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Considerações sobre alguns
Problemas do Nordeste
“Conferência pronunciada em reunião do Conselho Técnico da
Conferência Nacional do Comércio”

SYLVIO FRÓES ABREU
Conselho da Confederação Nacional
do Comércio

1. Introdução
Como tive ocasião de estar no Nordeste recentemente participando do Seminário de Garanhuns, fui incumbido pelo nosso
Secretário de manifestar algumas impressões relativamente ao já
clássico secular problema do Nordeste.
Foi criada a OPENO – Operação Nordeste – para atender
aos problemas mais urgentes daquela região, num intento de pôr
em foco as necessidades fundamentais daquela área e promover
medidas para a melhoria do nível de vida de uma população que
hoje está na ordem de 25% da população do País.
Quando se compara o Nordeste com outras regiões do País
– o Norte, o Leste, O Sul, o Centro-Oeste – nota-se um subdesenvolvimento acentuado com relação ao Sul e ao Leste, mas
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convém observar que em relação ao Norte e ao Centro-Oeste,
ela tem uma acentuada supremacia econômica e social. Não é,
por conseguinte, o Nordeste a zona pior do Brasil; ele ocupa
uma posição intermediária entre as áreas mais desenvolvidas no
Sul e Leste e as outras ainda primitivas do Extremo Norte e do
Centro-Oeste. O espírito de empreendimento do nordestino é
que não se coaduna com essa posição secundária em que a área
se coloca em relação aos centros mais desenvolvidos do País.
Esses anseios de melhoria do nível social e econômico
constituem uma justa aspiração do povo nordestino, e o esforço
para colocar seu torrão em plano equivalente aos das áreas mais
desenvolvidas, a meu ver, deve ser encarado como uma das mais
justas aspirações dos brasileiros daquela área.
Entretanto, quando se procura promover os meios de melhorar o nível de vida do Nordeste, o que importa é analisar as
causas dessa desigualdade, para ver se é possível removê-las
com os meios.
A nosso ver, a diferença de desenvolvimento do Nordeste,
quando comparado às outras áreas do país, tem suas causas primárias no regime climático, embora não seja essa causa o único
fator de influência sobre a evolução cultural e econômica do
Nordeste. Não se pode negar que no panorama mundial da civilização as regiões de clima tropical superúmido, favorecendo
extremamente o desenvolvimento de uma vegetação luxuriante
de que são exemplos a Hiléia Amazônica, na América, e a Congolesa, na África, não constituem um habitat mais adequado à
vida do homem.
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O excesso de precipitação pluvial traz conseqüências desastrosas sobre a agricultura variada, com é necessário para satisfazer a diversidade de alimento. Água em excesso provoca o
empobrecimento rápido do solo pela lixiviação, acelera a erosão
e, desse modo, avolumam-se fatores naturais infensos ao trabalho do homem. De outra parte as zonas quentes, com carência de
precipitação, acarretam óbices e gravidade equivalente; as estiagens prolongadas fazem a vegetação definhar e levam mesmo à
eliminação das espécies mais frágeis, daquelas que não são dotadas de meios de defesa apropriados.
É sabido que a vegetação é um dos recursos naturais indispensáveis ao homem. Vivemos na dependência maior das plantas do que dos minerais, porque a vegetação é fonte direta do
alimento (trigo, milho, batata, arroz) ou indireta (pastagem para
manutenção do gado).
Quando uma região sofre grandes desfalques da sua cobertura vegetal, o homem sofre também as conseqüências calamitosas dessa carência, desde o desfloramento desencadeando a erosão, modificando o clima, facultando a esterilização do solo, até
a falta imediata de alimento para os animais e para o homem. A
seca quando ocorre é tão nefasta quanto o excesso de água, que
inunda, mata, arrasa as plantações e destrói as habitações.
O nordeste sofre periodicamente de seca, algumas vezes de
caráter calamitoso, mas sempre causadoras de um enorme desgaste do patrimônio individual e coletivo. Esse desfalque da
produção, que se verifica com tanta freqüência e que incide não
apenas nos anos de seca relativa ou de secas localizadas, mas
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mesmo quando a época de precipitação custa a chegar ou se desenvolve irregularmente durante o ano, já representa um dos
mais influentes fatores do retardamento econômico do Nordeste.

2. Os dois Nordestes
Falando de Nordeste, cumpre observar que esse termo
comporta áreas de características bem diferentes. Temos que
separar a concepção do Nordeste seco, do sertão, e o Nordeste
úmido, da costa. Na classificação temos o Nordeste Ocidental,
compreendendo o Maranhão e Piauí, e o Nordeste Oriental,
abrangendo aos Estados de Ceará e Alagoas. Mais recentemente
o Conselho Nacional de Geografia lançou o conceito de Grande
Região Nordeste, compreendendo a área que se estende pelo
litoral até o Recôncavo Baiano, avançando no interior até quase
os limites Ceará-Piauí, compreendendo uma faixa de Sergipe ao
Piauí e avançando pelo vale do Rio São Francisco até o paralelo
de Salvador.
É indispensável conceituar bem o que se compreende por
Nordeste, porque quando se trata da Operação Nordeste não se
faz uma diferenciação e a porção do Nordeste que compreende
uma larga faixa da parte oriental da Paraíba, Pernambuco e Alagoas não tem problemas semelhantes aos do sertão interior. O
nível de vida muito baixo que agora se procura elevar refere-se
ao interior do Nordeste ou mais propriamente à região seca.
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O litoral de Pernambuco é densamente povoado, tem regularidade de precipitação e uma indústria açucareira bem montada; essas condições se estendem a Alagoas e em parte à Paraíba.
Nas discussões em torno da Operação Nordeste está sendo dada
grande ênfase aos problemas da industrialização como recurso
para melhorar o nível de vida. A faixa litorânea não é a que mais
necessita de atenções, as grandes cogitações devem ser dirigidas
para o interior seco, mas ali se encontram grandes obstáculos a
uma industrialização intensiva como pretendo por em evidência.
O profundo subdesenvolvimento do Nordeste é causado
primordialmente pela incidência das secas, e se acha limitado à
região interior. O litoral que recebe precipitações com regularidade quanto às épocas e às quantidades não padece daqueles
óbices que restringem tão intensamente a produtividade no interior.
Não vamos aqui enveredar pelo complexo problema da
causa das secas. Vamos considerar os fatos que o passado atesta,
isto é, a irregularidade de precipitação com freqüência de estiagens prolongadas, que restringem a atividade normal do homem.
Aqui cumpre observar também que muitos admitem que a
irregularidade das precipitações é consequência do desflorestamento. Esta tese deve ser afastada, em face do testemunho dos
primeiros colonizadores, e dos Padres Francisco Pinto e Luiz
Filgueira nas suas crônicas do século XVII. Os primeiros portugueses que penetraram nos sertões nordestinos, no século XVII,
já encontraram o quadro calamitoso das secas. Era coisa conhecida dos indígenas e repetida desde tempos imemoriais. É sabido
7

www.colecaomossoroense.org.br
que a vegetação é espelho do clima. Aquela vegetação nordestina, que ocupa grande parte dos Estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia e se estende pelo vale do São Francisco até Pirapora, em Minas Gerais,
não é mais que um reflexo de condições climáticas multisseculares. A idéia de que se poderá modificar as condições climatológicas do Nordeste através de reflorestamento deve ser afastada,
porque o reflorestamento ali é muito difícil, não é possível senão
em áreas limitadíssimas. Aquele sertão pedregoso, de rocha viva
aflorando freqüentemente e de solo delgado acima do embasamento rochoso, não comporta reflorestamento em larga escala.
As áreas que poderiam ser reflorestadas são muito limitadas e
são justamente aquelas utilizadas atualmente na agricultura, de
modo que se fossemos usa-las para reflorestar o Nordeste, não
haveria áreas disponíveis para agricultura.
Este problema foi bem estudado no inicio das atividades
da Inspetoria de Obras Contra as Secas () e foi orientado por
Alberto Loefgren, um grande botânico e ecologista que chegou a
tais conclusões. Muitos anos mais tarde, o Dr. Philip von Luetzelburg, botânico e fitogeográfo de grande valor, percorreu detalhadamente todas as regiões do Nordeste e também chegou à
conclusão de que o reflorestamento não é solução para o problema das secas.

() Criada em 21.10.1909, que se transformou na IFOCS, mais tarde designada DNOCS.
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Tratando-se de considerar os meios de elevar o nível de
vida do Nordeste, é preciso não tomar englobadamente todo o
Nordeste, sem diferenciar a zona seca da zona úmida.
Os problemas de cada uma dessas regiões são diferentes. A
própria zona litorânea tem aspectos e problemas diversos, quer
se considere o litoral cearense, o do Rio Grande do Norte até a
ponta de Touros, ou a costa desde Touros até o Recôncavo.
Quando se dilata o conceito de Nordeste até o Maranhão,
como foi admitido no Seminário de Garanhuns, amplia-se sobremodo o campo de discussão sobre as medidas que podem ser
consideradas.
Tendo tomado parte no Seminário de Garanhuns, verificamos que ocorreram àquele certame os representantes de todas
as áreas, desde o Maranhão até Alagoas, cada grupo formado
pelos mais ilustres representantes de interesses regionais, que
pleiteavam medidas para suas zonas. Queremos aqui ressaltar
que não chegamos a perceber manifestações pleiteando vantagens individuais, mas sempre procurando obter recursos para
resolver os problemas de âmbito regional.
Assim, entre importantes questões de âmbito geral, como o
problema de crédito agrícola e de reforma agrária, foram ali salientadas as necessidades de industrialização, como fator de desenvolvimento do Nordeste. É sobre esse tema especial que desejo fazer aqui alguns comentários.
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3. A industrialização
Industrialização implica na disponibilidade de energia, de
matérias-primas e de mercado consumidor. A energia é indispensável a qualquer modalidade de industrialização e ela mesma
fomenta a criação de atividades diversas, atraindo, às vezes,
matérias-primas de pontos longínquos. Em algumas indústrias o
consumo de energia é de tal modo acentuado que elas se localizam nos pontos de produção de energia. Por exemplo, na fabricação de alumínio são despendidos cerca de 22.000 kwh por
tonelada do metal. Na produção de alumínio o custo da energia
supera de muito o preço do minério, daí a intenção de uma conhecida companhia norte-americana, há alguns anos, de vir instalar uma usina de alumínio em algum ponto do Nordeste, usando minério das Guianas e energia de Paulo Afonso.
A disponibilidade de energia no Nordeste ainda não motivou a atração de grandes indústrias, porque os obstáculos do
ambiente são fatores negativos de significação considerável.
O que mais se salienta é a carência de água. A falta de
grandes rios perenes dificulta a implantação de indústrias de
vulto, que sempre necessitam de grandes quantidades de água.
A disponibilidade da energia de Paulo Afonso não chegou
a ponto de exercer um atrativo grande para a industrialização no
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sertão, onde a água é carente (). Justamente as melhores possibilidades de industrialização estão localizadas na faixa litorânea,
onde a população é mais densa, os recursos de água são melhores e a proximidade dos portos permite a distribuição da produção pelo País afora.
Atrativos energéticos de grande importância seriam a descoberta de carvão na área de possibilidades no Piauí, e a de gás
natural e petróleo na faixa sedimentar litorânea.
Quanto ao carvão, o problema é velho. Desde o encontro
de fósseis característicos da flora westphaliana, flora que deu
origem às grandes bacias carboníferas do Hemisfério Norte, nos
testemunhos da sondagem de um poço para água próximo de
Teresina, em 1934, mantém-se a esperança de descobrir carvão
mineral no Meio-Norte.
A formação Poti, do Carbonífero Superior, resultou de
uma sedimentação terrígena que acumulou restos vegetais encontrados nos testemunhos das sondagens ali realizadas. Infelizmente não foi ainda atacado esse problema com a intensidade
correspondente à importância que representaria, para a região, a
descoberta de jazidas carboníferas. Os trabalhos do Prof. Wilhelm Kegel conquanto ainda não permitam tirar conclusões definidas, indicam as áreas de maiores possibilidades de conter
carvão e mais aconselháveis para sondagens, único meio de lo() O DNOCS está promovendo no momento o aproveitamento de cerca de
80.000 cv de energia hidrelétrica disponíveis, nos principais açudes que construiu ou está construindo.
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calizar as jazidas porventura existentes soterradas a profundidades possivelmente da ordem de 500 a 800 m.
Não obstante o interesse que o problema desperta para o
Nordeste Ocidental, em particular, e para o Brasil, em geral, não
foi ainda possível estabelecer-se um programa intensivo de sondagens para carvão na região do médio Parnaíba. Esse é um dos
problemas de especial relevância para aquela área e que não tem
sido devidamente focalizado porque os homens públicos não
dão bem conta da importância de uma jazida de carvão em nossa
época de civilização industrial.
De muito menos relevo, e no entanto muito mais discutido,
é o problema do babaçu como combustível, problema esse que
mereceu referências especiais nas discussões do Seminário de
Garanhuns.
Pleiteou-se, por exemplo, a instalação de usinas de destilação de coco integral, ou suas cascas, para a fabricação de carvão, considerado por alguns como equivalente ao coque mineral
e destinado a alimentar usinas siderúrgicas, abastecidas com
minérios de ferro do Nordeste. Esse ponto de vista, entusiasticamente defendido em Garanhuns, não encontra apoio técnico e
aprovação dos peritos na indústria metalúrgica, e não obstante as
restrições apresentadas, um grupo de homens do Norte alimenta
simpatias especiais para a solução de tanto agrado para os representantes do Maranhão e Piauí. De par com a siderurgia, o babaçu, que nos parece uma utopia, que vem, há mais de trinta anos,
nutrindo o ufanismo de alguns idealistas deslocados do eixo das
realidades, pensa-se com mais segurança na criação de uma usi12
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na siderúrgica em Recife, alimentada com coque importado e
minério do Vale do Rio Doce.
Os anseios regionais para utilização de minérios de ferro
do Nordeste não são justificáveis, porque ainda não se conhecem jazidas possantes, em pontos adequados, e de qualidades
recomendáveis. Os minérios de ferro atualmente conhecidos na
região nordestina são magnetitas titaniferas, de reputação siderúrgica pouco recomendável, ou pequenas ocorrências de minérios do tipo de itabirito em depósitos de pequena cubagem, como os de Chaval, no Ceará, estudados pelo Eng. Capper de Souza.
Os piauienses pleiteiam, junto à Operação Nordeste, a solução do problema relativo ao babaçu como base para o desenvolvimento industrial com vistas à melhoria do nível do Maranhão e do Piauí.
A tese defendida é a seguinte: o babaçu é uma grande riqueza inaproveitada; o desenvolvimento industrial do Brasil, no
Sul, deve-se em grande parte também à siderurgia: a siderurgia é
um espelho do progresso econômico. Então, façamos a siderurgia no Piauí. Como ainda não se tem carvão mineral, faça-se
siderurgia com o carvão de babaçu. Não tem minério? Importese o minério do interior do sertão do Ceará, mas é preciso considerar que esse minério não está conhecido nem estudado. Não
há mercado para alimentar uma siderurgia mesmo em pequena
escala? Não importa, façamos ferro-gusa e exportemo-lo para o
Rio de Janeiro.
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Isso demonstra o grande desejo de desenvolver a região,
mas traduz, ao mesmo tempo, falta de compreensão dos problemas de economia, ou mais propriamente superposição dos sentimentos regionalistas aos programas de planejamento econômico.
Este assunto do babaçu foi objeto de largas discussões, no
Seminário de Garanhuns, tendo eu levado certo desagrado ao
ambiente pelas ponderações feitas, em caráter restritivo à siderurgia com o babaçu. Foram ali ressuscitadas as idéias de Monteiro Lobato, grande literato, admirável escritor para crianças,
que há mais de trinta anos atrás fez muita propaganda da siderurgia a carvão de babaçu e casca de café.
Infelizmente essas idéias se mantêm arraigadas até hoje.
Há mais de 30 anos venho esclarecendo esse problema e mostrando, com dados numéricos e fatos realizados, a inviabilidade
de tal solução, mas os sonhadores continuam cegos a todos os
argumentos. O ufanismo chegou a tal grau, que ultimamente até
vem sendo admitida a possibilidade de fabricar petróleo de babaçu, e extrair gasolina de babaçu.
Há alguns anos houve experiências aqui no Rio de Janeiro,
com a presença de altas autoridades do País, com a finalidade de
comprovar a possibilidade de produzir gasolina de babaçu. Esse
poder “miraculoso” do babaçu, considerando-se matéria-prima
para produtos químicos e hidrocarbonetos, foi mais uma vez
posto em foco nas reuniões em Garanhuns, como um dos meios
de liberação econômica do Maranhão e do Piauí.
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Ora, sabe-se que, em primeiro lugar, o coco-babaçu é
composto de 6% de uma amêndoa oleaginosa e 94% de um tecido vegetal, celulósico, equivalente a qualquer madeira dura. A
destilação do coco-babaçu inteiro destrói a parte de madeira
referente ao endocarpo e epicarpo e produz ácido acético e acetato de metila, do qual se obtém, por decomposição com cal, o
álcool metílico que é produto volátil e inflamável. A decomposição da amêndoa, que contém a substância oleaginosa, dá origem a diversos produtos inflamáveis, inclusive hidrocarbonetos.
Esses produtos leves e inflamáveis são álcoois, aldeídos, acetonas, e até hidrocarbonetos, são inflamáveis mas não se pode dar
a isso o nome de gasolina.
Gasolina é uma mistura de vários hidrocarbonetos, dentro
de uma faixa de ebulição determinada, ao passo que os produtos
da destilação do coco-babaçu integral (inclusive as amêndoas
perfeitas ou deterioradas) contêm acetona e outros produtos que
também queimam mas não têm nenhuma semelhança com a
gasolina, além de ser um liquido incolor e pegar fogo facilmente.
A destilação do coco-babaçu, como alguns aconselham,
destrói o óleo vegetal, que é um produto comestível, degradando
um produto que o mundo procura cada vez mais, em virtude da
conhecida carência alimentar em quase todas as regiões do globo. Raciocinado-se em termos de cruzeiros: destilar cocobabaçu inteiro significa destruir um produto comestível (óleo),
que vale Cr$ 60,00 o quilograma para produzir um produto
combustível que vale de Cr$ 2,00 a Cr$ 4,00 por quilograma.
15
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O pensamento básico de industrializar o Nordeste, como
meio para melhorar o nível de vida, deve ser referido ao Sertão,
onde realmente a situação é entristecedora e chocante quando se
compara com a média do País.
A indústria açucareira luta com dificuldades com a concorrência da indústria açucareira do Sul, de produtividade maior,
quer devido a tipos de solos, quer devido aos tratos culturais. O
caminho a seguir seria melhorar a produtividade, mas não me
parece que essas medidas possam trazer aquele efeito especifico,
que se tem em vista, é melhorar as populações do interior do
Nordeste.
Resumindo, para provocar de imediato um grande desenvolvimento no Nordeste, teríamos que contar, ali, fundamentalmente, com uma grande disponibilidade de energia, nas formas
mais úteis, isto é, naquelas sob a forma de carvão e petróleo que
provocam um grande surto industrial em qualquer parte do
mundo. Onde há energia abundante e barata, as fábricas se desenvolvem.
Temos atualmente, em torno de Paulo Afonso, uma regular
disponibilidade de energia, mas justamente numa área altamente
despovoada, muito árida e ainda sem recursos minerais valiosos.
No interior do Ceará não há fonte de energia disponível, e a
energia de Paulo Afonso atinge apenas o sul do Estado. No Piauí, se fosse possível revelar a existência de jazidas de bom e
abundante carvão, o problema seria em grande parte resolvido;
acreditando mesmo que o eixo econômico do País em pouco
tempo sofreria um certo deslocamento para o norte. Teríamos
16
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então um Ruhr ali produzindo e exportando carvão para o resto
do Brasil. Seria logo aberto um canal no Rio Parnaíba facultando-o à navegação oceânica para transportar esse carvão; seriam
construídas estradas de ferro e um porto artificial, e tudo estaria
resolvido em pouco tempo. O caso do Amapá é um exemplo de
como fonte de riquezas provoca na área melhoramentos nunca
suspeitados.
Entre as medidas que devem ser postas em prática para o
desenvolvimento do Meio-Norte, estão a pesquisa de carvão
mineral, já tão solicitada por Euzébio de Oliveira, há três decênios, e um programa intensivo de poços profundos para obtenção de água subterrânea (). Se algum dia o Nordeste dispuser de
áreas com carvão mineral coqueificável ele passará a ter posição
de muito maior destaque na economia do país e poderá ditar leis
com a força do seu carvão betuminoso.
Outro fato de intensa repercussão seria a descoberta de petróleo na região de Alagoas, que já vem se mostrando muito
animadora. Um grande desenvolvimento se verificará quando se
chegar a comprovar a existência de campos de petróleo, ou melhor, campos de gás natural, porque o petróleo é exportado para
outros centros, é sempre levado para longe, ao passo que o gás
natural mais freqüentemente atrai a riqueza para a zona de produção. As possibilidades de sua exportação são menores e estão
criam núcleos industriais para aproveitamento de gás in loco. O
() Em todo o Polígono das Secas o DNOCS já perfurou poços com uma
produção de . . . . . . . . . litros de água por hora.
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gás natural é fonte de energia e também matéria-prima, seu hidrogênio e seu carbono permitem a fabricação de numeroso produtos químicos com o auxilio da mais farta matéria-prima que é
o ar atmosférico.
O problema do petróleo para o Nordeste é fundamental,
sobretudo para Alagoas e Sergipe; esse problema entretanto não
está ao alcance da Operação Nordeste. A OPENO não tem possibilidades de levar o problema adiante, temos que confiar na
Petrobrás, que está fazendo tudo o que é possível.
A nosso entender é indiscutível que o desenvolvimento do
interior está na dependência de fontes abundantes de energia.
Infelizmente a eletricidade, só por si, não tem essa força de atração industrial que têm, por exemplo, o gás natural e o carvão
mineral coqueificável.
Observando os recursos no interior do Nordeste, encontramos gipso em quantidade abundantíssima em torno da Chapada do Araripe, nas vertentes do Ceará, de Pernambuco ou do
Piauí. Aquela interseção dos três Estados encerra 80% das reservas de gipso no Brasil. Como se sabe o gipso é um dos ingredientes do cimento Portland e toda a produção de cimento no
Brasil está na dependência do gipso da região de Mossoró e do
Araripe e Serra Vermelha.
Mas também o gipso não representa um atrativo suficientemente grande. O fato normal é o gipso ser levado às fábricas
de cimento e não as fábricas se instalarem junto às jazidas de
gipso.
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O gipso viaja para o Sul e vai ter a todas as fábricas de cimento do Brasil. Pode-se fabricar ácido sulfúrico, utilizando o
gipso. Dispondo-se de jazidas de gipso abundantes pode-se usar
um processo de fabricação de cimento com a libertação do enxofre do gipso. O aproveitamento desse enxofre, para a fabricação
de ácido sulfúrico, dará matéria-prima a toda uma indústria
química importante.
Mas não se pode, de um momento para outro, criar uma
indústria química de alto padrão no interior do Nordeste. Isso
requer um ambiente que o Nordeste ainda não dispõe, sobretudo
porque esta indústria química é muito ligada também à indústria
de carvão e a outras que não podem ser criadas sem uma evolução lenta de atividades. Então o gipso, apesar de ser uma grande
riqueza do Nordeste e de ser o sustentáculo de toda a indústria
de cimento no Brasil, não pode por si só criar um ambiente industrial de grande porte.
Temos no Ceará as jazidas de magnesita, que se contam
por milhões de toneladas de carbonatos de magnésio, muito puto, servindo para fazer refratários, mas não temos mercado para
aplicar refratários naquela proporção no Nordeste.
A nosso entender, não há recursos naturais conhecidos que
permitam uma industrialização intensiva e imediata no interior
do Nordeste, e não existindo não é possível desenvolver o nível
de vida daquelas populações, calcado na industrialização. Mas
por que têm elas nível de vida tão baixos?
A meu ver porque sofrem, freqüentemente, aquele grande
desfalque na produção causado pelas secas; porque não têm pro19
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dução regular, como nas outras partes do Brasil, e então, como
sofrem freqüentemente desfalques e de dez em dez anos a calamidade é de tal porte que obriga a população a abandonar seus
lares e procurar outras regiões, o problema é fazer chover.

4. O problema das chuvas artificiais.
Se admitirmos que a falta de chuva é a causa principal dessa situação, a solução é fazer chover. Impõe-se então examinar
cientificamente o problema das chuvas artificiais.
A questão, “tout-court”, é um problema de físico-química,
quando há nuvem. As nuvens, como é sabido, contêm gotas microscópicas de água liquida e vapor d’água em torno dessas gotas. Há um equilíbrio da fase líquida e da fase vapor. Dentro de
certas condições dá-se a condensação de vapor d’água sobre os
núcleos de água liquida e a partícula cresce e tomba sobre a terra, como gota de chuva. O problema da chuva artificial, quando
existe a nuvem, é só provocar o desequilíbrio na nuvem pela
modificação da tensão de vapor das gotículas de água.
Estudos nesse sentido vêm sendo feitos há vários anos nos
Estados Unidos, na África do Norte, na Rússia e aqui no Brasil,
onde o Eng. Janot Pacheco é largamente conhecido pelas experiências que vem entusiasticamente fazendo há vários anos. Outros também vêm se dedicando ao problema, com as mesmas
finalidades, mas com pouca ou nenhuma publicidade. Entre esses outros está o Dr. João Ramos, da Universidade do Ceará,
20
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que vem estudando o problema há alguns anos e está a par de
toda a literatura estrangeira sobre o assunto, reunindo um acervo
de dados de grande valor para o estudo dessa questão. Esse estudioso dos problemas de meteorologia experimental esteve no
Seminário de Garanhuns e fez ali uma pequena exposição, que
impressionou pela segurança dos conceitos.
Ele vem fazendo, a partir do ano passado, experiências sistemáticas e organizando suas fichas, observando sempre, mas
ainda cauteloso nas afirmações. Graças à boa vontade e compreensão de oficiais da Base Aérea de Fortaleza, vem podendo observar as condições mais adequadas à modificação dos cúmulos.
Como declarou em Garanhuns, já realizou, neste ano, algumas
dezenas de experiências, com grande percentagem de êxito. Sua
atuação é baseada nos estudos norte-americanos, usando gelo
seco, iodeto de prata e mais modernamente cloreto de sódio.
Já em 1947, o Governo americano estabeleceu um programa de pesquisa de chuva artificial, custeado pela General
Eletric, e levado a efeito pelos técnicos dessa empresa em colaboração com o Exército e Marinha. Essa pesquisa constituiu o
chamado “projeto Curus” e durante três anos foi examinado
exaustivamente o problema, chegando-se a conclusões animadoras, em relação às nuvens frias nos Estados Unidos. Um dos
problemas lá visava manter a precipitação nas cabaceiras dos
rios da vertente do Pacifico, que alimentam as grandes barragens
construídas nos Estados do Oeste. Em certos períodos baixava
muito a vasão dos rios e então era preciso garantir uma certa
altura de neve nas montanhas para que essa neve, em tempo
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oportuno, derretesse e produzisse água. O problema, portanto,
era fazer precipitação de neve nas montanhas. Chegou-se a resultados tecnicamente satisfatórios e as nucleações aumentaram
aquele potencial de neve nas montanhas. Mas isso fez desencadear uma exploração de parte dos “fazedores de chuvas”. Organizaram-se companhias para “vender” chuva aos agricultores do
Oeste nas regiões secas, a tantos dólares por hectare chovido.
Houve muito negócio ilícito em torno da questão, o que fez com
que o próprio Governo tomasse medidas repressivas contra esta
nova modalidade de “conto do vigário”.
Está devidamente comprovado que o lançamento de partículas de iodeto de prata, sobre uma nuvem densa, provoca imediatamente uma condensação e uma nuvem branca bonita, um
cúmulo típico logo se transforma em nuvem cinzenta, em nimbos, que se desfaz em chuva.
A precipitação artificial está na dependência da presença
de nuvens e ainda da natureza das nuvens, pois nem todas têm
condições para serem facilmente transformadas em chuva. Como se vê o problema não é tão fácil como se pensa. Suspeita-se
que as chuvas freqüentes do litoral são provocadas pela presença
de partículas salinas do mar, levadas às alturas pelas correntes
aéreas. Da evaporação da água do mar, os ventos levam às alturas particulas ínfimas de cloreto de sódio que provocam a nucleação natural.
O problema das secas do Nordeste não pode ser resolvido
com o reflorestamento. Foi estudada a possibilidade de um amplo suprimento de água por meio de poços profundos mas tam22
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bém não pode ser resolvido desta forma, porque em grandes
extensões não é possível obter água subterrânea. Água subterrânea é obtida principalmente nas áreas sedimentares; nas regiões
graníticas ou de xistos cristalinos compactos, a possibilidade de
água é remota e só realizável quando o poço atinge diáclases das
rochas.
Em muitas regiões, sobretudo no Rio Grande do Norte, a
água subterrânea é salgada e não se presta para uso agrícola ou
doméstico. O problema da água subterrânea foi estudado por
competentes geólogos norte-americanos nos primeiros anos de
atuação da IFOCS () .
A açudagem também não resolveu o problema nestes 60
anos. Primeiro porque o Governo não tem fornecido dinheiro
bastante para fazer todos os açudes projetados. A construção de
um grande açude é um investimento vultoso, acima das possibilidades normais. Em segundo lugar, o açude represa a água numa área limitada e o que se precisa é de água espalhada sobre a
superfície do solo, para manter todas as culturas, as pastagens e
produzir rama verde para o gado comer.
Para o açude atender a sua finalidade precisa ser complementado com extensos canais de irrigação. Seria preciso uma
irrigação generalizada para tornar o empreendimento econômico. A irrigação sempre se faz em planície a jusante dos açudes,
mas a área de planícies a jusante de locais de barragens é muito
(*) Ver publicações n.ºs 25 série I, D. de Horatio L. Small, 26, 32 e 34, série
I., C. de Ralph H. Sopper, editados pelo DNOCS.
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limitada (). A maior parte do sertão é ondulada. O caboclo, homem pobre, que precisa melhorar de nível de vida, vive nas encostas e no alto das colinas, onde a irrigação seria praticamente
impossível, a não ser que se dispusesse de energia abundantíssima para levar água para os pontos altos. Infelizmente, isso não
é o caso, e não vejo como espalhar a irrigação sobre 800.000
quilômetros quadrados, que correspondem ao Polígono das Secas (). O fato é que até hoje a açudagem não resolveu o problema das secas do Nordeste, e o nordestino não tem esperanças
de que o Governo, daqui por diante, passe a dar verbas colossais
para construir todos os açudes projetados e barrar todos os boqueirões do Nordeste seco. Além do mais, o açude só pode ser
feito onde a natureza permite, onde há condições topográficas
adequadas, e não onde o fazendeiro deseja.
Com todos esses óbices, chega-se à conclusão de que ainda
não há uma solução satisfatória para o problema das secas. Então, devemos tentar as novas técnicas de meteorologia experimental, que é um caminho novo ainda não devidamente explorado no Brasil e que tem uma base cientifica promissora.
Embora o tempo já vá longe, eu pediria licença para ler um
trecho do que escrevi a respeito da chuva artificial. Não acho
que se vá resolver os problemas do Nordeste fazendo chover,

(**) O DNOCS já construiu uma rede de canais de irrigação de cerca de 694
quilometros.
() Segundo o Conselho Nacional de Geografia , a área do Polígono das
Secas mede 949.578 quilômetros quadrados.
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mas acho que se deve levar em conta esse caminho novo, que
não foi considerado no começo deste século quando se criou a
Inspetoria das Secas. Mas agora, nestes últimos anos, sobretudo
a partir de 1947, pensa-se seriamente nele e as experimentações
têm provado que dentro de certas condições há possibilidade de
se fazer chover.
Apresentei estas considerações ao Seminário de Garanhuns, mas devo dizer que não senti uma reação muito favorável, não senti repercussão. Naquele certame o Dr. João Ramos
fez uma brilhante exposição do que vem realizando no Ceará; a
impressão que me deixou o auditório é de que há ainda muita
incredulidade com relação às possibilidades de ser enquadrada a
chuva artificial como instrumento de combate ao flagelo das
secas. Não sou um técnico nesses assuntos, nunca me preocupei
com problemas de meteorologia , mas acho que o assunto merece séria consideração pelos meteorologistas e físicos, a fim de
pesquisar e estabelecer as condições em que é possível provocar
um fenômeno que tem tanta repercussão sobre a economia e o
bem-estar de vários milhões de brasileiros.
Dizia eu, em Garanhuns, na conclusão do meu trabalho:
“Parece fora de dúvida que todos os males, que afetam o
habitante do Nordeste, são essencialmente conseqüência da carência de água devidamente espalhada sobre o solo nas épocas
oportunas, de modo a permitir o desenvolvimento normal da
vegetação, que fornece alimento ao homem e sustenta os rebanhos.
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A tentativa de fornecer água, acumulando-a em açudes
construídos interceptando os cursos d’água nos boqueirões, até
hoje praticada em ritmo lento e escala pequena, não livrou aquela área de conseqüências das secas. Não é provável que o ritmo
de construção de açudes seja no futuro grandemente acelerado,
em conseqüência das dificuldades financeiras do Governo e do
indiferentismo dos que vivem nas áreas boas, que nunca sofreram a desgraça duma seca ().
Além disso, água acumulada em trechos pequenos não
atende às necessidades; o que satisfaz é água devidamente espalhada sobre o delgado manto de solo arável, em quantidades e
épocas adequadas aos diversos tipos de vegetais.
A distribuição da água acumulada em açudes por meio de
canais de irrigação encontra obstáculos topográficos de grande
monta, na maior parte das áreas do Nordeste. Não vemos ali
aquelas grandes planícies de sedimentos férteis formando extensos vales entre as montanhas, como é tão comum nas paisagens
da Califórnia.
As culturas de vazantes não são suficientemente grandes
para manter a população sertaneja. Numa topografia ondulada,
de rocha viva aflorante, é impraticável economicamente usar
água de açudes para irrigar plantações. A geomorfologia do sertão não é favorável à irrigação generalizada.
() Tomando como período base aquele que vai até 1919, isto é, a capacidade
acumulatória dos Açudes Públicos construídos pelo DNOCS igual a 100
naquele ano, teremos em 1929, 1939, 1949 e 1959 os índices.
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A nosso entender, a solução do problema das secas tem de
ser procurada através dos conhecimentos modernos do comportamento das massa de ar, do controle das precipitações e da meteorologia experimental, que só agora começa a ser cogitada por
cientistas de renome.
Referir-se à chuva artificial é arriscar a cair no ridículo,
porque ainda maior parte do povo não tem uma percepção exata
da capacidade criadora da Ciência e da Tecnologia. De outro
lado, as exageradas promessas dos crentes na chuva provocada
são freqüentemente anuladas com ruidosos fracassos, porque
não existe ainda um suficiente cabedal de conhecimento básicos
para dar às primeiras tentativas um grau de precisão que inspire
confiança. Entretanto, negar a possibilidade de dominar os fenômenos meteorológicos, provocando ou evitando precipitações,
seria descrer no progresso cientifico.
Quando passamos em revista as grandes realizações do
homem nesta primeira metade do Século XX, não podemos duvidar da possibilidade de promover chuvas desde que se conheçam processos de concentrar, diluir, aquecer ou resfriar, condensar ou expandir o vapor d’água sempre presente na atmosfera
terrestre. A incompreensão do mecanismo que provoca a chuva
ou a estiagem é que faz o homem ignorante achar impossível o
domínio da pluviosidade.
Evidentemente, sem um grande potencial de conhecimentos sobre fenômenos físicos na atmosfera e muita experimentação nunca se chegará à fase de produzir chuvas à vontade do
homem; entretanto, uma pluviosidade dirigida deve ser uma
27

www.colecaomossoroense.org.br
conquista tão possível quanto a dos projetos teleguiados ou a da
colocação de satélites em órbitas extraterrestres.
Num simpósio sobre “O Papel do Homem nas transformações da face da Terra” realizado nos Estados Unidos, Vincent
Schaefer contribuiu com um artigo, “Precipitação induzida artificialmente e suas potencialidades”, situando o problema na atualidade e manifestando sua crença nessa conquista no campo da
meteorologia experimental, mostrando que até pouco tempo isso
era um sonho que tende a ser transformado em realidade.
Vincente Schaefer, em 1946, depois de quatro anos de pesquisas básicas, descobriu que partículas de anidrido carbônico
sólido, espalhadas numa nuvem super-resfriada, transformam
imediatamente sua natureza e fazem-na precipitar.
Vonnegut, seu colaborador, descobriu em 1947 que iodeto
de prata poderia ser mais vantajosamente usado para converter
tais nuvens em cristais de gelo.
Essas descobertas, diz Schaefer, foram responsáveis pela
inauguração do tremendo interesse mundial desenvolvido em
física atmosférica em eteorológica experimental durante os últimos nove anos.
As perspectivas de sucesso no domínio da meteorologia
têm sido tais que foi estabelecido nos Estados Unidos, em 1947,
o projeto Cirrus, levado a efeito pelo Exército, Marinha e General Eletric, sob a orientação cientifica de autoridades como o
físico prêmio Nobel, Irving Vincent Schaefer, Langmurir e Vonnegut. O objetivo do projeto Cirrus, que se prolongou de 1947 a
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1952, foi de “determinar as possibilidades e limitações das atividades de modificações das nuvens”.
Desse prestigio induzido à questão pelo projeto Cirrus,
aproveitaram-se negocistas inescrupulosos que “venderam”
chuvas aos fazendeiros das zonas áridas a oeste do Mississipi,
numa chantagem generalizada que se desmoralizou em pouco
tempo.
A questão vem sendo estudada nos Estados Unidos, na
Austrália, Japão, Havaí, África, México etc., com caráter de
seriedade e com bases cientificas.
Entre nós só têm havido tentativas individuais sem os recursos necessários para enfrentar esse problema. Quer-nos parecer que não temos ainda aquele acervo de conhecimentos básicos essenciais para se poder dominar o fenômeno visado.
Seria de todo aconselhável, portanto, que fosse criado um
centro de estudos no gênero do projeto Cirrus, com a participação dos órgãos técnicos e de cientistas capacitados, nacionais ou
estrangeiros, nortistas ou sulistas, a estudar o problema em fase
das condições atmosféricas do Nordeste.
Os benefícios alcançados seriam de tal monta que se justifica correr o risco da chacota e do ridículo lançados pelos descrentes e desanimados.
Só um trabalho calcado em princípios científicos, realizado
por pessoas habilitadas e familiarizadas com a técnica meteorológica poderá oferecer possibilidades de resultados úteis.
Segundo Vincent Schaefer “esse interesse não passou em
alguns países além do nível universitário, noutros, tornou-se
29

www.colecaomossoroense.org.br
parte de intensivas pesquisas subvencionadas pelos Governos”.
O problema merece o acato daqueles a quem cabe orientar e
estimular a pesquisa cientifica e tecnológica em nosso País, e a
nosso entender cabe nesta reunião considerar seriamente “também” essa possibilidade de melhorar as condições de existência
no interior do Nordeste.
Estudos nesse sentido poderão trazer ao problema das secas contribuições valiosas, de resultados imprevisíveis. Água da
atmosfera espalhada regularmente, em grandes extensões no
interior do Nordeste, será o fator mais eficaz para a elevação do
nível de vida daquela região”.
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Obras no Nordeste
(Conferência realizada na Escola Nacional de Engenharia
em 11 de junho de 1940)
Luiz Augusto da Silva Vieira
Engenheiro Civil

Pela segunda vez o ilustre professor Jerônimo Monteiro Filho honra-me com o convite para dizer aos seus alunos algumas
palavras sobre as obras do Nordeste, colaborando assim na campanha útil de familiarizar os jovens colegas com os grandes problemas nacionais de engenharia.
A palestra que ides ouvir destina-se especialmente aos prezados colegas que cursam a velha e gloriosa Politécnica e por
isso procurei deter-me, às vezes, em certas particularidades técnicas, fugindo, na medida do possível, às chamadas idéias gerais; para os jovens e prezados colegas que já buscam a objetivação dos ensinamentos teóricos, a utilidade será maior.

O NORDESTE
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Para muitos, o Nordeste é uma região do Brasil onde o deserto se apresenta integral, com a vegetação torturada pela secura do ambiente e pela aridez do solo, a população acabrunhada
pela sede e pela fome, os rebanhos flagelados pela penúria de
pastagens e de aguadas. Para esses, a solução é a retirada em
massa, o êxodo de todo ser vivente, a cerca de arame farpado
transformando um milhão de quilômetros quadrados do Brasil
em terra de ninguém, ou melhor, em terra da proibição.
Outros vêem no Nordeste um Panamá de vastíssimas proporções, motivo sempre velho e sempre novo para justificar a
aplicação dos dinheiros públicos em obras suntuárias e inúteis,
injeção tônica necessária a uma região que não dispõe de meios
para progredir por si mesma. Para esses, a solução é fechar a
comporta aos esbanjamentos indefensáveis.
Outros, ainda, diante da impossibilidade absoluta de negar
as anomalias climáticas, admitem, por humanitarismo, que se
conserve o peso morto daquela região insegura, mas que se limitem os gastos ao necessário para conservar a pequena economia
formada nos tempos normais. Para esses, a solução é o socorro,
é a obra de emergência, improvisada exclusivamente a titulo
humanitário, com o fim único de conservar o capital humano
ameaçado.
Meus caros colegas. O Nordeste não é um território seco,
árido, deserto, uma fração inútil desse Brasil grande e rico, como erradamente ainda se escreve, se diz e se pensa.
Durante anos seguidos as precipitações de chuva correm
regularmente e muito embora a estação chuvosa – o inverno
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para empregar o termo regional – seja de curto período (4 meses
em média), o nordestino tenaz consegue, do solo generoso, todos os elementos de vida, de conforto e de riqueza, maravilha
que o homem do sul contempla sem compreender, admirado e
confuso.
Mas, disse eu, em Recife, aos colegas da Escola de Engenharia, o fatalismo impiedoso das leis que regem os fenômenos
meteorológicos quebra, por vezes, esse ritmo de bonança, essa
continuidade de vida: ora é um retardamento no inicio da estação chuvosa, ora uma interrupção mais prolongada na marcha
das precipitações; então o desequilíbrio entre as necessidades da
população e a faculdade de produção se manifesta, com intensidade maior ou menor, em proporção com o intervalo de suspensão das chuvas, de acordo com a seqüência de anos anômalos,
em harmonia com a extensão territorial atingida.
“As anomalias não se sucedem em ciclos nem têm periodicidade marcada”, diz o engenheiro Francisco Aguiar, em um
excelente estudo publicado no “Boletim” da Inspetoria da Secas
(vol. 3, n.° 2), sobre a meteorologia do Nordeste. Por outras palavras, a seca é imprevisível, pelo menos no estado atual dos
nossos conhecimentos, dada a dificuldade em separar os múltiplos fatores que interferem no fenômeno. Pesquisadores ilustres
têm se preocupado com o assunto, parecendo a muitos que o
estudo dos ventos, a periodicidade de variação das manchas solares, a insolação, a marcha termométrica terrestre poderão fornecer, mediante correlação bem estabelecida, uma base provável
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para a solução desse problema palpitante que é a previsão das
secas.
A realidade porém é que, durante uma grande sucessão de
anos chuvosos – 8, 10, 11 anos e às vezes mais – organiza-se a
economia nordestina, constroem-se fortunas, normaliza-se a
vida, o espírito humano, sempre pronto a esquecer as dores, deixa-se embalar na despreocupação dos dias bonançosos, e as vicissitudes da última seca perdem-se nas brumas do passado.
Conseqüência: a seca seguinte surge como uma surpresa
dolorosa tanto para o sertanejo pouco previdente como para o
próprio governo descuidado. Improvisam-se então socorros,
obras, emigração, colonização, etc.
Passa o período critico. Volta o Nordeste ao regime habitual. Mas o país, cada vez mais, fica convencido de que a seca é
mal que a engenharia nacional é incapaz de remediar.
Tal porém não aconteceria se houvesse certeza na previsão
do fenômeno, como acontece com o inverno europeu. Faria então o Nordeste, com toda segurança, a provisão para a seca como a Europa faz a provisão para o inverno e o ritmo da vida se
continuaria dentro de um regime de tranqüilidade e de garantia.
Na história do Nordeste, não há noticia de outra crise que
se compare por sua extensão e pela intensidade de efeitos à que
culminou em 1932 mas que se manifestou em três anos sucessivos: 1930 a 1932.
Traçando no mapa do Brasil as curvas de igual precipitação, isto é, as isoietas, referentes a 300 e 600 mm., teremos imediatamente a seriação pelo critério meteorológico das zonas su34
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jeitas ao fenômeno. Tomando para esse traçado as medidas obtidas no conjunto dos anos excepcionais já referidos, três zonas
aparecerão: uma úmida onde a precipitação média é superior a
600 mm, uma seca situada entre as curvas de 600 e 300 mm e,
finalmente, uma muito seca, representada pela área contida na
curva de 300 mm.
O grupo 1930 a 1932 foi considerado um período padrão.
Isoladamente, o ano de 1932 forneceria áreas muito maiores; trata-se porém de um caso extremo, de ocorrência menos
freqüente, de intervalo muito mais curto e que surge como conseqüência de dois anos secos anteriores. O grupo padrão, pelo
contrario, tem sentido mais geral, traduzindo o fenômeno com
fidelidade maior, interessando ao Nordeste em geral e não a determinadas zonas em particular. A isoieta de 600 m/m dará em
primeira aproximação o limite da região semi-árida do Nordeste,
isto é, aquela que no sentido meteorológico está sujeita às grandes oscilações de precipitação.
Esse estudo meteorológico serviu de base à fixação do limite legal da região semi-árida. A poligonal estabelecida parte
de Camocim passa pelo Piauí, penetra na Bahia até Amargosa
(extremo em latitude para o sul) e depois se dirige para o Norte
atravessando Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte até Natal, acompanhando depois a costa até
fechar novamente em Camocim.
É bem verdade que a seca não é exclusivamente um fenômeno meteorológico; suas conseqüências sociais, pelo contrário,
são preponderantes, tudo dependendo da população e da econo35
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mia organizada. A crise será tanto mais acentuada quanto mais
adiantada e mais populosa a região atingida; será de importância
mínima no sertão deserto e abandonado; seria enorme na faixa
litorânea onde a vida já está perfeitamente estabilizada.
Ao fixar, porém, os limites do território semi-árido, o legislador teve em vista separar a zona de ação da Inspetoria de
Secas, evitando, mediante uma sistematização cerrada, a organização de programas dispersivos.
A área considerada atinge a cerca de 700.000 km², interessando oito Estados da União, nas seguintes proporções, em relação às áreas respectivas:
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

52%
98%
95%
80%
80%
37%
42%
37%

Estados como Ceará e Rio Grande do Norte estão quase
que integralmente contidos na zona semi-árida; em outros uma
grande faixa do litoral está excluída dessa limitação; são as
chamadas zonas do brejo ou da mata, de condições climáticas
especiais, onde as chuvas ocorrem com normalidade, permitindo
o desenvolvimento das lavouras e das indústrias, fora do regime
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descontinuo do sertão; é a zona açucareira de grande fertilidade
e de economia organizada.
Está portanto estabelecido o campo de ação do Governo
Central no combate aos efeitos das secas. Digo bem, efeitos,
porque, infelizmente, as causas ainda não são acessíveis aos
meios técnicos de que dispomos.
Na impossibilidade de prever a época do flagelo, com segurança, difícil será prover os meios de compensar os desequilíbrios da crise em se tratando do individuo em si, isto é, a formação de reservas alimentícias e outras que o particular seria naturalmente levado a enfrentar diante de um sincronismo absolutamente seguro. Conquanto nesse sentido muito já se tenha feito e
muito se possa fazer, o fenômeno por seus efeitos gerais exige
meios de compensação de ordem muito mais ampla, fora da órbita dos interesses puramente particulares.
A seca, em última análise, é o desequilíbrio entre a produção e o consumo, pela distribuição irregular das chuvas, seja no
tempo, isto é, pela duração e freqüência impróprias ao desenvolvimento das culturas numa determinada região, seja no espaço
pela freqüência caprichosa de ocorrências deficientes em regiões
diferentes.
Fere muitas vezes o observador o fato de ocorrerem precipitações acima do normal, em tempo excessivamente curto, ocasionando enchentes devastadoras, seguindo-se um intervalo de
precipitações extremamente deficientes ou mesmo nulas, com o
cortejo de calamidades já tão conhecidas.
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A primeira solução que ocorre é, portanto, a formação de
reservas de água nos períodos bons para ser utilizada nos períodos maus, suprindo dessa forma as deficiências meteorológicas
acidentais. Aparece então o açude como elemento primordial na
campanha contra os efeitos das secas.
O perfeito equilíbrio entre a deficiência de produção e as
necessidades da população não pode porém ser conseguido unicamente com a simples presença das massas d’água. Cumpre
utilizar essa reservas de maneira tal que a região tenha seu potencial produtivo aumentado a ponto de suprir, empregando
áreas de extensão relativamente escassa, as deficiências de produção de toda a região sertaneja atingida pela anomalia.
Essa utilização se consegue pela irrigação, que faculta o
aproveitamento intensivo do solo empregando a água fora do
próprio reservatório, e pela piscicultura, utilizando a água contida no próprio açude, sem desprezar o aproveitamento eventual
da energia hidráulica.
O cenário tem um reverso. À escassez eventual de chuvas
correspondem intervalos não menos freqüentes de enchentes
responsáveis por danos comparáveis aos causados pelas próprias
secas. Ainda nesse caso é o açude o grande corretivo já agora
encarado como obra reguladora do regime torrencial, absorvendo ou amortecendo as enchentes.
Para essas múltiplas obras, disseminadas por um vasto território agressivo como é o Nordeste, a distância superiores a 200
km do litoral (está em construção atualmente uma grande barragem situada a 550 km), compreendendo barragens, redes de irri38
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gação, postos agrícolas, estações de pisciculturas, e até mesmo
os poços tubulares, o acesso é um elemento primordial, uma
parte fundamental na instalação, pode-se dizer, da próprias
obras. Dotada a região de poucas vias férreas, o recurso às rodovias se impôs desde as primeiras tentativas vigorosas levadas a
cabo naquela região. Mas a essa função estrita de elemento de
construção junta-se uma outra não menos importante, de aspecto
mais amplo, que é o movimento da riqueza criada ou a criar, é a
comunicação do celeiro com o mercado, ou seja, o interior, que
é a irrigação com o litoral, que é o porto.
Resumindo, o combate aos efeitos das secas obedece às
seguintes linhas gerais, segundo a ordem de precedência: acesso
econômico, obras de açudagem, obras de irrigação, exploração
industrial, transportes. Na realidade não há essa separação nítida, essa sucessão rigorosa no desenvolvimento das obras. O
acesso logicamente deve preceder a obra mas o açude e a rede
de irrigação freqüentemente se constroem simultaneamente como acontece no Lima Campos e no São Gonçalo; e as linhas de
comunicação, parte integrante de um grande sistema rodoviário,
devem e estão sendo construídas metodicamente no seu conjunto, muito embora a maioria das obras hidráulicas ainda esteja em
projeto.

SISTEMATIZAÇÃO DAS OBRAS
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De caráter eminentemente hidráulico as obras, sua sistematização tinha que obedecer fatalmente às linhas mestras da hidrografia do Nordeste, reservada uma certa preferência para os
vales que por sua população estivessem sujeitos aos desequilíbrios econômicos mais pronunciados.
Nove vales principais recortam a terra das secas: o Parnaíba, o Acarú, o Jaguaribe, o Apodi, o Açu ou Piranhas, o Paraíba
do Norte, o São Francisco, o Vaza-Barris e o Itapicuru.
Quatro destes vales aparecem explicitamente na sistematização legal das obras do Nordeste: o Acaraú, o Jaguaribe, o Açu
e o Apodi, mais a titulo preferencial que com o intuito de excluir
os demais, visto que, de uma maneira geral, estão todos incluídos nos limites estabelecidos, com exceção do Parnaíba, que é
perene e está situado fora da zona semi-árida, a não ser alguns
afluentes como o Poti, cuja inclusão efetiva nos programas de
obras é uma questão mais remota diante das condições especiais
de população; trata-se ai mais de um problema de transporte que
mesmo de armazenamento de água.
O Paraíba do Norte, apesar de percorrer uma certa extensão de sertão, tem os cursos médio e inferior contidos na zona da
várzea, que é a região açucareira da Paraíba. Trata-se de um rio
a ser regularizado por meio de obras de prevenção contra enchentes e não rigorosamente de formação de grandes reservas
d’água.
O Vaza-Barris e o Itapicuru estiveram até agora em condições semelhantes aos afluentes do Parnaíba, mas com a constru-
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ção do grande tronco transnordestino já se torna possível organizar o programa de melhoramentos para esses vales.
Quanto ao São Francisco, exceção única no Nordeste de
rio perene em todo seu curso, deve ser considerado como um
sistema à parte.
Dotado de fraca econômia organizada, fugindo, portanto,
às características clássicas dos sistemas principais de irrigação
do Nordeste, o grande rio oferece, em compensação, notáveis
possibilidades quanto à produção de energia, navegação e irrigação, a exigirem um estudo acurado das condições sob as quase
possa ser organizado e realizado um programa completo de melhoramentos.
Ao São Francisco está reservado um papel preponderante
no equilíbrio buscado pelas obras desenvolvidas no sertão nordestino, pois os melhoramentos nos demais vales causarão certamente um aumento de exigências por parte da população beneficiada e chegará um dia talvez em que ao São Francisco será
dada a missão de obrigar as populações castigadas nas grandes
secas futuras.

OS GRANDES SISTEMAS
No vale do Acaraú foram projetadas dez açudes, com a capacidade global de 1.360.000.000 m³. Estão construídos seis,
com a capacidade de 214.000.000 m³, dos quais o maior é o Jaibara, que represa 104.000.000 m³.
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No vale do Jaguaribe foram projetadas 15 obras de açudagem, com a capacidade de quase 8 bilhões de metros cúbicos,
das quais se acham construídas seis, com a capacidade de cerca
de 300.000.000 m³. Das projetadas, três são dignas de nota: Orós
com 4 bilhões, Quixeramobim e Banabuiú com 1 bilhão cada
um.
Vale a pena citar o açude Lima Campos, nome que é uma
homenagem prestada ao conhecido profissional morto em desastre quando superintendia as obras contra as secas. Por sua situação próxima ao grande reservatório projetado em Orós, prestouse essa obra a uma solução interessante cujas linhas convém
conhecer. O açude Lima Campos tem uma capacidade de perto
de 60 milhões de metros cúbicos, dominando um área irrigável
bruta de 10.000ha. Sua capacidade irrigatória não vai porém
além de 2.000ha. Duas soluções se apresentaram ao problema do
aproveitamento integral da área dominada: um canal que se desenvolvendo ao longo do rio Jaguaribe penetrasse o vale do rio
Salgado onde se acham situadas as terras ou um túnel de comunicação direta entre os reservatórios. Foi preferida esta última
que sobre a primeira oferece as seguintes vantagens: menor custeio futuro, aproveitamento mais pronto das áreas próximas ao
Lima Campos, possibilidade de dominar o nível d’água neste
reservatório, permitindo o aproveitamento seguro de oscilação.
O túnel está em construção devendo se concluir no ano corrente
e terá uma extensão de 1.600m, em rocha. Fato notável: não foi
necessário encomendar especialistas; engenheiros e operários

42

www.colecaomossoroense.org.br
fizeram-se na obra e os especialistas que a visitam dão o testemunho da perfeição técnica com que está sendo produzida.
No vale do Açu foram projetadas 17 obras de açudagem,
com a capacidade global de cerca de 3 bilhões de metros cúbicos, já estando construídos 8 com cerca de 500 milhões.
Dos construídos, o maior é o de Piranhas, com 255 milhões, e dos projetados o maior é o Curema, sobre o rio Piancó,
ora em construção, para 720 milhões, sobre alguns detalhes do
qual me deterei ligeiramente.
O vale do Açu, interessando grande parte da Paraíba e
grande parte do Rio Grande do Norte, é talvez um dos mais interessantes do Nordeste, pois oferece dois problemas distintos; um
diz respeito à irrigação do vale superior constituindo o sistema
do alto Piranhas e outro o aproveitamento do baixo vale entre
Açu e o litoral. No alto Piranhas foram construídos 3 reservatórios – Piranhas, S. Gonçalo e Pilões, com a capacidade global de
315 milhões de metros cúbicos, dominando uma área de cerca
de 20.000ha. O aproveitamento do baixo Piranhas ficou dependendo da construção de vários reservatórios dentre os quais sobressai o do rio Piancó, para 720 milhões de metros cúbicos,
obra destinada principalmente à regularização do regime do rio,
condição essencial para o inicio das obras de irrigação do baixo
vale. Dessa barragem, que está atualmente em construção, vale a
pena dar as características principais. O tipo é de terra com cortina impermeabilizadora central de concreto armado engastada
profundamente na rocha do leito do rio, taludes escalonados a
montante desde 1:2 até 1:4, talude uniforme a jusante de 1:2. O
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maciço de montante é formado de material escolhido oferecendo
condições magníficas de impermeabilidade e estabilidade, tudo
controlado por ensaios prévios no nosso laboratório de mecânica
de solos, o qual também verifica as condições finais do material
depois de colocado no maciço. Essas condições finais dependem
de vários fatores dos quais dois controlados na obra: a dose de
água e a compressão. Para essa última está verificado que o melhor resultado se obtém com o rolo tipo pé de carneiro, com o
qual se conseguem pressões de 15 e 20 km/cm². O maciço de
jusante é formado de material estável mas que ofereça uma certa
porosidade facilitando assim a drenagem de todo o maciço, e se
apóia no pé de jusante sobre um prisma de pedra seca arrumada
tomando toda a largura do leito menor do rio. A barragem terá
50 metros de altura acima do leito do rio e 62 acima das fundações. O volume de terra na barragem principal e nas três barragens auxiliares é de cerca de 3 milhões de metros cúbicos. O
sistema inclui ainda a açudagem do rio Aguiar, afluente da margem esquerda do Piancó, para 640 milhões de metros cúbicos.

SISTEMAS COMPLEMENTARES
Além dos grandes sistemas, outros menores foram contemplados, principalmente durante a seca de 1932, com o objetivo de difundir socorros para uma população de 3.000.000, a
braços com a grande calamidade.
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Ao todo a Inspetoria de Secas conta no seu acervo 107
açudes públicos, com a capacidade global de 1.700.000.000 m³.
Esses são os açudes públicos. Além das regiões alcançadas
por esses melhoramentos de natureza pública, outras há onde
predomina o interesse privado, as quais são atendidas com as
obras de pequena açudagem construídas pelo sistema de cooperação: uma fração do custo da obra cabendo à União e o restante
ao interessado.
A pequena açudagem permite a disseminação de preciosas
aguadas, colocando o Governo Federal por esse meio os agricultores e criadores ao abrigo das calamidades.
Os açudes construídos por esse sistema já atingem a um total de 146, com a capacidade global de 260.000.000 m³.
O açude não é porém o único meio de obter água para as
múltiplas necessidades da população. Os poços tubulares profundos têm mostrado ser um recurso precioso onde a construção
do açude, principalmente o de interesse particular, é desaconselhado técnica ou economicamente, pois com eles se conseguem
abastecimentos de valor notável por sua constância e qualidade.
Logicamente os trabalhos de perfuração deveriam obedecer ao
critério da pesquisa prévia dos lençóis subterrâneos. Tratando-se
porém de interesse local, a perfuração se confunde quase com a
pesquisa, isto é, perfura-se onde a necessidade de água se faz
premente. Assim mesmo, sujeito o processo a inúmeras surpresas, a porcentagem de aproveitamento alcançada atualmente é de
76% em relação ao total perfurado.
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Até o fim do ano passado foram perfurados 2.052 poços
capazes de uma vazão horária global de mais de 4.000.000 de
litros, co ma extensão total perfurada de cerca de 80.000 metros.
Outra grande aplicação dos poços tubulares é o abastecimento ao longo das rodovias, servindo aos veículos e aos rebanhos circunvizinhos.

APROVEITAMENTO DA ÁGUA – IRRIGAÇÃO
Formadas as reservas d’água vejamos agora como aproveitá-las.
A primeira grande dificuldade apareceu na organização
dos projetos. Realmente o Brasil ainda não podia oferecer
exemplos de redes de irrigação onde se pudessem buscar ensinamentos práticos a serem aplicados nas obras do Nordeste. A
comparação com as obras similares no estrangeiro, escolhidas as
regiões que mais se aproximassem das nossas em condições e
clima, permitiu estabelecer certas regras que a prática tem revelado satisfatórias. Assim, a questão de dose, ou seja, a quantidade d’água por ano e por hectare a ser fornecida no campo foi
confirmada nas pesquisas posteriores levadas a efeito nos campos de experimentação da Inspetoria. Fixada em 5.000
m³/hectare ano, para o algodão, por comparação com dados obtidos nas estações americanas do oeste, verificou-se mais tarde,
mediante observações meticulosas, que no Nordeste a dose para
essa espécie de cultura deve ser enquadrada entre 5.000 e
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6.000m³. Os projetos de irrigação fazem-se hoje certamente, já
podendo a Inspetoria apresentar seis redes de irrigação em funcionamento, compreendendo uma área de cerca de 5.000ha, com
uma extensão total de 150km de canais principais e secundários
e 941 obras d’arte.
A área irrigável já reconhecida nos diversos sistemas, exclusão do São Francisco, do Vaza-Barris e do Itapicuru, atinge
um total de cerca de 300.000ha. Os estudos feitos até agora mostram que para um hectare de terra dominada deve corresponder
uma reserva bruta de 25 a 30 mil metros cúbicos de água. Avaliada a capacidade global dos açudes públicos projetados em cerca de 15 bilhões de metros cúbicos pode-se dizer que ficará garantida a irrigação de 500.000ha, pelo menos.
A Inspetoria possui um órgão agronômico que se encarrega de orientar a exploração agrícola das áreas beneficiadas pelos
açudes, e de amparar a atividade dos irrigantes sob todas as formas possíveis – é a Comissão de Serviços Complementares. Sua
ação, entretanto, não se confina às áreas irrigadas – beneficia a
toda a indústria agrícola das zonas circunjacentes dos açudes,
pelo exemplo que oferece nos seus trabalhos internos, pelo fornecimento de mudas, sementes, padreação e bons reprodutores,
etc.
Os centros de atividades desses serviços são os postos
agrícolas instalados junto dos açudes, onde já se realizam trabalhos experimentais e demonstrativos da lavoura irrigada de inconteste importância. Através deles já estão delineados os rumos
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que a prática da irrigação seguirá na região; e a sua ação já se
estende aos primeiros tratos irrigados pelos particulares.
Essa rede de postos agrícolas precisava de um núcleo de
pesquisas que se incumbisse da solução dos problemas mais
elevados que surgissem na prática da lavoura irrigada na região,
evitando insucessos que uma ação empírica poderia ocasionar, e
que servisse de órgão consultivo da Inspetoria nos assuntos condizentes com o aspecto agronômico da irrigação. Atendendo a
isto, empreendeu a Inspetoria a montagem do centro de investigação agrícolas de São Gonçalo, devendo se inaugurar no corrente ano o laboratório para estudos dos solos da região.
Cuida agora a Inspetoria de estender ao vale do São Francisco os benefícios dessa organização, para o que já foram dados
os primeiros passos no sentido da instalação de um posto agrícola na margem pernambucana, a 32 quilômetros de Itaparica.
À medida que junto dos açudes vão surgindo as redes de
distribuição d’água, novos postos agrícolas vão se instalando, de
maneira que não falte ao irrigante a orientação necessária na
aplicação d’água às suas lavouras.
Em funcionamento atualmente se acham, nas áreas beneficiadas pelos açudes, os postos Agrícolas de São Gonçalo, Lima
Campos, Condado, Cruzeta, Mundo Novo e Joaquim Távora, e
prestes a ser concluído o do São Francisco.

PISCICULTURA
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Os lagos artificiais do Nordeste, pela grande área inundada
que oferecem, constituem um magnífico ambiente para o desenvolvimento da piscicultura.
Economicamente, o peixe ocupa situação destacada entre
as diversas fontes de renda, desde que sujeito a uma exploração
racionalmente dirigida.
O êxito da aqüicultura verificada nos Estados Unidos e na
Europa poderá ser conseguido com muito maior vantagem e
com toda segurança no ambiente nordestino. Observações numerosas e cuidadosas mostram que um hectare de água represada no Nordeste poderá garantir um rendimento médio anual de
2.000 quilos de carne de peixe, enquanto que a mesma área de
pastagem raramente proporciona um rendimento médio superior
a 100 quilos de carne de gado.
A criação do peixe nos açudes do Nordeste oferece, por
outro lado, um aspecto social interessante como fator poderoso
na alimentação das populações pobres do sertão.
Os serviços de piscicultura como complemento das obras
de combate direto ao efeito das secas se justificam, portanto.
Para completa eficiência desses serviços é necessário estudar as águas e principalmente as águas dos açudes nordestinos
para que possam ser selecionadas as espécies de peixes mais
indicadas para a criação.
Esse encargo cabe à Comissão Técnica de Piscicultura, a
qual, além do estudo da biologia dos peixes de água doce e da
identificação segura do ambiente dos açudes, compete também
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fornecer a esses reservatórios as espécies selecionadas e orientar
sua criação tendo em vista a produção em larga escala.

RODOVIAS
A Inspetoria sempre incluiu em seus regulamentos e programas de obras a construção de rodovias, principalmente com o
objetivo de acesso aos locais das grandes obras de açudagem
projetadas.
Os trechos anteriormente construídos com essa finalidade
foram aproveitados, e o plano rodoviário se ampliou tomando
feição definitiva, de acordo com o programa de irrigação estabelecido.
A grande seca de 1932 forçou, pela necessidade de um auxilio rápido, intensivo e extensivo a um tempo, às populações
flageladas, o ataque, não só do plano rodoviário já estabelecido
pela Inspetoria em seu programa, como também de um certo
número de linhas subsidiárias ou secundárias, como plano rodoviário complementar do primeiro.
O conjunto de obras rodoviárias, atacado durante a última
seca, não surgiu, porém, bruscamente. Ele progrediu pela afluência de flagelados e á medida que o desenvolvimento dos estudos o permita.
As obras rodoviárias subsidiárias, complementares do programa geral de viação da Inspetoria, mantiveram-se dentro de
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um plano lógico, articuladas sempre às linhas tronco, completando por essa forma a grande rede rodoviária do Nordeste.
Não podia a Inspetoria pensar em dar trabalho ao número
excessivo de operários flagelados, número esse que cresceu
brusca e prodigiosamente passando de 7.000 em março de 1932
a 220.000 em novembro do mesmo ano, unicamente com obras
de açudagem que exigem instalações especiais e comportam
número limitado de trabalhadores.
Para atender a massa sempre crescente de operários, seria,
por exemplo, necessário instalar cerca de 50 açudes como o São
Gonçalo onde a freqüência atingiu o máximo de 4.500.
Não havia, portanto, meios de fugir ao dilema: confinar-se
a Inspetoria nas obras de açudagem sem conseguir socorrer
pronta e eficazmente toda a população flagelada, ou atirar-se
resolutamente às obras rodoviárias que por sua flexibilidade,
constituem instrumento magnífico de socorro rápido e simultâneo, aos pontos do território onde a influência das obras de açudagem se não podia fazer sentir.
A preconizada construção por etapas ou construção progressiva foi posta de lado em presença da abundância de mãode-obra, conseqüência da seca e tendo em vista as vantagens de
concentração de esforços em torno de um objetivo único, de
maneira a evitar a repetição nociva das obras dispersivas.
As obras rodoviárias assumiram, portanto, desde logo, a
feição técnica definitiva em planta e perfil e receberam revestimento de saibro escolhido, constituindo o primeiro estágio de
pavimentação.
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O Nordeste possui neste momento, só na rede rodoviária
da Inspetoria, 3.700km de ótimas estradas concluídas e o programa organizado abrangerá mais 6.000 km. A rede final será,
portanto, de cerca de 10.000km, inclusive o trecho baiano da
Rio – Bahia, que conta 650km, dos quais já foram construídos
25 km; desse trecho deponde a articulação definitiva da rede
rodoviária do sul do país com a do Nordeste.
As obras d’arte especiais construídas no Nordeste desde
1931 até 1939, inclusive, atingem um total de 898 com uma extensão de 8.460m; as obras correntes atingem já a cifra de 3.354.
O braço operário superabundante durante os períodos de
seca desaparece quase por completo durante os anos normais,
resultando desse fenômeno, freqüentemente, a paralisação de
inúmeras obras que passarão a oferecer, daí por diante, o espetáculo deprimente de abandono, de falta de continuidade, de desorganização, tão familiares outrora às obras federais do Nordeste, voltadas, assim, a grandes estragos e mesmo à destruição
completa durante o intervalo ente uma seca e outra, quando então o clamor dos Estados interessados fazem voltar as atenções
do governo novamente para a terra seca.
Com a organização da construção mecânica rodoviária o
aspecto do problema mudou; nos períodos normais a falta de
braço já não traz as interrupções desmoralizadoras e as obras
podem continuar dentro de um programa sistemático, garantidos
o custo e a produção com a vantagem de uma perfeição de serviço que não sofre paralelo com o trabalho manual.
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Desta forma o plano rodoviário pôde ser ampliado até
assumir a forma atual com as seguintes linhas-tronco:

Transnordestina
1.299km de extensão
Central de Sergipe
206
Central de Alagoas
180
Central de Pernambuco 594
Central da Paraíba
572
Central do R N
316
Central do Piauí
552
Central do Ceará
335
Fortaleza - Teresina
559
Ramal de Mossoró
283
Ramal de Jatobá
161
Central da Bahia
195

884 km construídos

36
22
435
572
316
198
22
428
217
52
12

A articulação entre as linhas-tronco se completa com várias linhas subsidiárias como os ramais de Canindé, de Picuí, de
Cariri, de Catolé, de N. S. da Glória, de Juazeiro, e outros.
As linhas principais ou troncos têm de plataforma 8 metros
sendo a faixa de rolamento revestida de saibro, de 6 metros; a
curva mínima é de 70 metros conquanto o limite de 100 metros
raramente seja atingido, rampa máxima de 6% superelevação e
superlargura em todas as curvas abaixo de 300 metros.
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Seria me alongar demasiadamente descer a maiores detalhes. Só o rio São Francisco forneceria matéria para uma palestra isolada. Poderia mostrar o conjunto de problemas palpitantes
que esse rio encerra sob o tríplice aspecto de energia, irrigação e
navegação; como foi organizado o programa de estudos dos
quais o principal é o de natureza topográfica; seriam mostrados
os trabalhos de geodésia e de cartografia que pelos processos de
levantamento acrofotogramétrico estão sendo desenvolvidos
com eficiência e perfeição.
Do que foi exposto um aspecto deve ter ferido os que me
ouviram a disparidade entre o vulto do programa geral de obras
e o das realizações.
É grande o volume de obras já realizadas, muito maior é o
que resta fazer. Infelizmente, as possibilidades financeiras do
País não têm permitido um ritmo mais acelerado no desenvolvimento dos programas do Nordeste. Com os recursos escassos
de que tem disposto, prossegue porém a Inspetoria, dentro de
uma rigidez absoluta de programa, a sua obra de restauração,
ansiando por ver definitivamente livre dos sobressaltos, das incertezas, das vicissitudes da vida, uma terra que um dia será a
força e a riqueza do Brasil.
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M. V. O. P.
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Conferência realizada, em 8 de fevereiro de 1950,
no Instituto de Engenharia de São Paulo, pelo
ENGENHEIRO VINÍCIUS BERRÊDO
(Diretor Geral, int°., do DNOCS)

Exmo. Sr. Presidente do Instituto de
Engenharia de São Paulo;
Exmas. Sras. e meus Senhores:
A história econômica das secas está toda contida na queixa
melancólica, resignada e quase irônica de um sertanejo:
- Eu das quatro vacas que tinha, só lucrei duas, que vendi
no inverno; as outras morreram na seca.
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A tragédia das secas projeta-se, cruciante, no quadro singelo e resumido que nos deixou, da seca de 1744, um velho cronista do sertão:
“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”.
Convidado a prestar aos dignos colegas e consócios do
Instituto de Engenharia de São Paulo, no cumprimento de um
dever funcional, o meu depoimento sobre a situação atual das
obras contra as secas, não preciso, acredito, demorar-me nos
motivos de elementar solidariedade humana que, desde o Império, têm levado às populações enérgicas e sofredoras do Nordeste, em maior ou menor escala, o amparo e a assistência de todo o
País. A garantia, em duas Constituições, de 1936 e 1946, de recursos financeiros amplos para prosseguimento dessas obras,
parece demonstração cabal de que a solução do magno problema
é um objetivo firme, e uma deliberação suficientemente amadurecida no sentimento e no espírito da Nação. Não preciso, também, e não seria possível fazê-lo nos limites desta palestra, demorar-me na descrição do panorama geográfico da região semiárida brasileira, tão variado em seus aspectos fisiográficos e
humanos, e objeto de literatura extensa e valiosa.
Procurei, antes, de maneira tão objetiva quanto me for possível, relancear a alguns aspectos fundamentais do problema das
secas, como base para o exame do que já se fez, do que se realiza no momento, e das tendências atuais no sentido de sua solução.
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ÁREA SUJEITA ÀS SECAS
A área considerada sujeita à seca e, como tal, objeto de
providências especificas do Governo Federal tendentes a prevenir e atenuar os seu efeitos, foi, pela primeira vez, e com base
em observações realizadas durante o triênio 1930-1932, dois
anos escassos seguidos de um ano muito seco, oficialmente limitada por força da Lei n.° 175, de 7 de janeiro de 1936: uma poligonal com vértices nas cidades de Aracati, Acaraú e Camocim,
no Ceará, na intersecção do meridiano 44o.W.G. com o paralelo
9o.; na intersecção do mesmo meridiano, com o paralelo de 11°.;
e nas cidades de Amargosa, no Estado da Bahia, Traipu, em
Alagoas, Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, no Estado
da Paraíba e Natal, no Rio Grande do Norte.
Abrangia, nestas condições, amplamente, a área compreendida na isoieta de 600 milímetros correspondente ao triênio
mencionado e incluía, de fato, as regiões mais violenta e freqüentemente atingidas pelo flagelo.
Posteriormente (Decreto-lei n.° 9.857, de 13 de setembro
de 1946), foi essa área acrescida da compreendida entre a margem direita do rio São Francisco, desde Barra, no Estado da Bahia, até Pirapora, no Estado de Minas Gerais, a linha PiraporaMontes Claros, e linha Montes Claros – Amargosa.
Com essa ampliação foram incluídas na zona seca legal
áreas que, não sujeitas ao flagelo climático com a intensidade e
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freqüência das abrangidas nos limites iniciais, sofrem, acidentalmente, os seus efeitos, e apresentam característicos fisiográficos e revestimentos florísticos semelhantes, passando a abranger
aquela zona, em linhas gerais, “a região que vai da corrente do
Parnaíba, o rio lindeiro do Piauí, aos mais setentrionais afluentes
mineiros do São Francisco”, da definição de Arrojado Lisboa.
No quadro n.° 1 estão discriminadas as áreas e populações
das zonas secas e úmidas dos nove Estados que participam da
região seca legal: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas.
O exame desse quadro, atualizado, quando às populações
para 1946, mostra que da área total dos Estados interessados
(1.795.362km²), 834.660km² (46,5%) participam da zona legal,
variando as percentagens de participação de 100% no Ceará,
89% em Pernambuco, 83,9% no Rio Grande do Norte, 83,7% na
Paraíba, para o mínimo de 8% em Minas Gerais; da população
total (22.526.917), 7.714.455 habitantes (34,2% vivem na zona
considerada seca; as percentagens das populações de cada Estado situadas na zona seca variam de 100% no Ceará, 76,6% no
Rio Grande do Norte, a 6,1% na Bahia, 5,3% em Minas Gerais e
2,9% no Piauí; a mesma densidade, na zona úmida, vai de 184,3
habitantes por km² em Pernambuco, 80,5 na Paraíba, 50,1 em
Alagoas, a 13,7 em Minas Gerais, 10,2 na Bahia e 4,9 no Piauí;
considerando, finalmente, o conjunto das regiões seca e úmida,
temos respectivamente as densidades demográficas de 9,2 e 15,4
habitantes por km², a confrontar com as indicações anteriores,
com o valor do mesmo índice para todo o Brasil (5,5) para al58
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guns Estado mais progressivos. São Paulo (33,2), Rio Grande do
Sul (14), Paraná (7,1) e Santa Catarina (14,2), e outros menos
desenvolvidos, como Goiás (1,5) e Mato Grosso (0,4).

OS TRÊS ESTADOS
Os Estados de Ceará, Rio Grande do Norte e Paraiba, que
não são os mais secos do ponto de vista climático, são, paradoxalmente, os mais flagelados pela alta densidade demográfica e
pela mais geral exposição à calamidade.
Alguns dados demográficos e econômicos relativos a esses
Estados, considerados em conjunto, permitirão melhor fixar as
idéias sobre o problema da seca e melhor aquilatar das dificuldades e limitações que sua solução oferece.

Densidade demográfica
A área dos três Estados, 257.000 km², corresponde a 3%
apenas da do País.
Nessa área, quase toda incluída na zona seca legal (93%),
viviam, em 1946, 4.800.000 habitantes, 81% dos quais
(3.900.000) na zona seca.
A população, mais de 10% da do Brasil, estava distribuída,
de maneira geral, com as seguintes densidades:
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Média geral
Média na zona seca
Média da zona úmida

18,8 hab. por Km²
16,5 “ “ “
52
“ “ “

As estimativas, para o mesmo ano de 1946, fornecem, como elementos de confronto inegavelmente expressivos, as densidades demográficas de 5,6 para o Brasil e 18 para a região sul
do País (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Território do Iguaçu).

População pecuária
O recenseamento de 1940 encontrou nos três Estados, uma
população pecuária de 6.741.871 cabeças, 9,1% da total do País,
e compreendendo, ainda com referência a esta, 5,9% dos bovinos, 6,95% dos eqüinos, 21,4% dos asininos e muares, 5,35%
dos suínos, 14,8% dos ovinos e 25,4% dos caprinos. O número
desses animais domésticos por habitantes era:
Nos três Estados
Em todo o Brasil
Na Região Sul

1,50
1,72
2,17

As áreas “per capita”:
Nos três Estados
Em todo o Brasil

3,80 ha
11,50 ha
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Na Região Sul

2,80 ha

Referida unicamente ao rebanho bovino (2.031.636), área
“per capita”, nos três Estados, é de 12,6ha – a comparar com os
27ha julgados necessários para suportar uma rês na região semiárida dos Estados Unidos.
Evidenciam estes dados a alta densidade da ocupação com
pecuária nos três Estados, e, ao mesmo tempo, a relativa pobreza
do nordestino em animais domésticos, não só com referência à
Região Sul, como à população do País em geral, o que mais se
acentuaria se levássemos em consideração a composição dos
rebanhos.

Principais culturas agrícolas
As cifras que se seguem, relativas ao ano de 1946, dão
uma idéia da situação dos três Estados, em comparação com o
conjunto do País e com a Região Sul, no que concerne às principais culturas agrícolas, base essencial de sua economia.
Área Cultivada (ha)
Valor da Prod. (Cr$1.000)
Percent. área cultivada
Área cultivada por hab
Valor da prod. por ha
Valor da prod. por hab.

Três Estados
1.484.734
1.296.084
5,75
0,30
Cr$ 837,00
Cr$ 270,00
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Brasil
15.299.790
23.627.936
1,80
0,32
Cr$ 1.550,00
Cr$ 500,00

Região Sul
6.704.728
13.232.468
8,15
0,45
Cr$ 1.970,00
Cr$ 897,00
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Ressaltam desses dados, em linhas gerais, e no que concerne
aos três Estados, a densidade de ocupação agrícola relativamente
alta: o baixo índice de cultivo “per capita”, inferior ao do País, considerado em conjunto, e 66% apenas do correspondente à Região
Sul; e, finalmente, os ínfimos valores da produção por unidade
agrária e “per capita”, mesmo num ano normal, caracterizando uma
economia agrícola precária, e justificando a sensibilidade das populações aos acidentes climáticos, aos menores repiquetes de seca, e
as correias e angústias que acompanham os longos períodos de
estiagem, as secas propriamente ditas.
A área cultivada “per capita”, nos Estados Unidos, é de
1,2ha; mesmo sem que se leve em consideração o maior rendimento das culturas e o fato de se tratar de um país altamente industrializado, o confronto desse número com os correspondentes ao Brasil
e principalmente aos três Estados é suficientemente expressivo.

Produção da indústria extrativa vegetal e mineral
O valor da produção da indústria extrativa vegetal, em 1946,
nos três Estados, Cr$ 224.467.000,00, corresponde a 16,2% do
valor total para o País, o que é relativamente alto. Representou,
entretanto, apenas 17,3% do valor da produção das principais culturas agrícolas, na região. Como produção estável, resistente à seca
(cera de carnaúba, oiticica, caroá, etc), não pesa ainda suficientemente como elemento de equilíbrio nas situações de crise.
A produção da indústria extrativa mineral, no valor de Cr$
34.948.000,00, 7,5% do total para o Brasil, e 2,7% apenas do valor
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da produção das culturas agrícolas da região, é outro elemento estabilizador nas crises, menos sensível ainda, entretanto, do que o
primeiro.

A SECA
Do ponto de vista humano, que é o que importa essencialmente, as denominadas secas do Nordeste são períodos de crise
econômica resultantes de anormalidades na quantidade e distribuição das chuvas. Seca é sinônimo de penúria, pela queda da
população agrícola, pela destruição dos rebanhos, pelo desemprego, e em conseqüência da falta, irregularidade e má distribuição das chuvas na época normal de cultura, e até do excesso de
chuvas fora da estação própria.
Pesados aguaceiros extemporâneos, caindo sobre a pastagem já madura e seca, fazem-na apodrecer, destruindo a alimentação do gado, já escassa no período da estiagem, e agravando a
situação dos rebanhos, se o inverno subseqüente for irregular.
Essas mesmas chuvas, fazendo correrem os rios, destroem
as culturas modestas e trabalhosas de vazantes, plantadas no seu
leito pelo sertanejo, e que o ajudam a atravessar o semestre seco
normal.
Felipe Guerra pinta de maneira sobriamente realista o quadro de uma grande seca, hoje, felizmente muito atenuado:

63

www.colecaomossoroense.org.br
“O que caracteriza as grandes secas, é, em primeiro lugar,
a sua intensidade e sucessão continua por mais de um ano; em
segundo lugar, a sua generalidade, abrangendo longo trecho de
território: duração e extensão”.
“É fácil conjecturar: num só ano de seca, os recursos anteriormente acumulados auxiliam a arrostar a crise, as parcas economias são postas em ação, os fracos contingentes da pequena
açudagem, dos poços, das lagoas, do lençol d’água do subsolo,
ainda fornecem valiosos elementos para a luta. Todos sofrem,
desde o proletário que se atira a intoxicar o organismo com tudo
aquilo que pode ser engolido, até o abastado que, malalimentado, vê sua fortuna desaparecer”.
“Ao entrar no mês de dezembro de um ano seco tudo achase esgotado, cansado, depauperado. As águas que não forem
drenadas, estão evaporadas (convém não esquecer que em dezembro de um ano seco, o sertão está dezoito meses sem chuva)”.
“A população pobre já principia a morrer a fome; as moléstias tomam conta do organismo; as economias foram arrebatadas para os mercados produtores. Se aparece, então, o inicio da
boa estação, volta a esperança, tudo reanima-se; principia a aparecer trabalho para o operário da lavoura; e embora os sofrimentos e a penúria prolonguem-se até as primeiras colheitas, a vida
vai, pouco a pouco, normalizando-se”.
“Não vindo, porém, no tempo esperado, as desejadas chuvas, entra o segundo ano de seca. É então fatal o que há de acontecer”.
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“A população em massa – na razão direta da zona flagelada – foge, dispara dos seus lares, sem destino certo, em procura
dos portos, onde também não encontra recursos. A emigração se
estabelece. E a fome, as epidemias dizimam esses infelizes”.
“No segundo ano, a classe média passará a sofrer o que o
proletário havia experimentado primeiro; e seguindo-se um terceiro ano de crise será também vitimada, como fora essa última
classe, já então extinta”.
“É essa, em ligeiros traços, a marcha das secas que nos
afligem”.
“Num só ano de calamidade, os prejuízos são grandes, o
sofrimento é cruel; se a crise se prolonga por mais de um ano, a
desgraça é completa, a ruína é total”.
“Se a zona flagelada é pouco extensa, os que se deslocam
encontram fácil agasalho onde possam passar a tormenta; se é
extensa, as grandes levas de retirantes famintos erram ao desabrigo”.

O PODER CENTRAL E O PROBLEMA DAS SECAS
Iniciada na grande seca de 1877-79, a titulo de mero socorro publico, distribuição de viveres e concessão de passagens
para emigração e orientada, aleatoriamente, nas crises que se
seguiram no sentido da construção de obras preventivas, principalmente pequenos açudes, para dar trabalho às populações que,
assoladas pela fome, deixavam seus lares, a atividade do Governo Central para a solução do problema das secas só veio a sis65
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tematizar-se em 1909 com a criação da antiga Inspetoria Federal
de Obras Contras as Secas, cujas atribuições amplas abrangiam,
desde o inicio, o estudo sistemático das condições fisiográficas,
econômicas e sociais da região assolada, e o projeto e construção das obras destinadas a prevenir e atenuar os efeitos do flagelo.
As vicissitudes da vida do órgão federal, incumbido de
missão tão vasta e complexa, retratam-se, em largos traços, no
diagrama de suas despesas atuais (fig. 1), e no quadro que se
segue das despesas totais e médias, nos períodos mais característicos, excluídas as realizadas com obras estranhas ao seu programa atual, como portos e estradas de ferro.
Período

1909 - 1919
1920 - 1924
1925 - 1930
1931 - 1933
1934 - 1937
1938 - 1945
1946 - 1948

Anos

Despesa total

11
Cr$ 44.764.395,00
5
Cr$ 253.801.497,00
6
Cr$ 43.818.506,00
3
Cr$ 245.073.496,00
4
Cr$ 189.878.787,00
8
Cr$ 470.823.979,00
3
Cr$ 278.642.590,80
40 Cr$ 1.526.804.250,80

Despesa média anual

Cr$ 4.069.490,00
Cr$ 50.760.299,00
Cr$ 7.303.084,00
Cr$ 81.691.165,00
Cr$ 47.469.697,00
Cr$ 58.852.997,00
Cr$ 92.880.863,60
Cr$ 38.020.106,27

O diagrama das despesas anuais é quase um gráfico de
descargas de um dos rios torrenciais do Nordeste: um prolongado período do inicial de depleção (1909-19), em que o novo
órgão, com recursos financeiros escassos e incertos, mal poderia
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enfrentar a grandeza do problema que lhe cabia resolver; um
surto de anos abundantes (1920-23) marcando o esforço generoso e malogrado da presidência Epitácio Pessoa; outro longo período de escassez de 1924 a 1931; as fartas colunas de 32 e 33,
caracterizando a grande calamidade daqueles anos, iniciando,
pode-se dizer, uma série de anos normais, de regularização aparente de regime, em que ressalta, ainda, a coluna da seca de
1942.
Qualquer apreciação dos resultados dos esforços dos que
se têm dedicado à solução do magno problema não pode deixar
de levar em consideração o modo de distribuição desses recursos
financeiros básicos, que, pela sua insegurança, pelo seu caráter
salutar, ainda mais do que pelo total relativamente exíguo, não
poderia deixar de influir nesse resultado.
O total despendido, até 1948, em 40 anos, portanto, Cr$
1.526.804.250,80 é, por outro lado, pequeno, considerada a amplitude da área a atender e o vulto das populações interessadas.

O PLANO DE COMBATE AOS EFEITOS
DAS SECAS
O engenheiro Antônio Olinto dos Santos Pires escrevia,
em 1910, no término desse notável trabalho que é a “Noticia dos
Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas”:
“Terminando esta noticia, escrita apenas para fornecer informações aos que se interessam pela solução do problema da
seca, cumpre repetir que este temeroso problema é complexo: 67

www.colecaomossoroense.org.br
ele não pode ser resolvido por uma fórmula geral que se adapte
a todas as condições da zona árida, porque, em cada ponto dessa
zona, a sua solução oferece aspecto diferente. Em alguns lugares, ela não poderá deixar de ser o grande açude, porque as condições locais o indicam; em outros, só a pequena açudagem pode ser feita; em outros, deve ela vir da água do subsolo, ou por
meio de barragens submersas, ou por meio de poços tubulares,
em outros, finalmente, a solução só poderá ser dada por facilidade de transportes”.
“Pretender sugerir alvitres, aconselhar obras ou criticar o
esforço alheio, sem conhecer e estudar pessoalmente as condições locais é um mau serviço que se faz aos habitantes da zona
árida. E esses doutrinadores teóricos pululam desde as primeiras
tentativas para resolver o problema da seca; e a eles em grande
parte cabe a responsabilidade da maioria dos erros cometidos e
do retardamento das obras planejadas”.
As palavras do ilustre e saudoso engenheiro, conhecedor
profundo do problema que versava, são, ainda hoje, um programa geral e uma advertência.
Sabre o fundo climático da semi-aridez mais ou menos
acentuada, que lha dá os tons de unidade do ponto de vista humano, a paisagem geográfica da chamada região seca é, na realidade, extremamente variada: as várzeas aluviais complanadas
do Baixo Jaguaribe e do Baixo-Açu, com os seus carnaubais
extensos e preciosos e suas lagoas; o Seridó, agreste é áspero,
onde nos aluviões escassos das torrentes, e mesmo nos taboleiros, resiste à seca o algodão mocó, e onde a energia do homem
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multiplicou, no quase deserto, Caicó, Jardim do Seridó, Jardim
de Piranhas, Currais Novos e Acari, cidades claras e ridentes; o
árido chapadão da Borborema, de águas duras e cactáceas hostis,
onde extensos campos de palma e, mais recentemente, grandes
plantações de agave humanizam a terra; os altiplanos sedimentares do Araripe, do Apodi, da Baixa Verde, e os tabuleiros do
Piauí, regiões para poços, em que cada poço perfurado se constitui num centro de vida, numa base para o cultivo da mandioca
ou do algodão, num ponto de apoio para os rebanhos; o alto sertão de Pernambuco, da mamona, do algodão, do caroá, dos rebanhos caprinos, onde Salgueiro, com sua industrialização incipiente, é um posto avançado da civilização; os “carrascais” da
região de Canudos, as planícies, hoje desertas, do Canche, no
Vaza-Barris, a espera do milagre da água, e a solidão soturna
das várzeas do Ema, do sertão baiano, - o problema das secas se
diversifica na variedade do panorama geográfico, e exige soluções especificas.
Alguns fatos fundamentais permitem, entretanto, hierarquizar as armas de defesa contra a seca, e caracterizar os aspectos essenciais do seu emprego na solução do problema de melhoramento das condições de estabilidade e elevação do padrão
de vida das populações de tão vasta região.
Há que considerar nesse sentido, antes do mais, o povoamento extensivo da região semi-árida, a amplitude de incidência
das grandes secas, a existência de recursos minerais, e de recursos vegetais permanentes mesmo nos períodos de deficiência ou
falta de chuvas, a pertinácia com que o nordestino resiste à reti69
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rada, enquanto dispõe de qualquer meio de subsistência, e finalmente, o fato, indiscutível, de que, no deslocamento das populações, principalmente quando tumultuário, é que sempre se
caracterizaram os aspectos mais calamitosos das secas.
O problema da seca pode ser considerado, assim, em essência, um problema de fixação de populações dispersas, mais
propriamente resolvível pela adoção de providências de caráter
extensivo, que visem, de um lado, o aproveitamento em escala
cada vez maior dos recursos minerais ou vegetais estáveis que a
região naturalmente oferece; de outro lado a multiplicação de
centros de resistência de interesse local, de pequenos açudes,
barragens submersas, poços, que garantindo, nas crises, aguada
e produção de alimentos, para o homem e para o gado, sirvam
de base ao aproveitamento daqueles recursos estáveis; e, por
último, mais condição essencial, a facilidade de intercomunicação e acesso em toda região sujeita ao fenômeno, garantindo a
circulação da riqueza, estimulando a economia, facilitando o
socorro, e contribuindo, até como fator psicológico, para atenuação dos efeitos do flagelo.
Paralelamente, há que considerar o aproveitamento de certas áreas privilegiadas, quase todas situadas nas proximidades do
litoral, planícies aluviais que são dos principais cursos d’água da
região, para fixação, ali, dos maiores núcleos de população estabilizados pela irrigação; o que exige, preliminarmente, grandes
obras de acumulação, regularização e defesa contra as inundações, seja nesses cursos d’água, seja em seu maiores afluentes, e
é, em grande parte, o problema dos chamados grandes sistemas.
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Definem-se, assim, dois programas perfeitamente caracterizados: um programa extensivo e um programa intensivo, de
obras maiores, que sempre coexistiram, pelo menos teoricamente, na vida do atual Departamento de Secas.
Na execução do programa extensivo, ressalvada a construção de estradas de rodagem, participam, em geral, diretamente,
as populações e os poderes públicos locais.
A realização do programa de obras maiores cabe ao Governo Federal.
Definidos esses aspectos fundamentais do plano de luta
contra a seca, tentarei dar uma idéia sumária dos característicos
das armas empregadas na execução desse plano, considerado o
meio nordestino, e do que se tem feito e se está realizando no
sentido de sua utilização, estudando, sucessivamente, a estrada
de rodagem, o poço, o açude e a irrigação e os recursos naturais
resistentes à seca.

A ESTRADA
Felipe Guerra escrevia, em 1903, referindo-se ao completo
abandono e estado lastimável das estradas do Rio Grande do
Norte:
“Causa dó e confrange o coração em tempo de miséria e
penúria o trânsito pelas tais vias: comboios, com 80 ou mais
léguas de viagem, com pesadas cargas sobre esquálidos animais,
famintos, sedentos, sob ardente sol, estropiados, mancos, tocados por homens trôpegos, cansados, roupas poentas, linha pen71
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dente do ombro, amarrando a correia da alpargata, caminhando
sobre pedras cortantes, miúdas, subindo e descendo depressões,
e ainda obrigados a inúteis voltas, graças à pequenez do egoísmo
que toma a estrada”.
“Muitas e muitas vezes esses maus caminhos inutilizam
um animal por manqueira, por quebrar o espinhaço, ao falsear
em uma pedra ou ao transpor um sulco do caminho”.
E Roderic Crandall, em 1910:
“Os atuais modos de transportar todo e qualquer material
no interior dos Estados setentrionais do Brasil, afora alguns milhares de quilômetros existentes de vias férreas, são em carro de
boi e às costas de animais ou à cabeça de gente”.
Não é preciso insistir sobre o que representava esse estado
de coisas nas secas, quando a falta de pastagens e aguadas era
outro obstáculo ao transporte em costa de animais: dificuldade
das trocas, dificuldade de acesso para socorro, sensação de
abandono, de desamparo, o pavor da fome nos longos e trágicos
percursos das retiradas.
Assim, no Nordeste, a estrada, a boa estrada, deve ser considerada, e sempre o foi, um dos mais poderosos elementos na
luta contra as secas não só como fator de equilíbrio econômico,
com também, o que muito vale, como fator psicológico contra o
pânico, durante as crises.
O primeiro regulamento da antiga Inspetoria de Secas de
1909, incluía nestas condições, no seu programa de obras, as
estradas de ferro de penetração, as estradas de ferro afluentes
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das estradas principais e estradas de rodagem, “entre os pontos
flagelados e os melhores mercados e centros produtores”.
Já no regulamento de 1915, surge mais ampla a concepção
do problema rodoviário. As estradas de rodagem seriam construídas “entre os pontos flagelados e os melhores mercados e centros produtores, ou entre estes e aqueles e as vias e comunicação, de rodagem, férreas, ou fluviais, constituindo, assim, artérias por onde se possam trocar os produtos e por onde o movimento e a vida assegurem a valorização e o povoamento do solo”.
Não se fazia alusão, entretanto, ainda nesse regulamento, a
qualquer plano rodoviário autônomo, que interesse ao conjunto
das regiões assoladas.
A essa deficiência supre, em linhas gerais, o regulamento
de 1920, pelo qual o traçado das estradas deveria atender “a um
plano geral de viação que, subordinado às condições topográficas da região semi-árida, harmonize, na medida do possível, os
interesses econômicos e políticos dos diferentes Estados”.
Nesse ínterim a atividade construtiva rodoviária da Inspetoria, relativamente sem importância até 1919, culminou, em
ligação com as construções iniciadas das grandes barragens, no
período de 1920 a 1924, quando, paralisadas quase todas as
grandes obras hidráulicas, o foram também os serviços de estradas de rodagem.
Nesse período, prolongado com intensidade muito reduzida até 1925, e com muito mais ordem e modestíssimos recursos,
ate 1931, atacaram-se, no Nordeste, 2.253km de estradas de ro73
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dagem e cerca de 6.000km carroçáveis – de acordo com os dados oficiais.
Sem subordinação efetiva a um plano predeterminado e
entregues sumariamente aos Governos dos Estados, ainda inconclusas e carecendo, principalmente, a maioria, das obras
d’arte correspondentes, quase todas de madeira, foram essas
estradas em grande parte praticamente abandonadas, principalmente no Ceará e na Bahia.
Não obstante esses inconvenientes, e o relativo insucesso
das obras rodoviárias então intentadas, é inegável que essas
obras contribuíram poderosamente para dar à vida da região
nordestina uma feição nova, com a introdução e difusão do uso
do automóvel e do caminhão
A grande obra rodoviária federal no Nordeste é, indiscutível e notoriamente, posterior a 1932.
O reconhecimento dos erros do passado influiu poderosamente nas diretrizes traçadas à ação da Inspetoria de Secas no
regulamento de 1931, que, entre outras providências disciplinadoras, fixou num plano limitado e definido, para evitar dispersões, o objetivo das suas atividades rodoviárias, pelo menos
imediatas.
Esse plano, grandemente ampliado ante as exigências de
socorro extensivo, na seca de 1932, fixado, em suas linhas essenciais, pela lei n.° 175, de 7 de janeiro de 1936, e que se acha
em grande parte integrado no Plano Rodoviário Nacional,
abrange, em linhas gerais, uma grande corda meridiana de 1.280
km, a rodovia Transnordestina (Fortaleza – Salvador), as cen74
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trais de oito dos Estados atingido pela seca e que se articulam
direta ou indiretamente à Transnordestina, garantindo o acesso
do sertão aos portos, e um conjunto de rodovias subsidiárias, de
interesse regional, articuladas na rede, ou de acesso aos açudes e
sistemas de irrigação.
Atacado intensiva e extensivamente, pelo Departamento de
Secas, ao impulso da calamidade de 1932, prosseguindo depois
num esforço continuo e pertinaz, o plano, que abrange 9.216 km
de rodovias, já estava concluído e entregue ao tráfego, em 1948,
na extensão total de 6.416km.
Desse último total:
Até 1930: - Estavam entregues ao tráfego, embora em condições
técnicas em geral precárias e com obras de arte especiais, na
maioria, de madeira, 1.448km: 1.080 construídos pela Inspetoria
e 366 pelos Estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas.
De 1931 a 1948: - Foram construídos dentro das condições técnicas adotadas para o plano, 4.979km; integralmente para adaptação a essas condições, 705km; integrando-se nessas realizações a construção de 6.312 obras de arte correntes e 1.568 pontes e pontilhões de concreto armado, com extensão total de
16.618 metros.
Além das realizações rodoviárias integradas no plano,
construiu a Inspetoria 1.077km de ligações diversas por todo o
Nordeste; dessas estradas apenas 45 km são de construção posterior a 1930.
O seu cômputo eleva a 7.136km a extensão de rodovias
entregues ao tráfego pelo Departamento de Secas no Nordeste –
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sem contar os 250 quilômetros correspondentes às atividades do
corrente ano, ainda não apuradas definitivamente.
Como resultado desse esforço construtivo, a conclusão da
Rio-Bahia, em 1949, encontrava interligadas, através dos sertões, por estradas que podem ser consideradas de maneira geral
excelentes para as condições da vida rural do País, - Salvador,
Aracaju, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Teresina, dependendo, a articulação de Maceió com a rede geral, tão somente de trabalhos em execução no trecho Atalaia-Palmeiras dos
Índios, que não está a cargo do Departamento de Secas, da Central de Alagoas.
Na extensa rede entregue ao tráfego, dentro do plano rodoviário, há apenas, no momento, cinco soluções de continuidade:
a passagem do rio São Francisco, em Jatina, Pernambuco, na
Rodovia Transnordestina, vencida em balsa, que exige uma ponte de 900 metros, considerada prematura: a passagem do rio
Açu, na ligação direta Natal – Mossoró – Fortaleza, onde está
em construção, e será concluída, ainda este ano, uma grande
ponte de 595 metros; duas passagens do rio Jaguaribe, em Iguatu
e Oitis, ambas na rodovia Icó – Floriano (Central do Piauí), cujas pontes de 180 e 167 metros de vão, respectivamente, já se
encontram também em construção e, finalmente, a passagem do
rio Poti, na rodovia Fortaleza – Teresina, onde estamos construindo, em substituição à obra de madeira de construção estadual,
arrastada pelas enchentes, uma ponte de concreto armado de 200
metros de vão total.
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Tiveram andamento, em 1949, dentro do plano rodoviário,
além das obras de parte já citadas, os trabalhos de construção
das rodovias Central de Pernambuco, Central de Alagoas, Ramal
de Petrolândia, Central de Sergipe, Icó-Floriano, Teresina – Picos, Barão de Grajaú – Carolina, Ramal de Piancó, Ramal de
Catolé do Rocha, Queimadas – Monte Santo – Euclides da Cunha, além da construção de obras de arte na ligação Petrolina –
Parnamirim, de que foi eventualmente incumbida o DNOCS,
por disposição de Lei Orçamentária.
Com a terminação, em julho último, da Central de Pernambuco (777 km), que se articula, já no Estado do Piauí, com a
Icó – Floriano, a 60km de Picos, já atingida pela última rodovia,
ficou o centro-sul do Piauí ligado diretamente à capital de Pernambuco; o prosseguimento da Icó-Floriano e seu prolongamento até as barrancas do Tocantins, pela Barão de Grajaú – Carolina, completando a interligação rodoviária das bacias do São
Francisco, Parnaíba e Tocantins, abrirão, dentro do Plano Rodoviário Nacional, a rota Nordeste – Brasil Central – Amazônia e
integração na economia litorânea regiões futurosas, cujas populações aventuraram hoje, na ânsia de aproximação econômica,
caminhões heróicos, por caminhos incríveis, até as barrancas do
Parnaíba, em Floriano, até o São Francisco, em Remanso, até a
ponta da grande rede rodoviária nordestina, em Picos. É essa
uma obra capital, para a região semi-árida, relativamente superpovoada, como roteiro de expansão demográfica e caminho de
colonização pacifica.
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A conclusão, em 1949, do ramal de Petrolândia (142km),
de interesse imediato da grande obra de aproveitamento hidroelétrico em realização em Paulo Afonso, estabeleceu novo contato rodoviário com o S. Francisco, somando-se às contribuições
do Departamento de Secas para solução do problema do vale
desse rio, que será atingido, no próximo ano, pela Central de
Sergipe (Aracaju – Juazeiro), com 522 quilômetros, que correspondem ao mais curto percurso do extremo norte de uma navegação a um porto de mar.
A lei Mauricio Joppert abriu novos horizontes ao problema
rodoviário do Brasil; criando o Fundo Rodoviário Nacional,
propiciou não só à União como aos Estudos recursos financeiros
para a realização de uma obra continua e orgânica; reorganizando em bases autárquicas o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem e estimulando a criação de órgãos estaduais correspondentes, definiu, nesse sentido, responsabilidades especificas.
Parece, assim, oportuno que o Departamento de Secas, realizada em seus traços essenciais a obra rodoviária que lhe incumbia, limite, de ora em diante, as suas atividades nesse sentido, à ultimação de algumas ligações mais importantes, todas em
andamento, passando a melhores mãos a missão de aperfeiçoar o
que existe, e de dotar a região semi-árida brasileira, cada vez
mais, de vias de comércio e civilização. É esse o pensamento do
Governo na última mensagem presidencial, e cabe aos representantes do Nordeste nas câmaras legislativas, evitar que se desviem para esses trabalhos recursos financeiros e atenção que, já
agora, melhor serão empregados na solução do problema da
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água e no fenômeno direto da produção, dentro da região semiárida.
Nesse sentido, já entregues à conservação do DNER, este
ano, por força de determinação da lei Mauricio Joppert, grandes
trechos de rede construída dentro do Plano Rodoviário Nacional,
será oportuno ir entregando à conservação dos Departamentos
Estaduais os trechos não incluídos nesse plano, para que o
DNOCS, liberado dos encargos correspondentes, possa dedicarse cada vez mais, com exclusividade, aos seus encargos específicos.
Essa limitação necessária e oportuna não fará esquecer os
esforços dos que, através de mil vicissitudes, abriram as grandes
e nobres estradas da caatinga, úmidas ainda do suor do flagelado, nas grandes avançadas dos anos de calamidades; e que afastaram, para sempre, as visões lamentáveis “desses comboios,
com pesadas cargas sobre esquálidos animais, famintos, sedentos sob o ardente sol”, de que nos fala o grande cronista das secas, e os substituiu pelo caminhão, em que o sertanejo, sobre
cargas torreantes de algodão, passeia por toda parte a alegria de
sua semiliberação.

O POÇO
As cacimbas e os poços profundos dão água para uso doméstico e para o gado. As primeiras, poços freáticos, nunca foram objeto de nenhuma atenção especial da antiga Inspetoria de
Secas, nem do atual Departamento; como as cisternas, os “tan79
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ques” e os “barreiros”, minúsculos açudes, que são, ainda hoje,
em grande parte da região semi-árida, o meio mais generalizado
de obter água em tempo de seca, multiplicaram-se, no Nordeste,
por iniciativa do sertanejo. É natural que assim fosse, acessíveis
que são aos esforços e recursos individuais. Os “tanques”, do
sertão criador baiano, batizados na chapada do Araripe com
“barreiros”, são grandes cavas abertas no terreno natural, onde a
água das chuvas se acumula. Grosseiras escavações são em regra largamente abertas em cima, o que facilita a entrada dos
animais domésticos, em busca de água. Esta, acessível a toda
espécie de gado, fica em pouco tempo imprópria para qualquer
uso. É, entretanto, por vezes a única que se encontra numa vasta
redondeza. São os tanques, como os “barreiros”, muito úteis nas
regiões de clima menos instável, ou para vencer a estiagem
normal. Desamparam o sertanejo, se esta se prolonga.
Nas grandes várzeas aluviais, do Açu e do Jaguaribe, de
lençol freático abundante e pouco profundo, a água das cacimbas pode ser usada para irrigação, e já o é, esporadicamente;
generaliza-se ali, também, para fins domésticos, o uso do poço
cravado.
Empregada para irrigação constituirá a cacimba um objeto
muito próprio da cooperação do Governo Federal, limitada até
hoje à perfuração e instalação de poços profundos.
Os primeiros poços profundos do Nordeste foram perfurados no Ceará, em Fortaleza e suas proximidades, em 1890, mediante contrato com o Governo do Estado, pelo americano R.
Dixon Armstrong: 4 poços, todos abandonados, mas que permi80
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tiram identificar a existência de lençóis de água pura e abundante, à pequena profundidade. A partir dessas primeiras tentativas,
multiplicaram-se rapidamente esses poços, em Fortaleza, em
substituição às cacimbas, que aproveitavam o primeiro lençol,
de água ligeiramente salobra e sujeita à fácil contaminação, e
que não resistiam às estiagens mais prolongadas.
O Regulamento de 1909 já incluía entre as obras do programa extensivo da antiga Inspetoria de Secas a perfuração e
instalação de poços públicos, e a cooperação com municipalidades, agricultores e criadores, para a perfuração de poços profundos.
Os estudos gerais das condições geológicas e hidrológicas
do Nordeste, na primeira administração Arrojado Lisboa, forneceram, desde o inicio, nos trabalhos de geólogos e hidrólogos,
como Roderic Crandall, Gerald Waring, Ralph Sopper e outros,
orientação inteligente e racional ao serviço de poços, que, sem
solução de continuidade, vem contribuindo, a partir de então,
para resolver em extensão o problema da água de alimentação
na região semi-árida.
A faixa litorânea e as formações sedimentares, de maneira
geral, são a localização mais favorável para o poço profundo;
nos chapadões planos, do Araripe, no Ceará, de Baixa Verde, no
Rio Grande do Norte e do Apodi, nos limites dos dois Estados,
por exemplo, são eles a única maneira prática de obter água
permanente, à falta de condições topográficas para açudagem; é
o que acontece em quase todo o Estado do Piauí, onde com trinta ou quarenta metros perfurados, encontra-se, no arenito, água
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abundante, vazões de quatro a cinco mil litros horários, e excelente; os poços perfurados no arenito do vale do Moxotó, Pernambuco, deram em torno de 7.000 litros horários de vazão,
com 95 metros de profundidade média, e vão permitir o abastecimento d’água da florescente cidade de Arcoverde; do sertão
baiano já dizia Arrojado Lisboa em sua conferência de 1913: “É
no Estado da Bahia que se formarão os nossos hidrólogos. Camadas profundas, porosas à água, comprimidas entre outras impermeáveis, vão buscar no alto das serras a água abundante da
chuva e inclinando-se em contorções, vão levá-la muito longe,
no baixo sertão seco, sob pressão. Nessas zonas, como no vale
do Salitre e outros, devemos encontrar a verdadeira água artesiana”.
É lamentável que essas possibilidades não hajam ainda sido convenientemente aprovadas.
O abastecimento d’água de Natal é feito por um conjunto
de poços perfurados, em cooperação, pelo Departamento de Secas. O desenvolvimento de alguns bairros de Fortaleza, insuficiente à adutora do Acarape, teria sido grandemente dificultado,
sem os poços ali perfurados nos últimos anos. Com água subterrânea, por último, foi garantido o abastecimento de água às bases e quartéis que se construíram durante a última guerra, da
Bahia ao Pará; trabalho ainda realizado com a cooperação do
Departamento de Secas.
A água dos poços, até a mais dura, tem grande utilidade
para usos domésticos e para bebida de animais.

82

www.colecaomossoroense.org.br
É grande também o valor do poço profundo para incremento da produção agrícola, que, em muitas regiões do Nordeste, deixa de se desenvolver, por falta de água de alimentação.
Baixa Verde, no Rio Grande do Norte, hoje cidade populosa, sede de Comarca e de Município, conquanto estação de estrada de ferro desde 1913, não passava, até 1919, de um pequeno povoado pertencente ao município de Taipu. Abertos os primeiros poços na chapada, logo se iniciou e desenvolveu, ali,
cultura de algodão, que é, presentemente, uma das mais intensivas do Estado, e à qual aquela cidade deve todo o seu progresso. Ao mesmo tempo, surgiam, em vários pontos da Serra Verde, povoações, que foram crescendo de ano para ano, e que não
poderiam existir se não existissem nas suas vizinhanças poços
para abastecimento d’água às populações.
Ali, como em outros municípios do mesmo Estado, notadamente o de Mossoró, o poço profundo, corrigindo as deficiências naturais, é um centro de agregação social, um fator de enriquecimento, que tem concorrido para robustecer a economia do
Rio Grande do Norte.
O problema das chapadas facilmente conquistáveis pelo
poço e que são, hoje, as grandes áreas de domínio público da
região semi-árida, e, por isso mesmo, um dos aspectos mais empolgantes, no momento, do problema da seca.
No caso especial da chapada de Apodi, excelentes terras
calcáreas, não será talvez impossível articular o seu aproveitamento ao conjunto do sistema do Jaguaribe, usadas para irrigálas, mediante elevação, as águas do grande rio; é o que está sen83
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do examinado, em ligação com os estudos gerais, em curso, do
baixo vale.
No cristalino, que é a feição geológica dominante dentro
do polígono das secas, numerosos poços abertos no granito e no
gnaiss têm produzido água abundante; essa água é, entretanto,
mais freqüentemente, salobra, e o índice de aproveitamento das
perfurações, baixo; de 13 poços abertos no Município de Pentecostes, Ceará, foram aproveitados 8 (61,54%), com profundidade média de 44,8m e vazão horária de 1.762 litros, água boa; de
32, perfurados no Município de Quixadá, no mesmo Estado,
apenas 17 foram aproveitados (53,13%), com profundidade média de 44,3 m, vazão horária de 2.156 litros, água salobra; a profundidade média dos poços não aproveitados, 15,5 m, no primeiro caso, e 26,3 no segundo, mostra que provavelmente se teria
encontrado água, na maioria dos casos, aprofundando a perfuração.
Tudo parece indicar, entretanto, a conveniência de limitar
as perfurações no cristalino às situações em que não haja outra
solução prática para o problema do abastecimento.
Até 1948, havia o Departamento de Secas perfurado 3.037
poços, 2.302 dos quais aproveitados; a vazão horária total destes
últimos era de 8.374.100 litros; a sua distribuição por Estados
com os característicos essenciais, é a seguinte:

Piauí

Quant. Perfu. Profundidade Vazão horária
rados aproveit.
(metro)
(litro)
328
13.865
1.384.782
84

www.colecaomossoroense.org.br
Ceará
823
42.363
2.305.406
R. G. do Norte
401
36.627
1.892.971
Paraíba
99
9.242
366.196
Pernambuco
195
14.771
913.179
Bahia
294
17.633
926.721
Outros Estados
162
10.483
584.855
Totais
2.302
144.983
8.374.110
Em 1949, foram perfurados com aproveitamento 119 poços com vazão horária total de 26.030 litros.
Limita hoje a lei a perfuração e instalação diretamente pelo
Departamento aos poços necessários, ao longo das rodovias
tronco, para uso de viajantes; em todos os demais casos, tais
serviços só podem ser realizados por cooperação, excetuados, é
claro, os indispensáveis aos trabalhos do próprio Departamento.
A limitação é imperativa para disciplinar as solicitações.
O poço é tipicamente, obra de interesse local e, como tal,
deve estar ligado, desde o inicio, pelo esforço construtivo, aos
que vão usá-lo e conservá-lo.
É, por outro lado, relativamente barato, e a cooperação
torna-o acessível aos recursos dos Municípios e particulares.
Da inflexibilidade na aplicação dos preceitos legais, lucrará o Nordeste a difusão, cada vez maior, do poço profundo, onde
e quando realmente necessário, com inestimável beneficio para
as populações e rebanhos.

AÇUDAGEM, IRRIGAÇÃO E ENERGIA
O AÇUDE
85
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O açude, nas condições especiais de clima do Nordeste e
na plenitude de suas funções intrinsecas, é aguada, para alimentação do homem e dos rebanhos; é campo de pesca; é centro de
produção agrícola, nas vazantes; é reservatório de acumulação
de água para irrigação sistemática; é obra de regularização de
regime, de defesa contra as cheias; é fonte potencial de energia.
Limitações físicas nem sempre permitem que um açude
preencha, ao mesmo tempo, toda as essas funções. Não do desconhecimento do fato, é obvio, mais de sua desconsideração,
resultaram muitos erros que de futuro é indispensável evitar. Um
dos percalços à ação proveitosa do Departamento de Secas tem
sido a atração muito compreensível, do boqueirão, do local próprio, intrinsecamente para o represamento de um rio, e onde, só
por isso, pretende-se a construção de uma grande obra, porque,
costuma-se dizer, água nunca é demais, no Nordeste.
Na realidade, a água é preciosa no Nordeste, e alhures,
como alimento do homem e dos animais, e como elemento de
produção. Fora disso, acumulada simplesmente por acumular, é
um mito, é uma fonte de desperdício de capital e energia humanos, e como tal, elemento retardador na marcha para a solução
do problema da seca, marcha que é naturalmente limitada na sua
aceleração pelos recursos financeiros e técnicos de que podemos
dispor. Como simples aguada e campo de pesca, por falta de
terras irrigáveis acessíveis e por impropriedade das terras a montante para a cultura de vazantes, os limites normais de capacidade do açude, sempre útil, devem ser impostos, em principio, pela
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condição sine qua non de resistência às estiagens prolongadas,
satisfeita plenamente desde que a profundidade d’água não seja
inferior a 7 metros, que é o limite a partir do qual parece razoável utilizar as águas de um açude para irrigação, em grande parte, pelo menos na região semi-árida.

Perenização dos rios
A não ser em condições excepcionais, que exigem análise
prévia cuidadosa, em cada caso, a simples função de retenção de
cheia e regularização de regime, e a perenização dos cursos
d’água, não parece justificarem a construção de um grande açude, mesmo no Nordeste. Dir-se-á que a perenização do rio represado estende no espaço as funções protetoras da obra, com
aguada. Está certo. Não devemos esquecer, entretanto, que o
problema da aguada, ainda durante as grandes secas, só existe,
no Nordeste, de maneira quase geral, para os que não vivem às
margens dos rios principais. No leito seco desses rios encontrase água, mesmo depois de longas estiagens, à pequena profundidade, quando não aflora nos poços naturais. Referindo-se à seca
de 1903, que se seguiu, com intervalo de anos de chuvas escassa, às de 1899 e 1900, escreve Felipe Guerra: “Os que transitam
do Apodi para o Seridó, em busca dos brejos da Paraíba, só encontram aguada franca em Apodi, no rio Upanema (rio das Coroas) e, no Piranhas, isto é: do Apodi a Piranhas, cerca de 20
léguas, há apenas uma aguada franca na travessia, além dos pon87
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tos terminais.” E mais adiante: “As agudas insuficientes vão
sendo supridas pelas retiradas para as margens dos rios”.

Vazantes
A cultura de vazantes é uma forma característica de aproveitamento dos açudes do Nordeste. É a cultura feita nos terrenos descobertos, com a descida das águas, no período de estiagem, de julho a dezembro. Quando as terras se prestam ao cultivo, quando a conformação da bacia é favorável, bacias abertas,
amplamente expostas à evaporação, e quando as águas represadas não são intoleravelmente sódicas, esta forma elementar e
penosa de exploração agrícola pode justificar a construção da
maioria dos açudes médios e pequenos, e mesmo de grandes
açudes. É o caso das bacias chatas do Apodi, como “Passagem
Funda”, onde uma represa de 15 metros de profundidade máxima poderá armazenar 3 bilhões de metros cúbicos d’água, cobrindo uma área de 35.000 hectares.
Pensar construir, ali, nestas condições, obra para irrigação,
seria ilusório, dado o regime instável do rio, pequena profundidade, a ampla exposição à evaporação, e a extrema permeabilidade dos terrenos cobertos pelas águas. Tais condições são, entretanto, ideais para uma obra de vazantes, a cuja construção
imediata só a ocupação das várzeas a inundar por extensos carnaubais é um obstáculo no momento.
As vazantes e os lotes secos – faixa não inundável de 200 metros de largura que circunda as bacias hidráulicas – são, nos açudes
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públicos, em regra, o único solo de domínio da União, e que, como
tal, pode ser utilizado plenamente para refúgio e amparo da população proletária. São esses terrenos arrendados, mediante taxas insignificantes, simples sinais, em pequenas parcelas. A cultura feita, a
montante, pelas famílias pobres, proporciona trabalho, no inverno,
nos lotes da faixa seca, com o plantio e capinas de algodão, mandioca, milho e feijão; no verão, o trabalho mais intenso e nas vazantes,
com o arroz, a batata-doce e a forragem. No verão também se faz a
colheita do algodão e da mandioca. Os restos da lavoura são utilizados integralmente na alimentação do gado.
Dedicando-se às culturas de inverno e de verão e aproveitando
o peixe, o rendeiro está sempre ocupado, nunca lhe falta trabalho,
para si e para sua família. Da renda do algodão ele obtém numerário
para comprar roupa, calçado, chapéu, ferramentas; com os legumes e
grãos colhidos, alimenta a família e com o excedente mantém a feira
local.
O confronto da produção média por hectare, nas vazantes e
nos lotes secos, de acordo com os dados estatísticos do Serviço
Agro-industrial mostra, expressamente, as vantagens da cultura da
faixa úmida:

PRODUÇÃO POR HECTARE ANO (kg)
Vazante Faixa seca
750
380
8.700
6.239
1.100
780

Algodão
Mandioca e batata-doce
Milho
89
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Feijão macassar
Forragens

430
8.500

387
5.770

E não pode ser considerada insignificante a produção em
torno dos açudes, independente da irrigação sistemática. No
açude “General Sampaio” (322.000.000 m³) onde ainda estão
em realização as obras de irrigação, o valor dessa produção, no
qüinqüênio 1944 – 1948 montou a Cr$ 4.196.422,00, não incluídos Cr$ 1.380.385,00 do valor do pescado. Incluído este último
valor a média anual de produção se eleva a Cr$ 1.115.358,40. A
produção em 1944 foi de apenas Cr$ 375.534,80. O confronto
desse número com a média indicada reflete um esforço continuo
no sentido do melhor aproveitamento da obra. No açude “Nova
Floresta”, ainda no Ceará, de 7.600.000 m³, o valor médio anual
da produção foi no qüinqüênio, de Cr$ 86.469,40 e essa pequena
obra, pelas suas características, não justifica a construção de
uma rede de irrigação. De um total de Cr$ 53.652.067,00 que
representa o valor da produção em 34 açudes públicos administrados pelo Departamento, no triênio de 1946-1948, Cr$
28.975.215,00 (54%) correspondem à produção de vazantes e
lotes secos, Cr$ 8.212.214,00 (15,3%) ao pescado, e Cr$
15.864.638,00 (30,7%) a culturas irrigadas.
Esses números não devem, entretanto, conduzir-nos a generalizações apressadas. No açude “Riacho do Sangue
(61.400.000 m³), no Ceará, e onde as terras a jusante são impróprias para irrigação, o valor total da produção agrícola no qüinqüênio 1944 – 1948 foi de Cr$ 40.863,00, Cr$ 8.000,00 apenas
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por ano, caracterizando a impropriedade dos terrenos de vazante; a inclusão do valor do pescado, que nesse caso é salvadora,
eleva para Cr$ 71.000,00 o valor médio anual da produção, no
açude, a comparar, impressionantemente, com a do “Cruzeta”,
no Rio Grande do Norte, de capacidade de 29.000.000 m³, com
pequena rede de irrigação ainda não em exploração, e onde esse
valor médio atingiu a Cr$ 1.240.610,40.
Outros elementos a tomar em consideração, quando se projeta um açude para vazantes e pesca unicamente, é que, mesmo
no Nordeste, essas obras, destroem como criam valores. A área
da bacia hidráulica de um açude só comporta, de maneira geral,
culturas de vazantes, que correspondem, anualmente, a uma pequena parcela da área total. Em Orós, por exemplo, cerca de
5.000 hectares brutos de vazantes descobertas em média, e cultiváveis na estiagem, substituirão 33.000 hectares de área bruta,
cultivo de inverno. Não fosse a calamidade acidental da seca e a
utilização das águas acumuladas para criar valores na bacia de
irrigação, não se justificaria, indiscutivelmente, a troca. De maneira geral, entretanto, o reconhecimento da situação econômica
criada aconselha projetar as obras de vazantes para fácil sangria,
com acumulação nunca superior a uma descarga média, a não
ser quando a condição de profundidade limite para resistência à
seca justifique maior represamento, o que acontece freqüentemente nos pequenos açudes.
A irrigação, na estiagem, da área compreendida entre o nível das águas, ao fim do inverno, e a soleiro do sangradouro,
usando energia gerada na própria barragem, é uma solução para
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o problema; muito sugestiva, à primeira vista, é simples, entretanto, e nem sempre economicamente justificável, e exige estudo cuidadoso, em cada caso.

Piscicultura
Focalizemos, agora, especialmente, o problema da pesca
nos açudes.
Os notáveis trabalhos, a partir de 1932, quando foi instalada a antiga Comissão Técnica de Piscicultura, hoje Serviço de
Piscicultura do DNOCS, tanto no campo de estudos e pesquisas,
como na disseminação pelos açudes das espécies aconselháveis
do meio nordestino ou alienígenas, são sobejamente conhecidos
nos meios técnicos nacionais e estrangeiros.
Desse trabalho resultou, além de contribuições valiosas e
originais para o aperfeiçoamento da técnica da piscicultura, o
enriquecimento da fauna aquática do Nordeste, aclimadas ali
diversas espécies de outros ambientes, principalmente da Amazônia; como o apaiari, a pescada, o delicioso tucunaré e o valioso pirarucu.
Conta o serviço com um grande centro de trabalho, o Posto
de Piscicultura de Lima Campos, no Ceará, constantemente melhorado, e está instalando, no momento, o Posto de Amanari, no
mesmo Estado, também de grandes proporções; já distribuem, a
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partir de sua fundação, pelos açudes públicos e particulares,
mais de um milhão de exemplares de 14 espécies selecionadas
de peixes.
Da valorização dos açudes como campos de pesca, os números já citados são suficientemente expressivos.
A indicação que se segue da produção do pescado, e valor
correspondente, em oito açudes, no qüinqüênio 1944 – 1948,
encerra, entretanto, uma advertência valiosa:
Açudes
Cedro ...... Ce
Choro ...... Ce
Lima Campos .. Ce
Gne.Sampaio ... Ce
Aires Souza ..... Ce
Bonito .............. Ce
Timbaúba ......... Ce
Piranhas ........... Pb

Capacidade Produção
(m³)
(ton)
125.694.000
951
143.000.000
380
58.300.000
218
322.000.000
510
104.430.000
40
6.000.000
15
19.259.000
61
255.000.000
354

Valor da
Produção
Cr$ 2.733.669,00
Cr$ 597.120,00
Cr$ 506.127,00
Cr$ 1.380.000,00
Cr$ 68.263,00
Cr$ 98.878,00
Cr$ 151.453,00
Cr$ 641.131,00

Um simples relance a esses números mostra que não há
nenhuma correlação definida entre a capacidade de um açude e
seu valor como campo de pesca, sendo de estudar com muito
cuidado o valor potencial nesse sentido sempre que se queira
contar com o pescado na justificativa de uma obra de vulto.
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Irrigação
A função essencial dos grandes açudes é, no Nordeste, a irrigação. Ao construí-los, deve-se ter em vista, fundamentalmente, para que não sejam deixadas de lado as exigências de caráter
múltiplo que impõe essa forma principal de aproveitamento: boa
água, bacia de irrigação acessível, terras de qualidade apropriada
e ambiente legal favorável ao desenvolvimento da cultura irrigada, com preenchimento das funções não só econômicas como
sociais da obra.
Não pode haver dúvida sobre a conveniência da irrigação
na zona semi-árida brasileira. O sol proporciona uma estação de
cultivo de doze meses. A chuva limita, precariamente, essa estação, a três ou cinco meses; nem sempre o que se cultiva pode ser
colhido, e por vezes o clima da incerteza se torna em clima de
calamidade.
Só a penúria extrema levaria o homem a plantar o leito seco dos rios nas estiagens, adubando, criando o solo, cova a cova,
ao sol candente, para transformá-lo em hortas, que são um monumento à fome.
O objetivo econômico da irrigação, no Nordeste, é duplo:
garantir antes do mais, as culturas de inverno, nas bacias, para
que as incertezas das chuvas não destruam o trabalho de quem
semeia; proporcionar, em seguida, sempre que possível, em
áreas variáveis, cada ano com os recursos d’água sobrantes, a
extensão, na estiagem, do cultivo.
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O objetivo social da irrigação, imposto pela ameaça sempre independente da secas, é dar proteção contra o flagelo, estabilidade ao maior número possível de famílias. Se as obras construídas, se a irrigação facultada, enriquecem apenas alguns, valerão economicamente, serão um insucesso referido ao seu objetivo mais alto. Se poucos são enriquecidos, sem esforço, à custa
da comunidade, comete-se um crime.
Os rios do Nordeste, de alimentação exclusivamente pluvial, são caracterizados por um regime de variações extremadas.
São verdadeiras torrentes cujo aproveitamento, mesmo em proporção reduzida, exige regularização interanual.
A descarga média anual do Jaguaribe, em Orós (bacia de
25.100 km²), é de 1.416 milhões de metros cúbicos (1912-1942);
em seis anos – 1927-1932 – a descarga média foi, entretanto, de
apenas 362 milhões de metros cúbicos, 25% da geral; em Quixeramobim, em Quixeramobim, (bacia de 7.700 km²), ainda no
Ceará, a descarga média mínima de 6 anos foi apenas 18% da
geral (31 anos).
Daí e da evaporação intensa a que estão submetidos os reservatórios, a necessidade de grande acumulação, para aproveitamento relativamente reduzido, e o custo alto da água utilizável, nos longos períodos de depleção a atravessar com segurança, garantidas as áreas irrigáveis, sem o que as obras destinadas
a estabilizar a riqueza se tornarão em novas fontes de calamidade. Essas circunstâncias e o custo também em regra elevado dos
canais e obras de drenagem e defesa contra as cheias, necessárias, elevam sobremaneira o custo do hectare irrigado, e justifi95
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cam todas as medidas tendentes a facultar não só o pleno aproveitamento das áreas melhoradas como sua utilização para fins
sociais que, essencialmente, as explicam, num pais como o nosso, pobre, e onde há tantas outras oportunidades de fixação do
homem.
Dentre essas medidas, sobrepõem-se a todas as demais as
relativas ao domínio das terras nas bacias de irrigação. Essas
terras são, hoje, na sua quase totalidade, de propriedade privada.
Pela mera contingência de ser dono de 200 hectares de terras
numa dessas bacias, para cujo melhoramento teria despendido a
União, para exemplificar, Cr$ 10.000,00 por hectare, e beneficiado um proprietário com Cr$ 2.000.000,00 de obras construídas
tendo em vista defender da fome a população proletária do Nordeste. Para irrigar com água custosamente aduzida até suas terras, pagaria uma taxa insignificante, assim fixada para estimular
a prática da irrigação. A dois passos, agrônomos, no Posto Agrícola, estão à sua disposição, para orientá-lo, para facilitar-lhe a
boa semente, a muda, o empréstimo de máquinas agrícolas. Ele,
entretanto, que já plantou, mais comodamente, com as chuvas,
não se interessa, por isso, pela cultura irrigada, ou não terá recursos para cultivar senão uma pequena parcela das terras de
que dispõe, e que cultiva, em regra, de parceira, por vezes em
condições extorsivas, que são mais exploração do homem que
da terra. Enquanto isto, lá fora, o homem pobre se extenua, plantando no leito seco dos rios. E nos 200 hectares da bacia de irrigação, que o proprietário não utiliza convenientemente, 40 famílias modestas poderiam ter fixado os seus lares.
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A urgência de uma legislação conveniente sobre as terras
irrigáveis do Nordeste não resulta apenas da necessidade de utilizá-las de maneira mais condizente com sua finalidade social.
As exigências imperiosas e elementares de proteção, num clima
tropical, do solo precioso e insubstituível das bacias de irrigação, sujeito que será à influencia depletora de um cultivo intensivo, impõe um regime de severa disciplina na exploração dessas terras, para que a falta de rotação de cultivos, de adubação,
de repouso, não venha destruir irremediavelmente a sua produtividade. Tão imperiosas são essas exigências que os agrônomos
do Departamento de Secas, com a experiência da observação do
que vem sucedendo na exploração, recente ainda, das nossas
bacias irrigadas, onde os proprietários, senhores absolutos, “não
entendem e não aceitam conselho”, advogam, com ardor, não só
a desapropriação das terras dessas bacias, para seu parcelamento
e colonização ulteriores, por pequenos proprietários, o que é
imprescindível, mas a reserva do domínio público sobre elas, e
sua exploração num regime de arrendamento. Sem chegar, talvez, a esse extremo, porque a propriedade da terra, principalmente da terra irrigada, é uma justa aspiração de quem a cultiva,
tudo parece indicar que, para essas bacias de irrigação, os direitos de propriedade devem ser estritamente limitados, inclusive,
no que respeita ao regime de transmissão, e isso para evitar, num
futuro muito próximo, o vicio oposto ao do latifúndio, o excessivo parcelamento.
O problema não é simples de resolver, no Nordeste, onde
as grandes bacias de irrigação, o Baixo Jaguaribe, por exemplo,
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já estão em grande parte ocupadas e são tudo menos o deserto
onde, de maneira quase geral, foram construídos os grandes sistemas de irrigação dos Estados Unidos da América do Norte.
Focalizado, pela primeira vez, em 1927, de maneira incisiva pelo engenheiro Palhano de Jesus, em ligação com o problema de Orós, voltou a ser tratado, em 1940, por comissão especialmente designada para esse fim, e que chegou a organizar um
projeto de Decreto-lei regulando o assunto.
Após essa tentativa, lamentavelmente infrutífera, está sendo o problema novamente examinado no Congresso Nacional,
mercê do Projeto de Lei n.° 35, de 1949, de iniciativa do Deputado Plínio Lemos, ilustre representante da Paraíba, e que “estabelece normas para colonização de terras no polígono das secas”.
Baseado em linhas no da comissão de 1940, representa esse projeto, com as modificações que parecem de aconselhar, e
que a sabedoria do Legislativo não deixará certamente de incorporar à futura lei, a maior esperança do desenvolvimento efetivo
da grande irrigação na região semi-árida brasileira.

ENERGIA
Em resposta a quesitos do ilustre Deputado Alencar Araripe, da bancada cearense, transmitida à Câmara e publicada no
Diário do Congresso de 31 de maio de 1949, tive ocasião de
tratar, em referência especial ao magno problema de Orós, do
problema da energia nos grandes açudes do Nordeste.
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Como essa resposta tenha dado lugar a criticas, aliás muito
generosas, e já publicadas, do eminente mestre da nossa profissão, que é o Senador Henrique Novais, de cuja amizade muito
me honro, e por quem tenho maior apreço e admiração, peço
vênia para transcrevê-la, aqui, esclarecendo, antes que Orós,
como está projetado, acumulará 3.900 milhões de metros cúbicos, e é a maior obra de açudagem prevista no plano de defesa
contra as secas, e que, para sua construção, o próprio Senador
Henrique Novas prevê, em emenda ao “Plano Salte”, uma dotação de Cr$ 300.000.000,00:
“Os grandes açudes, no Nordeste, têm, indiscutivelmente,
como função essencial, a irrigação, subordinadas a essa função
as demais possibilidades de aproveitamento. As usinas instaladas ao pé desses reservatórios funcionam, assim, em principio,
como usinas ao fio d´água, em que as limitações do deflúvio
natural do rio são substituídas pelas das descargas comandadas
pelas necessidades de irrigação.
A esse inconveniente, há que acrescentar o resultante da
grande oscilação do nível d’água no reservatório que é de caráter absoluto e que cresce com o aumento da relação entre a queda criada pela barragem e a queda total disponível. Se considerarmos 20% e 80% do volume total distribuível no ano pelo
açude, as parcelas máxima e mínima, respectivamente, distribuiveis nos dois semestres do ano, e admitirmos que o uso semestral para irrigação comporte o emprego da descarga média
correspondente, já será de um para quatro a relação entre as descargas médias extremas engolidas pelas turbinas, nos dois se99
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mestres. A descarga média mensal exigida pela irrigação varia,
entretanto, no decurso do semestre, em face das necessidades
das culturas, podendo, no mês de maior irrigação, exceder de
40% à descarga média semestral, o que agrava as condições de
aproveitamento para geração de energia.
Uma obra de acumulação sazonal situada a jusante da usina, e capaz de regularizar, no decurso do ano, as descargas daquela, tendo em vista as necessidades de irrigação, torna até
certo ponto independentes os dois problemas, e aumenta a estabilidade do sistema hidroelétrico.
No caso do Orós, infelizmente, não há possibilidade de
grande acumulação entre a barragem e Poço Comprido, onde
está prevista a obra de derivação: – as exigências da irrigação
devem ser subordinadas, assim, completamente, aos problemas
de aproveitamento de energia.
Reservador 880 milhões de metros cúbicos (a partir da cota 204,00) para absorção e atenuação de cheias, tem-se considerando os dados de deflúvio do rio Jaguaribe no período de 1912
– 1942, e de acordo com as últimas avaliações:
Descarga média anual do Jaguaribe, em Orós.. 1416
hm3
44,8 m3/seg.
Descarga média anual derivável do Açude Orós 410
hm3
13,0 m3/seg.
Do volume total derivável anualmente de Orós, 51 milhões
de metros cúbicos serão utilizados para irrigação das várzeas de
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Icó, através do túnel de ligação e não serão, portanto, utilizados
nas turbinas. Restam, assim, para irrigação do Baixo Jaguaribe e
geração de energia, 351 milhões de metros cúbicos anuais, o que
corresponde a uma descarga média de 11,4 m3/seg.
Admitindo, em face das condições especiais do Nordeste,
que 20%, no mínimo, e 80% no máximo, do volume derivável
para o Baixo Jaguaribe tenham que ser distribuídos num semestre, tem-se finalmente, para avaliação da potência a instalar:
Descarga média anual
Descarga média mínima num semestre
Descarga média máxima num semestre

11,4 m3/seg
5,2 m3/seg
17,6 m3/seg

Previsto o nível das águas de fuga na cota 155,00 as alturas
de quedas brutas disponíveis, com o nível mínimo de derivação
na cota 176, são:
Máxima (cota 204,00)
49,0 m
Normal ou baricêntrica
39,7 m
Mínima
21,0 m
Utilizando para fixação da potencia a instalar a altura da
queda normal ou baricêntrica e a descarga de 12 horas (fator de
carga 0,5), será essa potência:
considerando a descarga média anual
10.300 C.V
considerando a descarga média máxima num semestre
15.800 C.V
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considerando a descarga média mínima num semestre
4.700 C.V
Para a altura da queda mínima, e admitida a instalação das
potências acima indicadas, teríamos para potências disponíveis,
respectivamente, e em números grosseiramente aproximativos:
usando a descarga média anual
usando a descarga média máxima num semestre
usando a descarga média mínima num semestre

3.000 C.V
4.700 C.V
1.400 C.V

Temos assim, em síntese, e desde que a potência instalada
seja dividida num número de unidades convenientes, para os
valores máximo e mínimo da potência disponível, considerando
a variação de descargas, de um semestre a outro semestre, e as
de alturas de queda:
Máximo
- Para instalação com base na
descarga média anual
- Idem, com base na descarga
média máxima num semestre
- Idem, com base na descarga
média mínima num semestre

Mínimo

10.300

1.400 C.V

15.800

1.400 C.V

4.700

1.400 C.V

Considerando esses elementos meramente indicativos, não
parece aconselhável instalar no açude Orós potência superior a
10.000 C.V. Mesmo essa potência não é firme. Garantida acima
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da cota 194,7 – 12 horas por dia, (fator de carga 0,5), enquanto o
desenvolvimento da irrigação no Baixo Jaguaribe permitir a
distribuição, em partes iguais nos dois semestres do ano, do volume d’água derivável do açude, já se reduziria, nas mesmas
condições, a cerca de 3.000 C.V., com o rebaixamento das águas
até o nível do porão (cota 176,00); considerando, por outro lado,
as condições extremas previstas de aproveitamento para irrigação, poderá ser reduzido até cerca de 1.400 C.V., com as águas
ao nível do porão e a distribuição em um semestre de apenas
20% do volume d’água anualmente derivável.
A instalação de 10.000 C.V exigirá, assim, usina térmica
auxiliar cuja potência só exame detido das condições de utilização permitirá fixar, e a ser instalada progressivamente, à medida
que o desenvolvimento industrial e as exigências crescentes da
irrigação o imponham.”
Os números indicados, que são à primeira vista desconcertantes, não valem evidentemente como uma condenação da
grande obra: - mostram apenas que, no caso de Orós, como de
maneira quase geral, a produção de energia deve ser considerada
uma forma subsidiária, embora valiosa, da utilização dos grandes açudes na região nordestina, e nos orientam e estimulam no
sentido de evitar que, justificada sua construção por esse elemento secundário, se esqueçam ou se reguem a segundo plano
as exigências que impõem a forma essencial de utilização.
Focalizando especialmente, e já agora com referência às
criticas do Senador Henrique Novais, as descargas que serviram
de base à indicação das potências instaláveis, insisto em que
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esses elementos, por desconcertantes que sejam, refletem a realidade, em face dos dados existentes e das condições de aproveitamento previstas – subordinado ou não o aproveitamento hidroelétrico às necessidades de irrigação.
No último caso, isto é, adotado o critério preconizado pelo
eminente mestre, de que “a obra hidroelétrica deve predominar
atualmente na construção de Orós”, e para a qual indicamos, em
primeira aproximação, a instalação de 10.000 C.V, - não deixam
de substituir às imposições da permanência do funcionamento
do açude através dos longos períodos de depleção do regime do
rio, que limitam o valor da descarga regularizada disponível, a
menos que queiramos secar a represa, criando calamidade ao
invés de combatê-la.
Lamentável que seja, nesse ponto de vista, a situação do
Nordeste, temos de nos conformar com a realidade.
Subordinado o aproveitamento à irrigação, a potência temporária de 15.000 C.V. poderá ser, naturalmente, em grande
parte utilizada em elevação mecânica no baixo vale. A linha de
transmissão terá mais de 200 km de extensão, mas permitirá
talvez a economia de uma grande extensão de canal condutor.
Potência muito maior poderia ser instalada em Orós, predominante a obra hidroelétrica, se tratasse de uma usina de ponta num grande sistema, o que não é o caso.

A OBRA DE AÇUDAGEM PÚBLICA
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Resumimos a obra de açudagem pública realizada até o
presente pelo Governo Federal, no Nordeste, em um quadro (n.°
2), que nos dá a distribuição, por Estado, e de acordo com as
capacidades de acumulação respectivas dos açudes existentes.
Ao todo, estão servindo, no momento à região semi-árida,
122 açudes públicos, acumulando 2.656 milhões de metros cúbicos.
A sua distribuição numérica pelas capacidades é a seguinte:
Capacidade
Até 3 hm3
De 3 a 10
De 10 a 50
De 50 a 200
De mais de 200
Totais

N.°
64
28
19
8
3
122

%
52,6
20,5
15,7
8,6
2,6
100,0

Acumulação
total (hm3)
50,917
162,124
461,042
685,310
1.297,200
2.656,594

%
2,0
6,0
17,4
25,8
48,8
100,0

Temos assim, ao todo, 92 obras de capacidade igual ou inferior a 10 milhões de metros cúbicos, consideradas de interesse
local, e que não comportariam, em regra, pelo seu pequeno vulto, aproveitamento sistemático com irrigação, pelo menos sob
administração federal, e 30 obras maiores, admitindo em principio esse aproveitamento, muitas das quais, entretanto, de fato,
simples açudes de vazantes ou aguadas, pela má qualidade das
águas ou pela inexistência, a jusante, e a distância acessível, de
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terrenos economicamente irrigáveis; dessas obras maiores, 11
apenas são de capacidade superior a 50 milhões de metros cúbicos. São números a ter em vista para qualquer apreciação criteriosa das criticas feitas correntemente ao Departamento de Secas, de não aproveitar a obra de açudagem construída, cujas
águas serviriam apenas para refletir romanticamente a luz das
estrelas.
A distribuição numérica dos açudes e as acumulações por
Estado mostram, ao primeiro relance, a concentração de esforços construtivos nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e
Paraíba, mais flagelados, e onde, do ponto de vista fisiografico,
são maiores as oportunidades oferecidas à obra de açudagem: 89
dos 122 açudes construídos, neles estão localizados; 95% de
acumulação já conseguida vem beneficiá-los.
Clama o Rio Grande do Norte, porque menos servido que
os dois irmãos de infortúnio, pela obra de açudagem pública
realizada: 221 milhões de acumulação contra 1.157 milhões no
Ceará, e 1.133 milhões na Paraíba. O “Curema”, entretanto, já
construído, com seus 720 milhões, dará principalmente energia à
Paraíba; é atravessando todo o Rio Grande do Norte e irrigando
o Baixo Açu que suas águas prestarão, de futuro, os maiores
benefícios.
Fora dos três Estados é insignificante a obra realizada de
açudagem pública.
Dos açudes públicos construídos, 34 apenas no momento
administrados pelo DNOCS. Os demais, foram entregues aos
Estados interessados.
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Então em construção no momento:
-

-

-

-

-

O “Mãe D’água”, para acumulação de 638 milhões, barragem do concreto, submersível, com 41 metros de altura máxima, represando o rio Aguiar, no Estado da Paraíba; obra de
acumulação e regularização do Sistema de Baixo Açu;
O antigo “Gargalheira”, hoje “General Dutra”, sobre o
Acauã, no Rio Grande do Norte; barragem de concreto em
arco gravidade, com 37 metros de altura máxima, submersível; obra de vazante e regularização, participante do sistema
do Baixo Açu, acumulará 71 milhões;
O “Poço da Cruz”, sobre o rio Moxotó, afluente do São
Francisco, no Estado de Pernambuco; barragem de “rockfill”, com 29 metros de altura máxima; projetada inicialmente para 500 milhões de m³, barragem de terra, teve a capacidade reduzida para 112 milhões, o que garante sangrias anuais abundantes, e espera-se, evitará o excesso de concentração sódica que seria fatal de outro modo, dado o teor elevado de cloreto das águas do Moxotó; capacidade de irrigação
1.500 hectares; boa bacia de irrigação;
O “Jacurici”, represando o rio do mesmo nome, na bacia do
Itapicuru, Estado da Bahia; barragem de terra com 22 metros
de altura; acumulará 102 milhões; capacidade de irrigação
1.000 hectares; excelentes terras irrigáveis.
O “Pau-Branco”, em Afrânio, no município de Petrolina,
Estado de Pernambuco; barragem de terra, com 17,5 metros
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-

de altura máxima; acumulação de 3,5 milhões, aguada e vazante; obra de interesse local;
Está sendo adquirida a instalação para a construção do açude
“Ceraima”, na Bahia; com barragem de terra e acumulação
de 70 milhões, garantirá irrigação de 1.000 hectares e será
iniciado ainda no corrente ano.

Enquanto se prossegue na construção do sistema do Baixo
Açu, já muito adiantado, atacam-se, assim, algumas obras de
vulto nos Estados até agora menos contemplados em matéria de
açudagem e irrigação; estudos em realização nos rios Pajeú,
Vaza-Barris, Canindé e outros permitirão ampliar rapidamente
esse programa que representa aspiração justíssima dos Estados
menos favorecidos; ultimam-se ao mesmo tempo os estudos do
rio Paraíba, já quase todo levantado, com vistas na organização
de um plano de conjunto para aproveitamento progressivo desse
curso d’água.

AÇUDAGEM EM COOPERAÇÃO
Enquanto realiza diretamente as obras maiores, de açudagem pública, coopera o Departamento de Secas para a construção de açudes menores, de interesse local, pelos Estados, Municípios e, principalmente, por particulares.
O regime de cooperação, que surgiu com a criação da antiga Inspetoria de Secas, em 1909, é, sem nenhuma duvida, uma
das instituições mais valiosas do plano de combate ao flagelo.
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De acordo com o regulamento vigente, e nos casos de reconhecida conveniência, auxilia a União os Estados e Municípios com 70% e a particulares, individualmente ou associados,
com 50% do orçamento aprovado na construção de açudes de
capacidade nunca inferior a 500.000 metros cúbicos e profundidade não menor que cinco metros, estudados e projetados pelo
DNOCS e construídos sob sua fiscalização.
Atendendo ao critério de conveniência, e à parte outras razões técnicas ou econômicas, têm sido fixados dos limites máximos à concessão do auxilio na base regulamentar:
a) – um limite relativo que fixa o auxilio máximo concebido por
metro cúbico acumulado e permite escolher, para objeto de
cooperação, as obras mais convenientes do ponto de vista
econômico;
b) – um limite absoluto, que determina o auxilio máximo a conceder por obra e condiciona uma distribuição mais eqüitativa
dos recursos financeiros disponíveis para cooperação
O limite máximo absoluto de prêmio é, no momento, de
Cr$ 700.000,00 no caso de obras de interesse público, de Cr$
350.000,00 para açudes particulares.
Para a realização das obras é fixado por ocasião da aprovação do projeto e orçamento um prazo para conclusão, ao fim do
qual corre o pagamento da fiscalização por conta do proprietário.
O auxilio é pago em parcelas, mediante medições mensais.
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Resumimos, também, num quadro (n.° 3), distribuídos os
açudes por Estados e por capacidade, a obra de açudagem por
cooperação até 1948.
São, ao todo, 287 açudes acumulado 586 milhões.
A distribuição numérica pela capacidade é a seguinte:
Capacidade
Até 0,500 hm3
De 0,5 a 1,0
De 1,0 a 3,0
De 3,0 a 10,0
Maior que 10,0
Totais

N.°
23
89
125
45
5
287

%
7,8
31,0
43,6
15,8
1,8
100,0

Acumulação
total (hm3)
5,978
65,691
215,963
219,241
79,493
586,366

%
1,0
11,3
36,7
37,4
13,6
100,0

As poucas obras de menos de 500.000 m³ de capacidade
são do inicio da aplicação do regime. A predominância das de
mais de 1.000.000 m³, 175 das 287, com acumulação correspondente a 88% do total, reflete a tendência à construção de açudes
com capacidade muito superior ao limite mínimo, que se vem
acentuando com o correr do tempo.
A distribuição numérica dos açudes e as acumulações, por
Estado, patenteiam a predominância quase absoluta do Estado
do Ceará, na participação dos benefícios da cooperação: 237
açudes dos 287 construídos, nele se localizam, com acumulação
correspondente a 81% do total; dos restantes, 39 foram construí-
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dos na Paraíba e no Rio Grande do Norte e apenas 11 nos demais Estados.
A aceitação da obra de açudagem por cooperação não reflete apenas o esforço do Departamento de Secas; reflete a sua
maior ou menor necessidade, as oportunidades maiores ou menores que cada região oferece à sua construção, e, principalmente, a reação dos interesses locais ante a possibilidade do auxilio,
em grande parte função da urgência com que as obras são realmente necessitadas.
Em 1949 tiveram andamento 86 açudes por cooperação, e
foram concluídos 20, números alto, consideradas as realizações
na espécie, nos 40 anos de vigência do regime; número ínfimo
para atender aos reclamos da zona semi-árida.
O regime de cooperação, simples, seguro, elástico, sancionado por longa experiência, é, acredito, o único capaz de proporcionar a grande parte do Nordeste, dentro de poucos anos, a
imensa obra extensiva de pequena açudagem, que, sem nenhuma
dúvida, nas condições especiais da região, e dada a distribuição
de sua população, é a medida mais eficiente para evitar os deslocamentos tumultuários, por ocasião das secas, e prevenir os
efeitos mais calamitosos do acidente climático.
Resolvendo o problema de proteção e de conforto das pequenas comunidades, é o pequeno açude por toda parte indispensável, como obra pública municipal ou estadual. Como disciplinar os justos reclamos das populações? Pela exigência da
cooperação, que implica num esforço, num gesto construtivo
dos mais diretamente empenhados na realização da obra. O ar111
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gumento de deficiência de recursos financeiros por parte dos
Municípios, tantas vezes invocado quando se pleiteia a construção direta, como obras públicas federais, de obras de interesse
local, que, embora utilíssimas e oportunas, são, naquele caráter,
dispersivas e perturbadoras, está hoje muito enfraquecido pelas
novas fontes de receitas criadas para o Município pela Constituição. Malpreza, por outro lado, a riqueza potencial de energia,
iniciativa e espírito de associação do nordestino. O Município
não é apenas uma célula da organização política do país. É uma
sociedade elementar, com seus homens bons, capazes de cooperar com o poder público local, para a realização de obra pública
de interesse comum. O açude, no Nordeste é, como um templo.
E se os milagres da fé fizeram surgir, a cada canto, as igrejas
modestas onde se abriga a devoção do sertanejo, por que descrer
da multiplicação dos açudes, também baluartes contra as incertezas do futuro?
É indispensável, entretanto, que a cooperação seja o único
caminho, para que a esperança da simples dádiva não amoleça
os ânimos e não impeça as iniciativas.
Construído na fazenda, o açude defende a célula da organização econômica rural. O fazendeiro, que assume os ônus e a
responsabilidade direta da construção é o maior beneficiário da
obra; funciona, entretanto, como centro de agregação social,
como chefe do grupo humano a ela agregado, cuja defesa justifica o auxilio governamental para a construção. Cada célula nova
protegida é um baluarte contra a invasão da doença, que é a seca.
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Nas fazendas do sertão que dispõem de açudes, a atividade
agrícola alia em geral as culturas de cana e algodão e a criação de
gado, modalidades de exploração que se completam de maneira
admirável e permitem o aproveitamento integral da fazenda.
A cana ocupa as terras baixas umedecidas pelas infiltrações
da barragem – a revência – ou pequenas áreas irrigadas mediante
canais rústicos e fertilizantes pelo estrume dos animais; produz a
rapadura, alimento de largo consumo local, a aguardente, que distrai os ócios do sertanejo, e a ponta verde para alimentar o gado na
seca.
O algodão mocó, vegeta na terra mais seca, é produto de
grande valor comercial e dá o caroço, alimento protéico concentrado para o gado, ou fornece óleo para o sabão e torta, quando industrializado.
O gado, pastando nas áreas não apropriadas para as culturas,
transforma as forragens em carne, leite ou queijo, e multiplica-se
rapidamente.
A batata-doce, o feijão e a forragem das vazantes completam
a exploração.
O fazendeiro não despende, em regra, senão uma pequena
parcela, em dinheiro, além do prêmio recebido do Governo; para
isso, dirigindo direta e economicamente a obra, usa o esforço pessoal e de seus familiares, a mão-de-obra barata e disciplinada dos
moradores, os animais e outros recursos da fazenda, o equipamento
e ferramentas cedidos por empréstimos pelo Departamento. É o
que tem permitido a rápida difusão dos açudes por cooperação no
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Ceará, com beneficio inestimável para a economia do Estado e
para o bem estar e estabilidade de sua população rural.
É uma obra de extraordinário alcance cujo êxito exige, entretanto, disciplina intransigente, absoluto rigor no cumprimento das
cláusulas contratuais, sem o que se desorganizará e tornará em fonte de exploração, em objeto de ambições desmedidas e injustificáveis, com prejuízo principalmente da gente do Nordeste.
Aos representantes do Nordeste no Congresso cabe a responsabilidade de evitar quaisquer medidas legislativas que, deixando
de levar em consideração exigências que, nesse sentido, a prática já
sancionou, sacrifique a solicitações de momento o futuro da obra
em que repousa uma das maiores esperanças da economia e da
terra semi-árida.
O açude particular, propício pela cooperação governamental,
com as grandes vantagens que apresenta, tende a criar, na terra
seca, a classe dos senhores da água; é uma tendência prejudicial,
que pode ser combatida, não só com uma regulamentação mais
rigorosa da sua servidão pública, como pela multiplicação concomitante, de obras públicas, por cooperação ou não, abrigos seguros
do proletariado nas crises, e pelo estimulo à construção de obras de
açudagem em cooperação com associações de famílias proletárias.
Nesse sentido, a um grupo associado de pelo menos 10 famílias,
poderia ser concebido o mesmo prêmio, 70% do orçamento, que
hoje recebem as entidades públicas. Será um campo interessante
aberto à iniciativa dos menos favorecidos, e um fator de equilíbrio
social que parece merecer consideração.
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A OBRA DE IRRIGAÇÃO
Dos onze açudes públicos construídos de capacidade superior a 50.000.000m³, 5, “Piranhas” (255.000.000), na Paraíba,
“Cedro” (125.694.000), “Forquilha” (50.122.000), “Lima Campos” (58.290.000), no Ceará e “Itans” (81.000.000), no Rio
Grande do Norte, já estão dotados de rede de irrigação; 2 têm os
trabalhos de construção das respectivas redes em andamento:
“General Sampaio” (322.000.000), e “Jaibara” (104.400.000),
ambos no Ceará; no “Curema” (720.000.000), na Paraíba, que
formará conjunto com o “Mãe D’água” (638.000.000), no mesmo Estado, ainda, em construção, para regularização de regime
do rio Piranhas, para irrigação das várzeas do Açu, no Rio
Grande do Norte, e para geração de energia (5.000 C.V.), está
sendo julgada a concorrência para aquisição da primeira unidade
de 2.500 C.V., enquanto se processam as providências preliminares, inclusive a aquisição do equipamento, para inicio, no próximo ano, dos trabalhos de irrigação, que será feito, na primeira
fase, por elevação mecânica.
O “Choró” (143.000.000), no Ceará, de águas muito carregadas, esteve por muito tempo em observação, sendo possível,
em face dos resultados finais, o inicio da rede, em 1951, quando
também deve ser atacado e a do “Caldeirão” (54.600.000), no
Piauí; o “Riacho do Sangue”, no Ceará, é antes uma grande
aguada de vazantes pobres com terrenos irrigáveis muito distanciados da barragem.
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Nos 19 açudes restantes, de capacidade superior a
10.000.000 m³, estão construídas as redes do “Joaquim Távora”
(24.100.000) e a do “Santo Antônio de Russas” (24.000.000), no
Ceará, do “Engenheiro Arcoverde”, antigo “Condado”
(35.000.000) e do “São Gonçalo” (44.600.000), na Paraíba, e do
“Cruzeta” (29.753.000), no Rio Grande do Norte. Quanto aos
demais, apresentam quase de maneira geral, condições pouco
favoráveis à irrigação, o que tem desaconselhado a construção
dos canais correspondentes.
Nas redes construídas, a extensão total de canais de irrigação era, em 1948, de 382,5 km; a dos canais de drenagem, de 90
km; a área total dominada, de 10.000 hectares, dos quais cerca
de 7.000 efetivamente cultiváveis, incluída a pequena rede construída no Posto Agrícola do Icó, em Pernambuco, para irrigação,
com elevação mecânica das águas do rio São Francisco, de 120
hectares.
Até 1932, havia sido construída apenas a rede de irrigação
de “Cedro”, 58 km de canais dominando uma área de 1.000 hectares; a área cultivada com águas de alto teor sódico e pouco
seguras, por deficiência de bacia alimentadora, nunca chegou a
atingir nessa obra mais de 500 hectares.
A área total cultivada nos sistemas construídos, que chegou a atingir perto de 4.000 hectares em 1943,estimulada que foi
a irrigação pelo acicate da seca de 42, tem oscilado nos 3(três)
últimos anos em torno de 2.000 hectares, refletindo a situação a
que tive oportunidade de aludir ao tratar do problema do domínio das terras nas bacias.
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O valor da produção das bacias de irrigação, no triênio
1946 – 1948, foi de Cr$ 15.864.638,00 e corresponde a uma
média anual de Cr$ 5.288.212,66 que referida à área anualmente
cultivada, 1.953 hectares, fornece, para valor da produção por
hectare irrigado Cr$ 2.707,73.
Já vimos que o valor médio da produção por hectare das
principais culturas agrícolas foi, em 1946, de Cr$ 873,00 para os
Estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, considerados
em conjunto de Cr$ 1.550,00, para o Brasil e de Cr$ 1.970,00,
para a região Sul.
Parece assim que, no Nordeste, podemos admitir com segurança a relação verificada, no México, de um para três, entre o
valor da produção de hectare de cultura normal do inverno e o
valor da produção do hectare irrigado.
Os números absolutos mencionados mostram claramente
que os esforços feitos até agora para o estabelecimento da cultura irrigada a jusante dos açudes valem menos pelos seus resultados imediatos e diretos, para a economia do Nordeste, do que
pela contribuição que os centros de lavoura assim criados trarão
para a educação das populações rurais; cada um desses núcleos
de irrigação, com os Postos Agrícolas que, em geral, orientam
suas atividades, se constitui, de fato, uma escola de civilização,
de trabalho organizado, de espírito de cooperação, de utilização
inteligente dos recursos naturais do meio para a defesa contra as
incursões periódicas da seca; representam eles, por outro lado,
uma preparação indispensável para que possamos enfrentar as
obras de irrigação das planícies aluviais do Jaguaribe, do Açu,
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do Acaraú, do São Francisco, que constituem, inegavelmente, as
grandes reservas de terra irrigável do Norte
O confronto da área irrigável com as áreas efetivamente irrigadas mostram, por outro lado, que o Nordeste ainda não conseguiu assimilar a obra de irrigação realizada, pequena que ela é.

OS GRANDES SISTEMAS
Dos 122 açudes que servem atualmente à zona semi-árida,
já existiam, em 1930, 90, acumulando 78 milhões – 25,6% apenas da capacidade de acumulação atual.
A distribuição numérica pelas capacidades, das obras até
então construídas, era a seguinte:
Capacidade
Até 3 hm3
De 3 a 10
De 10 a 50
De 50 a 200
Total

N.°

%
59
20
8
3
90

65,5
22,3
8,9
3,3
100,0

Acumulação
total (hm3)
46,324
125,033
212,733
294,020
678,110

%
6,8
18,5
31,2
43,5
100,0

Malograra-se tentativa generosa mas prematura do presidente Epitácio Pessoa de enfrentar o problema da grande açudagem e da irrigação, com o ataque quase simultâneo, a partir de
1921, de nove grandes barragens, nas bacias fluviais mais importantes do Ceará, da Paraíba e Rio Grande do Norte, obras
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praticamente paralisadas, ainda em instalação ou trabalhos de
fundação, em 1924, por falta de recursos financeiros.
E se atentarmos, o que é certo, a que as despesas do triênio
áureo 1921-1923, a partir das relativas a portos e ferrovias, não
incluídas no gráfico, foram feitas, em sua quase totalidade, na
construção paralisada das grandes obras, e sua instalação, e em
trabalhos rodoviários, será injusto não considerar ponderável o
que conseguiu realizar em matéria de açudagem pública, através
de mil vicissitudes, a antiga Inspetoria de Secas, até 1930.
Impunha-se, entretanto, um conjunto de providências tendentes a disciplinar a execução das obras, programá-las, de maneira geral e especial, definir os limites nessa programação, de
ação direta da União, e da sua simples cooperação; um empenho, em síntese, no sentido de evitar a dispersão de esforços,
que, visivelmente, e agravada pela atividade tumultuária do período 1921-23, vinha prejudicando a eficiência dos serviços, já
sacrificada pela insignificância de recursos financeiros disponíveis.
A reação, iniciada em 1927, foi fixada nos dispositivos do
regulamento de 1931, que, classificando, como já se fazia anteriormente, os açudes em três categorias, grandes (capacidade
superior a 10 milhões de metros cúbicos), médios (capacidade
entre 3 e 10 milhões) e pequenos (capacidade entre 0,5 e 3 milhões), limitou atividades diretas da então Inspetoria de Secas,
em matéria de açudagem e irrigação:
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a) – à construção dos grandes açudes, canais de irrigação e
obras complementares para regularização do regime de
cursos d’água, proteção e aproveitamento das terras cultiváveis em quatro bacias hidrográficas, que passariam a
constituir os seguintes sistemas gerais de obras:
I – Sistema do Acaraú, no Ceará;
II – Sistema do Jaguaribe, no Ceará;
III – Sistema do Alto Piranhas, na Paraíba;
IV – Sistema do Baixo Açu, no Rio Grande do Norte.
b) – à construção nas outras regiões do Nordeste, sujeitas às
secas, de obras de açudagem média de reconhecida utilidade.
Os açudes pequenos, de capacidade inferior a 3 milhões,
só seriam construídos pelo regime de cooperação, que poderia,
entretanto, se estender a obras maiores.
Só esta última providência colocaria, muito justamente, fora das atividades construtivas diretas do Governo Federal, 59
das 90 obras de açudagem e construídas antes de 1930.
A concentração em 4 bacias, embora amplíssimas, das
obras maiores, era outro progresso sensível.
Permanecia, entretanto um campo vasto de dispersão.
E os recursos distribuídos ao Departamento eram ínfimos.
Assim, enquanto permanecesse essa situação, que não
permitia cuidar de grandes obras, deveriam ser incrementadas a
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pequena e a média açudagem; criadas, entretanto, desde logo,
comissões técnicas, que completariam os estudos, muito deficientes, dos grandes sistemas, para prosseguimento oportuno das
obras correspondentes.
No Jaguaribe, no Alto Piranhas, no Baixo Açu, teriam por objetivo esses estudos, em linhas gerais, e para prosseguimento oportuno, as grandes obras da arrancada 1921-23; no Apodi, uma série de
projetos, incompletos, ainda da mesma época; o Acaraú era campo
praticamente novo.
Mas veio a seca de 1932-33, que, dando novo impulso às
obras, modificou grandemente esses planos.
Em 1932 e 1933 foram atacadas, à premência da calamidade, e
para atender ao socorro das populações, 25 dos 32 açudes públicos
concluídos depois de 1930; todas essas obras estavam terminadas
em 1940, fechando o ciclo mais produtivo da açudagem pública em
toda a vida do atual Departamento de Secas.
A distribuição numérica, de acordo com as capacidades
dos açudes desse ciclo, é a seguinte:
Capacidade
Até 3 hm3
De 3 a 10
De 10 a 50
De 50 a 200
De mais de 200
Totais

N.°

%
3
7
9
4
2
25

12,0
28,0
36,0
16,0
8,0
100,0
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Acumulação
total (hm3)
2,916
29,191
210,852
336,690
577,200
1.156,844

%
0,2
2,5
18,2
29,2
49,9
100,0
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São desse curto período o “General Sampaio” (322.200.000)
no Ceará, barragem de terra, com 37 m de altura, o “Piranhas”
(255.000.000 m³), na Paraíba, barragem mista de terra e enroscamento, com 45m de altura, o “Choró”, (143.000.000 m³) no
Ceará, barragem de terra, com cortina, de 31 m de altura, o “Jaibara”, no mesmo Estado, de 104.000.000 m³, do mesmo tipo,
com 29,8m de altura, e outras tantas obras monumentais, das
que mais expressivamente pontilham e dão vida à paisagem do
Nordeste.
Foi um trabalho notável de improvisação, realizado em
condições excepcionais de dificuldade, mas que não poderia
prosseguir, indefinidamente, nesse ritmo, empenhados os recursos financeiros limitados de que podia dispor o Departamento,
progressivamente reduzidos em seu valor produtivo pela desvalorização da moeda, na obra correlata de irrigação, na expansão
do regime de cooperação, no prosseguimento sem solução de
continuidade da rede rodoviária, atacada também intensivamente
na secas e que todo o Nordeste reclamava com urgência, e, finalmente, nos encargos aceleradamente crescentes, da conservação e exploração da obra construída.
A insuficiência de recursos, de toda ordem, e as imposições de continuidade vinculam a obra ainda hoje em realização
pelo Departamento de Secas ao grande surto construtivo da seca
de 1932. Só no novo alento facultado pelo Art. 198 da Constituição, que manda despender anualmente, na execução do plano
de defesa contra os efeitos da seca, quantia não inferior a 3% da
renda tributária da União, poderá abrir novos rumos.
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É oportuno relancear, assim, a situação atual dos grandes
sistemas.
Há duas maneiras de considerar os denominados grandes
sistemas: ou são simples bacias hidrográficas em que, para evitar dispersão, deverão concentrar-se, de inicio, os principais esforços construtivos do Departamento, ou são conjuntos de obras
de acumulação, irrigação, defesa contra as inundações e drenagem, fundamentais ao aproveitamento intensivo de algumas
áreas privilegiadas, e perfeitamente identificadas dentro dessas
bacias.
O primeiro conceito é o que está explicito não só nos dispositivos do Regulamento de 1931 como na Lei 175, de 7 de
janeiro de 1936, que consolidou esses dispositivos. E a preferência é justificável, em principio, pelo fato de serem as bacias dos
grandes sistemas as regiões mais populosas, de vida mais intensa, e, por isso, mais sujeitas aos efeitos da instabilidade climática, no polígono das secas, nunca, entretanto, a ponto de não admitir, nas outras regiões, a construção de açudes públicos de
acumulação superior a 10 milhões, como estabelecia o Regulamento de 1931.
O segundo conceito, ligado, historicamente, à tentativa
malograda de 1921-23 de atacar, em grande escala, problema de
açudagem e irrigação, parece o objetivo essencial implícito nas
disposições do Regulamento e da Lei, e não é, evidentemente,
incompatível com o primeiro. É o conceito mais característico
dos grandes sistemas. Assim é que o engenheiro Luiz Vieira,
definindo, com autoridade incontestada, na introdução do Rela123
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tório de 1931-33, o Sistema do Jaguaribe, considera-o “o conjunto de obras que permitirão, com segurança indispensável, o
cultivo intensivo e, portanto, o aproveitamento econômico das
terras irrigáveis desse grande vale, em uma extensão de 140.000
hectares aproximadamente”. As áreas a irrigar são, em seguida,
localizadas, no mesmo Relatório, completando-se, desse modo,
a definição dos objetivos essenciais do Sistema.
Admitindo a primeira definição, a obra de açudagem e irrigação até o momento realizada no Nordeste está quase toda
concentrada nos grandes sistemas.
Do segundo ponto de vista só podem ser consideradas
ponderáveis as realizações no sistema do Alto Piranhas e do
Baixo Açu. A não ser o açude “Lima Campos” (58.290.000 m³),
cuja capacidade intrínseca de irrigação não excede 500 hectares,
mas que, dominando completamente as várzeas do Baixo Salgado, em uma extensão de 10.000 hectares, receberá as águas do
Orós, por um túnel, já construído, e teve os seus canais iniciados
para irrigação de 5.000 hectares efetivos; as obras construídas
até o momento,no sistema do Jaguaribe, inclusive o tradicional
“Cedro”, em Quixadá (125.694.000 m³), não têm nenhuma significação sensível para as áreas-problema cujo aproveitamento
constitui o objetivo essencial do sistema; além das várzeas do
Salgado, já mencionadas, 15.000 hectares brutos nas várzeas do
Iguaçu, a montante de Orós, e cerca de 130.000 hectares nas
várzeas do Baixo Jaguaribe e do Baixo Banabuiú, entre Boqueirão do Cunha e Passagem das Pedras.
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O mesmo se poderá dizer do chamado sistema do Acaraú,
cujas, áreas-problema, grosseiramente avaliadas em 50.000 hectares, não foram ainda objeto nem mesmo de um reconhecimento cuidadoso. Nesse sistema, entretanto, é grande a concentração
de obras de açudagem, algumas de máxima utilidade, e a difusão
da obra de cooperação que ali tem encontrado campo excelente
vem contribuindo para melhorar grandemente as condições regionais da resistência à seca.
No sistema do Apodi, ou Mossoró, menos dotado até agora, os principais núcleos de terra irrigável reconhecidos se estendem, ao longo do rio, de uma légua a jusante de Mossoró,
onde começam os terrenos sujeitos à influencia da maré, e Salgados, até 80 quilômetros a montante. Incluindo as várzeas a
serem cobertas pelas águas do açude previsto em “Passagem
Funda”, onde terminam os terrenos irrigáveis identificados, a
área total não chega a atingir 20.000 hectares. O sistema, dadas
as características das principais obras de açudagem ali estudadas, será principalmente constituído de grandes açudes de vazantes, como já tive ocasião de dizer. Serão obras utilíssimas,
relativamente baratas, grandes abrigos para a seca, mas cuja
construção é dificultada no momento pela ocupação das várzeas
a inundar por extensos carnaubais.
O rio Piranhas passa a denominar-se Açu, no seu baixo
curso. Os sistemas do Alto Piranhas e Baixo Açu correspondem,
assim, à mesma bacia hidrográfica.
A área bruta das várzeas de Souza, extensa planície marginal do rio Piranhas e do seu afluente, o rio do Peixe, é de cerca
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de 20.000 hectares, 10.000 ou 12.000 dos quais efetivamente
aproveitáveis. É a área-problema do sistema do Alto Piranhas. Já
construído o “Piranhas” (255.000.000 m³) , obra de acumulação,
e o “São Gonçalo”, 20 quilômetros a jusante, que domina diretamente as várzeas e, acumulando 46.000.000 m³, e a obra de
derivação do sistema, estão os recursos d’água superficial deste
praticamente esgotados, e são suficientes para garantir a irrigação de uma área não superior a 5.000 hectares efetivos. O “Piranhas”, projetado, em 1921, para acumular 600 milhões, não sangrou ainda, com a capacidade reduzida, desde a sua conclusão,
em 1936, enquanto já tenha estado por diversas vezes, na iminência de sangrar. “Pilões”, projetada em 1921 para 120 milhões, para não inutilizar a estação hidroelétrica de “Brejo das
Freiras”, teve a capacidade reduzida para 13 milhões. É, como
seria em qualquer hipótese, essencialmente, um excelente açude
de vazantes.
A rede de irrigação construída já domina uma área bruta de
5 mil hectares e poderá ser prolongada, quando for julgado conveniente.
A solução para o aproveitamento, senão integral, pelo menos em maior extensão, das várzeas de Souza, parece ser a indicada pelo engenheiro Luiz Vieira: uso do lençol freático, abundante em certos pontos da várzea, o que será facilitado, já agora,
pela energia gerada no conjunto “Curema-Mãe D’água”.
O grande núcleo de terras irrigáveis do Baixo Açu está situado nas proximidades da cidade de Açu. Estende-se a partir de
Caixa de Guerra, 6 quilômetros a montante dessa cidade até as
126

www.colecaomossoroense.org.br
proximidades de Pendências, já perto da foz, e onde a influência
das marés torna absolutamente inaproveitáveis os terrenos; em
Caixa de Guerra fora projetada, no período 1921-23, a barragem
de derivação. A partir de Barro Branco, 50 quilômetros a montante de Caixa de Guerra, já começam entretanto a alagar-se as
várzeas. É uma parte secundária da bacia de irrigação, ainda não
estudada, e onde serão disponíveis, no máximo, uns 10.000 hectares brutos.
A bacia a jusante de Caixa de Guerra, isto é, o núcleo principal das terras irrigáveis foi objeto, recentemente, não só de
estudos topográficos definitivos como de levantamento agrológico e cadastral realizado pelo Serviço Agroindustrial do
DNOCS os quais abrangem todas as áreas disponíveis até os
limites do tabuleiro cristalino, não aproveitável para irrigação.
Uma primeira indicação dos estudos agrológicos e cadastrais retrata a participação dos carnaubais e dos leitos de lagoas,
rios e riachos na área levantada (33.929) hectares.
Área com carnaubal
Área sem carnaubal
Lagoa, rios e riachos

10.767
16.678
6.484
33.929

Da área ocupada por carnaubais, 64% correspondem a carnaubais densos ou muitos densos, e carnaubais pouco densos já
contam em torno de 1.500 palmeiras por hectare.
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O levantamento agrológico só foi feito com detalhe para
uma área de 4.652 hectares, que serviria para se aquilatar do
conjunto da bacia.
Foram encontrados nove tipos de solo: aluvião fluvial,
aluvião argiloso, aluvião silicoso, aluvião salgado, areiusco,
areicusco vermelho, massapê de tabuleiro cristalino, este último
em manchas isoladas, dentro da área levantada; são os tipos de
solo habituais nos vales dos rios do Nordeste.
Desses tipos, só o massapê de tabuleiro e o tabuleiro cristalino, encontrados em porcentagem ínfima na área levantada
com detalhe, podem ser considerados maus (de 3ª e 4ª classe
respectivamente); o areiusco vermelho, entretanto, que ocupa
34% dessa área, de excelentes qualidades físicas, pode ser considerado, sob o ponto de vista químico, como solo pobre, e para
ser convenientemente explorado com irrigação necessitará de
adubação apropriada. É a palavra dos agrônomos e técnicos de
solo que nos coloca muito longe das generalizações apressadas
dos terrenos indiscriminadamente fertilíssimos das bacias de
irrigação.
Crandall, em 1915, já havia vinculado a construção dos
açudes “Curema” e “Mãe D’água” à irrigação do Baixo Açu. As
duas obras, intercomunicadas, arcumularão, em conjunto, 1.358
milhões de metros cúbicos, e poderão fornecer, atravessando os
períodos de depleção característicos da região semi-árida, uma
descarga anual de 286 milhões de metros cúbicos, correspondente à descarga média regularizada permanente de 9,10 m³/seg. e a
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uma descarga média regularizada de semestre seco, de 18,20
m³/seg.
Se admitirmos 10% de perdas, na adução de 220 quilômetros pelo leito saturado e encaixado no cristalino do Piranhas, o
que observação já feita com as descargas do “Curema” permite
aceitar, com segurança, nada menos de 250 milhões de metros
cúbicos d’água serão levados anualmente até “Caixa de Guerra”.
É pouco provável, mesmo deixando de considerar a ocupação atual de grandes extensões pelos carnaubais, que, em
qualquer tempo, a área efetivamente irrigada no Baixo Açu chegue a atingir os 25.000 hectares que esse volume d’água poderá
irrigar.
“Curema” está concluído. “Mãe D’água” deverá ser terminado em 1952.
A construção destas duas obras reduz a funções simplesmente regularizadoras os grandes açudes do programa de 192123, das bacias do Seridó e do Espinharas: “Gargalheira” (200
milhões), “Parelhas” (180 milhões) e “Serra Negra” (400 milhões) – obras de vazantes, sem bacias de irrigação própria, e
que inundariam terrenos preciosos em região paupérrima de
boas terras.
Atendendo a isso, foi reduzido para 71 milhões, correspondentes a uma descarga média do rio represado, a capacidade
do “Gargalheira”, no momento me construção. Os demais poderão ser substituídos, com vantagens, em sua função regularizadora, pela multiplicação de obras menores nas respectivas bacias.
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Enquanto isto, serão aproveitados de preferência os terrenos não inundáveis da várzea, ou será, quando indispensável,
providenciada a proteção de áreas melhoradas por meio de diques.
De qualquer maneira, a construção de uma barragem de retenção de cheias em Barra do Oiticica, sobre o próprio rio Açu,
e a 67 quilômetros apenas a montante de “Caixa de Guerra”,
seria solução mais própria que a oferecida por aqueles açudes. A
obra já reconhecida acumularia, com trinta metros de altura,
cerca de 600 milhões, para um volume de concreto de pouco
mais de 200.000 m³, e poderia fornecer concomitantemente
energia ao baixo vale e servir de obra de regularização sazonal,
para irrigação, da descarga das turbinas do conjunto CuremaMãe D’água.
A ocupação atual por carnaubais de grande parte das terras
irrigáveis do Baixo Açu, como a distribuição das terras ocupadas, desaconselha a construção imediata, em sua integridade, da
rede de gravidade do sistema. Tudo indica, entretanto, a conveniência de iniciá-la quanto antes, já agora a partir de Poças, 42
quilômetros a montante de “Caixa de Guerra” e onde um travessão de rocha permitirá construir obra de derivação muito simples, de concreto, que dominará todas as terras irrigáveis do sistema, inclusive as que seriam inundadas pela represa projetada
em “Caixa de Guerra”.
Enquanto isto, será iniciada imediatamente a irrigação por
elevação mecânica em terrenos não inundáveis, aproveitando as
águas do lençol freático abundante, cinco metros apenas abaixo
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do terreno natural, solução que já vem sendo ali praticada, na
ilha do Sacramento, onde existe uma pequena instalação experimental do Ministério da Agricultura, além de algumas instalações menores, de iniciativa particular. Uma instalação central
diesel-elétrica, de 500KW, 2 unidades de 250KW, fornecerá
com segurança energia para irrigação de 1.500 hectares, será o
ponto de partida, e poderá ser aumentada, à proporção que for
necessário, enquanto se constrói a rede de gravidade. O plano
inicial, modesto, é esquematicamente muito simples; implica,
entretanto, na aquisição prévia, pela União, da área necessária
ao seu desenvolvimento. Numa metade dessa área, serão construídos imediatamente os poços, canais e instalações elevatórias
indispensáveis, que serão administrados diretamente pelo Departamento, arrendados os terrenos irrigados, em lotes de 2 a 3 hectares, a famílias pobres; na outra metade, dividida em lotes de 10
a 15 hectares, as instalações serão feitas progressivamente à
medida que forem sendo retransmitidos os lotes, com as limitações do domínio indispensáveis e sob a condição de construir o
proprietário, por cooperação, as obras e instalações necessárias a
seu aproveitamento. Fora disso, a única solução será fazer a instalação central e redes de distribuição de energia e aguardar que
os proprietários se resolvam a aproveitá-la.
No sistema do Baixo Açu, já dispomos, praticamente, de
tudo o que se pode esperar da construção do açude Orós e das
obras essenciais de acumulação e regularização do denominado
sistema do Jaguaribe, sem consideração da rede de irrigação
correspondente, e sem que se tenham adotado as providências
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legislativas capazes de garantir o aproveitamento das áreas irrigáveis para os fins econômicos e sociais que justificam o seu
melhoramento; a situação em que nos encontramos no primeiro
sistema não é de natureza a considerar dispensáveis aquelas providências, antes mostra serem elas urgentemente necessárias. A
menos que nos queiramos deixar iludir, à consideração do aproveitamento futuro das áreas-problema, e ao necessário planejamento, pelo menos em suas linhas essenciais, deve ser condicionada, inabalavelmente, a construção relativamente simples das
grandes obras de acumulação e regularização requeridas para
esse fim. O justificável anseio pela construção imediata dessas
obras é, enquanto não atacadas, uma arma poderosa para dominar os interesses dos que se opõem às providências que facilitarão, no futuro, a sua plena utilização. Empreendê-las, com a
justificativa imediata de formas secundárias do aproveitamento,
é fugir ao ponto crucial do problema, é relegar para outra geração suas dificuldades maiores, é deixar de usar, na melhor oportunidade, uma arma inestimável.
No caso de Orós, uma dessas funções secundárias geralmente invocadas é a alimentação do lençol freático abundante
do Baixo Jaguaribe, o que permitiria o desenvolvimento, ali, da
irrigação por elevação mecânica. Parece indiscutível que as formas naturais de alimentação desse lençol são suficientes para
garantir, sem risco, a irrigação inicial de uma grande área de
terras não inundáveis ou protegidas por diques. E é duvidoso
que a simples perenização do rio, na escala em que pode ser
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efetivamente realizada, possa contribuir de modo ponderável
para aumentar essa possibilidade.
Estudos topográficos do Baixo Jaguaribe só agora estão
sendo realizados; só agora, por outro lado, foi possível iniciar o
estudo agrológico da maior área irrigável contemplada no grande sistema, e onde, mais do que no sistema do Baixo Açu, a
ocupação de grandes áreas por carnaubais limita, pelo menos
por algum tempo, as possibilidades do aproveitamento com irrigação.
Nos grandes sistemas será possível aproveitar, presumivelmente, uma área efetiva de cerca de 200.000 hectares, as melhores terras dos três Estados mais flagelados, e que, irrigadas e
colonizadas, poderão garantir em condições de vida razoável,
direta e indiretamente, uma população efetiva de cerca de
400.000 pessoas.
Tomamos a densidade de duas pessoas por hectare, duzentos habitantes por quilômetro quadrado, quando a admitida nos
Estados Unidos e no México é de 1 pessoa por hectare e, no
Egito, 6 pessoas por hectare cultivados com irrigação. O clima
tropical e nível de vida mais modesto permitirão, acredito, dobrar a capacidade de sustentação admitida nos dois primeiros
países citados. As condições do Brasil, onde existem vastas
áreas a colonizar, não justificaram que se adotasse, para o irrigante nordestino, um padrão de vida de felá.
Admitido que estivessem, hoje, irrigados, efetivamente, os
200.000 hectares utilizáveis nos grandes sistemas, o valor anual
da produção correspondente seria, na base do que se vem verifi133
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cando nos sistemas em exploração, perto de Cr$ 550.000,00,
43% do valor total da produção de 1.484.000 hectares ocupados,
em 1946, com as principais culturas agrícolas, nos Estados do
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.
Essa produção, e mais a estabilização da vida de 400.000
almas são um objetivo, na verdade digno de grandes esforços, e
parecem justificar que se chame mutiladora qualquer solução do
problema do Nordeste que não inclua a construção dos grandes
sistemas.
Não se deve, entretanto, apesar disso, sobreestimar o valor
dos sistemas no conjunto das obras de combate às secas. As
principais áreas a irrigar estão muito próximas do litoral, e constituirão, uma vez estabelecida ali a irrigação, zonas de vida estabilizada, policiada, e não campos de concentração, ou refúgio de
massas humanas flageladas.
Dos 4 milhões de habitantes que vivem, hoje, dentro do
polígono das secas, só nos três Estados apenas 10% estarão a
eles diretamente vinculados.
O melhoramento das condições de vida do restante da população, influenciado embora sensivelmente pelas formas secundárias de utilização dos sistemas, com as vazantes dos seus
grandes açudes, com as indústrias que a energia neles gerada
poderá fomentar, com as maiores facilidades que a perenização
dos cursos d’água oferecerá à criação, dependerá principalmente
da grande obra extensiva de açudagem e mesmo de irrigação,
que será preciso fomentar, e do aproveitamento racional dos
recursos naturais resistentes à seca.
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RECURSOS NATURAIS RESISTENTES À SECA
A influência do açude transcende, no Nordeste, os limites
das formas diretas da utilização da obra; projeta-se sobre a vida
da região como sombra tutelar.
Seja-me permitido transcrever, nesse sentido, o que, em
trabalho ainda inédito, escreveu o agrônomo José Guimarães
Duque, Chefe do Serviço Agroindustrial do Departamento de
Secas, homem do sul que vem dedicando coração e espírito à
solução do problema do Nordeste:
“O valor produtivo do açude não pode circunscrever-se
somente nas vazantes, nas irrigações e na pesca; é muito mais do
que isto: é uma garantia, na seca, de toda a vida animal que pulula em torno. É o açude que permite a exploração da terra seca.”
“Esta função da açudagem nuca foi analisada. As vazantes,
as lavouras irrigadas e a pesca, cuja produção já é enorme em
todos os açudes apesar de não ter sido ainda suficientemente
apreciada em números, são os frutos mais imediatos da açudagem, porém não são os únicos. Os estudos de plantas da terra
seca, como a oiticica, a favela, a carnaúba, o pinhão-bravo, o
pega-pinto, o mata-pasto e outros, somente foram e estão sendo
realizados porque a açudagem tornou a vida possível no sertão,
porque o açude criou um clima cientifico de estudos locais, porque o açude permitiu a conquista da terra seca. Estas plantas
industriais, xerófilas, proporcionadoras de grandes riquezas, não
são culturas para bacia de irrigação, elas bastam-se com as chu135
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vas caídas, elas são áreas acrescentadas pelo açude sem gastar
uma gota d’água do reservatório.”
“Ninguém poderá predizer a quantidade de gado criado e
engordado, fartamente, com os fenos de forrageiras nativas,
aproveitados, que outrora desconhecidos, estão agora sendo estudados em São Gonçalo.”
“O sertanejo de hoje não pode avaliar o efeito da seleção
das plantas no rendimento futuro, o valor do cruzamento dos
vegetais na resistência contra as pragas e as moléstias, o alcance
do cruzamento acompanhado de seleção na obtenção da raça
bovina produtiva própria para o clima seco. É cedo ainda para a
grande massa da população letrada e iletrada compreender o
significado da grande obra que ainda está nos alicerces.”
“Estas áreas serão prolongamento dos açudes e talvez elas
não pudessem existir se a represa não permitisse o estudo da
flora xerófila e seu aproveitamento, se o açude não fornecesse
elemento para o técnico viver no sertão, observando, sentindo,
acompanhando, verificando tudo de útil que a natureza chamada
agressiva oferece ao homem.”
“A exploração de minerais raros, estratégicos, tornou-se
possível porque o açude forneceu água para o seu beneficiamento, para os homens e animais empregados na extração e porque,
enfim, o açude forneceu alimentos na forma de cereais, peixe e
forragens. Pelas razões expostas acima a área de influência produtiva do açude não tem limites, e ela não poderá nunca ser medida.”
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A longa transcrição a que fui levado projeta uma luz muito
viva sobre o problema do Nordeste, delineando os característicos de sua autonomia. O problema é único, e não se compadece
com símiles apressados e perturbadores. Não é o problema do
vale do Nilo, apertado entre dois desertos. Não é o problema das
zonas áridas dos Estados Unidos, de terras conquistadas e colonizadas pela irrigação. O açude, no Nordeste, é um multiplicador de “tudo de útil que a natureza chamada agressiva oferece ao
homem”, e que é, e será sempre, o grande elemento de estabilização da economia da região.
O algodão mocó, a carnaúba e o licuri, a oiticica, o caroá,
o agave, as inúmeras espécies de coquilhos, o angico e outras
taniferas, a lã de seda, as macambiras, as oleaginosas silvestres,
as cactáceas, esses monstros de agressividade vegetal, as forrageiras nativas, gramíneas, arbustivas ou arbóreas, os minerais
raros – como o açude, o poço, a estrada, o silo, o fenil, a escola
– são armas poderosas na luta contra a seca, armas que a ciência
e a indústria tornarão, dia a dia, mais eficientes, e para cuja utilização crescente a simples facilidade de crédito agrícola abrirá
amplíssimos horizontes, e a geração de energia nos açudes, e
onde possível a energia de Paulo Afonso criarão extraordinárias
oportunidades.
Do que poderão valer para a economia da zona semi-árida
os vegetais resistentes à seca é um exemplo expressivo o resultado da rápida expansão da cultura do agave do Estado da Paraíba. O movimento de exportação das fibras dessa valiosa amarilidácea, de 40 toneladas, em 1940, já atingia, em 1947, 16.484
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toneladas, no valor de Cr$ 105.454.000,00, e concorreu com
perto de Cr$ 150.000.000,00 em 1948, para vitalização da balança comercial do Brasil. Os números citados tomam relevo
mais acentuado se considerarmos que o valor, no momento, da
produção anual dos 40.000 hectares irrigáveis pelo açude
“Orós”, tomando-se por base o produto médio do hectare irrigado, nas bacias em exploração, não chegaria a atingir a Cr$
120.000.000,00.
A cera de carnaúba – há menos de 40 anos apenas ínfimo
elemento de consumo doméstico, através de sua contribuição ao
fabrico de velas para iluminação caseira – chegou a atingir, na
última guerra, o preço fabuloso de Cr$ 1.200,00 por arroba. Sem
consideração dessa situação extrema e acidental, as suas múltiplas e crescentes formas de utilização e conseqüente valorização
no mercado mundial, já levavam Martins Napoleão a reconhecer, em 1942, em contraste com a tradicional “civilização do
couro”, em que se desenvolveu a economia do Nordeste, e a cuja
influência se assentaram os costumes regionais mais típicos, o
surto, nas áreas de carnaubais, de uma nascente “civilização da
cera”, cujos pontos de contato com o ciclo de ouro da borracha,
na Amazônia, procurou acentuar.
A ânsia de valorização e a especulação, que estimularam
as grandes plantações da “hevea” no Extremo Oriente, fechando
praticamente o ciclo econômico da borracha amazônica, ameaçam, já agora, a cera da carnaúba com sucedâneo sintético, sem


O Piauí e o Nordeste – (Diário Oficial do Estado do Piauí, de 3/05/1942.)
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embargo do que continua ela a representar um grande valor econômico resistente à seca.
Estudos realizados no “Instituto José Augusto Trindade”,
em S. Gonçalo, e observações da densidade dos carnaubais no
Baixo Açu, também feitas pelo serviço Agroindustrial, permitem-lhe estimar ao preço de Cr$ 20,00 o quilo, ou Cr$ 300,00
por arroba, em Cr$ 4.500,00, em termo médio, a renda bruta de
um hectare ocupado com carnaubeiras adultas, e em Cr$
2.250,00 a renda liquida correspondente.
Compreende-se, assim, perfeitamente, que não seja interessante, pelo menos no momento, substituir, nas bacias de irrigação, a carnaúba por outras culturas; entende-se, por outro lado, a razão de não se construírem açude, de outra maneira sugestivos, mas cujas águas inundariam extensos carnaubais.
Acentuo, aqui, que a carnaúba ocupa, nas bacias de irrigação, extensas áreas que, muitas vezes, por sua extrema alcalinidade, não comportariam, de fato, outras culturas, o que exalta
ainda o valor dessa extraordinária palmeira, cujo estudo merece
a mais carinhosa atenção.
Sobre o plantio racional da carnaubeira, aconselhada por
Preston James, juntamente com o da mamona e da oiticica, como “uma das mais promissoras possibilidades da região”, esclarece Martins Napoleão, focalizando o caso especial do Piauí,
onde é mais abundante e generalizada a palmeira: “O plantio
racional da carnaubeira ainda não conseguiu generalizar-se, embora o seu custo medíocre e a possibilidade de fazer-se em todos
os terrenos secos.”
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“Há talvez nisso um pouco de fatalismo brasileiro: a demora da colheita (em menos de 6 anos, a carnaubeira não dá
pó), a incerteza quanto à instabilidade dos preços e o temor de
um sucedâneo, que feche os mercados estrangeiros, são causas
da falta de iniciativa.”
“Além disso, nenhuma organização racionalmente protetora – a exemplo de vários institutos, como o do café, do cacau, do
pinho, do mate – veio amparar o valioso produto do Nordeste,
colhido e tratado à rotina, quer para lhe melhorar a qualidade,
racionalizar a extração e o plantio, quer para lhe oferecer condições de estabilidade em preço e mercado.”
Do Piauí à Paraíba, as indústrias de óleo de oiticicas dão,
por ano, mais de cem milhões de cruzeiros ao Nordeste.
Secular e selvagem, a oiticica produz grandes safras em
um ano, para durante um ou dois ano nada produzir, o que tem
entravado o desenvolvimento daquela indústria, conquanto o
óleo de oiticica seja considerado superior ao do tungue, como
secativo.
Estudos iniciados em S. Gonçalo, em 1937, pelo Serviço
Agroindustrial do DNOCS, já permitem afirmar, hoje, que não
se deve pensar em plantação industrial da oiticica sem a seleção
de matrizes e sem a enxertia, e facultam meios seguros para o
estabelecimento de grandes bosques capazes de garantir o sucesso da indústria do excelente óleo secativo nacional. É um outro
campo aberto à iniciativa, sempre presente, do nordestino.
Do algodão mocó, cujo valor como subsidiário da obra
contra a seca, é estudado com muita objetividade em excelente
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artigo do engenheiro Thomaz Pompeu Sobrinho(), citaremos
apenas alguns dados constantes desse artigo: a safra de algodão
do Ceará, onde predomina o algodão herbáceo, foi, em 1932,
10% apenas da melhor verificada no decênio anterior; num
campo de mocó, de propriedade do autor do artigo, a produção
do ano de seca teria sido 75% da melhor produção do decênio;
avalia, assim, o engenheiro Thomaz Pompeu Sobrinho em 60%
no mínimo da melhor safra do decênio a que teria o Ceará, naquele ano, se apenas se cultivasse ali algodão mocó.
O valor da fibra e a resistência às pragas e à seca, do algodão mocó, compense largamente o menor rendimento por hectare, e justificam plenamente que se estimule a sua maior expansão pela região semi-árida.
Não continuaremos o exame de riqueza xerófila da região.
Na cultura generalizada das fibras, por todo o Nordeste, na sua
industrialização total, desde o cordame até à tecelagem e sacaria
e à produção de pasta, celulose e papel, aproveitando para isso,
também, a inesgotável fonte de matéria-prima, constituída pelas
macambiras; na exploração racional e sistemática de todas as
suas oleaginosas nativas e cultivadas, industrializadas na produção de óleos comestíveis; na multiplicação de açudes e redes de
irrigação e de poços, dando água, e suplementando a alimentação humana e animal, perenizando os rios, garantindo os rebanhos, amenizando a paisagem, civilizando, criando o espírito de
() O algodão como subsidiário das Obras Contra as Secas, Boletim da Inspetoria de Secas.
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associação, despertando iniciativas, abre-se para o Nordeste uma
perspectiva, senão de riqueza, pelo menos de estabilidade, de
bem-estar, que é o objetivo último das obras ali realizadas e a
realizar.
A natureza do problema exige antes do mais que essa obra
seja extensiva, multiplique os pontos de apoio à exploração da
terra seca com os produtos da terra seca; não torna, entretanto,
dispensável o aproveitamento das maiores possibilidades que a
região oferece de utilização dos seus recursos d’água; impõe,
antes, esse aproveitamento, que, esgotando os meios de corrigir
a natureza, que a ciência e a arte do engenheiro nos oferecem,
completa o quadro de transformação do Nordeste.

AS PERSPECTIVAS
Brunhes considera o homem uma força natural, um dado
geográfico fundamental, e sua distribuição na superfície da Terra, mercê de contingências históricas e econômicas, qualquer
coisa de respeitar, em principio, e difícil de modificar radicalmente.
O que se realiza, no Nordeste, é uma tentativa de adaptação da região à existência de populações que ali se estabeleceram e adensaram, e crescem rapidamente, à revelia dos obstáculos criados pela instabilidade climática.
Essa obra – amplo que é o seu sentido social e econômico
– terá de ser, racionalmente, adstrita aos limites das possibilidades efetivas de adaptação que a região oferece.
142

www.colecaomossoroense.org.br
Se consideramos, desde ponto de vista, os três Estados
mais flagelados, o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba,
tudo parece indicar que a obra neles realizável será apenas suficiente para manter em condições de razoável bem-estar e estabilidade uma população que mal poderá exceder, se tanto, a atual.
O aumento de população verificado entre os censos de
1920 e 1940, 36% para todo o Brasil, foi de 59% para o Ceará,
de 49% para a Paraíba, e de 44% pra o Rio Grande do Norte.
Estes números e as considerações anteriores revelam, nos
três Estados, um extraordinário viveiro de bandeirantes, para a
colonização pacifica e progressiva, do Maranhão, essa excepcional e esquecida zona de transição, da Amazônia, da bacia do S.
Francisco, do Brasil central, e que, como hoje, poderão concorrer, com o seu trabalho, sua energia, e seu espírito de iniciativa,
para o desenvolvimento das amplas possibilidades do Sul. É
uma função das raças fortes, que transbordam os limites e um
ambiente geográfico estreito para as suas possibilidades de expansão, e que, num Nordeste de vida estabilizada pela açudagem, pela irrigação, pelo aproveitamento racional de todos os
seus recursos naturais, não oferecerá ao Brasil uma procissão de
homens famintos, mas um exército de trabalhadores capazes e
organizados. É, por outro lado, uma fatalidade geográfica e econômica, a que não se poderá fugir, a menos que se queira tornar
insolúvel o problema da seca…
Os efeitos da obra até o momento realizada pelo Departamento de Secas, quaisquer as suas deficiências, já se fazem sentir poderosa e intimamente em todos os aspectos da vida social e
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econômica do Nordeste. As estradas, na sua missão civilizadora,
baniram do sertão as correrias e as angústias do cangaço. Do
Piauí à Bahia, deram unidade econômica a toda uma vasta região. Fizeram surgir novos núcleos de população; deram vida mais
intensa aos existentes; aproximaram do litoral o homem da caatinga; e estão levando ao sertanejo, progressivamente, as luzes e
o progresso da civilização litorânea.
Açudes, núcleos de irrigação, e poços, marcando aqui e ali
a paisagem, e que também assinalam, multiplicados por toda
parte, principalmente no Ceará, no Rio Grande do Norte e na
Paraíba, a ação construtiva do Departamento, contribuem crescentemente para levantar o padrão de vida do nordestino, e para
defendê-lo contra os piores efeitos da seca.
É uma obra em andamento, cheia de possibilidades potenciais, mesmo dentro do já realizado, e que é preciso levar adiante com energia, prudência, discernimento e orientação.
A Constituição de 1946, fixando o pensamento e o sentimento dos brasileiros, garantiu, em seu artigo 198, recursos financeiros para seu prosseguimento:
“Art. 198. Na execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada seca do Nordeste, a União despenderá, anualmente, com as obras e os serviços de assistência econômica e
social, quantia nuca inferior a três por cento da sua receita tributária.
§ 1.° Um terço dessa quantia será depositada em caixa especial, destinada ao socorro das populações atingidas pela calamidade, podendo essa reserva, ou parte dela, ser aplicada a juro
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módico, consoante as determinações legais, em empréstimos aos
agricultores e industriais estabelecidos na área abrangida pela
seca.
§ 2.° Os Estados compreendidos na área da seca deverão
aplicar três por cento da sua renda tributária na construção de
açudes pelos regimes de cooperação e noutros serviços necessários à assistência das suas populações”.
A regulamentação desse dispositivo constitucional, já iniciada com a sanção da Lei n.° 1.004 de 24 de dezembro de 1949,
da iniciativa do brilhante representante do Ceará, Deputado Paulo Sarasate; a adoção de uma legislação conveniente sobre o
aproveitamento das terras irrigáveis, já em estudo no Congresso
Nacional e a reorganização em bases autárquicas do atual Departamento de Secas, cujos estudos também estão sendo ultimados, são providências correlatas indispensáveis ao prosseguimento harmônio e eficiente da obra de combate à seca.
Realidade que se tornem, estarão afastados, com efeito, os
principais entraves que se oferecem ao desenvolvimento dessa
obra, que, pela sua complexidade, pelo campo de dispersão que
apresenta, pelos estudos e pelo planejamento cuidadoso que exige, não se compadece com as incertezas, as flutuações, as improvisações, as surpresas, que as discriminações orçamentárias
anuais oferecem.
Realidade que se tornem, terá o povo brasileiro, teremos
todos nós, oportunidade de melhor servir a valiosa gente do
Nordeste, e de criar no teatro das maiores calamidades que a
natureza do nosso País, oferece, um ambiente de estabilidade, de
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bem-estar, de segurança, que honre o nosso esforço, que estreite
os laços de solidariedade humana, política e econômica que nos
unem, e que contribua poderosamente, como pode e deve contribuir, para maior engrandecimento do Brasil.
Senhor presidente;
Prezado Consócios, Exmas. Senhoras, meus Senhores.
Em meu nome, e em nome dos dedicados e valorosos
companheiros, que, sol a sol, estão prosseguindo a obra da redenção do Nordeste, agradeço a oportunidade e honra dessa exposição e a gentileza da atenção com que foi ouvida.
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HOMENAGEM AFETUOSA A
JOSÉ BONIFÁCIO CÂMARA
TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL
MEMÓRIA

SOBRE A CONSERVAÇÃO DAS MATAS E
ARBORICULTURA COMO MEIO
DE MELHORAR
O CLIMA DA PROVÍNCIA DO CEARÁ

Atualização ortográfica de Raimundo Soares de Brito
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AO LEITOR
Escrevendo alguns artigos para o periódico CEARENSE
sobre a necessidade de fazer parar o pernicioso sistema da devastação das matas e a conveniência de tentar-se a arboricultura, como meio de preservar a província do flagelo das secas, já
tão freqüentes, não pretendíamos reduzir à forma de uma memória regular nossa idéia a este respeito. Mas parecendo-nos
depois de alguma utilidade reunir esta série de artigos em um
folheto para distribuir com os nossos agricultores e criadores,
assim o fizemos; e sem alterarmos o que foi publicado no CEARENSE, oferecemos ao público, levados unicamente do sincero
desejo de convencermos aos nossos patrícios das verdades que
aqui anunciamos, verdades incontestáveis bebidas em fatos autênticos e na autoridade de sábios respeitáveis.
Desculpe-me o leitor a audácia de tratarmos de um assunto que não é de nossa profissão, pelo que somos dignos de indulgência.
Também não é a gloria a que aspiramos, menos a pretensão de parecermos versados em ciências, cujos livros apenas
lemos por curiosidade; mas, unicamente, o desejo de ser útil à
nossa província a cujo prosperidade dedicamos todos os nosso
esforços.
Fortaleza, dezembro de 1859.
T.P. de S. B.
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A NECESSIDADE DA CONSERVAÇÃO
DAS MATAS
E DA ARBORICULTURA.
I
Destruir as matas que cobrem os cinos e os lados das montanhas é preparar para as gerações futuras duas calamidades: a seca e a falta de combustível.
BARÃO DE HUMBOLDT

I
Por vezes temos chamado a atenção dos habitantes, desta
província, e dos poderes públicos para os terríveis efeitos da devastação de nossas matas, que a ignorância, e, sobretudo, o egoísmo e
indiferença para com as gerações futuras vão todos os dias reduzindo, e quase aniquilando.
Inútil Cassandra: Debalde havemos demonstrado com os
princípios da ciência, como a autoridade dos sábios, com a experiência de outros países, e até com a nossa própria, que o pernicioso
sistema de loteamento das matas, o incêndio dos campos no sertão,
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apressarão o termo de completa ruína de nossa terra, e deixarão a
nossos vindouros solidões e ruínas, e uma maldição eterna à nossa
memória. Semelhante aos Israelitas, no deserto, cuidamos somente
do dia de hoje, amanhã cairá o maná do céu!
E mais inconseqüente que os selvagens da Lusiana que cortavam a árvore para colher o fruto, mas mudavam de um lugar para
outro, nós inutilizamos a terra, esterilizamos suas fontes de produção, sem arredarmo-nos do solo.
Entretanto, não cessaremos de levantar nossa fraca voz em
prol desse magno interesse de nossa sociedade; sentimos prazer em
cumprir esse dever que a geração futura há de ao menor agradecer.

II
Dois males assinalam o eminente sábio alemão, que há pouco
deixou de ilustrar o mundo, como conseqüência da destruição das
matas: a seca e a falta de combustível.
Ainda um terceiro cumpre adicionar: a impureza atmosférica.
A unidade atmosférica (diz o sábio naturalista, autor dos Efeitos da destruição das florestas sobre o clima físico) exerce o principal papel entre os agentes cuja ação constitui o poder do clima. A
influência que ela exerce sobre os corpos orgânicos modifica a da
temperatura, e mesmo troca inteiramente seus efeitos.
“É só ela faz diferir em todas as cousas a Lusiana da Pérsia,
as Savanas Americanas dos desertos da África. É a diminuição da
secura do ar pela evaporação das fontes, que faz nascer a vegetação, e vida nos Oásis, que a Providência parece haver formado para
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o viajante no meio das areias áridas da Líbia; e é pela falta de umidade das altas camadas atmosféricas, não menos que pelo abatimento de sua temperatura, que os platôs, elevados dos dois hemisférios, são feridos de esterilidade eterna”.
É, portanto, a maior ou menor unidade de que se satura a atmosfera de um país que caracteriza sua climatura. A umidade, porém, resulta da evaporação das águas e transpiração dos bosques
arrancadas pela ação do calor, em forma de vapores aquosos, que
depois se condensam na atmosfera, de onde se precipitam em chuvas ou orvalho.
Logo, onde faltarem as condições para evaporação e condensação, haverá falta de umidade, por conseguinte, de chuva.

III
A natureza e a história aí estão para darem testemunho
desta verdade de ordem física, tão constante e imutável como
todas as leis da Divina Providência.
No deserto do Saara, que se estende por mais de mil léguas, nunca chove; porque nesse vasto oceano de areias e rocha
viva nem há lagos e nem bosques, de onde o calor arranque vapores que se condensam, e se resolvam em chuva.
No extenso deserto de Chamo, ou Gobi, ao noroeste da
China, própria do platô da Mongólia e Mandchuria, assim como
no deserto de Atacama do Peru e uma grande parte da região
Pérsia, Arábica e outros paises, também não chove pela mesma
razão.
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Pela razão inversa, isto é, por causa de grandes massas
d’água e frondosos bosques, chove constantemente no Canadá,
em todo o vale do Amazonas, do Ganges, na Senegambia e Antilhas.
E nem basta que haja num país elementos de evaporação par
chover; é preciso que as partículas, ou atmos aquosos de que o ar se
satura pela evaporação, condensem-se para resolveram-se em chuvas. Paises há em que não falta evaporação, onde todavia não chove
por falta de condensação. Assim, o Egito que é banhado a norte e
leste por dois mares: o Mediterrâneo e o Vermelho, onde por conseguinte não falta evaporação, mas onde todavia não chove por falta de
condensação, porque não tem bosques e nem montanhas frias que
atraiam esses vapores e os condensem em nuvens.
O mesmo acontece com os desertos da Cimbebasia e Sahed –
parte ocidental do Saara, banhado pelo Atlântico – e o Atacama,
banhado pelo Pacifico, onde não falta evaporação ativa; mas os vapores levantado da superfície do mar, não se condensando na atmosfera dessas regiões nuas de arvoredos, são levados pelos ventos no
estado de gasforme até pararem nas altas montanhas, como da Etiópia (Abissina), na África e dos Andes, na América, ou em um clima
frio que os condensa e resolva em chuva.

IV
A condensação se opera pelo resfriamento da atmosfera,
que resulta de causas várias, como de uma corrente de vento
frio, da irradiação das águas e principalmente das florestas.
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A evaporação das águas e a transpiração das matas, absorvendo o calórico espalhado no ar, formam em torno de si, segundo a extensão de sua superfície, um ar fresco, uma temperatura baixa, onde se condensam e pela afinidade se aglomeram os
vapores aquosos. Daqui vem o fenômeno muito conhecido dos
constantes nevoeiros nas serras, e das chuvas mais abundantes
nas montanhas arborizadas, do que nos sertões vizinhos; porque
as serras, além da elevação, estão cobertas de matas verdes e,
por conseguinte, são outros tantos focos de transpiração e condensação.

V
Se a natureza nos mostra exemplos irrefragáveis da falta
de umidade atmosférica e, por conseguinte, de seca e solidão
nos paises desguarnecidos de arborização, a história ai está apresentando tristes documentos da verdade desta lei eterna de que o
país mais fértil, abundante e rico pode ser convertido em charneca estéril e solidão inabitável se a imprudência humana o desguarnecer das matas, que fazem a condição de sua uberdade e
benignidade de seu clima.
Que regiões foram mais abundantes e povoadas que a antiga terra de Canaan (Palestina), Síria e Mesopotâmia?
E hoje, ou antes, há séculos, o que é feito desses países outrora tão férteis, que nutriam tantos milhões de habitantes? Balbeck (Heliópolis), Tadmor (Palmeira), Babilônia, Ninive, Seleucia, Setzefon, Bagdá e tantas outras cidade que bordavam o Eu153
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frates, o Tigre, o Orantes, e o Cidno desapareceram da face da
terra e em seu lugar reinam hoje a esterilidade e a solidão.
“Um povo de escravos (diz um viajante eloqüente) abre as
entranhas desta terra fecunda e só aparece a esterilidade, só brota de si o absinto e sarça! O homem semeia oprimido e dilacerado pela angústia, e não recolhe mais que lágrimas e cuidados; a
guerra, a esterilidade e a fome de mãos dadas o assaltam. . . São
os decretos irrevogáveis da justiça celeste que se cumprem.
Um Deus misterioso exerce seus incompreensíveis juízos.
Sem dúvida que um decreto e espantoso anátema alcançou estas
regiões, e, em vingança dos delitos das extintas raças, fulminou
maldição sobre as presentes.”

VI
O que o sábio Volney atribui ao castigo celeste, reportando-se ao misticismo oriental, outros atribuem à sanção providencial pela infração das leis naturais na ordem física. É a seca
que esteriliza esses países antigamente ubérrimos; e esta seca
devida à imprudência dos homens, às guerras continuas que talaram os campos, a fogos freqüentes, e à roteadura das matas que
cobriam as faldas dos montes e margens dos rios. Reduzido o
país a um vasto campo desguarnecido de matas, a atmosfera
mudou-se e as secas continuas o despovoaram.
A destruição das matas do Atlas, na Barberia, arruinou a
África do Norte, antigamente o celeiro da Itália, e que no tempo
de S. Agostinho contava 300 bispados.
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A Provença (antiga província da França), outrora tão fecunda, diz um autor, já não oferece aos olhos de quem a contempla senão vastas extensões de areias e pedras (crau d’Arles),
sulcadas periodicamente pelas torrentes dos Alpes, e várzeas
quase submergidas, formadas na embocadura do Ródano com a
terra vegetal, que, no tempo de César, cobria as planícies e montanhas dos Alobroges. (1).
“A Grécia antiga, diz Raul Rochet, era coberta de verduras
e flores. Destruíram sua florestas; e ela tornou-se árida e desolada pelas secas; os seus rios se tornaram regatos; os seus regatos
secaram”.
(1) Por curiosidade (diz o autor que citamos) subi à
montanha, em que se acha o bosque sagrado dos Druidas
cantado por Lucrécio: “Lucus erat longo munquan violatus
ab evo. . .” Hoje nem sequer se encontra ai uma arvorezinha à cuja sombra possa a gente repousar.
Mirbel (em sua Fisiologia Vegetal) confirma este pensamento dizendo:
“Rios da Grécia, cujos nomes a história conserva, desapareceram da terra.”
Parte da Itália central, principalmente os campos romanos,
estão hoje estéreis e desertos, incapazes de cultura, e destituídos
de matos até para combustível.
Por toda parte onde o machado do agricultor, ou do lenhador imprevidente tem devastado as matas, a esterilidade do ter155
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reno, a sequidão da atmosfera, o abandono e solidão dos campos
têm substituído a antiga abundância, riqueza e população.
E entre nós, dizia um ilustre sábio em Pernambuco, no seio
deste Brasil tão novo, não será à destruição das matas pelos lavradores de algodão que devemos atribuir secas terríveis, que
devastam as províncias do norte?
“Não serão essas mesmas destruições que tornaram quase
inabitáveis obra de 2.000 léguas quadradas no centro da província de Pernambuco, converteram os seus rios, no inverno, em
torrentes desordenadas, e, no verão, em compridas fitas de
areia?”
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II
“Uma só floresta demais, ou de menos, em um país, basta para alterar sua temperatura; enquanto as árvores estão vivas, atraem o frio, diminuem por sua
sombra o calor do sol; produzem vapores úmidos, que
formam nuvens e tornam a cair em chuvas tanto mais
frias, quanto de mais alto descem.”
(BUFFON)

I
No artigo precedente mostramos, por exemplos naturais e
por fatos históricos, a constância da lei eterna da natureza de que
a ausência das matas trazia sequidão à atmosfera, esterilidade
aos campos, solidão e ruína ao país.
Continuemos com o nosso estudo, autorizando, com o testemunho dos sábios que falam com a ciência e a experiência,
para fazermos mais sensível o perigo a que estamos expondo o
futuro de nossa bela província com o sistema irracional do roteamento das matas e incêndio dos nossos campos pelo sertão; e
para mostrarmos a conveniência, não só de fazer para abuso,
como de ensaiar a arborização em algumas partes ajudando a
natureza.
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II
A destruição das matas nas serras, que ocultam as fontes,
de onde descem os nossos ribeiros, traz ainda outros males além
da extinção dos mananciais.
Enquanto as matas guarnecem as faldas das montanhas,
não só as folhas e troncos das árvores são um elemento continuo
do húmus vegetal, que todos os anos se enriquece com os seus
restos, como resguardando o solo, que cobrem da ação imediata
erosiva das águas pluviais, evitam que seja sulcado, e arrastada a
terra vegetal aos vales.
Mas uma vez escalvado o monte, posto o solo em contato
imediato com os raios do sol e as chuvas torrenciais, a terra resseca-se, as águas torrenciais sulcam as encostas, abrindo profundo regos, arrancam húmus vegetal, que acarretam ao vale, e
depois às pedras, detritos da rocha, e terreno primitivo, que formam o núcleo da montanha exposta à ação erosiva do tempo.
Então o monte, em vez de verdejante, fresco e fértil, transforma-se em massas irregulares de rochas vivas, seco, estéril,
adquirindo durante o dia uma temperatura elevadíssima, que
reflete e interessa os terrenos vizinhos, concorrendo assim para
levar ao longe os tristes efeitos de sua secura; e pelo inverno,
durante as chuvas, não podendo reter ou conservar na superfície
as águas, distribuí-las ou embebê-las, precipita-as em torrentes
desordenadas sobre os campos vizinhos, causando inundações,
cobrindo-se de seixos e terras calcinadas.
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É este o resultado que talvez 50 anos mais tarde aguardam
infalivelmente as nossas belas serras de Maranguape, Baurité
etc., se nossos agricultores não mudarem de sistema.

III
Ainda agora nos jornais da Corte lemos uma interessante
memória do Sr. Dr. Pacova sobre a necessidade de uma escola
de agricultura, em que este distinto agrônomo, tratando da conservação da matas, diz o seguinte:
“Praticamente hoje a cultura como o fizeram os primitivos
povos; e, como já dissemos, o machado e o fogo são quase os
nossos únicos auxiliares.”
“As nossas belas e ricas matas têm desaparecido ante esses
dois terríveis agentes da destruição; e com elas um manancial de
riquezas acumuladas por tantos séculos.”
“Não será tempo por ventura de conhecermos que um tal
abandono pode, além da perda desses valores, trazer-nos calamidades intensas, como as secas, as inundações, a impureza da
atmosfera; e lançar-nos no maior estado de miséria e quem sabe
se talvez de aniquilamento?”
“Para que uma apreensão tão grave de nossa parte não pareça um sonho àqueles que desconhecem a influência dos matos
sobre o globo, e nem uma importância lhe ligam, somos forçados a apadrinhá-la com a opinião dos homens mais notáveis, que
têm estudado a matéria.”
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“Mr. Royer, professor de economia rural de Grignon e inspetor geral de agricultura, que importantes trabalhos sobre esta ciência o tornam recomendável, na sua estatística da riqueza agrícola
da França, diz:”
“A devastação das matas das montanhas é uma calamidade
pública e exige imperiosamente um pronto remédio...”
Mr. Dagiet, antigo prefeito dos baixos Alpes, em um importante relatório, sobre a questão, diz “ . . .Nada de mais aflitivo do
que o espetáculo das planícies, outrora compostas de terras as mais
férteis, hoje cobertas de grossas camadas de pedras arrastadas pelas
torrentes das montanhas, despidas de suas matas.”
O ilustre e sábio economista, Mr I, A. Blanqui, em uma memória apresentada à academia de ciências de Paris: Du desboisement des montagnes, tratando dos baixos Alpes, diz: “... Fenômenos de uma miséria sem nome manifestam-se em quase todos os
pontos da zona montanhosa, e a solidão ai toma o caráter de desolação e esterilidade indefiníveis.”
“A destruição sucessiva das florestas extingue em mil lugares
as nascentes e o combustível ao mesmo tempo. . .”
“Nos baixos Alpes os desastres multiplicam-se em uma progressão geométrica, à medida que despem as encostas de suas matas; as terras superiores rolam sobre os vales e a ruína dos cumes,
como dizem os camponeses, traz a destruição dos vales... Se alguma borrasca rebenta, vê-se descer das montanhas massas d’água,
que devastam o solo sem regá-lo, inundando-o sem refrescá-lo. . .”
“Imensos leitos de pedras roliças de muitos metros de espessura cobrem uma extrema superfície, cercam as maiores árvores até
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o cimo e não deixam ao cultivador uma sombra de esperança...
Dentro de 50 anos os vales de Barcelonete, d’Embraun, de Verdon,
a região chamada Devoluy, serão um deserto, que separará a França do Piemont, semelhante ao que separa o Egito da Síria.”
“As montanhas, diz Mr. Bandrilart, em sua memória sobre as
florestas, representam um papel importante da natureza, pela influência que exercem sobre a meteorologia, isto é, sobre os ventos,
borrascas, chuvas, neves, temperaturas etc. Seus efeitos tornam-se
sensíveis a grandes distâncias e benéficos, ou desastrosos, conforme estão os lugares escarpados guarnecidos ou despidos de sua
vegetação.”
“Das montanhas cobertas de matos é que nascem as fontes e
os rios que orvalham e vivificam os nossos campos. . . Elas moderam a violência dos ventos, atraem e suspendem as nuvens as quais
condensando-se, resolvem-se em chuvas... Mas se a mão imprudente do homem destrói os matos, que cingem as regiões superiores; as chuvas, não encontrando esse regulador e distribuidor providencial, formam milheiros de regos, que vão alargando-se à medida que se distanciam dos cumes, e terminam-se em profundas
borrascas... e essas águas convertem-se em torrentes devastadoras.”
“Assim, pois, da destruição das matas das montanhas resulta
o arrasamento da terra vegetal, a esterilidade dessas montanhas, a
diminuição das nascentes, o aumento das chuvas torrenciais, que
arrasando as terras inferiores, mudam vales populosos e florescentes em estéreis desertos.”
Mas, continua noutra parte o ilustrado Dr. Pacova, que nos
seja licito perguntar: - Os desastrosos fenômenos que nas antigas e
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modernas nações se têm dado, e que pelos homens mais competentes são atribuídos à destruição das matas, principalmente sobre as
escarpas, não devem merecer alguma atenção dos altos poderes do
Estado?
“Não devemos tentar alguma coisa para ampliar entre nós
uma cultura esclarecida, que tirando partido das nossas terras em
abandono, conhecidas pela denominação de cansadas, poupe os
restos das nossas florestas, para que no futuro não sejamos reduzidos a não ter madeiras para nossa construção naval, urbana e para
os nossos móveis, nem combustível para preparar nossa alimentação?!”
“Ousará alguém afirmar que a nossa existência como nação
não se acha comprometida nesta questão? Ao menos, assim, o pensamos, porque Deus ligou a existência do homem à dos vegetais
por fenômenos fisiológicos conhecidos e incontestes.”
“A decadência dos Egípcios, dos Assirios, Medas, Persas,
Gregos, Etruscos, Cartaginezes e outros nela encontra uma explicação muito plausível e natural. Além de que, por ventura, os fatos,
por assim dizermos, que se estão repetindo entre nós, não serão de
caráter tal que nos impressionem e chamem atenção para o estudo
de suas causas?”
“As secas constantes da província do Ceará; as faltas de chuvas, principalmente nas províncias do Norte, seguidas de semidilúvios que tudo inundam e devastam; os transbordamentos dos nossos rios, que tantos desastres têm causado, não terão uma ligação
intima com a existência de nossas florestas?”
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III
“As árvores, pela natureza de sua respiração e radiação de suas folhas, cercam-se
de uma atmosfera constante, fria e úmida.
Daqui vem concorrerem todos os bosques extensos para a formação das nuvens pela condensação da umidade, que sobe da terra e, por
isso mesmo, produzem a abundância das chuvas.”
B. D’HUMBOLDT.

I
Mostramos, nos artigos anteriores, pelo testemunho da natureza e da história, e pela autoridade dos sábios, que a ordem regular
das estações e estabilidades das climaturas etc. , acham-se ligadas
de um modo intimo com a persistência de certa relação entre as
partes do solo cobertas de árvores, e as que o não são, e apelandose para os antigos monumentos históricos, viu-se a influência desastrosa que exerceram as destruições irrefletidas das matas numa
grande parte do mundo antigo. Assim, foram elas, como já fizemos
ver, que transformaram em desertos inabitáveis, durante metade do
ano, as vastas planícies da Mesopotâmia e da Síria, antigamente tão
férteis e povoadas; Tebas de cem portas, Babilônia, Balbek, Palmira, em outro tempo centros de populações imensas, cobrem hoje,
com suas relíquias, desertos privados d’água e de vegetação.
163

www.colecaomossoroense.org.br

II
Ainda continuamos com a autoridade dos sábios naturalistas
para impressionarmos fortemente nossos leitores, animar os nossos
agricultores e criadores a um ensaio de arborização e de reparação
ao mal que já está desgraçadamente feito.
O ilustre patriarca da independência e distinto sábio José Bonifácio escreveu:
“Se os canais aviventam o comércio e a lavoura, não pode
havê-los sem rios; não pode haver rios sem fontes; não há fontes
sem chuvas e orvalhos, não há chuvas e orvalhos sem arvoredos.
Com efeito, da superfície dos prados e dos bosques soltam-se, de
continuo, partículas d’água e de vapores, que, sendo especificamente mais leves do que as camadas inferiores do ar atmosférico,
que tocam a superfície da terra, sobem até que tudo chegado a uma
região aérea, cuja densidade seja muito menor possam ai manter-se
em equilíbrio; então as partículas aquosas, dispersas pela atmosfera, reunindo-se umas com as outras de modo que formam gotas
mais pesadas que a porção do ar que deslocam, caem sobre a terra,
em virtude das leis de gravidade, e produzem a chuva”.
É também sabido que as árvores destilam partículas d’água
de si, e, segundo o mesmo naturalista citado, uma árvore de 10
anos espalha ao redor de si para mais de 30 libras d’água cada dia
por destilação – e um chão desabrigado de três e meio pés quadrados perde diariamente 30 onças d’água.
“A influência dos bosques (diz o Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia, em um discurso lido na sessão da academia de Medicina,
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em 30 de julho de 1835), nas estações e climas, é de tal natureza
que, em muitos países privados de suas matas, tem-se observado
uma grande alteração na temperatura: assim, em Cayena, segundo
afirma Buffon, tendo-se destruído uma pequena parte de suas vastas florestas, a temperatura de fresca, que era, tornou-se muito cálida, e seca mesmo durante a noite. Em muitos países da Europa,
segundo atesta Rauc, as estações têm-se inteiramente mudado.”
“No Brasil, consultando alguns dos nossos antigos, vimos,
também, que em algumas províncias têm havido algumas alterações no clima coincidindo com a destruição das matas.”
“Se tais são os benefícios que os bosques prestam à humanidade, se em todos os paises cultos isto tem merecido a atenção dos
grandes escritores: quando é de lastimar que, entre nós, ainda continue com todo o seu furor o bárbaro e desumano costume de cortar
e queimar os nossos preciosos bosques, a torto e a direito; e que
não tenha, até o dia de hoje, aparecido entre nós um homem de
estado assaz forte, para se opor a este prejuízo que traz após de si
tantos males e calamidades! Que pena não é ver um belo país, como o Brasil, lotado pela natureza de bosques, que produzem bálsamos divinos, frutos delicados, especiarias finas, por um obstinado desmazelo de seus filhos, tornar-se um país estéril e insalubre!
Esta é a sorte que nos espera, se quanto antes o nosso governo não
tomar providências a este respeito. A Síria, Fenícia, a Palestina,
Chypre, outrora férteis e populosos, estão quase de todo estéreis e
sem gente, pela perda de suas matas; a mesma sorte tem por diferentes vezes ameaçado diversas nações da nova Europa, se os seus
sábios governos não tivessem tomado providências adequadas.”
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“O eloqüente Buffon faz ver o vale de Montemoreney, antigamente rico e belo como o chamava Rousseau, tem-se tornado
estéril com a diminuição que suas águas tiveram pelo corte de seus
bosques. O profundo Bernardino de S. Pierre nos diz, igualmente,
que em algumas partes da ilha de França muitos regatos e rios têm
secado com o corte de suas antigas florestas. Rauch, na sua excelente obra, Regeneration de la Natureza vegetal, nos mostra também que muitas províncias meridionais de França foram sujeitas a
uma terrível seca em 1817 por se acharem os seus terrenos a descoberto com o corte de suas florestas.”

III
Recorrendo aos fatos contemporâneos e tradições de nossos
antigos neta terra tão nova ainda para experiência dos fenômenos
desta ordem, acha-se por toda parte a confirmação do principio de
que o corte imprudente das matas, principalmente das que guarneceram as faldas das montanhas e fontes dos ribeiros, tem feito diminuir as águas, nesta província, e quiçá concorrido poderosamente para as suas repetidas secas.
As pessoas que conheceram algumas de nossas serras, ainda
no principio deste século, recordam que nelas havia muito mais
umidade, mananciais, correntes d’água etc. do que presentemente.
A serra da Uruburetama há 50, ou 60 anos atrás, antes da cultura do algodão, tinha vários mananciais, cujas águas, correndo do
coração da serra, desciam até o sertão adjacente por algumas lé-
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guas. Hoje apenas a corrente do Mundaú desce até embaixo; mas já
não corre pela seca até o mar.
A cultura do algodão, que começou ali desde o principio deste século, em maior escala, fez desguarnecer as faldas de serra,
descobriu as fontes dos mananciais, e a água foi desaparecendo por
muitas partes e reduzindo aos poucos correntes que restam para
mais tarde também desaparecerem de todo.
O que aconteceu, na Uruburetama, sucedeu nas serras vizinhas desta capital, Maranguape, Aratanha, Jubaia, Acarape e Baturité, e até nos alagadiços de nossas praias.
Os contemporâneos afiançam que há 50 anos todas essas serras eram muito mais frescas, abundantes d’água, seus ribeiros corriam por léguas pelo sertão; hoje, no rigor da seca, mal descem
algumas braças além da montanha.
E por que essa mudança tão sensível e imediata? É porque a
cultura do café tem descoberto até os píncaros da serra, exposto à
ação imediata do sol os seus mananciais, que não podendo resistir à
força ativa da evaporação de uma temperatura de 35 graus centesimais, secam em pouco tempo; e, por conseguinte, a verdura que
resultava desses mananciais, e com o desaparecimento da verdura,
a frescura e umidade atmosférica, a atração, condensação dos vapores, e a chuva finalmente.
Quem viajou à Serra Grande (Ibiapaba), ainda há 30 anos, esta parte e percorrê-la hoje, notará uma diferença imensa na águas e
fenômenos atmosféricos.
Antigamente havia grandes alagadiços, pântanos paludosos,
tremendais, onde ninguém ousava penetrar, e de onde corriam todo
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ano vários ribeiros até o sertão; hoje, onde existiam esses tremendais impenetráveis, abrem-se covas para plantar mandioca, aprofundam-se cacimbas de muitos palmos para tirar água para beber!
Acabaram-se as correntes e os brejos.
Antigamente, à tarde, pela manhã até alto sol, e principalmente à noite, a névoa descia dos píncaros, ou levantava-se das
matas e brejos, e estendia-se sobre a planície e habitações, envolvendo tudo debaixo de um imenso tocado de vapor úmido.
A temperatura em todo tempo era baixa e desde as 4 horas da
tarde o frio começava a incomodar os forasteiros; hoje apenas sente-se à noite um ar mais fresco.
Com esta grande diferença climatérica, o observador também
se espantará de não ver mais essas grandes matas seculares, que
cobriam as faldas das serras e povoavam a maior parte de sua assentada, em cujos centros formavam-se esses mananciais d’água.
Quem ouviu falar em seca, na Serra Grande, mesmo nos famosos anos de 1778, 1792, 1800, 1825?
Lá nunca faltara a chuva. Hoje está quase tão sujeita à seca,
como o sertão; e partes há, em que falta até água para a bebida.

IV
Um fenômeno, a que certamente não se tem prestado bastante atenção, de graves conseqüências para a província vizinha do
Piauí, e não menos pra nós, explica-se talvez pela devastação das
matas da Serra de Ibiapaba.
Queremos falar das secas em Piauí.
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Basta lançar as vistas para a carta geográfica do Brasil, para
ver que a Serra da Ibiapaba circunda de noroeste à sueste a província do Ceará, separando-se da do Piauí por uma curva de 130 léguas, mais ou menos, desde a Timanha, na costa, até o Araripe no
jardim.
Esta montanha sem interrupção natural eleva-se a uma altura
que atinge de 3 a 4 mil palmos acima do nível do mar.
Esta serra, da qual o eloqüente Padre Vieira, que tantas vezes
atravessou, faz a mais bela descrição e põe em relevo, no seu estilo
pitoresco, suas belezas e riquezas físicas, era antigamente coberta
de matos, salvo as chapadas, que eram também cercadas de grandes florestas, e por toda parte fresca.
Na parte que se estende desde a chamada Serra dos Cocos
(S. Gonçalo), até perto do mar, era abundante d’água em brejos,
fontes, correntes etc. Hoje, como já dissemos, tudo isso está bem
mudado.
Na província do Piauí, que se estende para o lado de lá da
serra, e para onde se apresenta em forma de platô com descida muito suave, nunca faltava chuva, as secas eram mesmo desconhecidas.
Entretanto, de certos anos para cá, a secas nas comarcas vizinhas ao Ceará vão assolando tanto os gados do Piauí, quanto os dos
sertões do Ceará.
Qual a causa desse fenômeno? É o que supomos explicar
com as seguintes considerações.
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V
Os ventos alisados (gerais) que reinam em toda longa costa das províncias do Rio Grande e do Ceará, durante a estação
seca de julho a janeiro, sopram do rumo de leste e nordeste na
direção da Cordilheira da Serra Grande, que eles encontram e
têm de atravessar.
Estes ventos levam toda a evaporação desde vasto Oceano
Atlântico, que banha as nossas costas, evaporação, que calculada
por Mr. Moreau de Jonnés para os mares tropicais em 10,857
milimetros anualmente, eleva a mais de 33 pés de espessura a
camada d’água que arranca anualmente do Oceano.
Ora, esta enorme massa d’água extraída do mar, reduzida a
vapor, que toma um volume 1700 vezes maior que o liquido, é,
na sua máxima parte, levada pelos ventos gerais até a Serra
Grande, que o refém, tanto por sua elevação, como por sua frescura, onde se condensa em nuvens.
Daqui resultava abundância de chuvas antigamente na Serra Grande e na parte de Piauí que fica adjacente à vertente ocidental da mesma serra.

VI
Acontecendo, porém, que nestes 20 anos últimos a agricultura tem tomado um grande desenvolvimento naquela Serra, e
que homens inexperientes e inteiramente ignorantes vão devastando continuamente as matas, desguarnecendo as encostas, des170
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cobrindo os píncaros e algadiços, o clima da serra alterou-se,
tornou-se muito menos fresco e menos úmido, e, por conseguinte, já não retém e nem condensa tanto os vapores, que os ventos
levam e conduzem através dela, talvez até as cordilheiras que
separam as províncias de Goiás das de Piauí e Maranhão.
Se, pois, a Serra Grande perdeu aquele grau de frescura,
que resultava da radiação de suas imensas florestas e brejos,
perdeu igualmente a virtude de atrair e condensar os vapores , e,
por conseguinte, de concorrer para as chuvas constantes, que
antigamente abundavam em toda ela e na sua vertente ocidental
(Província de Piauí).
Se não é esta a causa da aparição das secas na Província de
Piauí, quase tão freqüentes, como no Ceará, será difícil achar
outra mais racional.

VII
Segundo nos informam, o vale do Cariri, formado pela
Cordilheira do Araripe (continuação de Ibiapaba) na parte mais
ao sudoeste da província, foi também antigamente muito mais
abundante d’água do que hoje. As diversas correntes que sulcam
esse extenso vale, e que nascem das faldas da montanha, faziam
correr o rio Salgado até abaixo de Lavras, não há muito anos,
segundo a tradição. Hoje mal chegam à Missão Velha, na estação seca. Isso certamente procede do mesmo sismo geralmente
adotado de descobrir os montes por toda parte.
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E posto que as grandes fontes das correntes do vale do Crato,
como do Batateira, do Calda etc., que nascem em meia serra, em
forma de repuxo, procedem das águas pluviais, que caem na chapada
da montanha, onde se infiltram imediatamente por um terreno arenoso até pararem no terreno impermeável, que certamente se acha no
centro da montanha, e por isso seja sua causa independente das matas das encostas que têm sido estragadas; contudo é inegável que
essas matas das encostas concorrem certamente para atração e condensação dos vapores em cima da serra, e também para alimentar
muitos outros mananciais menos importantes, e sobretudo para evitar a grande evaporação das águas expostas à ação imediata do sol.

VIII
A destruição das matas, entre nós, nas serras e nas praias,
os incêndios dos campos todos os anos, no sertão, têm concorrido visivelmente aos nossos olhos para a diminuição das águas e
desaparecimento de muitas fontes; não terá igualmente concorrido para as secas que têm assolado esta província do Ceará, e
suas vizinhas?
Trataremos deste objeto em artigo especial.
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IV
“Os vegetais têm a propriedade de aspirarem os fluidos e gases que os cercam;
sua absorção se faz inteiramente pela sucção das raízes e das folhas, parte dos fluidos
absorvidos, os órgãos das plantas trocam
em princípios imediatos; o resto forma sua
transpiração, que não é outra coisa mais do
que a água evaporada misturada com alguns
princípios suscetíveis de solução.”
M. DE JONÊS – ANT. FÍSICA

I
Nos artigos precedentes mostramos a influência indireta
das matas na conservação das águas e produção das chuvas.
Mostraremos agora, com a autoridade dos homens de ciência, e com os fatos, a sua influência direta nesses fenômenos,
isto é, sua transpiração.
Mr. Sennebier, citado pelo autor das Antilhas Físicas, verificou por meio de repetidas experiências que a quantidade da
transpiração das árvores é igual a dois terços de sua absorção.
Por conseguinte, diz Mr. M. de Jonés, falando de Martinica, que poderia calcular-se por ano a quantidade média d’água
evaporada das árvores, cuja altura seria:
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De 1448 milímetros ou 53 polegadas para os terrenos herbosos da região litoral;
De 1804 milímetros ou 66 polegadas para as primeiras florestas a 350 metros e elevação acima do mar;
E de 5765 milímetros ou 213 polegadas para as grandes
florestas ao pé das montanhas, no limite inferior das nuvens.
A observação provou que a umidade do ar pela transpiração dos vegetais era numa razão de crescimento, talvez como de
3, 4, 13, quando se comparam em circunstâncias semelhantes:
1.° - No meio do terreno herboso;
2.° - Nas primeiras florestas;
3.° - No meio das grandes florestas, ao pé das montanhas
que atraem e fixam as nuvens em torno de seus cumes agudos.
Experiências repetidas e feitas com todo cuidado, diz ainda
noutra parte Mr. de Jonés, têm provado que nas Antilhas a
transpiração anual dos vegetais excede em muito de 3 metros
cúbicos d’água por metro quadrado de superfície dos bosques; o
que equivale a 3.000 quilogramas ou mais de 6.000 litros por
ano; e a 16, ou 17 libras, ou 260 onças por dia.
Na Inglaterra, na estação seca, o Dr. Walton achou, por
experiência, que um terreno plantado de ervas, com uma superfície de um acre, dá por dia uma evaporação de 1.600 galões, e
muito mais depois da chuva. Esta medida de capacidade equivalente a 190 polegadas cúbicas, à quantidade d’água evaporada,
se elevaria e 30.400 polegadas ou a mais de 17 pés cúbicos por
24 horas.
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Ora, se na Inglaterra, cuja temperatura média não chega
talvez a 11 centesimais, dá-se essa evaporação; em nosso país,
cuja temperatura média deve regular de 34 a 35 ao sol, a força
da evaporação deve ser mais do triplo e, por conseguinte, para
mais de 50 pés cúbicos por 24 horas para igual espaço de terreno.

II
À vista de tantos exemplos, não deveremos fazer alguma
coisa para melhorarmos o nosso solo e por conseguinte o nosso
clima?
Será obra tão difícil a arboricultura ou o plantão de árvores
entre nós?
É certo que é muito mais fácil destruir do que edificar.
Num momento, uma faísca ou o machado aniquila o trabalho de um século.
Porém, por mais difícil que nos pareça a arboricultura em
nossa província, ela deve ser tentada, e mui seriamente, se quisermos segurar o presente par nós e o futuro para os nossos pósteros.

III
Não basta mais conservar e poupar, como uma preciosidade, as matas que ainda restam, como um patrimônio de família,
uma condição de existência da sociedade; é mister já hoje, mais
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que uma virtude negativa, alguma coisa de positivo. Restituamos à natureza aquilo que nossa imprudência ou de nossos passados lhe tirou; ensaiemos a arboricultura no sertão, nas serras,
por toda parte.
No sertão, o plantio de certas árvores traz mais de uma
vantagem, pois além dos resultados climatéricos de que falamos,
pode servir de alimentação aos gados no tempo critico.
Não há criador do sertão, que no tempo de maior rigor da
seca, quando o pasto tem desaparecido, ou enfraquecido, não
recorra à alimentação da rama para os gados magros. O joá,
canafístula, feijão do mato, carnaúba e outras árvores, que, apesar da seca, sempre se conservam verdes, são o alimento dos
gados, quando falta o pasto; entretanto, não há um que se tenha
lembrado de auxiliar a natureza plantando algumas dessas árvores.
Pelo inverno facilmente se poderão plantar certas árvores,
ou por meio de enxerto, ou mesmo de sementes.

IV
Os açudes têm a tríplice vantagem de prestar aguada aos
animais, de entreter uma evaporação abundante de atmos aquosos, e, por conseguinte, de saturar de umidade a atmosfera e de
criar e conservar as plantações, que se quiserem fazer em torno
deles, quer para nutrição e bem-estar do homem, ou dos animais,
quer finalmente para arborizar o terreno: os açudes, devem ser
multiplicados em toda província.
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De todos os melhoramentos materiais, que os particulares
e o Estado podem fazer e esta província, nenhum seria mais vantajoso, mesmo mais necessário, do que a fatura de açudes na
maior escala que fosse possível. É excusado demonstrar a utilidade que eles prestariam aos gados e criadores como simples
aguada; porque é sabido que em algumas ribeiras da provincia,
quando a estação seca é um pouco mais forte, ou o inverno foi
menos abundante, as cacimbas (poços profundos cavados nos
leitos dos rios para fazer aguada) secam todas e tornam-se impossíveis, porque dão em rocha impenetrável; portanto, é da
maior vantagem fazer aguada segura nessas partes, para não
expor-se a essa contingência muito freqüente.
Depois o trabalho anual que têm os criadores de abrirem
mesmo nos anos regulares essas cacimbas, às vezes de 20 e 40
palmos de profundidade, com crescida despesa, podia ser dispensado com açudes, que conquanto exigisse mais sacrifícios e
despesas de uma vez, seria um trabalho só permanente e de outras muitas vantagens.
Finalmente, há tratos de terrenos de légua por esses sertões
inteiramente desertos, por falta d’água, que poderiam ser aproveitados com a fatura de açudes. Por este modo se alargariam os
campos de criação, hoje estreitos e quase insuficientes, para o
sistema de criação solta de que usamos; deixariam de morrer de
sede nos tempos mais secos os gados, ou se poupariam retiradas
sempre prejudiciais aos criadores durante o rigor da seca.
Não será um nem dois açudes que influirão na climatura
do terreno, posto que esses mesmos aproveitariam muito a seus
177

www.colecaomossoroense.org.br
donos debaixo de outras relações; mas se cada criador fizesse
um ou mais açudes em suas fazendas, os arborizasse, e por via
deles tentasse estender mais ao longe a arboricultura, por certo
que essas pequenas massas d’água, multiplicadas na superfície
da província, seriam outros tantos focos de evaporação abundante, e ao mesmo tempo de condensação de vapores, pela frescura
que da irradiação das águas e das árvores se espalharia na atmosfera.
Esses pequenos, mas multiplicados focos concorreriam
mais cedo ou mais tarde para melhorar o clima diminuindo sua
sequidão, dotando-se por isso de umidade e chamando as chuvas. Os invernos se tornariam mais regulares e, por conseguinte,
desapareceria de entre nós esse terrível fantasma de seca, que
traz sempre esta província em sobressalto.
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V
“Entre nós, no seio deste Brasil, ainda
tão novo, não será à destruição das matas pelos lavradores de algodão que devemos atribuir essas secas terríveis que devastam as
províncias do norte?”
(M. de M. – Revista Cientifica
de Pernambuco em 1947.)

I
Aventuramos no artigo precedente opinião de que a devastação das matas da extensa cordilheira da Ibiapaba, concorrendo
para a diminuição da umidade de seu clima, tem contribuído
para as secas na parte do sueste a província de Piauí, hoje tão
sujeita a este mal, e talvez mais do que o Ceará. (1)

(1) – Sabemos apenas do senador Paulo Pessoa, um dos mais inteligentes
criadores da província, que em algumas de suas fazendas tem tentado a plantação de algumas árvores.
(1) Ainda hoje lemos nas noticias, que trouxe o último vapor do norte, que
todo sul de Piauí está sofrendo rigorosa seca, sendo que no município de S.
Raimundo já morre gente de fome!
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II
Se a devastação das matas na Ibiapaba tem concorrido para
a falta de chuvas regulares no Piauí, devemos igualmente supor
que não tem menos atuado para igual fenômeno entre nós; e não
só a destruição na cordilheira da Ibiapaba, como em todas as
demais serras, praias e sertão da província, pois é um fato tristemente incontestável que não há mais serra de alguma mata no
interior, quer seja molhada ou seca, que o machado do agricultor
imprudente não tenha roteado para roçados de algodão, de legumes etc. As matas do sertão, que guarnecem as margens dos
rios e ribeiros, não têm sido mais poupadas; e o que é ainda mais
fatal: o fogo todos os anos queima os campos e matos por léguas
concorrendo para dois grandes males: a destruição de forragem
tão necessária naquela estação aos gados, pelo que há sempre
todos os anos grandes prejuízos, e o aniquilamento das poucas
matas do sertão, que cada vez vai ficando mais aberto, apresentando extensas várzeas e tabuleiros na estação seca cobertos de
pó, terra calcinada e rocha viva.
Essas várzeas de terras siliciosas e tabuleiros pedregosos,
inteiramente desguarnecidos de árvores, suscetíveis de escandescer-se com os raios ardentes do sol, adquirem no verão uma
temperatura elevadíssima, que por sua reflexão deve concorrer
para maior secura da atmosfera, e, por conseguinte, para afastar
as nuvens e as chuvas.
O concurso de todas essas causas artificiais da malfeitoria
dos homens, reunido a condições naturais pouco favoráveis de
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nossa província, deve ter muito contribuído para alterar a climatura do Ceará, tornando-o mais ardente e, por conseguinte, a
província mais sujeita à repetição desses terríveis flagelos chamados Secas.

III
Mr. Furster, - (diz o sábio autor da Revista acima citada) –
num trabalho sobre o clima da França, mostrou que este clima
foi melhorado até o século 9, época em que tinha chegado ao seu
apogeu, ficara parado até o 12 e desse em diante até o presente,
caminhava para uma decadência completa. No Brasil, continua
as vastas roteaduras, por meio do fogo, a temperatura elevada e,
às vezes, a abundância das chuvas têm encurtado os períodos;
mas devia aqui manifestarem-se fenômenos semelhantes aos que
tiveram lugar na França, e, se compulsassem os documentos que
existem sobre o estado físico do Brasil no tempo de sua descoberta, no século 16, e nas diversas épocas de sua história, e até
pela simples comparação das porções de seu território aplicadas
à cultura do açúcar com as em que se desenvolveu a do algodão,
poderia se provar a influência que exerce a ação do homem sobre o clima das terras, que habita, e demonstrar-se a verdade
deste principio anunciado há 40 anos por Fourier de que “a atmosfera é um campo suscetível de cultura.”
Temos poucos escritos sobre os estado físico anterior desta
província; mas temos fatos verificados, e é por eles e pelos prin-
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cípios da ciência que concluímos que temos piorado consideravelmente a climatura da província para a repetição das secas.

IV
Compulsando alguns documentos antigos, e colhendo a
tradição dos nossos avós, achamos que a seca flagelou esta província nos seguintes anos:
A primeira de que há memória foi de 1724 a 27. A tradição, principalmente no Cariri, conserva lembrança dessa grande
seca, de que alias, faz menção o Sr. Acioli, nas suas memórias
da província da Bahia, dizendo que ela fez secar até as fontes da
Bahia e foi geral por todo norte do Brasil.
A segunda de que achamos noticia em documentos oficiais, no arquivo da tesouraria da fazenda, foi de 1777 a 1778, em
que, segundo informações da antiga Provedoria, o gado da capitania ficou reduzido a menos de oitava parte.
A terceira foi a chamada seca grande de 1792 a 93, ou antes
de 1791 a 93. Esta ainda dura na memória de alguns velhos que a
presenciaram.
As calamidades que ocasionou, principalmente nas capitanias
do Rio Grande, Paraíba e sertão de Pernambuco, deixaram-lhe uma
horrorosa celebridade. Segundo um oficio do capitão-general de
Pernambuco ao ministro, um terço da população de toda capitania
foi vitima da seca.
Aires de Casal diz que no Ceará 7 freguesias ficaram desamparadas em um só habitante. Isso porém não é exato.
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A grande seca foi em 1825, tristemente célebre pela mortalidade de gente que ocasionou; não tanto por causa da seca, como pelo
concurso de causas políticas, que então agitaram os povos.
A quinta seca dessa categoria foi a de 1845, ainda bem presente à memória desta geração que dela foi testemunha.
São 5, portanto as grandes secas ocorridas no período de 120
anos, desde 1724 a 1845.
Não falamos de outras não tão fatais, mas bastante graves como as de 1809, que assolou os gados de muitas ribeiras; de 1817,
que segundo o governo Sampaio foi igual a de 1792, no que há certamente exageração, porque conquanto houvesse grande mortalidade
de gados nessa seca, não consta que morresse gente ou que emigrasse; de 1827, de 1841 e, finalmente, de 1848 para 49, que causara
prejuízos avaliados em milhões, em quase toda província, porém
especialmente nas comarcas da Imperatriz, Inhamuns e Sobral.

V
Contando, pois, as secas grandes com as pequenas, distintas daquelas pela sua menor intensidade e efeitos, temos os seguintes períodos:
1724, 1778, 1792, 1809, 1817, 1825, 1827, 1837, 1841,
1845 e 1858.
Por estes fatos se vê que o período das secas cada vez mais
se encurta, fenômeno que só se pode atribuir às causas que havemos assinalado.
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E é preciso notar que mencionando aqui as secas grandes e
pequenas, que têm em grande parte aniquilado a riqueza principal da província, a criação do gado, não falamos dos invernos
tardios, escassos, que quase todos os anos experimentamos, de
sorte que depois de 1845 para cá só tivemos um inverno regular,
que foi o de 1849.
Vê-se, pois, que os fatos vêm em apoio de nossa asserção
de que a destruição das matas e os fogos contínuos em nossos
campos têm contribuído para as secas no Ceará, cujo período vai
visivelmente encurtando; e quem sabe se preparamos com este
pernicioso sistema uma sorte desastrosa a nossa terra semelhante
a da Chipre e Síria, etc.
Aos poderes públicos cumpre tomar a iniciativa na reforma
do estado físico da província, já que as particulares não se animam, ou não querem acreditar nos fatos que todos os dias caem
debaixo de nossos sentidos.
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VI
“Não serão também as árvores um
meio excelente não só de evitar as terríveis secas de nossas regiões, mas até de
criar fontes nos mais áridos países? Certamente: de fatos averiguados por viajantes e homens de ciência, de autoridade incontestável, pode tirar-se esta lei geral
que todo o país se torna árido pela desarborização; e todo o país se torna abundante d’água pela arborização.”
(Do Arquivo Rural do Porto)

I
O jornal, ou Revista da Sociedade Agrícola do Porto, publicou o ano passado um importante artigo, do qual extratamos
as seguintes observações sobre as vantagens da arboricultura;
são fatos atestados por homens de saber e ocorridos em nossos
dias.
“Todos os leitores de viagens devem lembrar-se de uma
milagrosa árvore chamada a árvore santa que os espanhóis
acharam na ilha de Hiero (Canárias) e da qual um escritor do
tempo (1635), Abreu Galdino, diz: “posto que muito velha, está
ainda inteira, sã verde; e “continua sempre a destilar água com
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abundância suficiente para dar de beber a toda ilha! Maravilhosa
fonte pela qual a natureza “remedeia a secura do solo!”.
Efetivamente, a árvore santa dava cerca de vinte hectolitros de água da melhor qualidade nas 24 horas.
Este milagre, como grande parte dos milagres dos nossos
antepassados, está hoje explicado pela ciência. Não há quem não
tenha observado que uma garrafa de água, que se pôs a refrescar,
se cobre de um verdadeiro orvalho, apenas se traz para uma sala
em que a temperatura é elevada. Que as noites frias as vidraças
suam interiormente, etc., Em geral: um corpo qualquer envolvido em uma atmosfera vaporosa, e mais frio do que ela, liquefaz
prontamente na sua superfície uma parte do vapor que o cerca. .
. De noite todos os corpos da superfície da terra, irradiando para
os espaços celestes o calor, que de dia receberam, arrefecem
rapidamente, descem a uma temperatura inferior à da atmosfera,
e, então, condensando os vapores desta, cobrem-se de umidade.
É o fenômeno a que, na física, como na linguagem ordinária se
chama rocio ou orvalho. A experiência demonstra que os diferentes corpos não são igualmente condensadores dos vapores
atmosféricos; e que o orvalho especifico de cada um é, principalmente, proporcional à facilidade com que emite o calórico
pela irradiação: as plantas orvalham-se mais do que o solo, o
solo mais do que os metais, o solo arenoso mais do que o solo
compacto, as folhas de uma árvore mais do que o tronco, os cavacos e a serradura mais de que o pedaço inteiro de que procedem, etc., etc.
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“A árvore santa, que os autores concordam em classificar
no gênero dos loureiros, era, pois, um condensador extraordinariamente enérgico dos vapores atmosféricos, que liquidificados
gotejavam continuamente pelas suas folhas lisas e polidas.”

II
“Não parece que a natureza a tinha destinado a evidenciar
o fenômeno do orvalho, e as suas conseqüências utilitárias; como nas nossas aulas de ciências físicas nós empregamos instrumentos e aparelhos que demonstram as propriedades dos corpos
exagerando-as?. . .”
“Como quer que a maravilha influísse no espírito dos investigadores, é certo que nenhum homem de ciência hoje duvida
de que as árvores, mais ou menos conforme as espécies e diferentes circunstâncias, são verdadeiros condensadores dos vapores que o calor levanta da superfície da erra.”
“Sendo assim não serão também as árvores um meio excelente não só de evitar as terríveis secas das nossas regiões, mas
até de criar fontes nos mais áridos países? Certamente, de fatos
averiguados por viajantes e homens de ciência, de autoridade
incontestável, pode tirar-se esta lei geral que todo o país se torna árido pela desarborização; e todo o país se torna abundante
de água pela arborização.”
E foram estes fatos que fizeram dizer ao ilustre
d’Humboldt, ao cabo de suas viagens, que, destruindo as flores-
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tas, os homens estavam preparando duas grandes calamidades: a
falta de água e a falta de combustível.
Nos escritos do grande sábio, e nas publicações da academia das ciências de Paris, achará superabundância de provas o
leitor que queira aprofundar a questão da influência do arvoredo
na quantidade de água de uma localidade. Neste artigo limitemo-nos a referir as duas mais recentes que são perfeitamente
concludentes.

III
“1.° - O governo inglês, em virtude não sei de que interesses,
substituíra a ilha da Ascensão à ilha de Santa Helena, como estação
de aguadas e refrescos entre a Europa e o Cabo da Boa Esperança.
Mas a primeira condição de uma boa estação marítima, a água potável, faltava na ilha da Ascensão! Como remediar tão grave inconveniente? . . . O governador, possuído das idéias de Humboldt,
e tendo verificado, pelo estudo de documentos autênticos, que na
ilha já tinha havido água, quando tinha havido arvoredo, lembrouse de arborizar. À execução da sua idéia respondeu prontamente o
resultado desejado: apenas a plantação ganhou alguma robustez,
viu-se aparecer uma biquinha d’água, que aumentou progressivamente, e que hoje é tal que abastece largamente os habitantes e
satisfaz às necessidades da navegação.
“2.° - O vale de São Lourenço de Cerdan, nos Pireneus, era
antigamente cercado de bosques e cortado por uma abundantissima
corrente de água, que, além de fertilizar consideráveis tratos de
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terra, era a força motriz de moinhos, de forjas e de fábricas diversas. Em 1791, os proprietários dos bosques, aterrados pela revolução, emigraram; e a sua propriedade foi radicalmente cortada para
combustível, (não pelos revolucionários, mas por zelosos procuradores). Desde então decresceu a corrente. Daí a pouco desapareceram os moinhos e as fábricas; finalmente, o risonho S. Lourenço de
Cerdan tornou-se em árida charneca! Felizmente, em 1797, um dos
mais ricos proprietários da localidade teve a excelente idéia de rearborizar, e plantou castanheiros nas eminências das suas terras. Os
resultados foram tão prontos, apesar, note-se bem, de estar limitada
a arborização às propriedades de um só individuo, que os outros
proprietários seguiram espontaneamente o exemplo, e que, em
1800 e tantos, tinha o vale recuperado a sua virente fertilidade, e
tinham ressurgido os moinhos, as forjas, etc. Em 1839, quando Mr.
Moll, cultivador e professor no conservatório das artes e ofícios de
Paris visitou S. Lourenço de Cerdan, o rio tinha atingido proporções tais, que aos moinhos que ele punha em movimentos vinha
trigo e milho até da Espanha!
Estes ambos fatos são os mais possíveis animadores para
Portugal; pois demonstram que nos sítios, aparentemente os mais
áridos, é fácil criar, e em poucos anos, mananciais de água pela
arboricultura; e que este meio é mesmo numa só propriedade bastante eficaz.
“Apelo porém para as sociedades agrícolas, para as câmaras municipais, para os proprietários abastados; e digo-lhes,
autorizado pelos fatos; não há areal, não há duna, não há charneca,
não há serrania, não há aridez e desolução em Portugal, que não
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possamos prontamente converter em férteis e deliciosos sítios pela
“arboricultura”.
O que é indispensável é fazer alguns estudos antes de empreender uma plantação em grande escala debaixo de nosso ponto de
vista.
Devemos aproximar-nos o quanto possível da demonstração
da ilha de Hierro, onde a árvore santa, do século 17, sucedeu uma
infinidade da mesma espécie, e com as mesmas propriedades, salva
a intensidade, que os pastores fazem outras tantas fontes, praticando simplesmente uma cova no chão ao pé do tronco como fazem os
resineus para colherem a terebintina.
Em primeiro lugar, que espécie é essa das árvores da ilha de
Hierro, qual a exposição, etc., etc.?
É provável que as árvores mais copadas, de folhas maiores e
mais lisas, sejam, em igualdade de circunstâncias, as mais condensadoras.
Mas não aventuremos; consultemos os peritos, nacionais e
estrangeiros, estudemos, experimentemos, não poupando nem o
dinheiro nem o tempo; justamente a respeito de águas, e dando o
seu parecer sobre um belo trabalho do nosso ilustre colega do
Journal de Agriculture pratique, Mr. Barral (2) diz o imortal Arago: “La science ne peut’s enricher de travaux utiles et dourables,
qu’ au prix des réations les plus minutieuses, et sans rien marchander ni sur le temps ni sur la dépense. O essencial é não cair
nas mãos de algum Rennie florestal. . .
Evitando este inconveniente, a arborização é negócio que está
al alcance de muitos lavradores e de todas as câmaras municipais.
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“Todavia, qualquer que seja a espécie arbórea que prefiramos, debaixo do ponto de vista da condensação, é provável que a
plantação não possa vingar nos primeiros tempos sem que então
lhes prodiguemos o que dela mais tarde pretendemos: a água. Se
assim for, temos um meio que peço licença para expor com algum
vagar, porque além de remédio, no nosso caso, pode de per si fornecer água a muitas localidades. Este meio é a drenagem especial a
que já aludi para o aproveitamento das águas da chuva.”

VI
“A quantidade de água da chuva que cai, durante um certo
espaço de tempo sobre uma certa superfície de terreno, é suficiente
para regar, no mesmo tempo e na mesma superfície, qualquer cultura.”
Verificado, numa localidade, este principio, que sofre poucas
exceções, cumpre à arte empregar os meios de arrecadar a água da
chuva com a menor perda possível, como com o menor dispêndio.
A água da chuva pode perde-se, para um trato de terra: pela
infiltração, pelas correntes superficiais que a desviam e pela evaporação.
A infiltração não é o que geralmente se pensa; contanto que
não haja fendas, ou soluções de continuidade, que atravessem as
diferentes camadas, (e é sempre fácil atulhá-los, quando as haja, ou
desviar delas a água) a chuva não vai ao âmago da terra, não passa,
termos médio, de uma espessura de 0,60m. Colocando, pois, uma
rede de drenagem a uma distância conveniente da superfície do
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terreno em questão (distância que se determina facilmente pelas
observações e pelo cálculo), é claro que por este meio toda ou quase toda a água é apanhada.
“E é por este mesmo meio que se impele o desvio pelas correntes superficiais, e a perda pela evaporação. Efetivamente, a experiência tem mostrado, que, sendo os tubos de drenagem suficientemente porosos, convenientemente fundados, armados, distanciados, e inclinados à corrente que no sistema se estabelece, atrai rápida e energicamente a umidade exterior a uma grande distância. Eu
mesmo verifiquei, por acaso, este resultado, em uma experiência
que fiz com o intuito de construir um aparelho continuo para a
condensação do ácido clorídico mediante o acondicionamento de
meio quilômetro de tubagem de grés num espaço que acomodaria
apenas umas cinco desses bojudus Daines Jaennes, a quem os fabricantes meus colegas continuam a fazer aparte com uma fidelidade digna de melhor paga.”

VII
“É evidente que o sistema de drenagem, que levo indicado,
deve reunir as águas, num reservatório ou cisterna.”
“Esta cisterna não assusta nenhum proprietário, porque é
coisa conhecida e que todos sabem fazer-se com pouco dinheiro.”
“Talvez haja menos afoiteza a respeito de tubos de drenagem. Pois eu posso assegurar que podemos ter drenagem, de
0,6m de diâmetro, em Lisboa, Porto, Aveiro e Coimbra, termo
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médio, a 14$000 réis o quilômetro! Sei pessoa de responsabilidade que por este preço aceitaria encomendas, que lhe valessem
a pena de monta um material adequado.”
“Quer dizer que o drainage coletor, deixem-me assim
chamar-lhe, com a competente cisterna, não custaria talvez mais
do que um poço ordinário com a sua nora, e de certo daria grande valor a terrenos que atualmente estão devolutos porque são
sequeiros – principalmente na província do Alentejo.”
Voltando ao ponto de vista em que me coloquei neste artigo, a drenagem coletora vivificaria as arvorezinhas, por mais
sedentas que fossem, na sua puerícia; e, quando adultas, ou
mesmo adolescentes, serviria, além das águas da chuva, para
coligir o produto da condensação continua por elas operadas na
atmosfera.
Talvez algum leitor atribua à drenagem coletora a impaciência da minha imaginação industrial? Devo declarar-lhe que no
Courrier de Londres, de 1851 a 1853, (não sei o número porque
não tenho à mão de esta publicação), jornal redigido pelos emigrados franceses, vem a descrição minuciosa de tal sistema, mediante o qual duas povoações, nas proximidades de Londres,
obtêm toda a água potável que consomem.
Termino pedindo desculpa de tão longo aranzel, e licença
para repetir uma verdade que em Portugal deveria ser a epigrafe
de todos os escritos sobre a empresa de utilidade pública: “A
natureza pôs à nossa disposição todos os elementos da felicidade
terrestre. Aos homens cumpre, pela ciência e pela mutualidade,
executar os altos mandamentos que Deus escreveu na natureza”.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE
AS SECAS DO NORTE
Atualização ortográfica de Raimundo Soares de Brito
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE
AS SECAS DO NORTE
Há muito tenho em mente tratar minuciosa e detidamente
da questão que serve de epigrafe a este pequeno trabalho.
A falda de tempo, porém, e a circunstância de parecerem
removidas as causas das secas, visto terem as estações corrido
regularmente nestes últimos 32 anos, me embargaram os desejos.
Hoje não disponho de mais tempo, mas tendo infelizmente
desaparecido a circunstância indicada, sendo a ocasião oportuna
pra tratar-se de tão importante questão, resolvi por mãos à obra,
na idéia de que não será de todo inútil esse meu fraco esforço.
Não me tendo aparelhado com os estudos científicos que a
matéria requer, e nem mesmo com os dados práticos, que são as
contraprovas essenciais dos princípios da ciência, compreendese que o meu fim não é colher glórias pelo bem acabado do trabalho, senão levantar a lebre para que os mais peritos a possam
correr no interesse de seus nomes, porém, mais particularmente,
no interesse dos infelizes que são hoje vitimas do abandono em
que se tem deixado um objeto de tanta magnitude.
Este trabalho, eu o dividi em duas partes distintas que
compreendem as duas principais faces da questão que lhe serviu
de motivo. São: a parte que trata das medidas ora reclamadas
para se debelar o flagelo que assola as províncias do Norte; e a
que trata da investigação e dos meios de remoção das causas que
determinam o aparecimento desse flagelo.
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Curar do presente e prevenir o futuro.
Se as idéias que nele emito, sem estudo prévio, e dominado somente pelo pensamento de aproveitar a oportunidade, merecerem alguma atenção dos homens competentes e dos que têm
a direção dos negócios públicos, terei o incentivo, não só para
discutí-las, como para, mais tarde, imprimir-lhes o cunho do
estudo e da reflexão de que ora carecem.
Se, porém, passaram desapercebidas, como é de presumir,
ficarei contente com a satisfação intima de ter procurado ser útil,
na de minhas forças, ao meu país e aos que estão sofrendo torturas físicas e morais, que mal podem avaliar os que apenas lhes
ouvem a narração.

I
Para se poder fazer idéia precisa do que seja uma seca,
dessas que são o extermínio de populações inteiras, é necessário
que se tenha prévio conhecimento das estações normais, na zona
em que se dá aquele fenômeno.
Entre os rios S. Francisco e Parnaíba, no imenso território
que compreende parte das províncias da Bahia, de Pernambuco
e do Piauí, e a totalidade das que lhes ficam no centro – o Ceará,
o Rio Grande do Norte e a Paraíba, não se conhecem as quatro
estações do ano, como nos demais países.
Ali, em tempos regulares, não há senão duas estações bem
caracterizadas: a das chuvas, que é conhecida pelo tempo de
inverno; e a da falta de chuvas, conhecida pelo tempo de seca.
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Em toda aquela vasta região, as águas do céu só caem durante a primeira estação, que regula, mais ou menos, pelo tempo
que vai de janeiro a junho, sendo muito freqüente começar em
fevereiro, e até em março, na aproximação do equinócio.
Nos meses restantes do ano não cai gota d’água, pelo que
as árvores se despem de suas folhas, os rios interrompem seu
curso, deixando a distâncias depósitos d’água, chamados poços,
onde se conservam todas as espécies de peixe, e os campos ficam cobertos de capim seco, que serve de pasto aos animais.
Se em qualquer ano chover regularmente durante quatro
meses de inverno, a lavoura daquela ubérrima zona está abundantissima; o pasto para os animais de criação não faltará; e não
faltando esses dois elementos do bem-estar e da riqueza daqueles povos, tudo terá ocorrido como em poucos lugares do mundo.
Por este ligeiro quadro reconhece-se: que, no Norte, ao invés do Sul do Brasil, deixa regularmente de chover de 6 a 8 meses por ano; e que essa seca normal não faz sentir o menor incomodo ou prejuízo.
E muito pelo contrário, prejuízo haverá se na estação da
seca, e muito antes do inverno, houver chuvas temporãs; porque
essas, não dando para criar-se pasto novo, lavam o que havia –
fazem-no por isso, apodrecer – e por tal arte reduzem os animais
à penúria de alimentação.
Há, portanto, diferença profunda entre as condições meteorológicas do Sul do Império e do Norte até Piauí.
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No Sul chove todo o ano; e se deixar de chover por um
mês tudo sofre. No Norte chove, quando muito, metade do ano:
e se acontecer chover, na outra metade, é que haverá dano.
No Sul há uma primavera constante. No Norte as galas da
natureza somente se ostentam por 4 a 6 meses, não se divisando,
no resto do tempo, senão campo que, por ilusão ótica, parecem
cobertos de fumaça, e em que apenas se destacam, quebrando a
tristonha monotonia daquele panorama, fitas de alegre verde,
que demarcam o percurso dos rios, ora transformados em longas
estrias brancas de areia.
Agora que já conhece o leitor, pela sucinta descrição que
ai fica, o que são e como se sucedem as estações do Norte; vejamos o que é a seca, essa que, mais que um guerra de extermínio, leva a miséria, a desolação e a morte ao seio de imensas,
ricas e felizes populações.
Suponhamos que, passando a estação seca de um ano, de
6 a 8 meses sem chuva, como foi dito, chega o tempo próprio
destas para a renovação da colheita e dos pastos; e que, em vez
dessa estação, ansiosamente esperada, prolonga-se a seca por
todo o tempo que devia ser de inverno, e vai emendar com a
seguinte estação seca, que devia seguir-se à das chuvas, que não
houve.
Suponhamos, mesmo, que o inverno não foi completamente sem chuvas, mas que estas não foram suficientes, nem para
criar o novo pasto, nem para fazer vingar a nova lavoura.
Temos, então, que, durante três estações seguidas, isto é,
por ano e meio, deixará de cair chuva, ou só cairão insuficientes.
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É nestas condições que se dá o que se chama a Seca do
Norte, esse flagelo daqueles míseros povos, que se traduz pela
morte dos animais de criação, à falta de pastos; pela penúria
d’água, porque os mesmos poços dos rios secam; pela emigração dos povos dos sertões, onde faltam todos os elementos de
vida, para as costas do mar, onde podê-los-ão obter; pela morte,
à fome e à sede, na longa e árida travessia; pela acumulação nas
cidades marítimas de toda a população dos centros, que logra
escapar à vida dolorosa; pela peste, que sempre se desenvolve
no meio dessas aglomerações humanas, que não têm, nem podem ter, os cômodos e as condições higiênicas; pela miséria
geral e até pela prostituição em larga escala, porque há, nesses
tempos calamitosos, quem especula com as desgraças de um
povo inteiro, para fazer fortuna; assim, como há almas danadas,
que coagem a inocência faminta a vender-lhes a honra por um
pedaço de pão!
Oh! É preciso ter assistido a essas cenas, ter passado no
meio delas, para poder fazer idéia de todo o seu horror!
Quantas famílias ricas e felizes não se viram, em 1845, reduzidas em suas fazendas por não terem um grão de farinha; e
forçadas pela fome a deixarem o lar; e, sem meios de condução,
fizeram a pé, velhos, donzelas e crianças, o longo caminho para
uma cidade marítima; e nesse caminho comeram, como cães,
ossos e couros de animais mortos; e, no termo de tão horrenda
viagem, depois de terem apertado aos seios os cadáveres dos
inocentes e caros filhinhos, vitimas da inanição, passaram por
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dor maior: a de verem suas caras filhas, educadas com todo o
zelo e amor, prostituídas à. . . fome!
Só quem, viu, como o que escreve estas linhas, o quadro
lúgubre e aterrador de uma seca, é que poderá fazer juízo do que
é esse flagelo, que Deus suscita de tempos em tempos, e que
agora vai pesar sobre os desgraçados habitantes das províncias
do Norte.
A seca para esses povos não é somente a perda da fortuna
que a uberdade inexcedível de seu solo em poucos anos restabelece.
A seca é principalmente para eles a morte, que não tem reparação, e a perda da honra que vale por mil mortes.
À vista do lutuoso espetáculo, que deixei esboçado, não há
coração que se não confranja;. Não há espírito que se não eleve
ansioso à procura dos meios de sanar tão grandes males.
Não de trata da ruína de um particular, a que, alias, não
pode ser indiferente uma sociedade bem constituída.
O mal, de que se trata, afeta profundamente os mais vitais interesses de todo o país; há de necessariamente influir sobre todos os
que nele vivem, nacionais ou estrangeiros.
Quatro províncias do império e grande parte de mais duas arcam com a miséria, e serão reduzidas a grandes desertos, em troca da
imensa produção, que daí nos vem, se o governo central, que é a
única força real de nossa terra, e se os povos das outras províncias,
felizmente livres do flagelo, não estenderem àqueles desgraçados,
pronta e eficazmente, suas mãos protetoras.
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O auxilio tardio e insuficiente nem previne os males, nem
remedeia a maior parte deles.
Com muito menos esforço e sacrifício se consegue, intervindo a tempo, o que todos naturalmente desejam, do que se
adiarmos para mais tarde as medidas de salvação.
E quem perderá mais com o desbarato que se nos anteolha.
Certamente não será a circunscrição batida pela seca, mas
o país, em globo, que verá paralítico um de seus mais valentes
braços, na luta pelo progresso e pelo engrandecimento comum.
Pelas noticias que nos chegam do norte, vemos: que o pânico é geral, mas que a fome apenas começa a fazer sentir seus
estragos.
E não pode ser de outro modo, porque os habitantes dos
sertões, que são os que sofrem da seca, premunem-se, todos os
anos, com gêneros trazidos das serras, que é onde se faz a lavoura, tanto quanto lhes têm para esperarem pela colheita do ano
seguinte.
Sendo assim, devem eles ter recolhido aos seus depósitos
fruto da colheita de 1876, tanto quanto chegasse até poderem
colocar, nesses depósitos, os gêneros da colheita do ano corrente.
Ora, a colheita de um ano não é preparada, nem os sertanejos a podem transportar das serras, senão depois de passadas as
águas, senão depois de junho, quando os caminhos já estão francos aos cargueiros.
Logo, em sua maior parte, pelo menos, as populações do
centro ainda têm provisões.
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E, pois, a emigração que começa não é ainda o efeito da
necessidade presente, senão o resultado de prudente prevenção.
Certos de que não lhes é mais dado esperar, em seus lares,
a renovação de suas provisões, os povos dos lugares centrais
começam, enquanto é tempo, sua retirada para os lugares onde
possam haver os recursos necessários à vida.
Se lhes fosse dada a esperança de socorros, mesmo fracos,
naqueles lares ou proximamente, nada podê-los-ia arrancar deles; porque tem ali os precisos cômodos de que se verão completamente privados nessas cidades de refúgios e porque, não saindo, evitariam os perigos e sofrimentos de uma penível viagem,
com todos os penates, e os que ainda são maiores, os da localização em lugar estranho e no centro de uma massa enorme de
gente desconhecida a faminta.
Há, pois, ainda, meio de evitar-se a calamidade da emigração, que é seguramente maior que a da seca.
E ao governo não é indiferente deixar que os povos dos
sertões permaneçam em suas localidades, ou emigrem para as
cidades marítimas; visto como essa emigração trará a aglomeração, e a aglomeração multiplicará a miséria e produzirá epidemias, que arrasarão aquelas cidades.
Para quem quisesse despovoar províncias inteiras, não haveria meio mais seguro do que fazer concentrar toda sua população em quatro ou cinco pontos, embora lhe fossem aí distribuídos, mesmo em profusão, os recursos de alimentos necessários à
vida.
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Nas atuais emergências, se o governo não julga a seca do
Norte, coisa de pouca monta para o país, que certissimamente
não julga, se quer prover do melhor modo para que seus estragos
sejam o menos que for possível, parece-me que o expediente a
tomar é: providenciar com a maior prontidão e energia, no sentido de evitar a emigração.
Como, assim, perguntar-me-ão os que julgam as coisas
sem estudá-las por todas as faces?
Como poderá o governo prender, no centro dos sertões, as
populações que, não contando mais com os necessários recursos,
se aparelham para desertarem dali?
Vou responder em poucas palavras, porque me dirijo, neste
ponto, unicamente aos honrados ministros da coroa, e para eles
não preciso descer a deduções.
Se o governo, ocupado com a política, atento às parlengas
do parlamento, deixar correr o tempo, até que os últimos depósitos de viveres do ano passado se tenham esgotado; e se, depois,
ou mesmo antes disso, mandar viveres para as cidades marítimas
das províncias invadidas pela seca; o governo nem só não terá
poder para reter os povos dos sertões, como ainda terá sido o
primeiro a atai-los a essas cidades, onde tiver estabelecido os
seus celeiros.
Nesta hipótese, as poucas cidades marítimas da Paraíba, do
Rio Grande do Norte e do Ceará recolherão em seu seio toda a
população dessas três províncias.
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Ora, só o Ceará, cuja população é de 800 mil almas, e cujas cidades marítimas são apenas quatro, verá acumulados, em
cada uma daquelas cidades, pelo menos, 100 mil emigrantes.
Nesta hipótese, as condições de vida encarecerão para os
habitantes das próprias cidades, que precisarão esmolar também;
as condições de saúde serão péssimas, como já ficou dito e é
bem sabido; e o governo terá de manter, ou de deixar morrer à
fome mais de 400 mil almas, só naquela província.
Ora, quanto será preciso para manterem-se, por espaço de
um ano, mais de 400 mil pessoas?
Que o diga a Inglaterra, a quem pesou tão grave encargo, e
de que se saiu dignamente, não deixando que houvesse a lamentar grandes desgraças, quando a fome assolou milhões de almas
em suas possessões da Índia.
Dispêndio imenso, superior às forças da nação, e, apesar
dele, perdas inúmeras senão pela fome, ao menos pelas epidemias; tais serão as conseqüências da hipótese figurada.
Vejamos, porém, a questão por outra face.
Desprendendo-se dos enleios políticos, o governo sente
que o país está ferido gravemente, e que lhe corre o imprescritível dever de acudir com todas as forças a curar-lhe a chaga.
Atento a tão imperioso dever, não se limita a salvar aparências, procura, com sentido interesse, salvar mais de um milhão e meio de brasileiros; estuda os vários modos de velar-lhes
auxilio; e prefere fazer maiores sacrifícios, contanto que colha
melhores resultados.
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Conhecendo todos os males da emigração e da aglomeração dos povos acossados pela seca, adota o plano de distribuir
seus recursos de modo que os habitantes de uma província não
precisem recorrer a outra nem congregarem-se em quatro ou
cinco pontos da mesma província.
Nesta hipótese, e tomando por exemplo a província do Ceará, que melhor conheço, o Governo faria celeiros na Capital, no
Aracati, em Sobral e na Granja; e daí proveria depósitos filiais
em S. Bernardo, Riacho do Sangue, Icó, Inhamuns, Quixeramobim, e mais um ou outro ponto que, com Baturté, Ibiapada e
Cariris, forneceriam recursos a todos os sertões.
Nesta hipótese, mesmo que alguma gente precisasse deixar
sua vivenda, curto caminho teria de atravessar, e as acumulações
seriam em pequena escala, em razão da multiplicidade dos pontos de recursos.
E se a distribuição fosse feita, pelo mesmo plano, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, os povos dessas três províncias,
que são as mais flageladas, sentiriam, sim a perda de bens da
fortuna, que ao Governo não é dado livrá-los desse mal; mas
certamente não sofreriam as lúgubres conseqüências da emigração em massa e da acumulação dessas massas em determinados
lugares.
Muito bem, dir-me-ão. A coisa teoricamente não pode ser
mais insinuante; mas praticamente, quem nos garante sua exeqüibilidade?
Como poderá o Governo fazer chegar viveres aos depósitos centrais, através dos sertões assolados pela seca?
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Em 1845, última seca que tivemos, e da qual guardo triste
memória, a vila da Maioridade, hoje cidade da Imperatriz, no
Rio Grande do Norte, foi sempre suprida de gêneros alimentícios, vindos dos portos de Açu e de Mossoró, distantes daquela
vila cerca de 40 léguas, de completo sertão.
Com isto quero provar que, se em 1845 a indústria particular pôde vencer o sertão, com os recursos que este lhe forneceu,
e que são: o joá e o xiquexique, rama e espinheiro que nunca
faltam, e que são excelente alimento para os animais de carga;
com maioria de razão podê-lo-á vencer o Governo, que dispõe
de outros meios, e hoje que tem, para alimento das bestas de
carga, a alfafa, que em 1845 não era conhecida.
Creio que entre as duas hipóteses, que figurei sobre o modo de socorrerem-se os flagelados da seca, não há de vacilar na
escolha da segunda; mas inútil será sua adoção, se o Governo
deixar que o pânico de uns e a necessidade de outros produzam
o mal da emigração, antes de chegar o remédio.
Se assim, acontecer, não vejo força humana capaz de frustrar a maior catástrofe, que poderia sobreviver ao país na atualidade.
Veja o Governo que sofre sua consciência pesa hoje a
maior responsabilidade.
Lembre-se do modo heróico como procedeu, há bem pouco tempo, o governo britânico, em circunstâncias análogas.
Não queira por uma hora de descanso, entregar à morte,
pela fome ou pela peste, milhares de brasileiros que deixaram
após si milhares de outros ainda mais infelizes.
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Do que ficou dito se tira o remédio para o presente; mas é
intuitivo que tal remédio não cura o mal pela raiz.
A cura radical seria o banimento das condições que determinam as secas, isto é, o emprego de meios que garantam as
chuvas todos os anos.
Essa é a questão que importa com o maior empenho; porque, se é urgente curar dos efeitos, não é menos necessário remover as causas.
E a província do Ceará, principalmente, merece bem alguns sacrifícios de parte da nação; porque incontestavelmente é
uma das estrelas da nossa constelação política que maior esplendor lhe dá.
Não somente o solo dessa província é dos mais férteis que
se conhecem, tanto que com quatro meses de chuva, por ano,
produz abundância tal, como não há em outra parte do Brasil;
como ainda o gênio ativo e empreendedor de seus filhos os torna
uma das exceções preciosas do gênio brasileiro em geral.
O cearense foi o primeiro e único, no Brasil, que resolveu
o magno problema do trabalho livre.
A indústria agrícola, hoje explorada em larga escala naquela província, é feita, há muitos anos, sem a intervenção do
braço escravo.
O cearense foi o primeiro, no país, que adotou o sistema
métrico decimal.
Quando a própria Corte lutava com dificuldade para introduzir no uso público aquele sistema cientifico, já o Ceará o tinha
generalizado por toda a sua população.
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O cearense, enfim, tem feito o seu progresso, que já é notável pelo desenvolvimento de suas indústrias, por seu próprio
esforço, como um verdadeiro povo americano.
E a prova é que, lutando com inúmeras dificuldades naturais para o desenvolvimento de seus elementos de riqueza e engrandecimento, tem-nos explorado paciente e tenazmente, ao
ponto de já ser hoje, um dos principais produtores de café, de
algodão e de borracha, sem que o governo o tenha auxiliado,
sequer, com o melhoramento de seu porto, por onde se faz um
importante comércio com o estrangeiro.
Uma província que marcha assim, por seu próprio impulso,
na vanguarda do progresso da nação, não é, por certo, matéria
vil que não mereça dessa nação algum sacrifício, para ajudá-la a
sacudir o julgo fatal de uma força, que não está em seu poder
repelir; e que, abatendo-lhe o ânimo viril, retarda-lhe a marcha,
prejudicando, há um tempo, seu próprio engrandecimento e o
engrandecimento do país; porque a grandeza do Brasil é a soma
das grandezas de cada uma das províncias que o constitui.
Ensaiemos, pois, todos os que prezamos uma grande causa
e um nobre povo, nossas forças no intuito patriótico de descobrirmos a fonte do mal que o vexa, e no de removermos esse
mal, que a todos nos afeta.
Duas são as condições gerais, reconhecidas pela ciência,
para que haja chuva: aglomeração na atmosfera, de uma certa
massa de vapores aquosos e existência, no lugar dado, de uma
temperatura mais baixa do que aquela em que tais vapores se
formaram.
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Daí resulta que se não houver vapores na atmosfera daquele lugar, embora sua temperatura seja baixa, não haverá chuva; e
que também não havê-la-á, se, existindo embora grandes massas
de vapores, a temperatura for mais elevada do que a em que esses vapores se formaram. É conveniente saber que os vapores
aquosos se formam em todas as temperaturas, desde 0 e mesmo
abaixo de 0, até a da ebulição da água.
Desses princípios decorre que, nas regiões onde não houver grandes massas d’água a atmosfera só conterá vapores de
empréstimos, transportados de outras regiões.
E mais que, se essas regiões de onde saem os vapores não
tiverem o mesmo clima da que os recebe, haverá aqui chuvas
constantes, se elas forem mais quentes; e muito rara e dificilmente havê-las-á se forem mais frescas.
Estabelecidos os princípios, apliquemo-lhos.
A zona compreendida pelo S. Francisco e Parnaíba não
tem rios de corrente perene – não tem lagos – durante 6 a 8 meses no ano não tem de onde se formem vapores próprios; está,
pois, na dependência das vizinhas de onde os recebe por empréstimo.
Ora, as vizinhas são as do Sul, naturalmente mais frias, ou
por sua posição geográfica ou pela grande abundância de rios e
de lagos, que lhe refrigeram a atmosfera; e a do Norte, que, apesar da elevação de sua temperatura, conta imensos rios, a par de
inúmeros lagos, de onde se eleva uma evaporação constante.
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Temos, pois, que os vapores trazidos do Sul, só por exceção encontrarão, em sua passagem pela zona de que se trata, a
condição essencial para sua condensação.
Se as províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do
Ceará só tivessem suprimento do lado do Sul, poderíamos assegurar que, só por singular coincidência, teriam chuvas.
Felizmente, demora ao N. delas o grande vale do Amazonas, região, cálida, mas rica em excesso de massas de água.
Os vapores que se formam nessa vasta região formam-se,
pois, em prodigiosa quantidade e em temperatura geralmente
elevada; e, portanto, quando atirados para a zona que compreende as províncias citadas, facilmente encontrarão aí a condição
precisa para condensarem-se e darem chuva.
Se houvesse ventos constantes do Norte no tempo em que
o sol, descaindo para os trópicos, faz baixar a temperatura daquelas províncias, poderíamos assegurar que os invernos ali seriam infalíveis.
E tanto é verdade que, no tempo da seca, isto é, na estação
calmosa do ano, qualquer que seja o vento reinante, não cai nem
gota d’água.
É que a temperatura elevadíssima daquela estação não
permite a condensação dos vapores que passam, oriundos do Sul
ou do Norte, mas em todo o caso sempre formados em temperatura relativamente mais baixa.
E tanto é verdade, que, no tempo fresco, se o vento dominante é Sul, pouco ou nada chove; e se é Norte, chove abundantemente.
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É que o vapor do Sul vem em temperatura ainda mais baixa, ou quando muito igual a das três províncias, naquela estação;
e que o do Norte vem, como é natural, em temperatura mais
elevada, ainda que seja 1 ou 2 graus.
E tanto é verdade, finalmente, que ainda quando se acumulam grandes massas de vapores, que prometem dar chuva, e que
começam mesmo a condensarem-se, tudo se desfaz, desde que o
vento Norte é substituído por outro, como tem acontecido este
ano, segundo no-lo afirmam os jornais.
Temo, pois, que as chuvas, na região que nos ocupa, não
são o resultado da condensação de vapores próprios; são chuvas
de empréstimo, que lhe vêm principalmente do Norte; e que,
portanto, é preciso que se dê uma verdadeira coincidência, para
que elas caiam; e vice-versa: que a falta daquela coincidência,
determinará a falta de chuva e, conseqüentemente, a seca.
Vejamos, agora, o que seria, se as chuvas nas províncias,
ora flageladas, em vez de serem de empréstimo, fossem próprias.
É de primeira intuição, em face dos princípios já firmados,
que, se a zona compreendida entre os rios S. Francisco e Parnaíba houvesse de que se formar grande e constante massa de vapores, não só dispensaria essa zona os empréstimos, tendo de seu;
como sendo tais vapores formados em sua temperatura elevadíssima, dariam infalivelmente chuva, sempre que essa temperatura
sofresse qualquer alteração para a baixa.
E, como todos os anos, o afastamento do sol produz necessariamente um sensível abaixamento, seria de rigor que todos os
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anos houvesse chuvas, durante a estação fresca, qualquer que
fosse o vento reinante.
Assim, os vapores próprios não precisam, para chuva, da
coincidência acima dita; estão, por assim dizer, sempre à mão,
para a ocasião oportuna.
A atmosfera está carregada de grandes massas formadas no
tempo do calor, massas que, embora os ventos carreguem, se
refazem imediatamente – entra o tempo do fresco – a temperatura abaixa – chegou a oportunidade – o material estava preparado
– o efeito se manifesta forçosamente.
Pelo empréstimo, se o fato se der, de serem os vapores,
que atravessam a zona em questão, em sua estação fresca, formados em mais baixa temperatura, teremos seca.
Pelo empréstimo só haverá inverno, ou chuvas, quando na
estação fresca passarem vapores formados em temperaturas mais
altas.
Compreende-se bem que são casuais, ou providenciais, as
condições de inverno em semelhante zona.
Pela formação de vapores próprios, tudo é diferente.
Nem faltarão vapores no tempo próprio – nem poderão esses vapores ficar inertes; porque oriundos de uma temperatura
mais elevada, hão de necessariamente condensarem-se em temperatura mais baixa.
Compreende-se, pois, que, em tal caso, o inverno, longe de
ser casual, ou providencial, é a conseqüência de uma lei natural,
que não falha, que não pode falhar. O inverno é um fenômeno
fatal.
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Em resumo:
A causa das secas periódicas do Norte é a falta de vapores
próprios; é, conseqüentemente, a falta de grandes massas d’água
que os produzam.
Ficou dito:
A causa das secas do Norte é a falta de vapores próprios; é,
conseqüentemente, a falta de grandes massas d’água que os produzam.
Logo, o meio de acabar com semelhante flagelo não pode
ser curto senão o de fazer-se, na zona compreendida pelo S.
Francisco e Parnaíba, grandes depósitos d’água, que nivelem,
sob esse ponto de vista, como sob o ponto de vista meteorológico são niveladas as províncias da Paraíba, do Rio Grande do
Norte e do Ceará com as do Maranhão, do Pará e do Amazonas.
Eis o remédio do grande mal; eis a medida de futuro, que
abrirá àquela região, talvez a mais fértil do Brasil, ricos e esperançosos horizontes.
Nem foi outro o alvitre lembrado por Lesseps para remover as secas da Argélia; alvitre que não teve execução, por causa
da guerra da Prússia, que embaraçou-lhe a iniciação e deixou-o
como em esquecimento.
Lesseps propunha formar no centro do Saara um imenso
lago, cuja bacia, tendo nível inferior ao do oceano, receberia
deste os preciosos sortimentos, por meio de um canal.
E, além de já ser esse modo reconhecido ultimamente pelos homens profissionais, como o remédio eficaz do mal das
secas nas regiões como a nossa, temos ai dois fatos, um que
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pouco conhecem, e outro que já é bem conhecido, os quais provam, com a experiência, a verdade do principio em questão.
O primeiro deu-se no Ceará e por isso tem uma significação especial.
O finado senador Alencar, desejoso de ser útil à sua província natal, aproveitou o ensejo de presidi-la, creio que em
1838, para lhe prestar o maior serviço que lhe podia ela dever –
a debelação das secas.
Compreendendo, ao que parece, do mesmo modo por que
eu compreendo, a verdadeira causa daquele fenômeno, aplicou
sua atenção para o mesmo fim que eu proponho – criação de
fontes para vapores próprios.
Nesse intuito, deu pleno desenvolvimento à lei, pela qual a
província garantia 5$ por braça linear de açude de pedra e cal; e
2$500 por braça de açude de terra.
Os habitantes dos sertões, levados por esse interesse, que
não valia pouco, porque, tendo pedreiras de cal à porta e por
toda a parte, faziam sem dispêndio os açudes e recebiam a contribuição da província, aceitaram a idéia com satisfação, e puseram mãos à obra.
Lembro-me que em pouco tempo a estatística oficial consignava a criação de 600 ou 800 açudes, que valiam pela criação
de outros tantos lagos perenes de 1 e 2 quilômetros de extensão
e de 2 e 3 metros de profundidade.
Essas represas traziam três, grandes vantagens, que certamente, não escaparam à grande inteligência daquele ilustrado e
benemérito brasileiro: davam os vapores para as chuvas, seu fim
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principal; forneciam água em abundância para os animais de
criação, o que não se dava antes delas; e fertilizavam as margens
dos rios, acima, e abaixo, onde, mesmo pelo tempo seco, se faziam grandes plantações de cereais e frutas.
Com a retirada de Alencar, seus sucessores, estranhos à
província e somente ocupados com a política, abandonaram a
nobre idéia a seu destino, e a lei das subvenções ou foi revogada, ou deixou de ter execução.
A idéia, porém, tinha feito caminho, como sói acontecer a
tudo o que é de si grande; e a criação dos açudes continuou,
mesmo sem subvenção; porque o povo, embora não compreendesse o intuito cientifico, experimentou, entretanto, a grande
utilidade que ela lhe trazia, sob os outros dois pontos de vista
indicados.
Senão com o mesmo ardor, ao menor com incessante desenvolvimento, foi a iniciativa particular levantando novos açudes, ao ponto de quase não haver fazenda que não tenha um,
como nos diz o ilustre e incansável Sr. Senador Pompeu.
Este é o fato; agora seus efeitos.
Apesar de não compreender aquela medida senão uma das
seis províncias da zona árida batida pelas secas, o que quer dizer
que seus efeitos perderam-se na imensidade da mesma zona.
Apesar de, mesmo na província, onde teve aplicação, não
compreender, como é fácil julgar, senão a milésima parte da sua
extensão.
Notou-se, entretanto, o seguinte: Do meado do século passado para cá, que é o período sobre que se tem conhecimento
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seguro, houve, além dos anos escassos de chuvas, estas secas
bem caracterizadas: 1772, 1778, 1792, 1809, 1817, 1825, uma
outra cuja data me escapou, a 1845.
Por este quadro vê-se que os intervalos de uma à outra seca eram diminutos, regulavam de 6 a 14 anos.
Pois bem, vieram as medidas de Alencar, e , conquanto em
proporções mínimas, a província começou a ter sua estações
mais regulares – seus invernos mais longos e nutridos – e as
secas se espaçaram tanto que, de 1845 para cá, é a deste ano a
primeira que aparece.
E, assim mesmo, o povo explica o fenômeno atual pelo arrasamento dos açudes, causado pelas descomunais enchentes do
ano passado.
O que seria, se, em vez de 2.000 açudes o Ceará contasse
10, ou 100 vezes esse número, para o que tem proporções, visto
ser todo o seu solo cortado de rios; o que explica o fato da compacidade de sua população?
O que seria, se, em vez de só aplicar-se aquela medida ao
Ceará, se tivesse feito extensiva a todo o sertão da Bahia, de
Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Piauí?
Se isso fosse, dar-se-ia o mesmo que no Maranhão, no Pará e no Amazonas, onde, apesar de um clima ardente, nunca
faltam as chuvas, devido só às grandes massas d’águas que possuem.
O segundo fato é o do Artois em França.
Essa antiga província da velha monarquia dos Capetos sofria os mesmos rigores das nossas províncias do Norte.
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Não tinha fontes de evaporação que lhe dessem atmosfera
aquosa própria: vivia de chuvas de empréstimo; era o Saara da
França.
O governo daquela grande nação, compreendendo a causa
do mal, empenhou-se em removê-la; e, nesse intuito, mandou
abrir em larga escala poços artesianos, e, a favor deles, fez vasta
plantação de arvoredos.
Hoje o Artois é o celeiro da França.
Fica, pois, fora de dúvidas, que o meio mais, eficaz de debelar as secas do Norte é criar, ai, na mais larga escala, grandes
depósitos d’água, como imaginou e deu principio de execução o
Senador Alencar; e, mais fazer acompanhar essa medida de outras, que garantam a conservação de matas existentes e que promovam a plantação de novas, na maior proporção possível, como fez o governo francês no Artois e como o imortal José Bonifácio praticou, com vantajosíssimo resultado, em Portugal.
São estes incontestavelmente os meios.
Agora o modo de executá-los.
É obvio, pelo nosso sistema administrativo, que às municipalidades cabe o encargo de realizar, em seus respectivos territórios, as duas grandes medidas salvadoras.
Mas também é óbvio, pelo sistema de centralização que
tem sufocado todas as forças vivas do país, que aquelas corporações, amesquinhadas material e moralmente, não têm senão a
força precisa para completarem a sua própria ruína.
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Ao governo, pois, e só a ele, que tem chamado a si todo o
poder e vitalidade da nação, e sem cujo bafejo nada vinga, e se
vinga não frutifica, cabe de rigor aquele e nobre encargo.
Entretanto, força é confessar: nem o governo dispõe dos
recursos necessários a tamanha empresa; nem, que dispusesse,
pode prover daqui à execução do grande plano.
Só os poderes locais, que são os mais interessados, poderão convenientemente desempenhar a difícil missão.
A meu ver, diante desse desencontro entre o poder real e a
verdadeira competência, só há um meio para chegarmos ao fim
que desejamos: é a coalizão dos poderes geral, provincial e municipal.
Faça-se uma lei incumbindo ao governo do país, ao das
províncias e às Câmaras Municipais da magna tarefa.
Prescrevem-se as atribuições de cada um na matéria. Determine-se de onde devem sair os recursos e a parte que deve
cada um ter, quer na sua aplicação, quer na execução das outras
medidas para o mesmo fim.
E tudo irá bem, dando quem pode dar e trabalhando quem
não tem o que dar.
Sobretudo, não se esqueça o elemento, talvez mais poderoso de sucesso – a iniciativa individual – de que tão benéfico resultado tirou o Senador Alencar.
Com efeito, não é preciso demonstrar a impossibilidade,
para o Estado, de arborizar somente, quando não fosse preciso
alargar, também, a grande zona entre o São Francisco e o Parnaíba.
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Assim como não é preciso demonstrar quão fácil se lhe
tornará realizar esses dois imensos serviços, entrando, apenas,
como auxiliar do particular.
Mas, qual o melhor modo de alargar a zona batida pelas
secas, em razão da falta d’água de represa ou de correntes perenes?
Em meu fraco entendimento, julgo que não há de vacilar
na escolha.
A zona em questão presta-se à criação de açudes, por toda
a parte, em número infinito, e com insignificante despesa; entretanto, o poço artesiano será de muito mais difícil e dispendiosa
construção, porque terá de descer muito no seio da terra, para
encontrar a corrente, liquida subterrânea daquelas paragens, se
contudo a encontrar facilmente.
Um açude, todo o fazendeiro está no caso de fazer; o poço só
pode ser feito por quem tenha habilitações especiais.
Um açude pode ser feito em dias; um poço precisa às vezes de
anos.
Pode-se cobrir a zona, em questão, com açudes, em 10 ou 20
anos; para chegar-se ao mesmo resultado, por meio de poços, será
preciso o decuplo desse tempo.
O açude produz uma massa d’água extensa, larga e profunda;
o poço produz, apenas, uma corrente, como um ribeiro, que naquelas
regiões áridas desaparecerá, não longe do ponto onde se acha colocado.
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Se no Atóis empregou-se de preferência o poço, a razão é simples: foi porque a zona árida ali era diminuta e, por conseguinte, para
destruir a ação da causa das secas, bastava a arborização.
No Brasil as condições são completamente diferentes.
A nossa zona árida é, talvez, maior que toda a França; portanto a arborização somente não equilibrará as suas condições
meteorológicas com as das restantes do país; e portanto, sem as
grandes massas d’água, que os poços não dão, pouco ou mais se
colherá só da arborização.
A preferência, pois, ao sistema dos açudes é condição indispensável de êxito, além de ser de economia e de pronta execução.
Quando muito, empreguem-se os poços onde de todo em
todo não houver probabilidade de levantar açudes; mas isso
creio bem que não sei dará senão em muito poucos pontos.
Termino aqui as ligeiras considerações, que, de momento,
colecionei neste pequeno trabalho, como simples e único propósito de ser útil a inúmeros desgraçados, provocando a discussão
dos meios de aliviar-lhes os sofrimentos e de livra-los, por ventura , de futuras calamidades.
Antes, porém, de depor a pena, peço vênia ao leitor para
dizer duas palavras mais, sem referência às secas, mas de algum
interesse para o meu Ceará, torrão abençoado, de que o braço
inteligente e infatigável de seus filhos tem feito uma nova Holanda.
E a expansão de minha alma pela terra que me guarda o
berço, junto ao túmulo de meus venerandos pais.
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Formará este apêndice a terceira parte do pequeno trabalho
que tenho trazido até aqui, e que dedico especialmente ao meu
ilustrado e virtuosos irmão, o Dr. Manoel Soares da Silva Bezerra.

III
O Ceará nunca teve o bafejo do poder que é tudo no Brasil;
e apesar disso, e talvez por isso, tem-se elevado às alturas das
primeiras províncias do império.
Só esse fato lhe devia valer as simpatias dos grandes da
Nação; quanto mais que, no interesse da comunhão, está aquele
esforço, pouco comum à nossa raça e à nossa gente.
O Ceará nada pede, porque está acostumado a vencer todas
as dificuldades, a vencer a própria natureza, por si só, por seu
único esforço.
Mas o governo deve ponderar a magnitude da empresa e a
força hercúlea, que precisa empregar aquele povo, para chegar
ao seu desideratum.
O governo deve considerar que tanto mais rápido for o desenvolvimento daquela província, quanto mais depressa resultarão para o país vantagens reais, que ele não auferiria, não só
pelo lado da renda pública e da riqueza que ela representa, com
pelo estimulo que o fato deve produzir nos outros povos do império.
O pai deve distribuir seus cuidados e haveres igualmente
por seus filhos; mas, se dentre eles algum se distingue por suas
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qualidades morais e por seu amor ao trabalho, é razoável que
esse obtenha mais algum favor, até porque é com ele que mais
deve contar, para o ajudar nos encargos que lhe pesam.
O Ceará é um filho distinto na Nação, que não lhe estende
a mão pedindo preferências; que constrói ele próprio os fundamentos de sua futura grandeza.
Mas tem muito que lutar para chegar a seu destino; e muito
ganharia a Nação, se, a favor de algum auxilio seu, se acelerasse
a marcha daquele surpreendente progresso. Não é aos descuidados e inertes que se deve estender a mão protetora.
E nem o que precisa o Ceará, para defrontar-se dos óbices
que lhe tolhem o passo, é coisa que defraude suas irmãs.
Província criadora e agrícola ao mesmo tempo, tendo os
centros de sua maior indústria muito distante dos portos do mar,
compreende-se que o grande desenvolvimento dessas importantíssimas indústrias depende principalmente de meios fáceis e
baratos de transporte, e de portos francos e seguros de exportação.
Os importantes centros de Ibiapaba, do Cariri, do Baturité,
que são os principais da província, pelo lado da indústria agrícola, exportam seus gêneros em costas de cavalos.
Sabe o governo a magnitude do comércio que faz só o porto da capital; e portanto calculará ele quanto não avultaria mais
esse comércio de importação e exportação, quanto não seria
mais proveitoso aos lavradores, e rendoso ao Estado, se, em vez
do transporte animal, através de longas distâncias e por cami-
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nhos péssimos, o que dificulta, limita e encarece a produção,
houvesse o transporte a vapor.
E, por igual, se a capital, ao menos, tivesse um porto regular.
Duas, pois, são as necessidades urgentes daquela importante província – um porto seguro e franco na capital e estradas
de ferro econômicas que liguem aquele centro comercial aos
principais centros agrícolas da mesma província.
A cidade de Fortaleza já faz grande comércio com o estrangeiro, a maior fará quando tiver estradas férreas para o centro.
Pois bem; essa importante cidade comercial do império,
cabeça de uma província que, de dia em dia, conquista um lugar
distinto entre as demais, não tem um abrigo para os navios que a
procuram.
Esses navios, que ousadamente demandam aquele ponto da
nossa costa, lançam ferro em uma pequena enseada, chamada
hiperbolicamente – porto – onde o mar bate com fúria, levantando ondas, como em costa bravia.
Estou certo que a província, assim como tem vencido outras dificuldades ao seu progresso, logrará, por si mesma, vencer
mais esta.
Mas até lá, quanto não perderá na sua indústria e em seu
comércio, e quanto não perderá com ela a nação brasileira?
Se há despesas produtivas, nenhuma sê-lo-á mais do que se
fizer com aquele melhoramento.
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É um empréstimo a curto prazo e a grande juro; porque na
marcha que leva a província e pela qual, só no período de 1845 a
1868, sua renda geral elevou-se, de cerca de 120.000$ a
2.000:000$000, é óbvio que o Estado terá, em outro igual período, o dobro daquela renda.
O Ceará, desde que fez a revolução no seu sistema de trabalho, ainda não estacionou; caminha sempre e mais rápido será
o seu andamento, se às suas forças se juntar um sopro do poder
central.
Dote-a o governo como porto da capital e com três únicas
estradas férreas: a de Baturité, já em andamento por iniciativa
particular; a da Capital ao Cariri, pelo vale do Jaguaribe; e a da
Ibiapaba para o porto do Acaracu.
Fala-lhe simples favor, e a província se colocará em condições tais, que em pouco tempo terá levado a riqueza a todos os
pontos de sua superfície, sem mais nenhum outro sacrifício do
Estado.
Sei que as condições financeiras do país não dão para a
pronta execução de todo esse plano, que embora não seja gigantesco, é, contudo, dispendioso.
Sei disso; mas não é preciso que o Estado faça já tudo o
que se requer; nem que faça toda a despesa que semelhante plano reclama.
Minhas idéias sobre esta matéria já são suficientemente
conhecidas.
A iniciativa particular é a minha grande alavanca de progresso.
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Mas como a iniciativa particular, entre nós, ainda não se
levantou pujante; e nem se levantará, enquanto estiver ai a tremenda barreira, erguida pelo governo, com a lei de 1860, é preciso que o mesmo governo a açude eficazmente.
Garanta a província 3 1/2% sobre o capital necessário para
aquelas estradas e para o porto da Capital, e endosse o governo
geral aquela garantia, dando, por sua parte, a de outros 3 1/2%,
que nem faltarão particulares que tomem a si aquelas empresas,
nem faltarão capitais estrangeiros para realizá-las.
O fato de empresas nossas, subvencionadas, ou com juro
garantido pelo governo, não encontrarem capitais fora do país,
não infirma a minha asseveração.
O estrangeiro confia na garantia do governo do Brasil, no
que ele não confia é na administração nossa das empresas para
que lhe pedem capitais.
Sejam as companhias estrangeiras, fiquem livres da paternal tutela do nosso governo, tenham o juro garantido de 7%, e
nada embaraçará o embarque de seus capitais.
E quanto despenderão em juros anualmente o tesouro geral
e o provincial, com as três estradas indicadas, visto que o porto é
natural que se prefira fazer diretamente?
A estrada do Cariri poderá ter a extensão de 380 a 400 quilômetros, cujo custo, atento à vantajosa disposição do solo, não
pode exceder de 12.000.000$000.
A da Ibiapaba poderá ter 180 quilômetros, de 5.000.000$
de custo.
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E a do Baturité terá 120 quilômetros de 4.000.000$ de custo.
Ao todo, 700 quilômetros calculado com exagero, custando também pelo alto: 21.000.000$000.
Temos, então que o encargo anual da província e do Estado será 1.470.000$: digamos 1.500.000$; isto na hipótese de não
haver um real de renda liquida.
Mesmo porém, nessa hipótese, perguntarei:
Quando se gastam milhares de contos por ano, com subvenções a companhias estrangeiras de navegação e com cabos
submarinos, de proveitos muito menos sensíveis para o país; não
valerá a pena correr-se o risco de gastar-se anualmente 1.500
contos com empresas que, pelo menos, vão render ao país, indiretamente, somas muito superiores, quais os que resultam do
aumento da produção e do seu correspondente no comércio?
O Estado não está no caso de um particular, que não mete
em linha de conta de suas vantagens, em empresa que comete os
benefícios que delas aufere o público; somente contando a renda
material que arrecada.
O Estado atende menos ao lucro material que aufere, do
que às vantagens que, do dispêndio que faz, colhe o público.
Será sempre digno de louvor o governo que, em matéria de
melhoramentos públicos, deixar de parte o cálculo das cifras da
receita, para só atender às vantagens que devem resultar de tais
melhoramentos.
Será sempre abençoado o governo que, alongando a vista,
quebrar as cadeias que tolhem a marcha de um grande povo,
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como é o cearense, pelas sendas do Progresso, que tão corajosamente tem trilhado, confiado só no gênio e em sua inflexível
vontade.
Se eu fosse ministro, não queria , para eternizar minha
memória, mais do que colocar um povo tal em posição de afrontar o futuro, tendo-se assenhoreado de todas as forças, que lhe
garantem o bom resultado de seus esforços.
Nem aquele povo e nem o país inteiro esqueceriam jamais
o meu nome, quando, depois de atravessar as misérias da vida,
chegasse o tempo do verdadeiro descanso.
Meu Ceará, - Estas mui longe; e aqueles que se lembram
de ti e sonham com tuas grandezas, são mui pequenos e mui
fracos.
Os nossos grandes homens só olham em torno de si; só vêem até a altura de suas cabeças; e só ambicionam as glórias do
momento. Trabalhe, pois, para diante, como tens trabalhado até
aqui; porque auxilio, só deves esperar Daquele que sempre ajuda
aos que trabalham.
Não desanimes com o abandono em que te deixam. Teu
braço de ferro não é dos que descaem diante das dificuldades.
Esforço e coragem; e maior será tua glória; e maior quinhão de glória caberá aos que se prezam de serem teus filhos.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1877.

Dr. A. BEZERRA DE MENEZES
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