desarquivar o presente inédito:
– Talvez interessasse agora recordar o que tem sido a vida
do sertão...
Era realmente de interesse o trabalho. Prometemos publicar nas colunas de “A ORDEM”. Vieram insistências maiores
para a publicação em folheto. Resistia. Afinal, um dia me chamou ao quarto de enfermo.
Resolvi publicar. Mas não é para mim. Dê em beneficio da
imprensa católica.
Seu desejo está satisfeito.
Deve-se notar que o histórico termina em 1942. Há uma
esperança, na parte final, de que a chamada “batalha da borracha”, então anunciada desses bons resultados para o pobre sertanejo do Nordeste. O tempo se encarregou de mostrar que foi
outra calamidade.
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Ainda há outros inéditos desse infatigável trabalhador, versando temas da região.
Deixou também o esboço de uma história religiosa do Estado, inédito e de uma história militar, publicada este último na
Revista do Instituto Histórico.
Outro precioso inédito seu é o livro em que traçou a árvore
geneológica de família, desde o século XVIII até hoje.
OTTO GUERRA
4 de maio de 1951
dia do falecimento
do Desembargador Felipe Guerra.
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CAPÍTULO I
FALTA-NOS UMA HISTÓRIA
Ainda não há uma história das secas do Nordeste, nem
mesmo uma cronologia completa.
Em alguns Estados aparecem históricos, notícias, mais ou
menos desenvolvidas de determinadas calamidades. Essa literatura fragmentaria é mais abudante no Ceará do que nos seus
companheiros de infortúnio. Do Rio Grande do Norte muito
pouco se conhece. As presentes linhas não pretendem sanar essa
falta. Simples apontamentos, ainda incompletos, colhidos em
várias fontes.
Informa Fonsêca Rodrigues que “segundo dados colhidos
pelo deputado Ildefonso Albano, o Ceará, durante dois séculos,
sofreu as seguintes secas: 10 secas de um ano – 1721, 1754,
1760, 1772, 1830, 1891, 1900, 1907 e 1915; 7 secas de dois
anos – 1736 – 37, 1777 – 78, 1809 – 10, 1817 – 18, 1824 – 25,
1844 – 45 e 1888 – 89; 2 secas de três anos – 1744 – 76, 1877 –
79, 1 seca de quatro anos – 1790 – 93 e 1 seca de cinco anos –
1723 –27”.
Tempo houve em que não se falva em secas do Nordeste.
Depois se principiou a falar em secas do Ceará. Anos depois
veio a denominação, hoje em voga, de secas do Nordeste. É certo que toda estiagem que causa danos ao Nordeste se manifesta
forçosamente no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. São
esses os três Estados mais açoitados pelas secas, apresentando o
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Rio Grande do Norte maior número delas que seus irmãos de
sofrimento. Se fosse permitido empregar uma expressão muito
sertaneja, de origem cabocla, poder-se-ia afirmar que o Rio
Grande do Norte é o Estado mais “caruaro” a secas.
É possível que uma seca seja menos rigorosa em um dos
três Estados, mais completa em outro. Isso algumas vezes acontece, até em municípios vizinhos. Não desaparece, porém, a situação de penúria geral para a região.
Algumas vezes, Piauí, Pernambuco, Bahia, pequenas partes de Alagoas e Sergipe participam da crise. São as grandes
calamidades.
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CAPÍTULO II
O SÉCULO DO DESCOBRIMENTO
O Pe. Serafim Leite S. J (História da Companhia de Jesus)
alude a secas na Bahia e Pernambuco no século XVI, portanto
no século do descobrimento, fazendo as crônicas referências aos
anos de 1559, 1564, 1592.
Passando ao século seguinte, João Brígido, em seu “Resumo da História do Ceará”, diz que em 1600 houve uma grande
seca.
Em relação ao ano de 1692, essa publicação diz:
“Nesse ano deu-se uma seca da qual Pernambuco sofreu
muito. Naturalmente esta seca se estendeu ao Ceará; e se na
Província não há notícia dela, é que nada ficou nos seus arquivos, e o Ceará tinha então muita diminuta população”.
A “Memória Histórica e Biográfia do Clero Pernambucano” do padre Lino do Monte também faz menção desta seca, ao
dar traços biográficos do Bispo D. Matias de Figueiredo melo,
que governou o Bispado de Olinda de 1688 a 1694:
“Aparecendo em um dos anos de seu governo episcopal
uma extraodinária falta de farinha de mandioca, pelo que a população já sentia os efeitos da fome, o piedoso Bispo, por diversas vezes, mandou buscar em barcos, ao rio São Francisco, este
gênero alimentício, e o repartia, ele mesmo, com os pobres, chegando a sua caridade e amor ao próximo a ponto de vender as
cadeiras de seu uso, para comprar farinha”.
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E o Dicionário Histórico de Pernambuco, de Sebastião de
Vasconcelos, informa que o “Bispo dava tudo, de sorte que ele e
sua família passavam dias seguidos comendo coco”.
Antiga crônica colonial diz que nos anos de 1690 a 1692
houve seca na Bahia. A “Cronologia Histórica do Estado do
Piauí”, de Pereiro da Costa, nenhuma referência faz a essa seca.
Citando Irineu Joffily, recorda José Américo de Almeida a
mesma seca de 1692, em Pernambuco e os atos de caridade do
Bispo D. Matias, em benefício do seu rebanho, “esparso pelo
extenso território que hoje constitui quatro Estado” referindo-se
a devastação de índios e a emigração para as lavras de ouro de
Minas.
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CAPÍTULO III
NO SÉCULO XVIII
Há alusão a uma grande fome no Maranhão, por falta de
chuvas, em 1711, referida por José Américo de Almeida, por sua
vez baseado em Tomaz Pompeu de Souza Brasil e este em César
A. Marques.
Euclides da Cunha (Os Sertões) também alude a mesma
fonte para referir-se a uma seca de 1710 – 1711.
João Brígido, citado em relação ao ano de 1722, diz:
“Rocha Pita pretende que neste ano começou uma seca na
Bahia, que durou até 1723, e se estendeu ao Rio Grande do Norte e Ceará, ocasionando nestas capitanias grande emigração do
litoral para o interior, onde a população refugiou-se à margem
dos rios. A população de Fortaleza era neste ano de 30 casais”.
E logo na efeméride de 1724:
“Neste ano houve uma grande seca no Ceará, ou antes,
como referem às Memórias de Acioly, desde a Bahia até o Piauí.
No Cariri, onde abundavam os brejos e correntes, o povo de
Missão Velha foi obrigado a abandonar o arraial à falta de água.
Esta calamidade teve fim em 1728, ocasionando grandes perdas
no gado, muito perecimento da população índia, e a dispersão do
resto pelos sertões, que ofereciam mais abrigo”.
O senador Pompeu faz menção dessa seca que diz de 1723
e 1727.
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A citada Cronologia do Piauí, na efeméride de 1723 informa:
“Neste ano teve começo uma grande seca, que assolou o
Norte do Brasil, desde a Bahia até o Piauí e perdurou por quatro
anos, causando em toda essa vastíssima zona grandes prejuízos”.
O Dicionário Histórico de Pernambuco não faz referência
a essa seca.
Uma crônica sobre secas, escrita em 1845, em Acari, por
Manuel Antonio Dantas Correia, informa:
“Por tradição verdadeira sabe-se que no princípio do século passado, houve dois anos de secas sucessivas, que foram de
23 e 24, sendo também de poucos anos a sua povoação de gados, não sendo a morrinha muito considerável, e a fome no povo
também foi sofrível, por ser ainda pouco, e mesmo por estar o
sertão inculto, havia abundância de caça e mel silvestre”.
Pelo confronto dessas citadas notícias, vê-se que essas últimas secas do princípio do século dezoito não são mais do que
uma só: a devastadora seca de 1722 a 1728. O mesmo João Brígido informa na efeméride de 1728: “Este ano foi o último da
grande seca começada em 1824, ou, como diz Rocha Pita, em
1722”.
Ainda João Brígido na efeméride de 1744: “Começou
Ayres de Casal, a qual se prolongou até 1749”. Nada diz neste
ano a seca horrorosa de Mato-Grosso, de que falta quanto ao
Ceará. Também nenhuma referência faz dessa seca as crônicas
de Piauí e Pernambuco. Entretanto, Pompeu, Fonseca Rodrigues
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e outros falam dessa grande seca no Ceará, nos anos de 1744 a
1746.
Quanto ao Rio Grande do Norte, informa a citada crônica
de Dantas Correia:
“Na era de 44 houve segunda seca; nesta morreram os gados a acabar, e a fome no povo foi considerável, de sorte que
meninos que já andavam tornaram ao estado de engatinhar, e
que os moradores do rio Piranhas se viram na precissão de desmanchar as 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 a água e o sal”.
O autor não diz a duração da seca. Por suas conseqüências
se vê que foi de dois ou três anos. Dantas Correia fala em uma
seca ocorrida em 1766, havendo “bastante morrinha no gado e
alguma fome no povo”. Narra também a seca de 1778, a primeira que assistiu, ainda criança. Informa que a morrinha nos gados
foi excessiva. Fazendeiros que no Seridó recolhiam quinhentos e
mais bezerros, “vindo o ano seguinte só recolheram quatro”. A
fome do povo não foi considerável, por ainda não ser em tão
grande número, e mesmo já haver alguma indústria.
João Brígido, no Ceará, diz que a seca foi em 1777, e reduziu a um oitavo o gado da Capitania, e durou até o ano seguinte.
Depois, segundo Dantas Correia, veio à seca de 1791, nada
chovendo no Seridó, onde alguns fazendeiros já “apanhavam
seiscentos bezerros”. Retiraram os gados para “os agrestes da
beira mar e sertões vizinhos ao poente, e os gados que ficaram
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nos pastos, logo no mês de Setembro, feixou a morrinha, que
parecia acabar-se”. “O povo, algumas famílias mais pesadas e
apossadas, se retiraram para beira mar”.
No ano seguinte, 1792, “faltou chuva geralmente em todos
os sertões”: Diz:
“Acabados os meses de inverno sem nenhuma chuva, acabados os mantimentos e o gado juntamente, foi um clamor geral,
ver famílias inteiras a pé, em busca dos agrestes de beira mar,
distante 50 léguas, morrendo pelos matos, com filhinhos e trens
as costas; isso decurso de meses... Os que não se retiraram entraram a descobrir raízes e frutas de plantas agrestes para seu sustento, bem como o chique-chique... outros usaram de couros
crus, torrados ao fogo.
Famílias houve com sua indústria não sofreram o rigor da
fome; outras padeceram; algumas morreram e houve que disseram sangradas de morcegos; estes mesmos animais ajudaram a
acabar o gado; os povos que haviam retirado para beira mar, ali
mesmo morreu muita gente”.
O ano de 1793 ainda foi de chuvas escassas e irregulares,
ainda em produção. A população alimentou-se com maxixes,
melancias, cujas sementes torradas, piladas, serviam para angus,
papas, pirões, preparado com leite de cabras, guardião, mucunã,
etc.
No ano seguinte, 1794 houve chuvas. Foi, porém, muito
escassa a produção, porque, diz o cronista citado, “logo sucederam três gêneros de peste; o primeiro foi de gafanhotos de asas,
que devoraram toda sorte de folhas e frutas das plantas”. Voa326

www.colecaomossoroense.org.br
ram para o Nascente, parecendo uma nuvem que cobria o sol. A
segunda praga foi de cobra cascável. A terceira foi de ratos. Diz
a tradição que ao sentar-se à noite, a família ao redor do couro
para uma refeição; cada qual se armava de chinelo, pequeno
pau, etc, para afunguentar os ratos. E no fim da refeição cada um
tinha juntado uma meia dúzia de ratos que matara.
Antiga memória do Padre J. José Pereira narra que na região de Apodi, muitas pessoas, principalmente crianças, inanidas
de fome, amanheciam sugadas por morcegos. Essa terrível seca
– 1791 – 93, ficou na tradição por “a seca grande”.
Na citada cronologia do Piauí, na efeméride de 1792, se lê:
“Neste ano lavrou no Piauí uma grande seca que causou
imensos prejuízos à lavoura e à criação e, após três longos anos,
foi seguida de grandes inundações cujos danos foram também
consideráveis”.
Informa que no Piauí e no Maranhão para onde se refugiou
a população do Ceará, a calamidade foi menos terrível, acudindo
então o Piauí, mesmo por sertões desertos, indo levar carne aos
portos de mar e...
“Vindo-se depois, daquelas Capitanias, buscar a esta crias
e vacas para povoarem de novo, concorreu tudo para os preços
dos gados duplicarem, e passarem de 1$600 a 2$000, 4$000 e
4$800”.
“Este terrível flagelo que somente terminou em 1793, concorreu, contudo, como outros de que foi vítima o Ceará, para o
povoamento de muitos municípios do interior do Maranhão e
principalmente do Piauí”.
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Em relação a Pernambuco, há uma referência na citada
Memória do Clero Pernambucano, ao dar traços biográficos do
Bispo D. Diogo de Jesus Jardim:
“Aparecendo na Província uma grande seca, no ano de
1792, e pedindo-lhe licença para uma procissão de penitência,
ele negou, dizendo que a verdadeira penitência era emenda de
vida e reforma de costumes”.
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CAPÍTULO IV
O SÉCULO XIX
Alude José Américo de Almeida à fome e penúria na Paraíba, no período de 1803 – 1804, transcrevendo um ofício da
época.
Dantas Correia menciona como seca os anos de 1808 1889.
João Brígido menciona uma seca de 1809 que “assolou os
sertões de Acaraú e Aracati”.
Dantas Correia menciona o ano de 1814 como seco.
E João Brígido diz que em 1817 “houve uma seca, cujos
efeitos o Governador Sampaio exagerava, considerando igual à
de 1792”.
Depois, Manoel Antonio Dantas Correia menciona em sua
crônica a seca de 1825. Neste ano, diz; “faltaram às chuvas totalmente, não só nestes sertões vizinhos, como mesmo pelos
Brejos. O povo se dispersou”.
“Uns para cima buscando os Cariris Novos e Agrestes do
Piauí, outros para os Brejos e beira mar. Os gados foram retirados, vendidos, e alguns entraram logo em trato de chiquechique, o qual tendo servido para sustento do povo na seca de
92, nesta também serviu para o gado vacum e ovelhum. Desde
alguns anos que os moradores dos Brejos, com qualquer falência
de farinha, saem para o sertão de Curimataú, a usar do chiquechique para comer e vender”.
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Informa que foi nesse ano que se principiou a descobrir o
plantio de vazantes, no rio, iniciados no rio Acauã.
“Os povos que se haviam retirado para diversos lugares,
grande parte pereceu à fome, e os gados da mesma espécie; o
que não sucedeu aos que não se retiraram e cultivaram o nosso
Nilo; passaram com fartura, e do seu mesmo gado comeram, e
lhes ficou alguma semente”.
João Brigido, em sua história, diz:
“O ano de 1825 foi o ano terrível do Ceará. As perseguições políticas, que produziram fuzilamentos, assassinatos, prisões em massa e recrutamento bárbaro, vieram juntar-se a fome
e a peste de bexigas, que disseminaram consideravelmente a
população, forçaram emigração copiosa, e deram lugar a roubos
e crimes de toda ordem”.
A citada Cronologia do Piauí informa:
“Grande número de famílias cearenses, acossadas pela horrível seca que então grassa na sua terra, emigram para o Piauí
(1825); onde se fixou definitivamente. O mesmo sucedeu por
ocasião de iguais calamidades no Ceará anteriores e posteriores,
nomealdamente 1845, e daí o entroncamento de grande número
de famílias piauienses com cearenses”.
Dantas Correia fala em seca do ano de 1833. Não houve
chuvas no Seridó, não houve produção de vazantes, não correu o
rio Acauã. Um ano só, com pouca fome no povo e pouco prejuízo nos gados, retirados que foram “para os sertões vizinhos ao
Nascente e ao Poente”.
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João Brígido, não faz menção a essa seca de 33. Fala em
“pequena seca na Província em 1827, mas, sem prejuízo de gados, porque restavam muito poucos da seca de 1825”.
Dantas Correia não menciona essa seca. Mas pelos seus
dizeres se conhece que foram ainda anos de pouca produção,
porquanto refere retirantes alimentando-se com sementes de
melancias, prodigiosa abundância de aves de arribação e de cascável, que os caçadores matavam diariamente as seis e às oito.
Esses fatos acompanham em regra, anos de esterilidade. Diz
João Brígido que em 37 “houve pequena seca na Província e
falta de víveres. Vieram socorros do Rio de Janeiro, no valor de
dez contos de réis”.
Em 1841 Dantas Correia fala em extraordinário inverno,
com inundações, causando enormes prejuízos. João Brígido
também menciona essas inundações por toda a província, sofrendo grande inundacão a cidade de Aracati.
Relata Dantas Correia que logo em 1843, houve falta de
chuvas no Seridó, sem prejuízo em gado, devido a recursos ainda do forte inverno do ano anterior.
Em 44 ainda menos chuvas vieram, sendo retirados os gados para os sertões vizinhos do Poente, onde antes de findar o
ano, por causa da aglomeração dos gados, “pegou a morrinha,
não só nos retirados, como também nos próprios dos pastos”. O
pouco gado não retirado foi alimentado durante meses, com chique-chique. O farto celeiro de farinha para o sertão foi à serra do
Cuité.
Em relação ao ano de 1845, diz Dantas Correia:
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“Neste faltaram totalmente às chuvas, não só neste, como
em todos os sertões ao Nascente, ao Sul, ao Norte, e mesmo nos
mais remotos ao Poente. Os gados deste sertão, por serem já
poucos, e mesmo por se estarem tratando, acostumado a curtir
fome, pouca morrinha; mas, nos outros sertões, onde costumava
chover cedo, faltando-lhes, morreram totalmente”.
Crônicas de outras fontes informam:
“Este ano ficou na recordação de todos, pela desoladora
seca nos sertões. A população pobre retirou-se pela fome, e era
lastimável morrerem pessoas, nas viagens, falta de tudo, à fome,
à nudez, à sede. Os abastados viram-se em grandes apuros, e
passaram pelos dissabores da indigência muitos deles”.
Houve inverno nos Brejos da Paraíba, para onde ocorreu
grande população à cata de trabalho e por isso muito se plantou,
havendo grande abundância para suprir os sertões, apesar da
grande dificuldade de transporte, que se chegou a fazer até “em
costas humanas”.
A população do Seridó, diz o cronista, econômica, laboriosa e esforçada, apelou para as vazantes dos rios, de onde tirou
feijão, frutas e capim, carregando os feixes nas cargas, venciam
as viagens longas para Assú, Mossoró ou Brejo de Areia, em
procura de alimentos.
Em Assú e Mossoró tudo prosperou pelo comércio. Eram,
então, empórios distribuidores para os sertões de gêneros importados das outras Províncias. “Houve barril de mel de furo que
adquiriu escravo em paga; saca de farinha que obteve ricos tras-

332

www.colecaomossoroense.org.br
tes de ouro e prata; houve migalha de alimento que mercadejou
a honra e a virgindade expostas à tentação”.
A lagoa do Piató, em Assú, muito produziu. Forragens para o cavalar, mandioca, frutas e, sobretudo, peixe bom, gordo e
barato, em tal cópia e profusão que constituía quase a alimentação exclusiva da população, chegando até pata à exportação. À
noite, era preciso, em muitos lugares, dormirem os animais com
a ração, amarrados, rodeados de fogueiras para afugentar os
morcegos que vinham sugá-los, o que foi uma das calamidades
da seca e que em algumas paragens auxiliou a extinguir os gados. Houve muita fome, houve extraordinário furto de animais
de toda espécie.
Nem pássaros se viam nas estradas, que eram viva imagem
da desolação, desertas de tudo o que nos anos anteriores por ali
morava. E para maior desgraça, em alguns lugares apareceu a
varíola.
No ano seguinte, o inverno ainda foi fraco, havendo, porém, regular produção, embora a grande miséria se prolongasse
até maio, quando principiaram a chegar os primeiros recursos
das plantações. Muito produziram as vazantes do Seridó.
Durante esse período calamitoso, que se pode dizer seca de
1844 – 1845, nenhum atentado contra a segurança individual ou
pública. A população conservou-se sempre ordeira, em seu
grande sofrimento.
João Brígido, em sua citada publicação, diz apenas, em relação a 1845:
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“Grande seca no Ceará. O Governo e as Províncias vizinhas enviam grandes socorros, os quais chegam um pouco tarde”.
A Cronologia Histórica do Piauí não fala em seca nesse
ano, a não ser na referência já citada, ao relatar fatos ocorridos
em 1825. Nada se vê a respeito no Dicionário Histórico de Pernambuco.
Depois da seca de 1845, até a seca de 1877 houve uma relativa bonança. Não houve seca propriamente. Entretanto, vieram anos de invernos maus, mesmo quase sem produção agrícola, e com vultosos prejuízos nos gados. Pode-se incluir entre as
secas, no Rio Grande do Norte, o ano de 1860. Diz um cronista:
“... nenhum legume pelo sertão; está, pois pronunciada a seca do
ano”.
Houve melhor inverno, posto que muito tarde, no Agreste
da Província e no Ceará, fornecendo, este último, farinha barata.
Na citada Cronologia Histórica do Piauí, em relação há esse ano
se lê:
“Grassando neste ano uma grande seca na Bahia, afluiu para o Piauí avultado número de emigrantes, com os quais, reunindo gente da Província fundaram os Presidentes Diogo Velho, C.
de Albuquerque e Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, dois
núcleos coloniais”.
Em 1868 houve péssimo inverno, nenhuma produção, em
poucos municípios fraca pastagem, logo devorada pelas “retiradas”.

334

www.colecaomossoroense.org.br
Em Apodi, de janeiro a julho, apenas vinte e sete chuvas,
irregulares. Bom inverno no Ceará, que no ano supriu o Rio
Grande do Norte, onde houve grande prejuízo na criação. Esse
ano merece ser catalogado entre as secas da Província.
Em 1869 houve muita miséria, não só pela deficiência do
ano anterior, como também porque os fracos recursos do ano
chegaram tarde e falhos, terminando o pouco inverno em maio.
O sertão foi suprido por gêneros vindos de Ceará e Pernambuco,
por Mossoró, alcançando o saco de farinha vinte e trinta mil réis,
preço para a época, exorbitante. Os gados de toda a espécie pereceram por metade, informa um cronista. “Pouco falta para que
morressem tudo à fome e miséria”.
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CAPÍTULO V
A GRANDE SECA (1877-79)
Veio depois a conhecida grande seca de 1877-1879. Muito
se tem escrito sobre essa tragédia nordestina. Estendeu-se ao
Nordeste todo. A citada Cronologia do Piauí relata em efeméride de 1878:
“A seca, por essa época, afligia não só o Piauí, como toda
a zona Norte; foi enorme, duradoura, e causou grandes prejuízos
e constituiu uma das maiores calamidades por que tem passado
essa parte do país”.
Informa que foram criados, na Província, oito núcleos de
imigrantes, extintos no ano seguinte e que “o número de pessoas
aldeiadas neles subiu a vinte mil, pouco mais ou menos”.
No Ceará, Rodolfo Teófilo tem farta e minunciosa publicação sobre a calamidade. Segundo dados que oferece, as despesas feitas pela Tesouraria da Fazenda, e gêneros remetidos pelo
governo, etc., importaram em pouco menos de quarenta mil contos de réis. O ano mais calamitoso foi o de 1878, no qual faleceram na Província 118.900 pessoas, e retiraram-se quase cinqüenta mil. O mês mais funesto foi o de dezembro desse ano, sendo
nos trinta e um dias, a média das mortes igual a 495, sepultada
diariamente, no cemitério de Fortaleza.
No Rio Grande do Norte não foi menos intensa a calamidade. Todos os municípios da região seca foram devastados.
Poucos são os dados estatísticos que ficaram.
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Mossoró, então pequena cidade com cerca de quatro mil
habitantes, foi o ponto convergente dos retirantes do interior.
Um “mapa demonstrativo das pessoas a quem a comissão
de socorros públicos da cidade de Mossoró, distribuiu gêneros
alimentícios, na primeira quinzena de janeiro de 1878” mostra
que foram socorridos 24.094 indivíduos, sendo de Pernambuco
4, do Ceará 1.154, da Paraíba 5.040, do Rio Grande do Norte
17.889. Para todos esses socorridos foram distribuídos 1.718
sacos de farinha e 6 de arroz. Logo na primeira quinzena de fevereiro do mesmo ano, o número de retirantes socorridos elevou-se a 32.163, sendo do Ceará 1.142, da Paraíba 12.850, do
Rio Grande do Norte 18.392. Esses algarismos mostram bem o
crescimento dos retirantes que chegaram a Mossoró, aumentando sempre, de mês em mês e morrendo de miséria, de fome, e,
nos últimos meses do ano, de varíola.
Nenhum abrigo, nenhum abarracamento. Os retirantes espalhavam-se pelos campos, pelas ruas, pelos arredores da cidade. Valados em abertos no cemitério. Pessoas pagas recolhiam
aos valados cadáveres, encontrados pelas calçadas, pelas praças,
por toda parte. Depois de cheio, as pás e enxadas cobriam de
terra os restos das infelizes vitímas da desgraça. Lê-se, no relatório apresentado pelo então Presidente da província, o ilustre
paulista Dr. Rodrigo Lobato:
“Mossoró foi nesta província o teatro das mais tristes cenas de miséria. A nudez, a fome, as epidemias, ceifavam grande
número de vítimas e iam abrindo espaço aos recém -chegados.
De janeiro de 1878 até agora (27 de Outubro de 1879) foram
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sepultados no cemitério público daquela cidade, conforme a
relação de óbitos organizada pelo respectivo e muito digno vigário, 31 mil vidas, podendo, sem perigo de erro calcular-se em 5
mil o número dos que foram enterrados fora do cemitério, pela
impossibilidade de enterrarem os cadáveres dos que morriam
nos abarracamentos situados a alguma distância da cidade”.
Convém notar que estes números não se referem ao obituário do primeiro ano de seca, 1877, nem aos dois últimos meses
de seu último ano, 79, meses que oferecem as mais elevadas
cifras da calamitosa época. Não é, portanto, exagero computar o
número de mortos em Mossoró, durante os 3 anos de seca que
analisamos, em 40 mil. Mossoró, pequena cidade de 4 mil habitantes, teve esta elevada mortalidade na seca de 77. Fortaleza,
segundo informa Rodolfo Teófilo, teve nos 3 anos da seca, o seu
obituário elevado a 65 mil, cento e sessenta e três. Isso significa
que, proporcionalmente, o obituário de Mossoró foi muito e
muito mais elevado do que o de Fortaleza, que contava então
cerca de 20 mil habitantes, segundo o citado escritor.
É de relembrar que todos os retirantes das regiões próximas e longíquas do Rio Grande do Norte, da Paraíba e até do
Ceará se abrigavam em Mossoró.
“Em outubro de 1878, o obituário não decresceu de cem.
Quem de outros pontos ia a Mossoró, ao aproximar-se do perímetro urbano, tinha o olfato vivamente impressionado pelo mau
cheiro que da população pesteada e imunda se exalava”.
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Por todas as províncias moveu-se a caridade particular,
enviando auxílios. A emigração fez-se em larga escala, para o
Norte, para o Sul, para o Maranhão e regiões férteis do Piauí.
Com todos esses fatores, foi incalculável o decréscimo da
população da Província.
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CAPÍTULO VI
ATÉ O FIM DO SÉCULO
Depois dessa grande crise, vieram outras menores. Basta
um ano sem produção, mesmo de insuficiente produção na região seca, seguido de outro ano de inverno tardio e fraco, para que
a população sofra e a criação seja desfalcada, quer por mortandade, que por falta de produção.
De 1885, diz um cronista da época: “Foi considerado um
ano seco e de penúria, quase sem produção agrícola e pastagem.
Os rios não correram”.
De 1883, que o povo ficou chamando seca dos 3 oitos, diz
a crônica: “Nada tivemos de nossa lavoura, pela irregularidade
das chuvas, mal deu para insuficiente pastagem, em alguns lugares”. Um outro cronista informa: “Em abril principiam a aparecer os efeitos da seca, pois o inverno tem sido nenhum. Em maio
continua a seca que começa a oprimir a população do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará”.
O ano seguinte ainda foi sem produção agrícola, agravando-se a crise que vinha do ano anterior. Muito sofreu a população. Houve forte corrente emigratória para o Nordeste. Pode-se
registrar a seca de 1888-1889.
Diz o cronista: “Ainda continua a fome no povo, a ponto
de o governo mandar distribuir socorros de víveres, por nada se
ter tido do presente inverno, por suas poucas e irregulares chuvas”. “Em julho, a miséria do povo continua grande, e há forte
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corrente emigratoria para o Norte, com passagens pagas pelo
governo. Há multidão de maltrapilhos e famintos esmolando
pelas ruas de Mossoró. A crise esta ingrata”.
Em 1890, diz o cronista: “Terminaram os dois anos de seca, que tanto flagelaram este alto sertão. Chegou a fartura por
toda parte”.
O ano seguinte, 1891, foi de poucas e irregulares chuvas.
Em maio, informa o cronista, dá-se por findo o inverno, que foi
tão pequeno e irregular que mal se pode chamar inverno. Não
seguraram lavouras, nem mesmo nas serras de produção. Em
julho passam retirantes do interior para Mossoró. “Seca declarada. Tudo muito caro. Fome no povo do sertão”.
O ano de 1892 ainda foi sem chuvas capazes de permitir
produção agrícola e pastagem. Em janeiro não choveu. Fevereiro apenas duas chuvas. Terminou em abril. Informa um cronista:
“Continua a seca com a mesma intensidade, oprimindo os povos
com seus funestos efeitos”.
Pode-se assim, no estado, registrar uma seca de dois anos
1891 – 1892.
O ano de 1898 foi muito seco. O pluviômetro em Mossoró
recolheu 140mm. Em Apodi, apenas doze chuvas.
Em setembro, escreve um cronista:
“Imensa é a corrente emigratória para o Nordeste, não tendo embarcado, ou seguido por terra para o Ceará, menos de dezesseis mil retirantes, nestes últimos três meses. A população
pobre só tem por alimento chique-chique assado, macambira e
carne de gado que é encontrado morto de magro. Em inventário
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judicial procedido em Caicó, vacas foram avaliadas a cinco mil
réis, garrotes a dois mil réis”.
Um outro cronista diz: “Foi o inverno mais pequeno que
tenho registrado. Nem deu para pastagem”. Não houve auxílio
do governo. Ainda no começo do ano seguinte, com excelente
inverno. Mossoró continuava cheio de retirantes, chegados no
ano da seca.
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CAPÍTULO VII
COMEÇOS DO SÉCULO XX
O ano de 1900 foi muito seco. A desgraça foi muito atenuada pela abundância de recursos vindos do ano anterior, cuja
altura pluviométrica fora, em Mossoró, de 1268mm.
Aparecem casos de agressão à mão armada, por cangaceiros vindos do vizinho estado do Sul. Informa um cronista: “Este
ano foi seco, de penúria, devido à irregularidade das chuvas”.
Altura pluviométrica, em Mossoró, 146mm. Em outubro
foi votada uma verba de dez mil contos para socorros para o
Ceará foram logo trezentos contos, e mais cem para pagar passagens de emigrantes.
O ano de 1902 foi de pouco inverno e principalmente de
chuvas irregulares. Em janeiro, em Apodi, não choveu. Fevereiro e março, duas chuvas em cada mês. Terminou em maio. O
cronista de Caraúbas informa:
“A pastagem miraculosamente criada com as neblinas é
pouca, pequena e murcha. De legumes e lavouras, nada tivemos.
Há para mais de dezoito dias, em maio, que não chove. Há grande falta de água para os gados, e mesmo para uso doméstico.
Tem-se dado o interessante caso de furto de água nas cacimbas”.
De Apodi, diz o cronista: “Foi considerado seco este ano,
porque a lavoura perdeu-se e mal houve pastagem em alguns
lugares”.
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O ano de 1903 foi seco. Em Mossoró, 180mm. Em Apodi,
19 chuvas. Em razão de insuficiente inverno anterior, tornou-se
muito calamitoso. Diz uma crônica da época: “Esta seca foi uma
exceção a todas as outras de que a tradição fala até hoje. O mísero flagelado, o louco faminto, sem arrimo, morre abandonado,
como animal nos campos”. Em outubro secou totalmente a lagoa
do Apodi.
Nesse ano a seca estendeu-se ao agreste, parte úmida do
Estado. E foi por isso que um diário da Capital publicou:
“Para o Rio Grande do Norte, o ano que finda foi sem procedentes na sua longa vida. Não é só o sertão que se estorce nas
malhas de uma seca devastadora, que reduz a miséria o criador e
mata de fome o mísero filho do povo, flagelado por aquela calamidade; na zona do agreste também, onde se poderia supor em
melhores condições os seus habitantes, não foi menos desoladora a situação da população, dos agricultores, pela absoluta esterilidade do ano que nada produziu”.
O ano de 1904 foi ainda de chuvas poucas, muito parciais
e irregulares, continuando a crise. Em Mossoró o pluviômetro
recolheu 280mm. Em Apodi, até julho, vinte chuvas. Um cronista informa: “Grande seca, muita fome, miséria em tudo, por toda
parte, nestes adustos sertões”.
Em Pau dos Ferros houve pequena produção e algum pasto. Para lá foram retirados gados de outros municípios, e por lá
morreram.
O governo da união ofereceu aos Estados do Nordeste enviar vapores para transporte de flagelados para o Norte. O Rio
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Grande do Norte aceitou a oferta. Esses vapores foram crismados pelo povo “navios negreiros”. De Mossoró escreveram para
a imprensa da Capital:
“Vamos de mal a pior. A emigração continua e o povo que
está saindo é todo gente ativa que trabalha, luta pela vida na
agricultura, no comércio, nas indústrias, nas artes; são os braços
válidos do operariado, que amanhã nos farão falta. De janeiro a
25 de março, foram expatriados 3.691 conterrâneos. Nesse número estão apenas os emigrantes embarcados com passagens
pagas pelo governo. A emigração expontânea tem sido muito
maior pelos portos do Ceará.”
Esses navios carregavam nos portos de Natal e Mossoró. E
os flagelados seguiam sem aviso prévio ao governo do Pará,
onde eram desembarcados. Essa falta de humanidade motivou
reclamação do Governador do Pará ao Presidente da República,
dirigindo também ao Ministro do Interior o telegrama seguinte,
publicado em junho pelo “Diário de Natal”.
“Ministro Interior – Rio, Médico, Comandante vapor Itaúna com 600 emigrantes Rio Grande do Norte acabam me procurar dizendo não ter meios de desembarcá-los, pedindo auxílio.
Não tendo sido prevenido nem avisado só com dificuldade poderei atender. Peço licença considerar V. Excia. grande inconvenientes aglomeração de pessoas no cais cidade, onde são atirados
pelos vapores, ficando sem abrigo, sem alimentação, sem recurso espécie alguma. Saudações”.
Esse ano foi muito calamitoso, na Amazônia, para os Nordestinos que por lá aportaram. Todos esses “cearenses” sem a
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menor assistência. Em Mossoró, em abril, achavam-se milhares
de retirantes aguardando passagens.
A crise prolongou-se até chegarem os recursos de 1905,
que foi de bom inverno, de chuvas bem distribuídas, embora
com altura pluviométrica, em Mossoró, de 463 milímetros.
Nos três anos anteriores, o rio Apodi não havia descido até
Mossoró. Veio em 1905, sendo recebido com música.
Aqueles anos – 1902, 1903, 1904 – podem ser contados,
sem exageros, entre as secas de 3 anos.
O inverno de 1907 foi curto, insuficiente para lavouras e
pastagens. Em Mossoró, 245 milímetros; em Apodi, 29 chuvas,
muito mal distribuídas, quase que só havendo chuvas no mês de
fevereiro.
Um cronista de Apodi informa: “grande seca”. Não houve
propriamente seca nesse ano. Os rios correram. Os agricultores
quase por toda parte fizeram 3 plantações, perdidadas por verões
intempestivos e prolongados, de 15 a 25 dias. Noticiaram os
jornais que na zona do Seridó e Luis Gomes “os fazendeiros
retiraram o gado para os lugares onde ficou algum pouco recurso de pastagem”.
Em fins de maio, a Intendência de Mossoró dirigiu mensagem ao Governo, solicitando providências e recursos, contra a
seca que se manifesta. Um cronista informa: “A população pobre sofre fome e está toda entregue ao tráfico da comida bravia.
Na criação miúda, já há grande prejuízo. Houve pequena safra
de algodão”.
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O ano de 1908 ainda foi péssimo no Rio Grande do Norte.
No Ceará, bom, trazendo fartura. Em Apodi, até julho, 16 chuvas. O cronista informa: “Grande seca, com muito prejuízo na
criação, por falta de água e pastagem”. De Caraúbas, informa o
cronista: “A população sofre fome e sede. Continua a mortandade no gado, pelo carbúnculo e diversas são as pessoas atacadas
desse mal, por tirarem os couros às rezes mortas, a fim de comerem a carne pestilenta”.
Em agosto, o Governo Municipal de Mossoró levou, em
telegrama, ao conhecimento do Presidente da República, a morte
de seis pessoas, à fome. Em dezembro, informa de Caraúbas o
cronista: “Alguns mais felizes que ainda bebem água de areia,
dormem nas cacimbas, para evitar o furto de água potável pelos
vizinhos”.
Esse ano foi calamitoso, por causa, principalmente, da esterilidade do ano anterior.
Podem se catalogar os anos de 1907 – 1908, entre as secas
de dois anos, no Rio Grande do Norte.
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CAPITULO VIII
A SECA DE 15
Em 1915, veio devastadora seca.
Em uma tese sob o título “Unidade da Pátria”, excelente e
belo trabalho apresentado em 1940 pelo engenheiro Arnaldo
Pimenta da Cunha, ao Nono Congresso de Geografia, reunido
nesse ano em Curitiba, ao tratar das secas no Nordeste, lê-se:
“Compreende-se por “parcial” a que se limita a um só Estado,
como em 1904 ao do Rio Grande do Norte, e em 1915 ao do
Ceará, e pela de “geral” quando ela se extende por dilatadas
regiões”.
Há manifesto engano do ilustre engenheiro. A seca de
1915 estendeu-se ao Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Todos esses Estados foram
atingidos pela seca. Uns mais, outros menos. Como sempre
acontece nas secas, os três primeiros foram os mais vitimados.
Em Mossoró o pluviometro recolheu, em 15 dias de chuvas, 204mm. Apodi, 172mm em 17 dias de chuvas. Martins,
serra, 93mm. Currais Novos, 60, etc. O município de menos
chuvas foi o de Serra Negra, com 53mm, em quatro dias de chuva. Em todo o Nordeste, o município de menos chuvas foi o de
Cabaceiras, na Paraíba, com 29 milímetros, em quatro dias de
chuvas. No Ceará, o município que mais baixa precipitação
aquosa apresentou foi Jaguaribe Mirim, com 77mm. Esses dados
constam da publicação número 47 da IFOCS.
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O Rio Grande do Norte muito sofreu. Mossoró abrigou
numerosos flagelados do interior e também de municípios paraibanos, muitos dos quais encontraram serviços nas salinas. Numerosos, cerca de 6.000, ficaram na cidade, passando miséria e
recebendo minguadíssimos auxílios, distribuídos pelos particulares e por comissões de socorros. Os primeiros socorros enviados
vieram de Porto Alegre e do Rio.
Precedido de três anos consecutivos de copiosos invernos,
estava o sertão desprovido de gêneros alimentícios. É apenas
explicável essa circunstância pela usual imprevidência sertaneja
e também pela cultura do algodão que se desenvolvia.
No Rio Grande do Norte, nada ou quase nada fez o governo. É digno de nota que os primeiros serviços que o governo
federal encetou para socorro às vítimas da seca de 1915, foram
iniciados em 1916. E foram insignificantes reparos em três pequenas barragens e em pequeno açude. No ano anterior, os açudes haviam enchido. E assim, na seca, prestou a pequena açudagem o auxílio de que é capaz. Os municípios de Catolé, Brejo do
Cruz e Caicó tiveram iguais precipitações aquosas. Entretanto,
dos dois primeiros, da Paraíba, estiveram mais de 600 retirantes.
De Caicó, onde a açudagem está mais desenvolvida, estiveram
4. Há, ainda inédita, uma história da seca de 1915, no Rio Grande do Norte, detalhada e documentada. 16
1

Está hoje publicada em folheto.

349

www.colecaomossoroense.org.br
CAPÍTULO IX
DE 1919 A 1940
Também foi seco o ano de 1919. Não houve produção de
legumes e cereais nem pastagem. Foi só um ano de esterilidade,
trazendo misérias e sofrimentos. Entretanto, o ano anterior fora
de bom inverno. Os açudes estavam cheios e entraram com seu
valioso contigente para atenuar a crise, que por isso foi vencida
sem grande abalo. Nas 27 instalações pluviométricas disseminadas na região seca do Estado, foi 138mm a média das observações colhidas.
Seguiu-se um período de bonança, com invernos copiosos
uns, abudantes outros.
O ano de 1930 já foi seco e sem produção. O ano anterior
fora de inverno abundante, deixando cheios os açudes. Essa circunstância supriu parte da insuficiência do ano. Mas, no fim do
ano, a pequena açudagem, já com 18 meses sem receber suprimentos, secos em sua grande maioria, manifestou-se desde logo
a penúria e o sofrimento da população. Principiaram os efeitos
da seca, que se agravariam nos dois anos seguintes.
Segundo dados colhidos na Estação Experimental de Algodão do Seridó, os anos de 1930, 31 e 32, de janeiro a julho,
tiveram, respectivamente, as alturas pluviométricas de 127, 235
e 124 milimetros. Houve, assim uma série de três anos secos –
1930, 1931, 1932. Já no segundo ano, nenhum auxílio podia
trazer a pequena açudagem, pois o pequeno açude é como o
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amigo pouco fiel, que abandona o amigo necessitado, quando
este mais precisa de auxílio. Nos municípios onde há regular
desenvolvimento da pequena açudagem, esta tem o poder de
evitar os desastres do primeiro ano de uma seca, quando procedido de ano regular. Seca de um só ano não desorganiza a vida
local. Nesses municípios, pode-se dizer que já suprimido o primeiro ano de uma prolongada seca.
Há também outros fatores que já concorrem para atenuar
efeitos da seca. A mentalidade do sertanejo acha-se mais esclarecida, menos resignada e sofredora. Algumas indústrias exploradas, improdutivas que eram em tempos idos. O plantio do algodão que, mesmo em maus anos agrícolas produz pequena safra. O tratro do gado pelo caroço do algodão, antigamente atirado fora. Maior facilidade de transporte. Melhor aproveitamento
das vazantes dos rios. A carnaúba e, de pouco tempo, a oiticica,
as fibras. Tudo isso é poderoso auxílio na luta contra a seca.
Entretanto, quando esta se prolonga, o operário rural fica sem
trabalho. Vem à crise, a miséria. Isso se dá em toda parte do
mundo, mesmo nos mais adiantados e aparelhados centros industriais. Pode-se dizer que não são de ontem as perigosas e
temerosas crises que, depois da primeira grande guerra assaltaram as mais ricas nações da Europa, e tão apavorantes foram na
União Americana do Norte, abalando vasta e sólida organização
econômica. Milhões de sem trabalho se organizavam, gritando,
pedindo, ameaçando. E foram atendidos, auxiliados, sustentados.
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Nas secas, o operariado rural do Nordeste fica sem trabalho. Não implora esmola. Pede que se lhe dêr trabalho, tendente,
sobretudo a melhorar as condições econômicas de sua nunca
esquecida terra: açudes, irrigação, estradas. Sabe porque conhece os fatos que essa política econômica se encaminha a debelar
os males da seca. Foi essa a política compreendida e executada
pelo valoroso nordestino que é José Américo de Almeida, ao
enfrentar a seca de 1930 a 32. Não foi a seca, como exageradamente se disse, “o mais violento e terroroso cataclisma climático
que já se desencadeou, em todas as épocas, no Nordeste”. Foi,
porém, uma das calamitosas secas. As grandes desgraças, principalmente do último ano, foram evitadas pela ação enérgica e
decisiva do Ministério José Américo, amparada pela boa vontade e incondicional apoio do Presidente Getúlio Vargas.
A IFOCS, sob constante e imediato despertar do Ministro,
obrou milagres. Trabalhos organizados em vários pontos da região, evitaram grandes aglomerações de flagelados nas cidades.
Não foi descurado o problema sanitário. Quase duzentas mil
vacinações anti-tifo-desintéricas e cerca de duzentas e cinqüentas mil anti-variólicas foram aplicadas.
Não pode haver dúvida: além das desgraças que as secas
fatalmente acarretam, não fosse a decidida ação do Ministro
José Américo, dezenas e dezenas de milhares de nordestinos
teriam morrido vitimados pela fome e pelas epidemias. Inumeráveis brasileiros tiveram a vida poupada, pela assistência do
Governo da União, identificado com seu dever constitucional, a
ponto de não aceitar estranhos auxílios.
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Nesse período, foi o Rio Grande do Norte, como sempre
acontece, o menos aquinhoado e o mais esquecido. Apesar disso, recebeu valiosos auxílios, entre os quais um só açude, Itans,
que foi o seu primeiro e, até agora, único açude de 80 milhões
de metros cúbicos.
A estiagem alcançou até a região da cultura canavieira de
Pernambuco, e foi agravada porque, segundo relatório oficial, o
“Estado começou a ser invadido por levas de emigrantes dos
Estados vizinhos, oferecendo as estradas do sertão o desolador
aspecto de um desfilar contínuo de uma multidão que fugia apavorada e exausta de terrível seca”. Entretanto, a safra de açúcar
foi das maiores, senão a maior registrada em Pernambuco, até
então.
Depois de 1932, houve uma seqüência de invernos mais ou
menos regulares até 1940.
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CAPÍTULO X
DE 1940 A 1942
Em 1941, o inverno foi muito fraco, principalmente na zona do Seridó. Perderam-se as plantações de legumes e cereais.
Pequena safra de algodão. Em todo o caso foi de grande auxílio
contra a crise, e com os 5 ou 6 milhões de quilos de seu caroço,
inclusive a produção do Agreste, muito concorreu para salvar os
gados. Os pequenos açudes haviam enchido no ano precedente,
prestando poderoso auxílio nesse primeiro ano, ficando, porém,
quase todos, sem novos suprimentos. E por isso, no princípio do
seguinte ano estavam quase todos sem água, que há 18 meses
não recebiam.
E assim, ao entrar o ano de 1942, seco, acentuou-se a crise:
falta de trabalho e de produção. Nem mesmo a lavoura algodoeira resistiu aos prolongados verões. Até julho, inclusive, a precipitação pluviométrica foi inferior a 190mm. A população já
crescida e com um padrão de vida um pouquinho mais elevado,
tomou-se de pânico. Apareceram ataques e ameaças de saques
por maus elementos vindos de fora, em tempos reprimidos, continuando, porém, a ameaça e o perigo.
O Governo do Estado, dentro de suas forças, tem feito o
possível para minorar o sofrimento das vítimas da seca. Os municípios da zona seca vem sacrificando minguados orçamentos
em amparo aos sem trabalho. Socorros de outros estados, notadamente do Rio Grande do Sul, tem sido enviados.
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O Governo Federal não ficou indiferente. Socorros têm
vindo, serviços encetados. Organiza uma corrente emigratória,
com o fim de colonizar a região amazônica. Não como nos tempos idos, quando os infelizes nordestinos eram abandonados
como animais no campo, de onde tirados por desumanos exploradores dos flagelados, eram transformados em serigueiros. Não
poucas vezes, a lepra, o impaludismo, o beri-beri, eram a recompensa alcançada.
Somos infensos ao despovoamento sistemático do Nordeste. O Nordeste seco é um viveiro de brasileiros. O Rio Grande
do Norte, sempre sangrando em seu povoamento pelos trágicos
obituários das secas, e pela ininterrupta emigração espontânea,
apresenta, entre todos os Estados, um dos maiores coeficientes
de aumento de população. Esta extravasará sempre. Mesmo no
presente ano, antes de qualquer organização oficial, a emigração
espontânea para o Norte, para São Paulo e para Mato Grosso
tem sido volumosa. Essa proteção, esse amparo que ora oferece
ao colono nacional é uma necessidade basilar, graças a Deus, a
mentalidade ingrata e anti-patriótica que dava todo o amparo ao
colono estrangeiro, deixando ao abandono o operário nacional,
máxime o nordestino, desfalcando nas secas e em centenas de
milhares a população brasileira que morria de miséria, vai sendo
abandonada.
O momento atual torna patente que só com seus filhos poderá o Brasil contar para defesa de sua integridade. Entretanto,
essa proteção e encorajamento ao colono nacional de nenhum
modo significa que deva ser abandonada a luta contra a seca do
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Nordeste. Urge a continuidade dos serviços conducentes a tal
fim e encetados logo, trabalhos de emergência com a mesma
finalidade. O Nordeste tem tido forças para multiplicar sua população sempre desfalcada e para enviar colonos a todas as regiões do país, aumentando ainda de ano a ano, com seu trabalho, a
industria, a produção, a exportação. É preciso não matar a galinha de ovos de ouro.
A grande maioria dos que sofrem a seca não pode emigrar,
não quer emigrar, não tem coragem de abandonar sua terra, não
se deve retirar.
Na seca de 1932, o Presidente Getúlio Vargas e seu Ministro José Américo adotaram a política reclamada pelo Nordeste.
Desde 1907, temos pugnado por essa política econômica,
afirmando que “essa população exuberante da região seca do
Norte, máxime do Ceará e do Rio Grande do Norte, forçosamente continuará a sua expansão para a bacia do Amazonas, com
sua colonização depedente deste pequeno viveiro humano constituído pelo Nordeste seco”.
Não é, pois, estranho “aos mais capitais interesses da Federação, o problema das secas, ainda sob esse ponto de vista.
Preparar estes colonizadores, desenvolvendo suas qualidades
físicas, sua cultura mental, e favorecer o bem estar local, que
necessariamente acarretará uma super população, evitando, ao
mesmo tempo, que esta seja devastada aos milhares, as dezenas
de milhares, triste, bárbara e ingloriamente por tremendas calamidades, não é, de certo, um problema de somenos importância
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que mereça ser descurado por um governo sábio, previdente e
patriótico”.
Não haja ilusão: se não forem logo organizados serviços e
assistência aos necessitados, por diversas zonas do sertão, como
se fez em 1932, a desgraça será apavorante. Os grandes açudes
do Ceará e da Paraíba, com suas vazantes e áreas irrigadas estão
abrigando milhares de flagelados, oferecendo farta produção. O
Itans, no Rio Grande do Norte, sem serviço organizado, sem
irrigação, com suas vazantes em grande parte em mãos de particulares, está, mesmo assim, prestando valioso auxílio local.
Urge que venham serviços de emergência e que realizados
fiquem como obras permanentes, no aparelhamento para a luta
contra as secas: açudes, irrigação, estradas, saneamento das regiões de impaludismo.
Urge evitar a morte de dezenas de milhares, talvez mesmo
centenas, de brasileiros, pela fome, pela miséria, pelas epidemias.
O Brasil precisa de brasileiros.
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NOTAS
I
A História do Pe. Dr. Serafim Leite faz referências à secas
do século XVI em Bahia e Pernambuco. Outros sertões do Nordeste eram então desconhecidos e despovoados. Não há, porém,
dúvida de que as secas daquelas duas Capitanias estendiam-se a
toda a região do Nordeste.
E assim pode-se apresentar em ordem cronológica a relação das secas que desde o século do descobrimento têm flagelado o Nordeste e, principalmente, o Rio Grande do Norte, segundo dados fornecidos por diferentes crônicas: 1559, 1564, 1592,
1614, 1690-1692, 1723-1727,1744-1746, 1766, 1777-1778,
1808-1809, 1814, 1817, 1825- 1826, 1833, 1837, 1844-1845,
1860, 1868-1869, 1877-1879, 1885, 1888-1889, 1891-1892,
1898, 1900, 1902-1904, 1907-1908, 1915, 1919, 1930-1932,
1942.
Quanto à duração: uma seca de 5 anos, cinco secas de 3
anos, oito de 2 anos, dezesseis de 1 ano.

II
As três secas referidas na Bahia, no século XVI é de presumir que tenham sido grandes secas do Nordeste, pois, só essas
alcançaram aquela região. O Ceará, Rio Grande do Norte e Para358

www.colecaomossoroense.org.br
íba são dos que mais sofrem nas grandes secas, e os mais visitados pelas pequenas de um só ano. O Rio Grande do Norte ainda
um pouco mais do que seus irmãos de infortúnio.
Essas curtas estiagens, algumas vezes de efeitos desastrosos, raramente eram mencionadas. Sertões desconhecidos, quase
despovoados, habitados por selvagens que facilmente se deslocavam, abundantes recursos naturais, caça, peixe nos poços dos
rios e nas lagoas, etc., as pequenas secas passavam sem grandes
abalos, nos três primeiros séculos do descobrimento. Nunca deixaram, porém, de flagelar repetidamente aqueles três Estados, a
região por eles hoje ocupada.
E por isto, ainda no século XVIII, Rocha Pita escrevia que
era o Ceará a mais áspera e inútil de todas as Províncias do Brasil.
III
Por que razão é o Rio Grande do Norte o Estado do Nordeste mais vitimado pelas estiagens?
Não é esta a opinião geralmente aceita. Mas é um fato.
Por que razão é o Rio Grande do Norte o Estado mais indicado para centro de navegação aérea que, da Europa e da África
procura o continente Americano, ou que deste continente, na
costa do Atlântico, procura aqueles?
A resposta é uma só: a sua posição geográfica.
No século do descobrimento do Brasil, conquistado o Rio
Grande do Norte procuraram os Jesuítas aqui fundar uma resi359
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dência (um colégio). “Devia-se fundar casa na capitania do Rio
Grande do Norte” diziam eles, “assim por ser chave do Brasil e
a mais perto de Portugal”.
Parece-nos que essa posição determina o regime dos ventos, que tanta influência exerce sobre as estiagens do Nordeste.

IV
A História da Companhia de Jesus no Brasil, do padre Serafim Leite faz referência a seca na Bahia, em 1559. Em 1564,
ano de grande fome. Em 1592. Em 1614, “uma seca muito extraordinária”. Morreram os gados e houve falta até de produção
de açúcar. No ano de 1583, informa também que houve grande
seca no sertão de Pernambuco, descendo 4 ou 5 mil índios, a
pedir socorro aos brancos.

V
Qual o critério para classificar de seco um determinado
ano?
Parece ociosa a pergunta. Quando não há produção agrícola, nem pastagem, há seca, miséria, fome. De maneira geral pode-se dizer que, onde a altura pluviométrica, nos meses de inverno, não alcança 300 milímetros, há seca declarada, tanto mais
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rigorosa quanto mais longe de atingir aquela precipitação aquosa.
De 300 a 400 milímetros, ano de inverno fraco, esterilidade, seca atenuada.
Além de 400 milímetros, a vida da região seca fica normalizada, salvo casos de má distribuição de chuvas, ou de excessos,
com prejudiciais inundações, cujos danos são sempre muito inferiores aos da seca. No Nordeste nunca houve retirantes ou
mortos pela fome, por causa de inundações.

VI
Não oferece muita segurança o cálculo de medidas pluviométricas em relação às secas. Em onze anos consecutivos,
1912-1922, a média anual da altura pluviométrica observada em
Mossoró elevou-se a 800mm, o que indicaria raro e copioso inverno na zona. Entretanto, nesse período, houve duas rigorosas
secas: 1915 e 1919, respectivamente, com altura pluviométrica
de 204 a 190mm.

VII
A presente seca que aflinge o Nordeste trará demonstração
prática do valor da grande açudagem. Sem esta, não teria sido
possível organizar os Serviços Complementares da Inspetoria,
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lançando as bases do florestamento da região, fazendo produzir
em plena seca, vastas áreas irrigadas, amparando e educando
não só o operário rural, como o próprio fazendeiro da região.
Será uma revelação para muitos. Não assim para aqueles
que, desde anos, acompanham a ação precípua exercida pela
IFOCS na economia da região seca, em decisiva luta, abrindo
estradas, poços, incentivando a pequena açudagem, tão essencial
à vida do Nordeste, e corajosamente enfrentando a grande açudagem, único remédio contra as grandes calamidades.
Não lhe faltem meios, a vitória será certa.
Natal, Agosto de 1942.
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O SECULAR PROBLEMA DAS SECAS DO
NORDESTE BRASILEIRO
F. Alves de Andrade
Boletim Cearense de Agronomia, 11 : 39 – 49
Junho, 1970
Escola de Agronomia
Universidade Federal do Ceará
Fortaleza – Ceará – Brasil
Estudiosos da geografia brasileira, dando melhor e maior
reflexão aos resultados de suas pesquisas, observam a existência
de um fundo comum, nas situações geográficas encontradas no
Nordeste, que denuncia um conflito entre os diversos elementos
componentes das situações geográficas.
Tal conflito deve ser examinado ciscunstanciadamente e,
sob as diversas modalidades em que o mesmo aparece, devemos
refletir no sentido de dar uma tradução real àquelas manifestações, com o objetivo de prover soluções adequadas aos problemas.
No vasto território de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, avultam os municípios mais secos do país, encravados alguns entre os mais úmidos.
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Há climas ardentes e climas temperados de altitude, matas
verdes e matas comburidas, caatingas úmidas e caatingas enxutas, ora grupadas, ora de vegetação escassa.
Alternam-se solos profundos e férteis ao lado de solos rasos, quase inexistentes. Há rios e riachos perenes, assim como os
intermitentes, e riachos e rios secos.
Identificam-se facilmente, nas estações chuvosas, os pastos
naturais sortidos de gramíneas e leguminosas nutritivas, assim
como os restos forraginosos na extrema carência; surpreendemnos míseros pastos na estação seca.
Em suma, sempre poderão advir surtos de tormentosas secas e anos de pluviosidades extremas, diluviais, de aguaceiros
que matam as plantas e arruínam as pastagens (Brasil, 1922).
Nas alternativas de incertezas, defende-se o agricultor arriscando o seu trabalho: planta nos altos secos e nas terras baixas. Varia, na complexidade, as culturas, fazendo-as consorciadas. Exercita-se nas atividades mistas de lavoura e da criação de
grandes e pequenos animais, mantendo o boi, a ovelha, a cabra e
o porco ante as plantações, obrigatória e dificilmente cercadas,
tudo nas mesmas terras, num jogo de tentativas, ameaçadas de
incidentes conflitos.
Os estudos ecológicos do Nordeste, tendo em vista um enquadramento para definições ou delimitações precisas, estão na
fase da pesquisa pioneira, que revela dados escassos, sem maior
ou melhor amplitude, restando aos estudiosos as conjecturas de
interpretação, que se movem, da intuição ao imaginoso do espírito criador, também necessário.
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Não se devem apagar ou esquecer os primeiros passos do
pioneiro ousado que, sem instrumentos, mas com reflexão, esboçou quadros, imprecisos nos detalhes, mas ricos de preocupações. Tais preocupações revelam facetas que os novos pesquisadores devem retomar, para verificação e análises a luz de dados
melhor conhecidos.
O Nordeste estende-se do Maranhão à Bahia, além do Arquipélago de Fernando Noronha. Abrange uma área total de 1,6
milhões de quilômetros quadrados, equivalente a um quinto da
superfície total do Brasil, se incluído, de acordo com o critério
político do Banco do Nordeste S.A., o norte de Minas Gerais,
encravado no “Polígono das Secas”.

COMPONENTES GEOGRÁFICOS E CONFLITOS
DOS ELEMENTOS
Servimo-nos do estudo de Bernardes et al. (1967), para indicar, entre os componentes geográficos do Nordeste, os seguintes elementos em conflito: a) as condições do meio natural; b) as
formas de ocupação do espaço; c) os modos de aproveitamento
dos recursos naturais; d) as características do efetivo humano.
Sob os aspectos assim indicados, é possível apontar os antagonismos que desfazem uma pressuposta continuidade da natureza, exibindo diversificação espacial, de permanente surpresa
para o homem.
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As primeiras impressões de Euclides da Cunha (1902), tratam dos sertões como “terra ignota”, denunciando os informes
escassos sobre o interior do Nordeste, o regime desértico em
flagrante antagonismo com as disposições geográficas, os aspectos atormentados da paisagem, o martírio do homem como resultante do martírio secular da terra...
No tempo de Euclides, que foi o pioneiro sertanista da geografia humana a revelar a grandeza de um meio mundo, desconhecido no Brasil, os sertões mais secos ainda restavam quase
intactos, contornados pelo bandeirante e apenas conquistados
pelo jagunço e pelo vaqueiro. Este último possibilitou a expansão do espaço econômico nas regiões mais secas e difícieis.
Cessada a expansão do espaço econômico, sobreveio, como característica mais notável, o crescimento demográfico acelerado que, dada à fraca dinamização de aproveitamento dos
recursos naturais, mostra um superpovoamento relativo.
Considerando as categorias geográficas delineadas por
Hegel, Euclides mostra os sertões nordestinos como a categoria
esquecida. Nestes, a “natureza compraz-se em um jogo de antíteses: é um deserto na plenitude das secas e transfigura-se em
mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior, ao
sobrevirem às chuvas”.
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CARACTERIZAÇÃO POR COMPREENSÃO
E EXTENSÃO
O geógrafo Melo (1962) mostra as regiões nordestinas
como participantes dos seguintes aspectos: 1º - de um Nordeste
úmido com o seu sistema canavieiro, suas condições naturais,
sua estrutura agrária; 2º - de um Nordeste semi-úmido, com sistemas agrícolas diversificados em Agreste setentrional e Agreste
meridional; 3º - um Nordeste seco comportando gado e lavouras,
sertões hiperxerófitos e sertões hipoxerófitos, com problemas e
funções das manchas úmidas.
No quadro natural, o clima ocupa o primeiro plano como
modelador do relevo, da hidrografia, da vegetação, dele dependendo, em alto grau, a agricultura com os seus sistemas de cultivo, a criação com as diferentes espécies e raças criadas, carecidas de adequados sistemas de manejo e de métodos de reprodução, que formem animais resistentes e reprodutíveis. Se o que
mais caracteriza a agricultura é a sua dependência da natureza,
no Nordeste, notadamente, os fatores naturais acusam a mais
alta influência, sofrendo os métodos agrícolas das imprevisíveis
forças que determinam a ambiência.
Dentre os efeitos do clima, as secas figuram como catástrofes que abalaram a vida regional e constituem um desafio a
exigir resposta da ciência e da técnica, aos meios de exploração
e dinamização dos recursos.
Tomando o ano de 1700 como marco de referência, Duque
(1967) considera que de 1700 a 1958, houve ao todo, na Região,
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33 secas parciais e gerais. As secas gerais, as mais severas, foram em número de dez, com intervalos oscilando de 4, 5, 12, 14,
15, 29, 32 e 47 anos, perfazendo um total de 22 anos secos.
A extensão histórica e geográfica do flagelo gerou uma
conciência nas elites dirigentes, que procuraram traçar uma política regional tendente a definir o Nordeste segundo a extensão
da área de características climáticas, do tipo semi-árido. É o
critério geopolitico, concebido pela delimitação do chamado
“Polígono das Secas”.
Na realidade, vale salientar a influência das secas como
grandes abalos, socialmente significativos para o desenvolvimento regional, podendo-se aplicar ao caso a teoria do desafioresposta criada por Tonynbee (segundo Santos, 1963), para explicar a formação das culturas.
Se estudarmos as providências institucionais, veremos que
a cada um período de secas corresponde uma tentativa de salvação. A cada grande seca, a partir de 1877, sucedem novas realizações.

EVOLUÇÃO DO PROBLEMA SECULAR DAS SECAS
Diversas soluções foram propostas para resolver ou amenizar os efeitos das secas sobre os agrupamentos humanos. Uma
tradição fixou-se no sentido de adaptar o meio ao homem, determinando providências através das seguintes tentativas de solução: 1º – solução hidráulica, ditada pela Engenharia Civil,
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adotando-se a açudagem e a irrigação; 2º – solução florestal,
mediante o reflorestamento ou florestamento racional, sistemático e até mesmo intensivo, do território; 3º – solução pelo refinado aproveitamento do solo (dry farming-lavoura seca); 4º – solução pela provocação de chuvas e previsão do tempo; 5º – solução conservadorista dos recursos naturais – aproveitamento racional do solo e da água (Sternberg, 1953, 1967); 6º – solução
ecológica pela cultura e aproveitamento das plantas xerófilas,
resistentes às secas e animais adaptados ao meio (Duque, 1964);
7º – solução compósita ou da Agronomia Social, mediante o
adequado ajustamento do meio físico e social a situações novas,
que impliquem no melhor rendimento e produtividade, distribuição da renda, com base nas reformas estruturais, tendentes ao
desenvolvimento humanista (Pompeu Sobrinho, 1952 ; Duque,
1964).
As duas primeiras soluções, objetivando a estabilização do
regime hidrológico ou visando atenuar os efeitos das secas, foram preconizadas pela antiga Inspetoria Federal de Obras Contra
as Secas, atualmente Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas. É a solução da Engenharia, refletindo os ideológicos impulsos do pensamento dominante em 1909. A açudagem, porém,
constitui solução de alcance muito restrito, imposta mesmo pelas
dispinibilidades da água, não podendo a irrigação beneficiar se
não 1% da área semi-árida. Além disso, considere-se a grande
porção de água desaproveitada, mesmo conduzida a seu termo, a
perda também enorme pela evaporação, quer dentro do açude,
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quer quando conduzida nos canais, os problemas de salinização
e outros, e conclui-se, a respeito quão limitada é esta solução.
A solução florestal, embora mereça, como a precedente,
aceitação como coadjuvante da conservação dos recursos naturais do solo e da água – necessária mesmo sob certos aspectos,
não pode ser receitada em linha de exclusividade. O Nordeste,
extremamente povoado, carece de terras para a lavoura, de campos para a criação de animais. Uma arboricultura de sombreamento de certas lavouras, de proteção aos mananciais e as encostas íngremes, aos solos rasos e pobres, às culturas de árvores
forrageiras, dando ao mesmo tempo sombra para os gados e proteção aos remanescentes, e mesmo a constituição de núcleos
reflorestados para uma exploração econômica, constituem alvitre ou recomendação para um programa coadjuvante das soluções globais. A esta altura, é oportuno transcrever a conclusão
de Sternberg (1953): “as matas – graças sobretudo à grande capacidade de retenção da água que possui o solo florestal – tendem indubitavelmente a estabilizar o regime hidrológico; entretanto, é bom lembrar, não prestam este beneficio sem, por outro
lado, cobrar um assaz pesado tributos para as regiões secas – a
água transpirada pelas àrvores. As florestas regularizam, não
economizam”.
A solução pela lavoura seca (dry farming), mediante técnica de manejo físico dos solos, tem no Nordeste outras limitações. O princípio dessa técnica consiste em fazer o solo cultivado absorver o máximo de água pluvial e evitar a evaporação
superficial, o escoamento subterrâneo, realizar a mui profunda
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penetração em solos permeáveis e profundos; aproveitar, enfim,
a água acumulada em favor das plantas econômicas. Tudo indica
que os solos deverão ser profundos, férteis, homogêneos e, portanto, a técnica exigirá condições especiais nem sempre encontradas, ou mesmo raras na região. Em face de tudo, sofre o processo consideráveis reduções, limitando-se a espaços rarefeitos.
A solução pela provocação de chuvas artificiais resume-se
ainda em tentativas, dependentes de organização de um grande
serviço, de pesquisas e informações locais, além da continuidade
necessária. Por sua vez, nem sempre poderemos contar com nuvens em condições de operação. É também uma solução limitada e coadjuvante.
A solução conservadorista dos recursos naturais, aproveitamento do solo e da água, requer a mobilização de outros fatores, especialmente os de educação popular agrária, bem assim a
organização da comunidade e assistência técnica para a sua execução, trabalhos que devem se integrar num plano global de
desenvolvimento da agricultura. Naturalmente, pressupõe reformas estruturais profundas.
A solução ecológica, pelo aproveitamento das plantas xerófilas, é a preconizada por Duque (1964), que convida os responsáveis pelo Nordeste a ajustar os processos técnicos da população a manutenção mais ecológica do habitat, num plano conservacionista dos recursos naturais, para garantir a vida. Segundo essa teoria, a lavoura seca nordestina há que ser baseada no
xerofilismo, buscando plantas que tolerem a escassez de água,
que fogem aos efeitos das deficiências hídricas ou que, em su371
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ma, resistam as secas. Requer-se para a agricultura um sistema
orientado no sentido da harmonia fitosociologica e geoeconomica, a base de compensações. A sabedoria ecológica
manda estudar a evolução da lavoura matuta e não importa, a
priori uma tranformação violenta. Por outro lado, associa esta
compreensão à da lavoura conservadorista dos recursos de solo e
de água. Adverte Duque que a lavoura matuta, porém, na sua
extensividade, atingiu o nec plus ultra. É necessário aumentar a
superfície regada, à medida que cresce a população.
Com as idéias de Pompeu Sobrinho (1953), Duque (1964,
1967), e outros, abriu-se à perspectiva da solução agronômica
aos problemas das secas.
A solução compósita, aconselhada por Pompeu Sobrinho,
abre margem ao processo de integração. Da Agronomia Tecnológica, passa-se a Agronomia Social, à óptica do homem, numa
visão antropológica dos problemas, até atingir os objetivos humanos. Duque e outros clamam por essa óptica de uma visualização global, em que se requer o planejamento com a integração
de todos os elementos.

UM PARÊNTESE HISTÓRICO
Objetivando uma interpretação do pensamento dominante
ou filosofia, que despertou o esforço governamental para sucessivas realizações, e considerando o Ceará como espaço de maior
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convergência de promoções, no sentido de dar resposta ao desafio das secas, procuramos fixar as fases da sua história.
Fase humanitária – caracterizada pela comiseração, no
sentido de salvar o flagelado da fome. A característica desta fase
é o celebre slogan atribuído ao Imperador Dom Pedro II: “darei
a última jóia de minha coroa, mas não morrerá um cearense de
fome”.
Fase de reconhecimento – caracterizada por decisões governamentais de sentido realista, objetivando levantamentos
destinados à implantação de obras. Inicia-se com os trabalhos da
Comissão Cientifica de Exploração, em 1859, e toma caminho
após a grande seca de 1877. O flagelo climático passou a ser
considerado um problema nacional. Reúne-se no Rio de Janeiro
o Instituto Politécnico, sugerindo diversos alvitres. Uma nova
Comissão visita o Ceará e lembra a construção de diversas obras
de engenharia.
Fase de intervenção e sistematização através de estudos e
obras – caracteriza-se por uma intervenção de sentido geográfico. Inicia-se com a criação da Inspetoria de Obras Contra as
Secas (Decreto 7.619, de 21 de outubro de 1909). Sob o comando do Engenheiro Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa, os serviços
começaram a ter uma programação cientifica, de espírito universitário, em razão de equipes em que a experiência estrangeira
aliava-se os recursos humanos nacionais.
Fase de diferenciação – quando a antiga Inspetoria, recebendo novo impulso e orientação, desdobra-se em múltiplas
realizações, que vão sendo transferidas a outros órgãos, com
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funções destacadas e específicas: organiza-se a Comissão Técnica de Piscicultura, intensifica-se o reflorestamento, surgem os
Postos Agrícolas e, com estes, a concepção agronômica das
obras contra as secas. Esta fase processa-se a partir de 1930,
implanta-se realmente com a seca de 1932. Com José Américo
de Almeida, então Ministro da Viação, que retomou o fio das
tarefas empreendidas por Epitácio Pessoa, no desafio da seca de
1932 advém um novo enfoque, o agronômico. Indica-se o aproveitamento agrícola das obras. Enfoque econômico: é ainda nesta fase de diferenciação que, após a seca de 1951, com o surgimento e implantação do Banco do Nordeste do Brasil S.A., institucionaliza-se uma nova filosofia “o objetivo não mais seria
combater o fenômeno físico da seca, mas manter e melhorar o
bem estar economico da Região”. A nova agência encampa e
inicia o esforço pioneiro do desenvolvimento econômico do
Nordeste.
Fase de integração do desenvolvimento regional e promoção universitária – a seca de 1958 figura como um outro abalo
ou desafio, de que resultaram esforços de renovação. O Banco
do Nordeste realiza então várias pesquisas sobre os efeitos desta
seca. Ao mesmo tempo, o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas ataca, com a sua experiência e linha tradicional
de trabalho, importantes obras, estradas, açudagem, campos de
pouso, abertura de poços, etc. Em 1959, realiza-se, em Garanhus
(Pernambuco), o memorável Seminário para o Desenvolvimento
do Nordeste, em que o problema do desenvolvimento econômico regional é debatido por cientistas, professores, técnicos, ad374
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ministradores e empresários. Surge então a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, agência do desenvolvimento
econômico regional, órgão de natureza renovadora, com um
duplo objetivo: dar ao Governo um instrumento que o capacite a
formular uma política de desenvolvimento para o Nordeste e o
habilite a modificar a estrutura administrativa, em função de
novos objetivos. A superintendência iniciou-se como uma consideração econômica de Estados, integrando o pensamento e
ação no sentido do desenvolvimento harmônico, sob a égide de
uma política global adotada pelo Governo Federal. Até o presente, elaborou quatro Planos Diretores, preparou e treinou equipes,
além de haver convocado especialistas de diversos campos. Sua
tarefa, porém, requer descentralização e um amplo esforço de
integração universitária, em que a Universidade deve operar. A
promoção universitária, em articulação com a Superintendência,
é uma fase que se inicia, capaz de alentar e situar, em bases culturais permanentes, o processo de desenvolvimento. É que as
pesquisas, sob os mais variados aspectos, deve-se exercitar sobre um fundo geográfico comum e requer recursos materiais e
humanos de tal amplitude, que aquela agência regional jamais
poderá sozinha realizar.
Encerraremos este parêntese histórico, assinalando os seguintes fatos: o clima, fator de diferenciação, constitui a tônica
do Nordeste; as secas são um reator e tem revelado e dado a
conhecer a Região como uma tela de fundo geográfico, em que
vislumbramos o desafio-resposta as tentativas de desenvolvimento. Assim considere-se mais que desde 1877 surgiram as
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Comissões, que ofereceram alvitres no sentido da defesa contra
as secas, seguindo-se-lhes a fase de reconhecimento; as secas de
1900, 1902 e 1903 abriram caminho à implantação da Inspetoria
Federal de Obras Contra as Secas; com as secas de 1915 e 1919
intensificaram-se diversas obras de infra-estrutura, da seca de
1931-1932-1933, resultou-se uma tomada de posição, uma intensificação corajosa de trabalhos, uma reestruturação da política governamental, a que chamamos de fase de diferenciação; da
seca de 1951 surgiu a implantação do Banco do Nordeste do
Brasil S.A., e, com ele, o enfoque econômico; após a seca de
1958, veio a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com o planejamento integrado do desenvolvimento regional.

CONCLUSÕES
1º – As secas são um desafio natural, em face do qual o
nordestino sempre reagiu dando uma resposta. E deve reagir
num processo de adaptação ativa, utilizando recursos e transformando o meio para que nele possa a comunidade sobreviver.
2º – Poderá o homem, do meio seco, colher consideráveis
vantagens de sua própria natureza, superando os obstáculos de
ordem física com a utilização dos recursos naturais, tornados
dinâmicos: “plantas xerófilas de alto valor industrial, colheita de
produtos não possíveis nas regiões chuvosas, clima propício ao
desenvolvimento da pecuária, facilidade para a construção e
conservação das vias de comunicação, exploração agrícola e
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mineral diversificadas”, em suma, agricultar e explorar com a
ecologia, como preconisa Duque (1964).
3º – Se a evolução das atividades na luta contra as secas
tem enfatizado o processo físico, desde que as soluções admitidas visam materialmente o objeto (água, plantas, solos, animais,
conjuntura ecológica), entendemos que o problema requer concepção global e esforço conjugado, incluindo-se também o sujeito – o homem. Deste modo, as segmentações várias e os enfoques angulares, tomam uma feição global, enfeixando, num todo, e em composições sistemáticas, as diferentes modalidades de
soluções, devendo-se incluir as reformas estruturais, tendentes
ao desenvolvimento humano, distribuição da renda, operosidades num amplo sentido solidarista.
4º – Os famosos e improvisados “planos de emergência”,
respeitada a concepção integrativa, devem mudar de diretrizes,
sendo as necessidades consideradas de emergência, incluídas no
planejamento global da região, servindo ao desenvolvimento
econômico e social. O plano que servirá às crises deve ser integrante das atividades produtivas do trabalhador rural em sua
comunidade.
5º – Sabido que o Nordeste é uma região de contrastes e
riscos constantes, impõe-se reinstitucionalizar o fundo financeiro destinado às obras contra as secas, a exemplo do que existia
na Constituição Federal de 1946, e restabelecer a continuidade
dos trabalhos, no sentido mais amplo do desenvolvimento econômico e social.
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A propósito, estas conclusões estão sintetizadas no pensamento de Duque (1967), que exprime profundas e proveitosas
reflexões:
“Largo tempo foi perdido na demonstração de uma técnica
sem humanismo, na implantação de princípios científicos que,
embora verdadeiros, não tiveram o apoio dos conceitos sociais
mais simples, mais humanos e mais altruístas... Chegou-se à
conclusão de que temos de bem considerar as regiões ecológicas, de conjugar o formento com a educação, com a experimentação e com o ensino, mas, além disto, é imprescindível que os
lideres do ruralismo se impregnem de um espirito messiânico,
aceitem as labutas como sacerdócio e adotem uma atitude moral
de persistência, de resignação e de filantropia”.
Em suma, a Agronomia Tecnológica requer o apoio da
Agronomia Social.
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