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ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA
NA LUTA CONTRA AS SECAS(1)
Th. Pompeu Sobrinho
O fenômeno das secas é muito mais universal do que ordinariamente se supõe. Cerca de metade da superfície terrestre
experimenta os seus maléficos efeitos. A ocorrência e a intensidade destes efeitos variam muito; dependem de diversas circunstâncias ligadas à posição geográfica e às condições climáticas
gerais das diferentes regiões assoladas. Mas, além das variáveis
de natureza cósmica, importa, sob o ponto de vista econômico,
ou melhor, social, considerar outros fatores importantes, os de
natureza culturais das populações sujeitas aos embates do fenômeno.
(1) Neste artigo se estuda a contribuição científica, referente à luta contra as
secas, animada ou promovida pela administração governamental, diretamente
responsável por essa luta.
Nada se diz quanto às discussões no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro
provocadas em 1877 pelo Governo Imperial, ou delas decorrentes. Igualmente abstrai-se da contribuição, ainda mal conhecida, da célebre “Comissão
Científica”, cujos trabalhos o Dr. Renato Braga, com invejável competência e
pertinácia, esta desenterrando. Não obstante, convém referir que alguns desses trabalhos oferecem um real interesse científico, particularmente os da
lavra do botânico Freire Alemão. Esta comissão, organizadora em 1818, com
a direta participação do Imperador do Brasil, deixou nos meios cultos da
Província duradoura memória.
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Por toda parte onde a deficiência das precipitações pluviais
e a sua má distribuição provocam distúrbio de ordem econômica
capaz de refletir-se com grande intensidade no seio dos habitantes, muitos esforços se têm feito para neutralizar ou minorar a
vexatória situação de depressão subsistencial. Onde o nível cultural é mais elevado, o emprego de atividades vem ajustadas à
luta contra aqueles efeitos, contra a depressão ocasionada pelas
causas referidas, é relativamente pequeno; em certos casos pode
mesmo passar despercebido. Mas onde, como entre nós, no Brasil, mercê do baixo nível cultural das elites dirigentes, a depressão econômica é considerável e se associa a outras formas negativas de adaptação social, as secas são de conseqüências terríveis. Nestas condições, a questão secular, entre nós, oferece gravidade muito séria, que tem sido incrivelmente subestimada e
inadequadamente tratada.
Quando o fenômeno eclode, uma emoção mais ou menos
profunda abala não somente as vítimas imediatas da calamidade,
que definham, se expatriam e não raro morrem, como também a
muitos elementos de elevado status, que não estão sujeitos aos
impactos diretos do desequilíbrio econômico ou social. Dentre
estes, uns se agitam, movidos por sincera compaixão dos famintos; outros, porque enxergam logo meios mais ou menos fáceis
de aproveitar em seu favor a caótica situação que surge com as
providências promovidas pelos governos para assistir as massas
miseráveis. Esta anômala situação, criada e estimulada por vários fatores, dos quais é imperioso referir os baixos processos
eleitoralísticos que se vêm implantando no País, tem-se agrava5
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do nos últimos tempos, sobretudo quando coincide a seca com
eleições para a representação da Nação.
Ao que parece, este último aspecto deve ter uma apreciável
importância porque tem concorrido para explicar, parcialmente,
a razão pela qual ainda não foi possível aos dirigentes mais esclarecidos e de boa vontade da Nação imprimir à luta contra as
secas uma orientação científica ou racional, capaz de solucionar
definitivamente o problema angustioso. Outros aspectos do
mesmo fenômeno merecem também estudos percucientes.
Esta situação condenável perdura há cerca de meio século,
desde quando foi criado e sistematizado o serviço de combate às
secas, mas se vem agravando progressivamente. Um retrospecto
histórico, breve, embora, dos esforços oficialmente empenhados
para dirimir o flagelo leva a esta triste convicção.
Ora, sem adequada orientação científica não é, evidentemente, possível resolver um problema tão complexo, tão vasto e
de tanta responsabilidade.
Em outubro de 1909, no Governo do Dr. Nilo Peçanha, por
inspiração do Ministro da Viação e Obras Públicas, o Engenheiro Francisco Sá, foi instalada a “Inspetoria de Obras Contra as
Secas”, repartição pública destinada a promover todas as providências então julgadas úteis para prevenir ou anular os efeitos
perniciosos das secas calamitosas. (1)

(1) O Decreto n.° 7.619, de 21 de outubro de 1909, aprovou o regulamento
para a organização dos serviços contra os efeitos das secas.
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O exame do regulamento revela desde logo o sincero interesse de imprimir às atividades repressoras das secas uma orientação séria e eficiente. Estabelece a construção de obras visando
à solução hidráulica do problema: mas, também prevê o estudo
sistemático das condições meteorológicas, geológicas e topográficas das zonas assoladas. Cogita ainda da instalação de observatórios meteorológicos e de estações pluviométricas, assim como
da conservação e reconstituição das florestas.
A Inspetoria foi confiada à competente direção do Engenheiro de Minas Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa que, além de
geólogo experimentado, era homem viajado e dinâmico. Merecia a plena confiança do Governo e podia exercer com o máximo de liberdade a sua ação administrativa. Dispunha, nestas
condições, dos recursos financeiros necessários.
O Inspetor Lisboa começou a sua administração dando enfático interesse às pesquisas e aos estudos essenciais para o melhor conhecimento do meio cósmico e social da região das secas,
visando especialmente a adquirir dados concretos para a elaboração de um programa racional de trabalho.
Bem cedo se patenteou a deficiência de certos dispositivos
e a necessidade de criar condições que pudessem prevenir não
só as secas calamitosas mas, também, as injunções políticas,
sobremodo impertinentes e altamente nocivas ao desenvolvimento de um plano de atividade. Daí resultou o novo Regulamento, a que se refere o Decreto n.° 9.256, de 20 de dezembro
de 1911, já no governo do Marechal Hermes da Fonseca, sendo
Ministro da Viação e Obras Públicas o Dr J.J. Seabra. Este regu7
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lamento foi preparado ainda sob a inspiração do Inspetor Lisboa,
que tornou explícitas certas disposições úteis, como a instalação
de postos de observação e medições diretas das correntes dos
rios e os serviços de piscicultura nos açudes e rios não perenes.
Neste governo, entretanto, Arrojado Lisboa, que dedicava
o melhor das suas atividades às questões técnicas, subestimadas
um tanto aos problemas da politicagem, viu-se compelido a deixar o cargo. Substituiu-o o Subinspetor José Aires de Sousa. Os
interessados na defecção de Arrojado, baseados no pequeno rendimento das realizações de obras de aparente vulto, moveramlhe campanha injusta, deixando ainda maliciosamente supor que
não lhe assentava bem a fama de honestidade que o exornava.
Em verdade, a insídia se apoiava superficialmente no falso fundamento de grandes dispêndios que não correspondem à importância das obras. Entretanto, os gastos, que se diziam exagerados, eram absorvidos pelos numerosos trabalhos de campo, estudos demorados, difíceis e meticulosos que se vinham realizando obscuramente em toda a vasta extensão da Região Nordestina.
Não encontrado no Brasil técnicos suficientes e já com a
necessária experiência para estes indispensáveis estudos e investigações propedêuticas, teve de recorrer a especialistas estrangeiros. Foi a maneira mais prática e a única possível para suprir
a falta de especialistas nacionais. Contratou na Europa e na
América do Norte topógrafos, fisiógraficos, geológicos, engenheiros hidráulicos, botânicos, hidrólogos, economistas, sociólogos etc., e os lançou por toda a vastidão do Nordeste. Desde
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logo, um acervo de dados preciosos relativos à geografia, à astronomia, às ciências naturais, à sociologia desta região se foram
acumulando, e muitas publicações passaram a divulgá-los, sistematicamente, no País e no estrangeiro.
Entretanto, iniciou algumas construções de açudes médios
e sobretudo pequenos, de caráter particular. Aqueles eram apenas os que circunstâncias prementes reclamavam, como o “Acarape do Meio” no Ceará. Os projetos eram justificados, publicados e divulgados.
Em 1920, no governo do Dr. Epitácio Pessoa, o Engenheiro Miguel Arrojado Lisboa voltou à direção da Inspetoria de
Seca, a que devia dar orientação praticamente construtiva e imediata, o que era um erro grave. Repousando, contudo, nos conhecimentos adquiridos anteriormente, no domínio fisiográfico e
social ainda insuficientes, fez vultosos contratos de construção.
Infelizmente, o êxito dos empreendimentos era duvidoso: primeiro porque, ainda uma vez, sobrepunha-se à vistosa realização
de obras, agora monumentais, aos morosos estudos básicos, essenciais para projetá-las e execultá-las e segundo, porque, de
fato, os dados registrados, conquanto importantes, ainda não
bastavam; eram incompletos e alguns evidentemente viciados ou
carentes de correção. Não tinham sido ainda devidamente manipulados.
Com a exoneração do Inspetor Lisboa, ao tempo do Governo do Marechal Hermes da Fonseca, os cuidados com os trabalhos das pesquisas científicas foram brevemente reduzidos,
algumas destas criminosamente suprimidas, e todos, em geral,
9
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relevados a um plano subalterno. O espírito científico, que presidia a orientação do primeiro Inspetor, viu-se na contingência
de ir cedendo espaço a um revoltante empirismo. Reduziu-se a
muito pouca cousa, tornando-se insuficiente para aquisição de
muitos elementos indispensáveis às grandes e mais adequadas
realizações na luta eficaz contra as secas.
Na segunda administração, Lisboa pretendeu restaurar o
regime intensivo das pesquisas científicas, mas não encontrou
receptividade suficiente no seio dos altos administradores da
República. O Presidente Epitácio não podia esperar pela conclusão dos estudos julgados essenciais (!) cujos resultados ainda
deviam ser submetidos a correções e determinadas elaborações.
Tornara-se preciso correr para construir com brevidade as obras
dos grandes açudes, contratados com poderosas firmas construtoras inglesas e norte-americanas. Queria o Presidente, na sua
administração, senão inaugurar esses grandes açudes (Orós, Poço dos Paus, Quixeramobim, Acarape e Patu, no Ceará; São
Gonçalo, Piranha, Pilões, na Paraíba, e outros de menor importância no Rio Grande do Norte), mas ao menos deixá-lo num
estado tão avançado de construção que seria quase impossível o
seu sucessor deixar de conclui-los.
Esta situação, que poderia parecer justificável, foi muito
prejudicial ao programa de pesquisas científicas. Dos esforços e
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investigações do Inspetor Lisboa, resultou, contudo, direta ou
indiretamente uma notável bibliografia científica. (1)
Com a substituição do Dr. Epitácio pelo Presidente eleito
em 1923, o Dr. Arthur Bernardes, malgrado a influência do então novamente Ministro Francisco Sá, todas as atividades da
Inspetoria de Secas entraram em rápido e melancólico declínio.
O espírito científico desapareceu, então, completamente e assim
se manteve arredio durante alguns anos; não havia mentalidade
para compreendê-lo. O Inspetor Luís Vieira conservou em atividade apenas os serviços de observações pluviométricas e fluviométricas, que tinham logrado grande extensão. Posteriormente,
porém, o Ministro José Américo, muito interessado pelas realizações que deviam criar obstáculos às manifestações calamitosas das secas, instituiu em boa hora uma Comissão especial para
estudar a ictiologia nordestina e estabelecer no atual “Serviço de
Piscicultura” realizou notáveis investigações científicas dentro
do seu âmbito de operações. Muitas são as publicações que resumem os resultados e conclusões dos seus estudos.
Além desta, uma outra, a “Comissão de Serviços Complementares” foi criada para presidir a exploração agrícola dos açudes construídos e proceder a estudos visando à determinação de
alguns coeficientes numéricos muito úteis à organização racional dos projetos de irrigação. Mas, as atribuições deste Serviço
vão adiante. Não só estudam a melhor maneira de fazer a irriga(1) Os trabalhos mais interessantes desta bibliografia estão relacionados em
anexo, no fim deste artigo.
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ção no Nordeste, porém ainda a edafologia das bacias de irrigação e o valor forragivo de muitas plantas dos nossos campos. As
publicações dos resultados alcançados nestas investigações têm
sido publicadas em folhetos e nos Boletins “Da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas”, os quais, infelizmente, desde
muitos anos já não circulam. Mais tarde, transformações de caráter científico visando a estabelecer as bases racionais da irrigação nos açudes da região nordestina. Este objetivo foi ampliado com pesquisas de ordem social, especialmente de caráter
econômico. A morte prematura do agrônomo José Augusto
Trindade, a que foram confiadas tais tarefas, reduziu momentaneamente as atividades deste serviço, mas não o extinguiram,
por isto que se encontrou no agrônomo Guimarães Duque um
digno e esforçado continuador de Trindade. O trabalho científico
de Duque é digno de grande apreço.
Este novo surto do espírito científico ao serviço da luta
contra as secas é, entretanto, assaz restrito. Não alcança todas as
atividades da Repartição, que ainda agora continua agindo dentro do mais lastimável empirismo, com grandes prejuízos para
os cofres públicos, os créditos da cultura nacional e especialmente para a recuperação econômica do Nordeste.
Nenhum núcleo ou centro de apreciável resistência, realmente eficiente, ficou estabelecido até o presente no Nordeste,
que consiga evitar a gravidade dos impactos mais duros e cruéis
das secas. Como demonstrou a recente calamidade de 1958, não
obstante as providências generosas do Governo Federal, na assistência aos flagelados, brasileiros válidos morreram de fome
12
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aguda ou das suas imediatas conseqüências. A razão principal
desta dolorosa ocorrência não está na falta de esforços por parte
das administrações públicas, mas, resulta, em parte, da desorganização dos serviços públicos e, em parte, da falta de espírito
científico nas maiores atividades de luta contra as secas. O que
se tem conseguido no campo científico é ainda muito pouco em
relação às necessidades objetivas.
Uma honesta e séria medida que devia evidentemente presidir aos empreendimentos de obras contra as secas seria, indubitavelmente, normalizar dentro de um plano racional e progressivo, sabiamente organizado com o possível rigor científico,
todas as atividades do “Serviço”, isto é, o “Departamento Nacional de Obras Contra as Secas”. Um plano desta natureza nunca
existiu, nunca foi nem mesmo objeto de cogitações.
Atualmente, estão sendo construídos alguns açudes, (Orós,
Mudubim e outros) sem que os seus projetos tenham sido publicados e divulgados, com as suas respectivas memórias justificativas, quer no sentido técnico, quer no sentido econômico.
Um procedimento desta natureza é anticientífico e altamente inconveniente.
Devemos deixar aqui registrado, como homenagem à clarividência do Inspetor Lisboa e dos Ministros Francisco Sá e
José Américo aos seus esforços para racionalizar e dar cunho
científico aos trabalhos da Repartição destinada a prevenir os
efeitos calamitosos das secas nordestinas, a nossa admiração e
respeito. Infelizmente, os que conseguiram alcançar está muito
longe de que é preciso; está em franca discordância com a im13
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portância capital do problema que se pretende resolver, livrando
esta vasta e populosa região nordestina dos prejuízos das secas
calamitosas.
As publicações principais de caráter científico que resultaram dos estudos e pesquisas empreendidos por alguns homens que trabalharam nesta região constam da seguinte lista:

I – Referentes à Astronomia
1) Arnaldo Pimenta da Cunha – Coordenadas geográficas
do Estado do Ceará, 1913.
2) Arnaldo Pimenta da Cunha – Determinação de coordenadas geográficas nos Estados da Paraíba, Pernambuco
e Rio Grande do Norte, 1922.

II – Referentes à Geografia e à Geologia
1) Horácio L. Small – Geologia, suprimento d’água subterrânea no Ceará e parte do Piauí, 1913.
2) Ralph H. Supper – Geologia e suprimento d’água subterrânea no Rio Grande do Norte e Paraíba.
3) Horácio L. Small – Geologia e suprimento d’água subterrânea no Piauí e parte do Ceará, 1914.
4) Ralph H. Supper – Geologia e suprimento d’água no
Estado de Sergipe e nordeste da Bahia, 1914.
5) Roderic Crandall – Geografia, geologia, suprimento
d’água, transportes e açudagem nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 1910.
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III – Referentes à Botânica e à Fitogeografia
1) Alberto Lofgren – Notas botânicas (Ceará), 1910.
2) Alberto Lofgren – A tamareira e seu cultivo, 1912.
3) Alberto Lofgren – Contribuição para a questão florestal da região do nordeste do Brasil, 1912.
4) Alberto Lofgren – Hortos florestais (do Juazeiro, na
Bahia, e de Quixadá, no Ceará), 1914.
5) Léo Zehntner – Estudo sobre as maniçobas do Estado
da Bahia, em relação ao problema das secas, 1914.
6) Philipp von Luetzelburg – Estudo botânico do Nordeste, 3 vols., 1923.

IV – Referente à Meteorologia e ao Clima
1) Horace Williams e Roderic Crandall – Chuva e climatologia das regiões das secas; pluviometria do Nordeste
do Brasil e suas relações com a vazão das correntes e
com a açudagem.
2) M. Delgado de Carvalho – Dados pluviométricos relativos ao Nordeste do Brasil – Período 1912-1920.

V – Referentes à Hidrografia
1) G. A. Waring - Notas sobre as medições de descargas
de rios, 1912.
2) G. A. Waring – Suprimento de água no Nordeste do
Brasil, 1912.
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VI – Referente à Piscicultura
1) Alberico Diniz – Criação de peixes larvófagos nos
açudes, 1914.

VII – Referente à Cartografia
1) Horace Williams e R. Crandall – Carta hipsométrica da
região semi-árida do Brasil, 1910.
2) Guilherme Lane – Mapa da parte dos Estados de Pernambuco, Piauí e Bahia, 1912.
3) H. Willians e R. Crandall – Carta pluviométrica da região semi-árida do Brasil, 1910.
4) Guilherme Lane – Mapa da bacia do rio Itapicuru, Estado da Bahia, 1912.
5) Robert Miler – Mapa do Canal (planalto), S. Francisco
– Jaguaribe, 1913.
6) Robert Miller – Mapa parcial do Estado da Bahia,
1913.
7) Robert Miller – Mapa do Estado da Paraíba, 1913.
8) Horácio Small – Mapa da parte norte e central do Estado do Piauí, 1914.
9) Ralph Supper – Mapa do Estado do Sergipe e parte
nordeste da Bahia, 1914.
10) Guilherme Lane – Mapa do Estado de Alagoas, 1917.
11) Philipp von Luetzelburg – Mapa fitogeográfico do Estado da Bahia e Sergipe, 1922.
12) P. von Luetzelburg – Mapa fitogeográfico do Estado
do Piauí, 1922.
16
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13) P. von Luetzelburg – Mapa fitogeográfico do Estado
da Paraíba, 1922.
14) P. von Luetzelburg – Mapa fitogeográfico dos estados
do Rio Grande do Norte e Ceará sul, 1922.
15) P. von Luetzelburg – Mapa fitogeográfico parcial da
Serra do Araripe, 1922.
16) C. M. Delgado – Atlas pluviométrico do Nordeste do
Brasil, 1923.
17) C. M. Delgado – Atlas pluviométrico do Nordeste do
Brasil, 1924.
18) Pompeu Sobrinho, Th. – Mapa do Estado do Ceará,
1935.

VIII – Referente ao problema das secas e as suas
soluçõe
1) Duque, Guimarães – Solo e água no Polígono das Secas, 1953.
Além destas publicações de interesse realmente científico,
importa referir alguns artigos publicados no “Boletim” da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, cujos autores trouxeram
ao problema das secas valiosa contribuição.
As mais interessantes se catalogam em seguida:
1) Aguiar, Francisco Gonçalves de – Contribuição para o
estudo hidrométrico do Nordeste.
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2) Aguiar, Fr. Gonçalves de – À margem da meteorologia
do Nordeste.
3) Aguiar, Fr. Gonçalves de – Possibilidades das bacias
hidrográficas dos rios Quixeramobim e Banabuiú.
4) Aguiar, Fr. Gonçalves de – Estudo hidroméstrico do
Nordeste.
5) Amaral, Ed. – Irrigação e física do solo.
6) Duque, Guimarães – O problema da alimentação animal no sertão do Nordeste.
7) Duque, Guimarães – Observações para a cultura da oiticica.
8) Ferreira de Castro, José – Estudos agrológicos das terras irrigáveis do Alto Piranhas.
9) Ferreira de Castro José – Tabuleiros – areníticos e gnaíssicos.
10) Ferreira Leitão, Oscar – Algumas notas sobre acidez e
alcalinidade do solo.
11) Francis Drouet – Seis meses de estudos botânicos no
Nordeste do Brasil.
12) Ihering, Rodolfo von – Piscicultura e as investigações
científicas.
13) Oliveira, Ant. C. E. de – A incubação de ovos de peixes.
14) Philipp von Luetzelburg – Ligeira contribuição para o
conhecimento das oiticicas.
15) Philipp von Luetzelburg – Dados básicos para o reflorestamento do Nordeste do Brasil.
18
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16) Pompeu Sobrinho, Th. – O homem do Nordeste.
17) Pompeu Sobrinho, Th. – Florestamento do Nordeste e a
luta contra as secas.
18) Tavares de Melo – Notas sobre fenação.
19) Trajano Pires – Ensaio social-econômico de um setor do
vale do rio São Francisco.
20) Wright, Dr. S. – Da física e da química das águas do Nordeste do Brasil.
Ainda outros trabalhos relacionados com a luta contra as secas
nordestinas, de cunho científico, tiveram em publicações esparsas.
Destas, indicaremos apenas as seguintes:
1) Osmar Fontenele – Hábitos de desova do pirarucu (Arapaima Gigas, Cuv.) e a evolução de sua larva.
2) Osmar Fontenele – Biologia do apaiari (Astronotus ocellatus, Spix).
3) Magalhães Bastos, G. Alberto –Toxidez do timbó para algumas espécies de peixes nordestinos e amazônicos.
4) Oliveira Chacon J. de – Evolução do ovo, larva e alevino
de apaiari (Astronotus ocellatus, Spix).
5) Oliveira Chacon, J. de – Caso de hermafroditismo em curimatã comum (Prochilodus sp.).
6) Osmar Fontenele – Contribuição para o conhecimento da
biologia da curimatã pacu (Prochilodus argentes, Spix).
7) Osmar Fontenele – Contribuição para o conhecimento da
biologia do pirarucu (Arapaima Gigas, Cud.).
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8) Osmar Fontenele – Contribuição para o conhecimento da
biologia dos tucunarés (Actinopterigu cichlidae).
9) Osmar Fontenele – Injecting pituiary (hypophyseal) hormones into Fish to induce spawning.
10) Rui Simões de Menezes – A carpa: peixe flagelo.
11) Ihering, R. von – Aclimação de peixes nos açudes do Nordeste (1952).
12) Rui Simões de Menezes – As pescadas d’água doce na
piscicultura (1954).
13) Rui Simões de Menezes – Experiência de erradicação da
piranha no Nordeste (1955).
14) A lagosta no Nordeste e a regulamentação da pesca
(1955).
15) Rui Simões e Osmar Fontenele – Sobre o uso do extrato
glicerinado de hipófises do peixe na reprodução dos peixes
dos açudes do Nordeste (1945).
16) Schultz, L. P. e Rui Simoes – A new anchovy of the genus
Anchoviella from the Poti and Parnaíba Rivers of Brazil
(1951).
17) Rui Simões de Menezes – Alimentação do mandi bicudo
(Hassar affinis, Steind.) da bacia do rio Parnaíba, Piauí
(1949).
18) Rui Simões de Menezes – Incubação labial de ovos pelo
mancho de Loricaria Typas Blecker, da Lagoa do Peixe,
Piauí (1949).
19) Mariano Ferreira de Menezes – Estudo analítico de Leporimus reinhardtilütken do rio São Francisco (1949).
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CONTRIBUIÇÃO À CIÊNCIA
GEOGRÁFICA
AS SECAS DO NORDESTE ()
Adalberto Serra
A calamidade das secas, que a intervalos diversos se abate
sobre o Nordeste, é hoje um fenômeno não só plenamente “explicado”, como ainda “previsível”. A tal respeito publiquei há
alguns anos vários volumes, nos quais os diversos aspectos do
problema ficaram bem esclarecidos. Seja pela reduzida tiragem,
seja pela obscuridade do autor, nenhum interesse despertou a
minha obra, continuando os nordestinos sem o tão almejado
“prognóstico” das secas.
É possível, contudo, que alguns leitores deste matutino tenham curiosidade pela questão, como se evidencia pelo vulto de
superstições anualmente levantadas. Pareceu-me, assim, conveniente resumir aqui os princípios fundamentais do fenômeno.
Para a zona equatorial do Atlântico convergem os ventos
“alísios” de NE e SE, provindos, respectivamente, dos hemisférios Norte e Sul. Ao atingirem aquela região tais correntes perdem a sua velocidade, formando-se uma faixa de “calmarias” na
qual o ar se eleva, acarretando chuvas e trovoadas.
() Transcrito de O Jornal, de 22 de abril de 1956.
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A posição da referida “faixa” (chamada “Frente Tropical”), não é fixa, antes se desloca diariamente, e como as estações do ano. No fim do verão setentrional, e devido ao grande
resfriamento do “Pólo Sul”, tal “Frente” se encontra na sua maior latitude “Norte”. Estaciona, assim, sobre a Venezuela em
setembro e outubro, para descer às Guianas em novembro, ao
Pará em dezembro, atingindo por fim o Maranhão em fevereiro,
e o Ceará em março. Nesse último mês, e devido ao grande resfriamento já agora do “Pólo Norte”, a “Frente” alcança sua maior latitude “Sul”. Ela retorna, depois, ao Piauí em abril, ao Pará
em maio, às Guianas em agosto, e, novamente, à Venezuela em
setembro. Desse modo, a “estação chuvosa” do Nordeste ocorrerá de “Janeiro a abril”, sendo secos os meses restantes quando a
região permanece sob os alísios de SE do Atlântico Sul.
Torna-se, agora, claro porque ocorrem as “secas”; qualquer pequeno atraso no movimento para o Sul da “Frente Tropical”, faz com que suas chuvas não mais “atinjam” o Nordeste,
trazendo-lhe o que se chama um mau “inverno”.
Qual a “causa” de tais irregularidades? Para encontrá-la, é
necessário detalhar previamente o mecanismo das chuvas locais
que, mesmo nos bons “invernos”, não caem diariamente, antes
em período variáveis separados por “estiagens” mais ou menos
longas.
Isto porque os avanços, e recuos da “Frente Tropical” dependem, por sua vez, de idênticos movimentos de outra ‘linha”
semelhante, a “Frente Polar”. Esta se estende, na América do
Sul, desde o Chaco até a Ilha Geórgia, cortando o litoral no rio
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da Prata. Consiste ela numa zona de “convergências” entre os
ventos frios polares de W e SW, e os tropicais quentes de NE e
NW.
Tal “Frente Polar” sobre “ondulações” formando “família”
de 3 a 5 “ciclones”, aos quais se segue um grande “anticiclone
frio”. Constituído de ar polar, o referido “anticiclone” avança,
então, para o trópico, produzindo chuvas no seu percurso, do
Rio Grande do Sul à Bahia, e às quais se segue o tempo frio e
seco, tão conhecido dos cariocas.
A “repercussão” de tais fenômenos ocorridos no Sul do
Brasil se estende até o equador, e da seguinte forma: no primeiro
avanço da “Frente Polar”, o alísio de SE é impedido para o Nordeste, onde as chuvas logo cessam recuando para o Maranhão. A
região experimenta, assim, bom tempo e aquecimento, sob ventos de E, e fraca nebulosidade.
Logo, porém, que a “Frente Polar”, tendo atingido o Estado do Rio, é deslocada para Leste, dada a configuração do litoral, o mesmo sucede às chuvas tropicais, que assim voltam ao
Nordeste, onde a pressão baixa e à temperatura declina, sob ventos de N-NW, trovoadas e grandes aguaceiros.
Desse modo, se o verão, de janeiro a março, apresentar intensa e contínuas “passagens” da “Frente Polar” no Sul do Brasil, as mudanças atmosféricas, serão, também, contínuas no
Nordeste, com inundações graves (como sucedeu em 1924 e
1947), isto é, um bom “inverno”.
Se, por outro lado, o “verão” for muito quente no Sul do
Brasil, com reduzidos e raros avanços da “Frente Polar”, a
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“Frente Tropical” permanecerá “retida” no Atlântico Norte, trazendo ao Nordeste forte seca (como ocorreu em 1877, 1915,
1932) isto é, mau “inverno”.
Como realizar, então um “prognóstico” de tais fenômenos?
Basta recordar o que foi dito: nos anos de seca, a “Frente Tropical” permanece no Atlântico Norte, que assim apresentará de
janeiro a março, um quadro “isobárico” idêntico ao normalmente verificado em julho, portanto, com “elevada pressão” nos
Açores, dominados por “anticiclone quente” bastante intenso.
Já nos anos de grandes chuvas nordestinas, as freqüentes
invasões de ar frio Sul do Brasil, acompanhadas por outras nos
Estados Unidos, destroem aquele “anticiclone quente”, trazendo
aos Açores pressões muito baixas.
Tudo se resume, portanto, em “prever” com antecedência
de 3 a 6 meses a “pressão nos Açores”, o que pelos meus estudos assim se consegue:
- A pressão será elevada nos Açores em janeiro, trazendo,
portanto, seca ao Nordeste quando em julho do ano anterior foram observadas:
a) “Pressões baixas”, na Groelândia, Islândia,
Alasca, Havaí, Estados Unidos, Índia, Samoa,
Buenos Aires e Ilhas Orçadas;
b) “Pressões altas” em Zanzibar, Port Darwin e
Capetown;
c) “Temperaturas baixas” na Groelândia e Japão;

24

www.colecaomossoroense.org.br
d) “Temperaturas elevadas” no Havaí, Índia, Dacar, Samoa e Santa Helena.
Já com fatores opostos, o ano será de boas chuvas.
Evidentemente a coleta de tais informes escapam aos recursos dos nossos leitores. . . E também do autor. Mas, tão cedo
exista um razoável interesse pelo assunto, ela poderá ser feita
facilmente.
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SIGNIFICADO GEOMORFOLÓGICO
DA REDE HIDROGRÁFICA
DO NORDESTE ORIENTAL
BRASILEIRO Fonte
Aziz Nacib Ab’Saber
Analisando-se um mapa geral da rede hidrográfica do Planalto Atlântico brasileiro observa-se certo número de centros de
dispersão d’águas importantes. O grande dispersor hidrográfico
dessa parte dos planaltos cristalinos brasileiros situa-se entre a
porção meridional de Minas Gerais, o leste de São Paulo e o
sudoeste do Rio de Janeiro. Nestas terras altas do Brasil Sudeste,
possuem suas cabeceiras os principais tributários do São Francisco, do Paraná, Doce, Paraíba e minúsculos rios isolados da
vertente costeira da Serra do Mar. No caso, trata-se do verdadeiro teto do Planalto Brasileiro, tanto sob o ponto de vista topográfico quanto sob o ponto de vista hidrográfico. Cumpre lembrar
que o estudo geomorfológico das relações entre a rede hidrográfica, o relevo e a estrutura nesta área de irrigação de drenagem,
tem-se revelado particularmente sugestivo na discussão dos pro-

– Anuário de 1956-1957 da Faculdade de Filosofia “Sedes Sapientiae” –
Universidade Católica de São Paulo.
Fonte
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blemas paleogeográficos do Brasil Sudeste, como fizemos sentir
em trabalho recente.
Com o Nordeste Oriental, no tocante ao conjunto de sua
rede de drenagem, por paradoxal que pareça, repete-se uma miniatura do que se observa nas terras altas do centro sul de Minas
Gerais, nos bordos da Mantiqueira. Pode-se dizer mesmo que o
planalto da Borborema – uma das saliências mais definidas da
porção oriental do Escudo Brasileiro – constitui o segundo dispersor hidrográfico dos terrenos cristalinos elevados do Brasil
Atlântico.
Entretanto, como é fácil de se deduzir, grandes diferenças
hidrográficas individualizam os dois centros de dispersão hidrográfica a que vimos de aludir. Enquanto os rios do Brasil Sudeste participam de ricos organismos fluviais, volumosos e perenes,
dotados de grande e constante potencial hidráulico, os rios do
Nordeste Oriental formam um magro sistema de cursos d’água
de áreas semi-áridas, intermitentes e irregulares, dotados de fraquíssimo poderio energético. Isto porque as cabeceiras dos rios
nordestinos, ao contrário do que acontece com as do Brasil Sudeste, nascem onde as precipitações, em geral são medíocres e
onde os vales, em vastos trechos de suas porções superiores e
médias, são desprotegidos do quorum de precipitações anuais
suficientes para os alimentar permanentemente.
Na realidade, como já o observamos (Ab’Sáber, 1953, p.
55), uma rede de drenagem fundamentalmente radial, em seus
grandes traços secciona o velho molhe cristalino da Borborema,
demandando o Atlântico através de roteiros os mais variados:
27

www.colecaomossoroense.org.br
uns buscando o oceano por meio de cursos mais ou menos paralelos, dispostos de oeste para leste (rios Paraíba do Norte, Capibaribe, Ipojuca, Curimataú), outros nascendo nos rebordos suloriental da Borborema e marchando de norte para sudoeste, em
busca do médio vale inferior do São Francisco (rios Pajeú e Moxotó); e, outros, ainda, nascendo nos rebordos orientais e correndo de sudoeste para nordeste, buscando o Atlântico no litoral
do Rio Grande do Norte e no Ceará (bacias do Piancó-PiranhasAçu e parte da bacia do Jaguaribe).
Causa espécie observar as zonas de cabeceiras de alguns
desses cursos d’água nordestinos: alguns deles nascem em plenos sertões semi-áridos nos Cariris Velhos como é o caso do
Paraíba do Norte, ou nas solidões do planalto de Teixeira, São
José do Egito, caso do Pajeú. O certo é que a rede hidrográfica
da Borborema não poderia ter a sua forma atual se o clima sempre tivesse sido como de hoje. Os rios nordestinos dos sertões
semi-áridos somente vão ter ao mar porque têm uma longa história sobre o terreno – os seus vales tendo sido previamente
formados, como de resto é extremamente comum na natureza.
Outro fato de caráter geomorfológico que documenta bem
as sucessivas mudanças climáticas e hidrográficas que ali se
fizeram sentir é a superimposição hidrográfica generalizada que
se observar nos compartimentos interiores do relevo nordestino.
Fases úmidas prolongadas e relativamente antigas foram sucedidas por períodos semi-árido mais recentes (Ab’Sáber, 1956), em
conjunto tendo garantido a preservação da rede hidrográfica
regional da categoria de drenagem aberta (exorréica). É por es28
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sas razões que rios relativamente fracos, para não medíocres,
cruzam cristas rejuvenescidas situadas nas depressões interiores
dos planaltos regionais. Tais rios nunca poderiam ter seccionado
os feixes de rochas resistentes das formações antigas da região,
caso não tivessem uma posição pré-fixada – uma espécie de
herança do passado. É fato absolutamente fora de dúvida que os
rios nordestinos entalharam os grandes boqueirões do interior
através de um superimposição hidrográfica de tipo clássico e à
custa de um volume d’água e um poderio de erosão muito maiores do que os atuais, assim como sob um regime hidrológico
inteiramente diverso.
Provas dessas interferências estão em toda parte. Entretanto, merecem particular discriminação os extensos depósitos de
seixos rolados, de quartzo e quartzito (de 3 a 20 cm de diâmetro), distribuídos largamente nos terraços e rasos interflúvios das
cabeceiras dos rios que hoje drenam dificultosamente as porções
centrais do Planalto da Borborema. Tais cascalheiros foram depositados em fases úmidas torrenciais logo após os ciclos semiáridos do plioceno (?) e do quaternário antigo que responderam
pela formação dos pediplanos e inselberg sertanejos. Durante
esse período pluvial as planícies semi-áridas do pleistoceno foram extensivamente rejuvenescidas, ao tempo que os rios, em
reorganização, sulcaram de alguns metros os pediplanos e retrabalharam os fragmentos rochosos mais resistentes que encontraram.
Entretanto, esse ciclo úmido que reorganizou a drenagem,
determinando a elaboração de seixos fluviais típicos, não se
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manteve por muito tempo, já que hoje imperam novamente condições semi-áridas moderadas, com drenagem apenas intermitente. Esta volta recente para a semi-aridez, testemunhada pela
fragmentação in situ dos seixos rolados dos terraços e baixos
interflúvios, conforme é possível se deduzir na base de uma observação feliz de Alfredo Porto Domingues (1952 b, p. 15),
constitui o derradeiro fato a se frisar no tocante às mudanças
climáticas modernas que afetam a região. Digno de menção,
sobretudo, é o fato dessa degradação semi-árida moderada, não
ter sido capaz de destruir o quadro geral da drenagem exorréica
estabelecida ou restabelecida na fase pluvial imediatamente anterior. A semi-aridez atual é uma espécie de cópia tênue e imperfeita da mesma aridez intermontana pleistocênica, muito embora não tão extensa e principalmente tão intensa quanto aquela.
O Nordeste Brasileiro, pelo seu quadro de relevo e hidrografia, constitui uma grande unidade geomórfica onde é possível
uma tentativa de reconstrução da evolução da rede de drenagem
regional, através dos documentos oferecidos pelos diversos períodos desnudacionais e paleo-climáticos modernos que ali se
sucederam. Inútil insistir sobre o caráter de provisoriedade de
tais especulações no terreno da paleoidrografia.
Em primeiro lugar, queremos lembrar que o caráter de
grande abóbada tomado pelo conjunto de maciços antigos que
formam a Borborema muito tem a ver com o centrifugismo da
sua rede de drenagem. Já fizemos notar que recompondo-se o
quadro que precedeu à circundesnudação pós-cretácica na região, conclui-se, sem muita margem de erros, que o núcleo central
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da Borborema, em determinado momento dos fins do cretáceo,
ficou isolado, por quase todos os quadrantes, pela sedimentação
cretácea recorrente. É perfeitamente plausível a idéia de que no
auge do ciclo sedimentário dos fins do mesozóico uma cobertura
não muito espessa de sedimentos tenha se estendido pelo dorso
superior daquele núcleo de escudo pré-cambriano. A sobre elevação pós-cretácea de conjunto ao Planalto Brasileiro determinou as primeiras fases desnudacionais na região. A deformação
em forma bombeada, acompanhada localmente por tectonismo
quebrantável complementar, orientou a instalação radial da rede
hidrográfica pioneira.
Esta superimposição hidrográfica pós-cretácea tornou possível o estabelecimento de rios conseqüentes de arranjo marcadamente centrífugo, em posição ao que estava acontecendo na
bacia do Alto Paraná e em parte da bacia do Maranhão-Piauí,
concomitantemente.
Tudo leva a crer que o bombeamento de conjunto que
acompanhou a epirogênese pós-cretácica determinou uma desnudação da cobertura superior da Borborema, dando origem à
formação de uma coroa de desnudação superior similar à que é
elaborada na juventude do entalhamento das estruturas dômicas.
Apenas para complicar um tanto a marcha normal do entalhamento da região, deve ter havido em determinado momento do
terciário, o estabelecimento de uma superfície de aplainamento
que recortou e rebaixou a superfície pré-cretácea restando muito
bem documentada por espessas crostas de laterito nos altos da
Borborema, na Paraíba (planalto de Teixeira) e Rio Grande do
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Norte (serra dos Martins). Essa superfície das cangas dos altos
da Borborema que sempre foi confundida com o paleoplano précretácico, foi caracterizada há pouco tempo pelas notáveis observações do professor Jean Dresch no planalto de Teixeira,
durante a excursão do Nordeste, realizada por ocasião do XVIII
Congresso Internacional de Geografia. Sobre ela muito há o que
dizer, ainda. No momento, porém, interessa-nos salientar que a
marcha do entalhamento pós-cretácico da Borborema foi retida
durante o período desnudacional que possibilitou a elaboração
do pleniplano das cangas. Novos levantamentos de conjunto,
acompanhados de um bombeamento que repetiu as grandes linhas do imediatamente anterior, possibilitou a fixação do quadro
hidrográfico que mais se aproxima do atual.
Pela ramificação das drenagens dos cursos d’água pioneiros, tornou-se possível uma circundesnudação em torno da Borborema, como o estabelecimento de uma vasta e irregular rede
de depressões periféricas paleogênicas (Ab’Sáber, 1956). Desta
forma nos bordos da Borborema, enquanto os cursos conseqüentes lograram seccionar a cobertura sedimentar antiga epigenicamente, os rios subseqüentes aos poucos elaboraram depressões
marginais, interpostas entre cuestas e maciços antigos. Devido à
exumação e ao rejuvenescimento do assoalho pré-cretácico ou
pré-triássico, em muitos pontos foram estabelecidos relevos apalachianos típicos. Se é que hoje é difícil reconhecer a drenagem
em treliça que estruturou tais relevos apalachianos, é tãosomente porque a pediplanação moderna diluiu extensivamente
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os pormenores dos antigos padrões de drenagem, outrora dominantes.
O caráter aproximadamente leste-oeste da Borborema e de
sua estrutura nas extremidades ocidentais de seu edifício geológico, fez com que os rios que demandam o norte cruzassem epigenicamente os feixes de quartzitos e itacolumitos resistentes da
Paraíba, enquanto os que se dirigem para o sul seccionam normalmente outras tantas barras de rochas duras em território pernambucano. Os grandes boqueirões (1) existentes nas cristas
apalachianas que se salientam nos baixos compartimentos interiores do Nordeste Oriental são water gaps iniludíveis esculpidos em ciclo anterior a pediplanação pleistocênica. Roderic
Crandall (1910), escrevendo numa época em que ainda não se
falava em drenagens epigênicas, superimpostas ou herdadas,
referindo-se aos cursos d’água nordestinos que cruzavam cristas
de rochas duras em torno da Borborema, dizia: “Há aqui uma
prova bem definitiva de um fato que se nota também em outros
lugares, indicativos do control da drenagem por camadas que
(1) Há que lembrar a existência de diversos tipos de boqueirões no Nordeste,
tais como: “boqueirões” apalachianos do interior; “boqueirões” apalacianos
remodelados pelos climas úmidos nos bordos orientais da Borborema “boqueirão” correspondentes a diáclases alargadas em zonas de cristais quartziticas; “boqueirões” oriundos de balonets hidrográficas, situados em cristais
secundárias paralelas ao eixo dos vales; “boqueirão” em cuesta, na forma de
percees conseqüentes dos rios que, provindo do cristalino, penetram nas
bacias sedimentares circunjacentes. Não faltam, por seu turno, alguns raros
casos de wind gaps, boqueirões abandonados devido às sucessivas reorganizações parciais de rede hidrográfica regional.
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hoje não existem mais no lugar, sendo de se presumir que estas
pertenciam à série cretácea”. Sem levar em conta tais asserções,
seria impossível explicar como rios tão temporários e impotentes pudessem esculpir os magníficos boqueirões do interior. E
fora de dúvida, por outro lado, que no passado, quando tais cursos d’água secionaram as barras de rochas duras da região, por
certo deveriam ter maior volume d’água e um caráter perene.
Quando da pediplanação pleistocênica parece ter sido diluída parcial ou totalmente a drenagem pretérita. Entretanto, a
falta de deformações tectônicas contemporâneas e a grande dominância de rochas graníticas e gnáissicas, assim como de xistos
cristalinos não calcários, impediu a formação de extensões consideráveis de depósitos de bajadas ligados a fases endorreicas
prolongadas. Nas áreas do médio vale inferior do São Francisco,
onde a extensão dos calcários da série Banbuí era considerável
no embasamento regional, pelo contrário, tais depósitos foram
maiores e mais freqüentes. Em ambas as regiões o ciclo úmido
relacionado com os depósitos de cascalhos fluviais – que precedeu de imediato ao ciclo semi-árido moderado atual – foi capaz
de redefinir a drenagem em bases exorreicas, numa hierarquização diferente daquela que existiu antes dos climas semi-áridos
pleistocênicos. A degradação semi-árida mais recente, posterior
ao ciclo pluvial dos cascalheiros, modificou ainda mais os detalhes da rede hidrográfica regional, atenuando-lhe a densidade e
acentuando o sulco de alguns canais fluviais. Daí, os cascalheiros do ciclo úmido, serem encontrados hoje em terraços fluviais
dos rios principais ou em baixos interflúvios retalhados por rios
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e riachos temporários, de porte medíocre. Nenhum dos cursos
d’água atuais do Nordeste Oriental é capaz de fabricar seixos
rodados similares àqueles desses cascalheiros. Bastaria lembrar
que no leito dos rios atuais somente são encontrados depósitos
arenosos, relativamente grosseiros e de reduzido grau de rolamento.
Revendo-se as vicissitudes por que passou a rede hidrográfica dessa importante parcela das terras semi-áridas brasileiras,
atinge-se algumas conclusões geomorfológicas interessantes,
algumas das quais passamos a sumariar:
1) A rede hidrográfica do Nordeste Oriental possui uma relativa antiguidade geológica, já que em sua maior parte foi originada após a cessação do ciclo deposicional cretáceo e o subseqüente levantamento de conjunto do Planalto Brasileiro.
2) O planalto da Borborema possui uma rede de drenagem
centrífuga, adaptada ao estilo tectônico dominante na região, ou
seja, maciço antigo soerguido em forma bombeada. Antes mesmo de ser envolvido e parcialmente soterrado pela sedimentação
cretácea, o Nordeste Oriental já se devia comportar como área
preferencial de bombeamento.
3) A drenagem pós-cretácea da região foi parcialmente desorganizada pela peneplanização terciária (peneplano das cangas), e reinstalada em ciclo erosivo após novos levantamentos
de conjunto. Enquanto rios conseqüentes se irradiaram para todos os quadrantes a partir das porções centrais de Borborema,
cursos subseqüentes auxiliaram a desnudação das camadas marginais que envolviam o planalto da Borborema, conseguindo
35
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elaborar depressões periféricas e cuestas ao mesmo tempo em
que ressalientaram o conjunto de maciços antigos que constituem o planalto.
4) Quando já ia adiantada a formação das depressões periféricas e quando os relevos apalachianos esculpidos por superimposição nos bordos do Planalto da Borborema atingiram um
estágio de maturidade final, sobreviveram fases semi-áridas intermontanas, criadoras de pediplanação e inselberge no interior
das depressões previamente elaboradas.
5) As fases semi-áridas intermontanas destruíram parcialmente os relevos apalachianos dos rebordos da Borborema e do
interior das depressões periféricas já aliviadas de coberturas
sedimentares. A antiga rede de drenagem em treliça apalachiana
foi praticamente apagada pela pediplanação no interior das depressões periféricas, restando suas marcas tão-somente nas principais gargantas epigênicas que secionam cristais apalachianas
do interior.
6) Os pediplanos do interior nordestino foram elaborados
durante a segunda metade da era cenozóica, adquirindo suas
feições de planícies semi-áridas intermontanas a partir do plioceno, como tudo leva a crer. O embrião de tais pediplanos, em
muitos casos, foram os plainos de erosão elaborados no interior
das depressões periféricas à custa de processos normais e de
verdadeiras eversões no assoalho pré-cretáceo ou pré-triássico.
A fase de peneplanização pilocênica parece ter sido o princípio
da história desnudacional moderna que preparou terreno para
uma verdadeira pediplanção. Esta se desenvolveu mais larga36
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mente após o fecho de sedimentação da série Barreiras, em diversas fases áridas e semi-áridas que se prolongaram por todo o
pleistoceno. A esse tempo se formaram aos depósitos das cacimbas, em pequenos pontos de concentração interior da drenagem, únicos casos de endorreismo local no Nordeste.
7) Uma súbita mudança climática, representada por uma
volta bruta às condições úmidas, deu em resultado uma reorganização total da drenagem confusa dos pediplanos, a qual se
dirigia para o mar apenas porque existiam condições topográficas excepcionais para a manutenção de um frágil exorreismo.
Ao contrário, esta fase pluvial, relativamente moderna, reabriu
total e extensivamente a rede de drenagem regional. Grandes
depósitos de cascalhos fluviais foram elaborados há esse tempo,
depósitos que hoje se encontram em terraços fluviais dos principais cursos d’água ou em interflúvios não muito elevados.
8) Após esse período dos cascalheiros houve uma volta à
semi-aridez, que se fez acompanhar de uma ligeira reorganização da rede de drenagem anterior e por uma modesta fase de
rejuvenescimento dos extensos pediplanos regionais. Essa nova
fase de degradação semi-árida preside o regime intermitente
atual dos rios do interior do Nordeste Oriental. Hoje não há nada
que possa lembrar a drenagem do pleistoceno antigo. Falta até
mesmo os pequenos casos de drenagem interior, similares àqueles que deram origem aos depósitos das cacimbas. A drenagem
é extensivamente exorréica a despeito mesmo da semi-aridez
imperante em quase todo o interior do Nordeste Oriental.
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SECA: CAUSAS E SOLUÇÕES
Este depoimento faz parte da série de outros
organizada pelo Jornal do Brasil, e que reuniu
opiniões de economistas, sociólogos, técnicos
parlamentares e escritores que mais se têm preocupado com o problema das secas no Nordeste. Foi publicado na edição de 27-IV-1958, do
referido matutino.
Prof. Hilgard O’Reilly Sternberg
Catedrático de Geografia do Brasil da
Faculdade Nacional de Filosofia

PROBLEMA FUNDAMENTAL
O problema fundamental do Nordeste semi-árido – isto é, a
água – se desdobra em duas fases: (a) a precipitação da umidade
carreada pelas correntes aéreas e (b) o destino das águas pluviais
depois de elas terem atingido o solo. Não me deterei nos aspectos pluviométricos do problema, lembrarei apenas a influência
da topografia sobre a distribuição das chuvas: as serras e chapadas, que se destacam abruptamente do ondulado suave do sertão,
são favorecidas por precipitação muito mãos abundantes, tanto
nos anos normais, quanto nos de seca.
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RESULTADOS CONTROVERSOS
DA PLUVIOCULTURA
No que tange à possibilidade de modificar, deliberada e
controladamente, o quadro pluviométrico natural, são ainda extremamente controversos os resultados práticos da pluviocultura.
Hão de ser acompanhadas com extrema discrição as tentativas,
noticiadas com grande sensacionalismo, de modificar a situação
do Nordeste pela produção das chamadas “chuvas artificiais”. O
Otimismo nascido em espírito menos prevenidos não parece
repousar (pelo menos por enquanto) em bases muitos sólidas, a
julgar pelo teor de certas declarações divulgadas na imprensa.

A ÁGUA NO SOLO
Resta, pois, examinar a segunda fase do problema hidrológico: o destino da água pluvial depois de atingido o solo. Nos
climas quentes, uma parte considerável das águas de chuva é
devolvida à atmosfera; nos países temperados e frios, sendo menos pronunciada a evapotranspiração, uma dada quantidade de
chuva é, por assim dizer, “mais eficaz”. Além das parcelas de
águas pluviais que retorna à atmosfera, outra também se perde,
do ponto de vista dos vegetais, porque escorre, inútil, pelo chão,
que não a recolhe – disse o professor.
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REDUÇÃO DO ARMAZENAMENTO NO SOLO
Um fator de fundamental importância é a capacidade de
armazenamento das várias formações geológicas (v.g. embasamento cristalino, impermeável; camadas de arenito, porosas) e
dos vários solos que delas derivam. Visto que a rapidez com que
a rocha matriz se decompõe, se transforma em solo, é, em parte,
determinada pela umidade, os tratos mais elevados beneficiados
por maior pluviosidade, também possuem um manto mais espesso de rocha meteorizada e de solo, sendo, portanto, dotados de
maior capacidade de armazenamento. E aqui se coloca uma pergunta. O homem, que de maneira tão pronunciada marca a paisagem geográfica com traços de sua cultura, não será parcialmente responsável pelos efeitos calamitosos das secas decorrentes? A evidência até agora acumulada sugere uma resposta afirmativa: de um lado, as enchentes que, de quando em quanto,
assolam as populações ribeirinhas e, por outro lado, a evidência
de depauperamento e erosão acelerada do solo arável prova que
uma grande parcela das águas precipitadas na região, não só é
perdida para a agricultura, mas, removendo o solo precioso,
acarreta prejuízos permanentes. Mediante práticas agrícolas erradas, o homem, há um tempo, (a) reduz a capacidade de armazenamento do solo precisamente nas regiões favorecidas por
maior precipitação e (b) pela remoção do solo arável, restringe
as áreas culturais justamente naquelas terras que possuem maior
vocação para agricultura, por serem menos sujeitas a deficiências pluviométricas.
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TERRAS ERODIDAS
Raras são as terras agrícolas que, em nosso País, não estejam sendo trabalhadas de alto a baixo, segundo as linhas de
maior declive, o que propicia o escoamento superficial, vale
dizer, o desperdício de água e a erosão do solo arável. Quem
viaja pelo interior sabe que, por toda parte, grandes voçorocas
ou barrocas estão abrindo chagas vermelhas e brancas no verde
das pastagens e das culturas. Sinais de desequilíbrio no regime
hidrológico já se manifestam em terras apenas desbravadas, como as do norte do Paraná. Enquanto nas regiões de precipitação
copiosa o principal problema hidrológico é fazer evacuar o excedente das águas pluviais, de forma tal que não cause prejuízo
nem às culturas nem ao solo, no Nordeste o preceito fundamental é o de conseguir o máximo rendimento de cada gota de chuva
– continuou o Prof. Hilgard Sternberg.

SOLUÇÕES SIMPLISTAS
Duas têm sido as soluções que mais insistentemente se
apontam para a estabilização do regime hidrológico da região,
para o melhor aproveitamento das chuvas. A tese da primeira
escola, integrada principalmente por engenheiros, é a de que a
melhor maneira de conseguir a estabilidade é através da construção de reservatórios superficiais. A segunda corrente sustenta a
da água; tudo se resume, afinal, no reflorestamento.
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Embora não exclua nem menospreze o método “hidráulico” ou o “silvicultural”, nem um nem outro me parece capaz de
oferecer uma solução integral para o problema em causa – continua o professor, acrescentando:
- Ao pesar a solução que assenta inteiramente na açudagem, deve-se atentar para a enorme massa de água perdida por
evaporação – perda que incide sobre a água (a) na bacia hidrográfica, enquanto caminha para o açude, (b) acumulada no reservatório e (c) enquanto é distribuída sobre os terrenos irrigados. Assim, se quisermos o problema resolvido com base exclusivamente na solução hidráulica, veremos ser possível beneficiar
apenas uma diminuta porcentagem da área seca. Mas a principal
limitação desta solução é que, na melhor das hipóteses, ela atende à irrigação das terras de jusante; à exceção de uma pequena
faixa contígua às margens do reservatório, a solução hidráulica,
de per si, é completamente indiferente à sorte das terras de montante – e dentre estas contam-se algumas das mais aptas para a
agricultura, onde vive um parte ponderável da população rural.
Inteiramente abandonada pelos poderes públicos, nelas a erosão,
acelerada pelo homem, vai removendo o solo e deixando a nu o
esqueleto rochoso da terra.

FLORESTAS
– Quanto às florestas, não podem ser espalhadas por toda a
área, como alguns parecem imaginar, esquecendo que o homem,
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afinal, tem necessidade de terras para a agricultura, campos para
a pecuária. Além disso, as árvores são grandes consumidoras de
água: o benefício que prestam, estabilizando o regime hidrológico, é acompanhado por uma apreciável redução na umidade total
do solo. Nas terras mais indicadas para a agricultura, pode-se
prescindir da floresta, desde que medidas apropriadas sejam
tomadas para reter a água e evitar a erosão do solo. Em alguns
casos, querer-se-ão as matas associadas à lavoura, como para o
sombreamento dos cafezais. Nas encostas muito íngremes, nos
solos rasos e pobres, o revestimento florestal puro e simples será
o mais indicado.
– Desejo chamar a atenção – continuou – para uma terceira
solução visando ao melhor aproveitamento das águas pluviais: o
conjunto de práticas que se englobam na expressão “agricultura
conservadorista”. Ela é que deve ser o eixo de qualquer programa definitivo de reabilitação da região. O planejamento pormenorizado que ela pressupõe não exclui a açudagem nem a silvicultura, mais integra uma e outra dentro de um sistema orgânico,
estabelecido após cuidadosa análise regional. Estou certo de que
se cotejarmos as precipitações ocorridas durante os meses de
inverno de 1958 com as médias mensais respectivas verificaremos que a estação chuvosa deste ano sofreu apreciável redução.
Foi o que tive ocasião de verificar em 1951. Se, entretanto, a
pluviosidade caída durante o inverno deste ano for expressa em
números absolutos, verificar-se-á que há povos noutros cantos
da terra que praticam regularmente a lavoura ou a pecuária em
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condições medidas de precipitação que não são superiores às
que caracterizam este ano de seca no Nordeste.

SAFRAS OU FOME
– A mesma quantidade de chuva pode, pois, significar –
para uns, safras normais; para ouros, miséria, fome, êxodo. É
bom frisar que a agricultura conservadorista não somente resolve, no todo ou em parte, o problema da deficiência de umidade,
mas, de um golpe, soluciona, também, o problema da conservação do solo. Recolhe a água, mas o faz à moda da natureza, retendo-a onde cai, antes que as gotas se juntem, se avolumem em
torrentes e lençóis caudalosos destruidores. Nisto, difere fundamentalmente do armazenamento superficial nos açudes.

O EXEMPLO DA AUSTRÁLIA
Durante recente viagem de estudos à Austrália, vi os interessantes resultados obtidos pela irrigação, baseada em cursos
d’água perenes e aliada à conservação da água. Assim, por
exemplo, a região de Mildura, descrita em fins do século passado, de forma bastante dramática, como “um Saara de ventos
quentes e areias fustigantes, de cor vermelha; um ermo uivante,
infestado de abutres”, hoje, graças à captação da água do rio
Murray, é o centro do mais florescente distrito irrigado da Aus46
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trália e contribui substancialmente para o orçamento do país –
Continua o professor, acentuando:
– Mais vale a pena salientar o fato de que, havendo no interior do continente australiano um sem-número de apertados
canyons, que em nada ficam a dever aos boqueirões nordestinos,
não há (tanto quanto pude apurar) nenhuma represa nos rios
intermitentes que os atravessam. Nem lá se afirma, à vista dos
boqueirões, que aquela terra é “ideal para a açudagem”. Entretanto, como no Brasil “o natural otimismo do homem da rua o
leva a supor que a irrigação, sem falar das “águas artesianas”,
será o antídoto para a falta de chuvas na Austrália”, nas palavras
do geógrafo Griffith Taylor. Uma das condições, afirma Taylor,
para o êxito da grande açudagem – parece tão óbvia mas sabemos como tem sido aquecida – é a existência de um suprimento
abundante de água. Os engenheiros hidrólogos da Austrália,
admitindo embora que, nas regiões de rios intermitentes, o armazenamento superficial pode ser necessário para o abastecimento urbano e para aguadas de gado, acham pouco provável
que venha a ser utilizado para a irrigação, em face do suprimento irregular e da elevada evaporação. Em recente publicação do
Conselho de Pesquisas da Austrália (1956), lê-se que, dentro da
zona árida, há de figurar em primeiro plano a utilização da água
que cai sobre o terreno, indicando-se como é possível aumentar
o armazenamento da água no solo por meio de sulcos, curvas de
nível, aradura profunda etc.
Mas na Austrália a coordenação das investigações relacionadas com as terras áridas é feita por um organismo equivalente
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ao nosso Conselho Nacional de Pesquisas. Isto assegura um tratamento rigorosamente científico dos problemas e exclui o empirismo, que tanto tem comprometido as iniciativas destinadas a
minorar os padecimentos do Nordeste brasileiro. Cite-se, como
exemplo, a contribuição original da Divisão de Física Meteorológica do Conselho de Pesquisa da Austrália no campo da medição de evaporação e no dos problemas micrometeorológicos, de
interesse fundamental para a agricultura. É realmente impressionante a contribuição da equipe de físicos, devotada a desvendar,
de modo completo e minucioso, os processos de intercâmbio de
calor, vapor d’água entre a atmosfera e o solo. E a mesma atitude científica é encontrada nos demais setores que dizem respeito
à valorização das terras áridas australianas. Em suma: esta valorização não é considerada como um simples assunto de engenharia, mas um problema cujo equacionamento e solução exigem a
convergência dos esforços integrais de muitos especialistas –
disse-nos o professor.

PESQUISAS CIENTIFICAS NO EGITO
– Também no Egito – prosseguiu – onde desempenhei uma
missão da UNESCO e de sua Comissão de Terras Áridas junto
ao Instituto de Pesquisas do Deserto, esse centro de investigação
segue um programa de pesquisas multifacetado. Consoante as
recomendações contidas em meu relatório, os trabalhos do referido Instituto acabam de ser intimamente vinculados ao Conse48
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lho Nacional de Pesquisas do Egito e à Universidade e a geografia foi chamada a colaborar no planejamento regional das terras
áridas.

EMPIRISMO NO NORDESTE
Disse que o empirismo compromete a solução dos problemas nordestinos. Poderia desfiar uma série interminável de
exemplos. Bastarão três ou quatro casos para mostrar os malefícios que decorrem da falta de espírito científico no tratamento
de nossos problemas.
Podíamos começar pelos limites mesmo do chamado “Polígono das Secas”; modificado por interesses locais, foram estabelecidos segundo uma fórmula adotada logo após os anos secos
de 1930-32 e de valor científico muito duvidoso. Uma das geógrafas do Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil, bolsista
do Conselho Nacional de Pesquisas, está, atualmente, elaborando uma série de índices climáticos que, uma vez mapeados, deverão contribuir para aprender melhor a extensão da área afligida pela seca. Entretanto, a falta de dados meteorológicos não
permite que se realize um trabalho pormenorizado, definitivo.
Será, em todo o caso, uma primeira aproximação e, agora, em
bases verdadeiramente científicas.
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BOQUEIRÕES NÃO FORAM FORMADOS
POR LAGOS
Outro exemplo. Boa parte da oposição que tem de enfrentar uma avaliação objetiva das soluções propostas para o Nordeste tem sua origem em uma interpretação errônea da geomorfologia da região. Uma das feições marcantes da topografia nordestina são os boqueirões que cortam as serras mais ou menos
perpendicularmente; ora, é convicção generalizada de que essas
passagens apertadas foram erodidas pelos sangradouros de lagos
desaparecidos. Seria mais um argumento a favor da açudagem:
bastaria reconstruir as serras rasgadas pela erosão a fim de deter
os rios, restabelecer os lagos e melhorar o clima. Ora, e fácil
demonstrar que a origem dos boqueirões é outra e que os lagos
são mais ou menos imaginários.
Ainda outro exemplo da adoção de soluções “práticas”,
sem a prévia realização de estudos científicos de base. A fragilidade do equilíbrio ecológico e a conhecida periculosidade de
qualquer intervenção menos esclarecida são para os entendidos
motivos de constante preocupação. Fala-se agora, entre nós, do
(indiscutível) valor forrageiro do algarobo. No Egito, onde prevalecem condições de extrema aridez e de superpopulação, a
introdução da Prosopis Juliflora parece ter dado bons resultados. Mas, um dos mais graves e difíceis problemas no sudoeste
dos Estados Unidos é, precisamente, a invasão das pastagens por
diversas espécies ou variedades de “mesquite” (Prosopis sp),
que se apoderaram de dezenas de milhões de hectares de pasta50
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gens. Em alguns lugares, o corte da planta resultou na formação
de uma macega impenetrável, onde a criação tem de ser abandonada; o alastramento da alfarrobeira tem sido acompanhada, nos
Estados Unidos, por um decréscimo na quantidade e na qualidade das gramíneas perenes e pelo aceleramento da erosão. Recente estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos,
realizado nas pastagens do Arizona, indica que o alagarobo encontra suas condições ótimas de desenvolvimento em climas
térmicos, é “uma invasora potencial em todos os tipos de solo e
sob grande variedade de condições de umidade do solo”. Assim
sendo, gostaríamos de ver a disseminação de quaisquer plantas
precedidas de convenientes estudos ecológicos – continuou o
professor Sternberg.

MULTIPLICIDADE DE MEDIDAS,
UNIDADE DE AÇÃO
O Planejamento integral exigido para a região nordestina
envolve questões que dizem respeito a uma larga faixa de especialização do saber humano – meteorologia, geografia, geologia,
pedologia, agrologia, sociologia, economia, etc. Para a solução
de problema afetado por variedade tão grande de fatores quanto
o é o do Nordeste, e dada a riqueza de matizes que encontramos
neste meio físico, impõe-se um programa de pesquisas que sirva
de base a um planejamento realmente orgânico. É preciso desconfiar das generalizações apressadas. Só um programa de estu51
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dos bem traçado e pacientemente executado poderá indicar os
rumos definitivos que se devam tomar na procura de uma solução de longo alcance. Para alcançá-la, nenhuma medida deve ser
desprezada: adotem-se quantas se mostrarem convenientes. Tudo, entretanto, obedecendo a um programa de conjunto, pois se
devemos admitir a multiplicidade de medidas, necessitamos,
também, de unidade de ação, enfim, de um plano. Não dispomos
de dados para levar a efeito um planejamento definitivo das
obras de recuperação do Nordeste. Tudo quanto dizemos atualmente é dito com base científica exatamente precária. Assim, a
principal recomendação que teria a fazer é no sentido de um
programa de estudos de base.

APLICAÇÃO DE VERBAS, SÓ
COM INFORMAÇÕES ADEQUADAS
Planos de emergência, improvisações, não eliminam as secas. A coleta e a análise de informações básicas devem ser reconhecidas como parte essencial de um programa para o Nordeste,
atribuindo-se uma fração considerável das chamadas “dotações
com destinação constitucional”. Na recente e monumental obra
A Water Policy for the American People, que se propõe a indicar
os rumos de uma política de água, para o povo norte-americano,
encontra-se a seguinte recomendação, que reproduzo sem comentários:
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“Com relação a cada solicitação de verbas para desenvolvimento de recursos de água, cumpre ao Congresso exigir da
repartição interessada uma justificativa que demonstre serem
adequadas as informações básicas necessárias ao planejamento
da obra em questão. Tais demonstrações da adequação de informações relevantes deveriam constituir um critério importante
para a aprovação ou rejeição dos empreendimentos propostos”.

ALGUNS TEMAS PARA UM PROGRAMA DE
PESQUISAS
Apenas a título de exemplo, enumeramos alguns tópicos
que fariam parte de um programa de pesquisas de base, nos
moldes que imagino para o Nordeste.
1) Recobrimento aerofotográfico da área do Polígono das
Secas não compreendida na bacia do São Francisco, incluindo as
operações terrestres complementares, a restituição e o desenho
das plantas em escala adequada (aplicação das aerofotos na fotoecologia e na fotogeologia).
2) Organização da carta geológica da área semi-árida e
aplicação da pesquisa geológica, (auxiliada, quando necessário,
pela geofísica) ao estudo de:
a) os recursos minerais;
b) a água subterrânea;
c) a engenharia (inclusive a engenharia agrícola); e
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d) o planejamento rural e urbano.
3) Organização da carta de solos da área do semipolígono,
procedendo-se, inicialmente, ao estudo de certas áreas-tipo;
4) Obtenção de informações hidrológicas adequadas, o que
será assegurado por;
a) ampliação e completa reorganização da rede meteorológica da região;
b) processamento dos dados climatológicos disponíveis,
por métodos de apuração mecânica;
c) ampliação da rede de hidrógrafos e limímetros;
d) instalação de uma rede de evaporímetros que indiquem
a evaporação de superfícies livres de água, grandes e
pequenas;
e) instalação de uma rede de drosômetros;
f) pesquisas sobre evapotranspiraçao de superfícies terrestres com vários tipos de vegetação e profundidades de
solo;
g) instalação de uma rede de estações destinadas à mensuração
da umidade do solo;
h) sondagens dos terrenos aluviais, determinando-se as
áreas em que seja viável bombear as águas encerradas
nos aluviões, bem como os volumes disponíveis;
i) estudos sobre a possibilidade de recarregamento dos
aqüíferos;
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j) ampliação e integração dos estudos relativos à análise
química das águas, particularmente com relação a seu
salgamento;
k) coleta de informações sobre sedimentação; carga sólida
dos cursos d’água, ritmo de sedimentação nos açudes,
etc.
Seria impossível, no tempo disponível para esta entrevista,
pormenorizar os estudos que deveriam ser feitos, por exemplo,
nos setores: – da ecologia vegetal; da ecologia animal; da ecologia rural e urbana; da economia, etc.
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GEOMORFOLOGIA REGIONAL
BRASILEIRA

ENSAIO SOBRE O RELEVO DO
NORDESTE BRASILEIRO
JEAN DEMANGEOT
Transcrito dos Annales de Géographie, ano LXIX, n.°
372, marco-abril de 1960, pp. 157-176. Paris, Título do
original “Essai sur le relief du Nord-est brésilien”. Publicado sem as fotos e figuras do texto original. Tradução de
Antonio Christofotelli.
O Nordeste brasileiro consiste, essencialmente, em um
“bombeamento” do escudo pré-cambriano no qual repousam,
em discordância, arenitos e calcários mezozóicos, talvez cretáceos. É limitada, a leste, por uma flexura: a rede hidrográfica é
quase divergente; o clima tropical semi-árido e a vegetação uma
formação espinhosa, às vezes muito rarefeita, chamada caatinga. A originalidade do relevo advém do embutimento notável de
aplainamento cíclicos, da justaposição de sistemas de erosão
diferentes, mas, também, de influências estruturais ainda mal
conhecidas. É verdade que o trabalho geográfico, nesta parte do
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Brasil, que é maior que o Maciço Central francês, está, ainda, no
estádio do reconhecimento (1).

I – OS ELEMENTOS CÍCLICOS
DA PAISAGEM
Embora as observações precisas sejam raras, as superfícies
de erosão que aqui se combinam foram interpretadas diferentemente. É preciso, antes de mais nada, tentar recenseá-la exatamente. No conjunto, encontram-se os mesmos elementos do
Estado da Bahia (cf. Beaujeau-Garnier, 1957), a saber; um complexo de altas superfícies, uma superfície geral das bacias e níveis marginais.

As altas superfícies
A mais antiga das altas superfícies é, evidentemente, esta
venerável peneplanície pré-cretácea, que a erosão exuma, toda
cariada e rubeficada, de seu manto de arenito e calcário. Devido
à imensa duração de sua esculturação (400 milhões de anos), a
(1) As nossas pesquisas no terreno puderam ser levadas a bom termo graças a
inesgotável amabilidade dos geógrafos da Univ. de Recife, Profs. Mário L. de
Melo, Guilherme de Andrade, Manuel de Oliveira e o engenheiro agrônomo
Dárdaro de A. Lima.

57

www.colecaomossoroense.org.br
sua origem policíclica é muito provável e ela deve comportar
monadnocks. Muitíssimo deformada pela tectônica, pode ser
encontrada em diversasa altitudes, entre 250 e 1.100m. Os autores parecem tender a subestimar a sua extensão.
Uma outra superfície antiga, embutida na superfície précretácea e muito melhor conservada trunca, praticamente, todos
os topos do terreno; e começa a tornar-se clássica sob o nome de
superfície de Teixeira. Encontra-se, geralmente, fossilizada sob
uma carapaça ferruginosa (cf. Feio, 1954) e (Dresh, 1957), denominado de superfície infracouraçada, compara-a a peneplanície eógena da África. Talvez corresponda à superfície de Vitória da Conquista, observada na Bahia (cf. Beaujeau-Garnier,
1957). Sua idade seria do fim do Cretáceo ou do Eoceno e foi,
também, intensamente deslocada.

As bacias e as superfícies marginais
Na bacia do alto Paraíba, o nível de Teixeira domina de
100 a 200 m, no máximo, um planalto de erosão, muitíssimo
monótono porque pediplanado, ao qual pode-se dar o nome de
superfície dos Cariris (Dresh, 1957). É a superfície inferior da
Borborema, de M. Feio, a superfície de Campina Grande, de P.
Birot. A individualidade desta superfície originou sérias discussões. A este assunto ainda voltaremos, mas desde já somos levados a subscrever a opinião segundo a qual “a maior extensão
desta plataforma obriga a considerá-la como um fenômeno mai58
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or” (Birot, 1957). É preciso, provavelmente, relacionar a este
ciclo dos Cariris os vales maturos que se desenham na superfície
de Teixeira (Lacerda, 1956). Sua idade é, aproximadamente, da
metade do Terciário (Feio, 1954).
Abaixo dos aplainamentos precedentes, bem encaixadas na
superfície dos Cariris, estende-se no fundo dos vales e bacias, a
mais vasta, a mais plana, a mais obsecante das superfícies brasileiras. Chamaremo-na de superfície de Patos. Recoberta de
ranas resulta, evidentemente, da justa posição de numerosos
pedimentos (Ab’Sáber, 1956) e se escalona de 300 a 600m de
altitude, em diversos níveis. Encontramo-nos, pois no prolongamento setentrional dos pediplanos descritos na Bahia por Beaujeau-Garnier (1957). Ela é aproximadamente datada do Piloceno, pelo encontro de restos de Smilondo. Ora, demonstrou-se
(Birot, 1957) que na mesma época uma retomada de erosão muito agressiva, datada por suas correlações com os depósitos detríticos da série Barreiras, atacava selvagemente na borda oriental
da Borborema, na latitude da Paraíba. Fizemos, exatamente, a
mesma observação no agreste de Pernambuco. A conclusão é
evidente: o ciclo litorâneo plioceno é contemporâneo das pediplanações do interior.
Enfim, como na Bahia e em Alagoas, encontram-se traços
cíclicos pleistocenos. No valeo do Siriji, por exemplo, observamos abaixo do aplainamento plioceno, patamares (replets) suspensos no terço superior das vertentes e que testemunham uma
parada no encaixamento post-plioceno. No valeo do São Francisco, diversos níveis de terraços cascalhosos, encaixamentos de
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erosão regressiva e dunas consolidadas (Porto Domingues,
1952b) atestam que lá, também, o pleistoceno conheceu episódios variados.

Correlação com o Brasil Centro-Oriental
Mas é necessário sair de nosso quadro regional, porque
não é a primeira vez que se encontra embutimentos cíclicos no
Brasil. . . O relacionamento com os ciclos do Brasil CentroOriental do qual L. C. king, baseado em sua experiência sulafricana, recentemente tentou a síntese, chega-se ao quadro seguinte;
Brasil Centro-Leste
Superfície de Gondwana
Superfície post-Gondwana
Superfície sul-americana
Superfície das Velhas
Nível de Paraguaçu

Brasil Nordeste
Superfície pré-cretácea
Superfície de Teixeira
Superfície dos Cariris
Superfícies de Patos
Nível de Siriji (?)

A semelhança é perfeita: mesma datação pelos sedimentos
cretáceos para a superfície de Gondwana; mesma incrustação
tropical da superfície post-Gondwana; mesma extensão da superfície Sul-americana e mesmo entalhamento posterior; mesma
origem pedimentar e mesma ligação com as Garreiras para a
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superfície das Velhas. Temos, portanto, salvo para o nível de
Paraguaçu, esta concordância como demonstrada (Demangeot,
1959). A única questão pendente é a de saber se a terminologia
criada por King, já contestável para o Centro-Leste, pode ser
estendida ao Nordeste brasileiro. Mas esta questão é de pura
forma.
É necessário retomar em seus detalhes a gêneses da superfície de Patos, porque ela é susceptível de esclarecer problemas
aparentemente estranhos.

II – OS PROBLEMAS DA PEDIPLANAÇÃO
A ação da aridez
A repartição dos pedimentos prova que estão desenvolvidos sobretudo no interior do Nordeste e não nas margens atlânticas. O fenômeno é claro quando se penetra, por exemplo, no
Estado de Pernambuco: em Vitória de Santo Antão (atualmente
900 mm de chuvas) não há pedimentos; em Gravatá existem,
mas o Knick dos inselbergs é mal percebido; em Caruaru (700
mm) o Knick é melhor marcado: a oeste de Arcoverde (500 mm,
no máximo), ele é muito típico. A ligação com a “aridez” é evidente.
Ora, como estes pedimentos são, manifestadamente formas
antigas, não se pode escapar da conclusão que a aridez tinha,
antigamente, quase que a mesma repartição que hoje mentém,
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senão a mesma intensidade. Esta permanência da posição relativa da terra e do mar desde o Terciário seria impensável numa
região de tectônica recente vigorosa, do gênero alpino. Nota-seá, entretanto, que durante o Piloceno haveria uma colmatagem
gradual no litoral pelos depósitos da série Barreiras. A linha da
costa avançou para leste numa extensão pelo menos igual à largura atual da faixa pilocena, isto é, de 25 a 50km. Considerando
a extrema sensibilidade do equilíbrio climático, este recuo do
mar pôde contribuir para agravar, progressivamente, a aridez do
interior (2).
Desta coincidência aproximativa das zonas semi-áridas
presentes, deve-se concluir que estes pedimentos são, atualmente, ainda ativos? Certamente, o Nordeste conhece em nossos
dias, após períodos de seca absoluta que pode durar três ou quatro anos, aguaceiros terríveis de 10 ou 20 cm em algumas horas,
dos quais não se deve subestimar a sua ação; e observa-se ao
redor dos pequenos inselbergs, por exemplo na região de Floresta, uma auréola de quartzo frescamente quebrados e espalhados
em lençol por cima dos cascalheiros avermeilhados do Piloceno.
Mas isto é somente local.
Enquanto nos verdadeiros desertos o índice de Capo-Rey é
inferior a 4 ou 8, em nenhuma parte do sertão cai baixo de 10,
significando que no Brasil as piores condições de aridez jamais
(2) A questão não é fazer da semi-aridez atual uma simples conseqüência da
continentalidade. As massas de ar atuam, evidentemente, e uma prova é a
seca do litoral norte na foz do rio Assú. Mas não são os únicos fatores a considerar, sobretudo na latitude das regiões aqui estudadas.
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são como as da savana africana de tipo sahéliano (Koiffmann
Becker, 1958). E o exemplo do Sinai, ou dos Bolsons mexicanos, mostra que a pediplanação requer uma vegetação muito
mais rala e muito mais aberta do que a caatinga mais desolada.
Até prova em contrário, parece-nos duvidoso que os modestos
sheet-floods atuais possam ter uma capacidade erosiva sensível.

A ação do relevo
A localização dos pedimentos na região que estudamos
depende, aqui como alhures, da disposição do relevo.
Ao examinar uma carta constata-se que as pediplanicies
estão bem desenvolvidas sobretudo onde as formas do terreno,
côncavas, permitem a reunião das águas superficiais. Ab’Sáber
(1956) foi o primeiro a assinalar, parece-me, que os pedimentos
nordestinos ocupam a depressão periférica que se estende entre
o maciço antigo e os restos de sua cobertura sedimentar como,
por exemplo, o alto vale do Moxotó. Pessoalmente, adicionamos
o caso das bacias tectônicas semifechadas do oeste do Estado da
Paraíba e que possuem belos pedimentos; bacias de Jatobá,
Pombal, Patos, etc. Concebe-se que, inversamente, os altos dos
terrenos, convexos por definição, hajam sido pouco tocados por
esse processo erosivo.
Não é inútil relembrar que estas bacias favorecem a pediplanação não somente por sua topografia, mas, também, pelas
modificações climáticas que provocam: seu quadro montanhoso,
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funcionando como uma barreira recebe maiores precipitações de
um lado, e de outro acentua a aridez das depressões, facilitando,
ipso facto, a pediplanação. Um bom exemplo de aridez “sob o
vento” é nos fornecido pelo médio vale do Paraíba que, protegido da influência atlântica pela serra de Pirauá, possui uma caatinga típica, a 85 km do oceano. E a espantosa secura do Salgadinho provém do próprio encaixamento de seu vale.
Deve-se considerar que a pediplanação é um fenômeno
não de planície, mas de borda de planície. Quanto mais os relevos circundantes são salientes, mais concentram a água, tanto
pela pluviosidade acrescida como pelo aumento da superfície
das bacias vertentes; e quanto mais os débitos que desembocam
das montanhas são abundantes e brutais, mais o sheet-flood é
alimentado, mais os glacis de erosão são perfeitos. Às vezes
negligenciado, este fato explica, provavelmente, assim como a
distância do oceano, o caráter hídrico e incabado dos pedimentos em Gravatá e Caruaru (dominante do relevo local: 200 m) e
as formas acabadas da bacia de Patos ou do corredor do Pajeú,
onde a dominante topográfica atinge 500 m.
Se somarmos todas essas variáveis a influência da litologia, observa-se que os pedimentos se desenvolvem mais facilmente em rochas tenras ou granulosas; e se levarmos em consideração a erosão areolar (Dresch, 1957), muito eficaz, mas subtraída da atração do nível de base geral, não há nada de espantoso que as pediplanícies nordestinas escalonem-se a altitudes
diferentes, sem que sejam, entretanto, de idades diferentes. A
conclusão de Dresh sobre a unidade geral destas pediplanícies é
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perfeitamente lógica, e os pedimentos dos Cariris são contemporâneos dos de Patos. Mas como conciliar, então fatos com a independência não menos indiscutível da superfície dos Cariris?

O rejuvenescimento “pré-pediplanação”
A chave do problema dos Cariris parece ser fornecida pela
comparação dos sistemas de erosão.
Qualquer que tenha sido o mecanismo exato da pediplanação,
está-se seguro que age lateralmente e não verticalmente: este processo é incapaz de salientar detalhes da estrutura e, bem entendido, de
abrir cluses. Ele trunca, esfacela, mas não esculpe. A paisagem que
temos é, portanto, anterior a pediplanação em seus grandes traços,
que efetuou, em suma, somente uma remodelação. E se constatamos
uma entre o relevo do Cariris e o das bacias vizinhas, é que a morfogêneses não atingiu o mesmo estádio antes da crise árida.
Antes de crise árida, e a julgar por sua uniformidade atual, o
planalto dos Cariris era simplesmente uma parte da superfície Sulamericana senil, ou pelo imenso muito matura, pouco deprimida em
relação aos restos da superfície de Teixeira, provavelmente semelhante aos largos horizontes atuais do Estado de São Paulo (King,
1956). Ao contrário, nas regiões das bacias de Patos, Ibimirim ou
Floresta, o relevo pré-pediplanação aparece como muito evoluído: os
degraus tectônicos estão mascarados, as cristas apalacheanas bem
salientadas e truncadas por gargantas (cluses) vivas, os morros residuais bem isolados. Manifestadamente, este relevo vinha de ser re65
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juvenescido às custas da superfície Sul-americana por um ciclo
“úmido” vigoroso (3) e só os topos possuem, ainda traços dos ciclos
anteriores.
Se esta reconstrução é exata – e está de acordo com os fatos –
existiu uma fase de erosão fluvial entre o ciclo Sul-americanoCariris e o ciclo Velhas-Patos. É a ela que deve-se atribuir com depósito correlativo, a base das Barreiras, de fácies grosseira e, talvez,
certo depósito torrencial que observamos a leste do Moxotó superior.
Ela seria, portanto, do fim do Mioceno ou do início do Piloceno, o
que reduz a duração da fase árida. Propomos denominá-la de fase
das Velhas ou Patos I (Demangeot, 1959).
Mas esta explicação faz aparecer um novo problema, o da
conservação da superfície Sul-americana na região dos Cariris...

III – AS INTERVENÇÕES DA TECTÓNICA
Importância das falhas
Naturalmente, os ciclos de erosão não estão embutidos
numa massa imóvel e homogênea, isto é, geologicamente ideal.
Um fato bem conhecido é o do escudo brasileiro ser constituído
de rochas muito diversas. A primeira explicação do quadro orográfico é que os alinhamentos resistentes foram progressivamente salientados pela erosão diferencial. Efetivamente, há uma
(3) A necessidade desta fase “úmida” já foi assinalada por Ab’Sáber e Dresch.
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coincidência marcante entre as serras e os gnaisses, pegmatitos,
quartzitos e outras rochas duras, e entre as bacias e os micaxistos tenros. O relevo é, pois, apadalacheano.
Portanto, os sintomas morfológicos de falhamento são numerosos: o traçado rígido das serras, sua continuidade, a freqüência de vales maturos suspensos no topo das vertentes e, às
vezes, a presença de facetas em seu sopé, a remarcável constância dos nichos de desmoronamento (têtes d’éboulis): a existência de baixos degraus e morros bem alinhados, são tantas presunções sérias de falhamento. Veremos, adiante, que nas regiões
onde subsistem restos da cobertura sedimentar, as falhas geologicamente provadas não faltam.
E, de fato, é muito inverossímel que os “bombeamentos” e
torções que o escudo brasileiro sofreu em diversas retomadas,
desde o arrasamento gondwano, não fossem acompanhados de
nenhuma fraturação: as falhas NW-SE da borda oriental da Borborema, por exemplo, são clássicas falhas de torção. A coincidência freqüente das serras e das rochas duras não é um argumento contrário, se considerarmos que as fraturas se desencadeiam conforme as linhas de fraqueza do material; ora, que há
de mais frágil num escudo antigo que as linhas de contato petrográfico? A rede de falhas exprime, na maioria dos casos, a economia interna do maciço. E não é difícil encontrar na rede tectônica do Nordeste a constância das orientações algonquianas: EO; N-S e, sobretudo, SW-NE.
Todas as soluções são possíveis e um rebordo de serra, por
exemplo, pode ser, uma faixa de rocha dura ou uma velha falha
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do escudo posto em evidência pela erosão; uma falha póscretácea nivelada, depois exumada, pela erosão; uma falha relativamente recente e arranhada pela erosão. Um bom exemplo
deste último caso existe perto de Barro, e não seria o único.

Evolução do relevo
Combinando os movimentos tectônicos geologicamente provados com aqueles que exigem o embutimento cíclico (ver quadro
anexo), chegamos a retraçar a evolução do relevo da seguinte maneira:
1 – constituição do escudo pré-cambriano; arrasamento pela
superfície de Gondwana. Depois, abaixamento epirogenético e sedimentação cretácea complexa, pois ora marinha, ora continental.
Talvez o leste da Borborema estivesse emerso, assim como testemunhariam o caráter detrítico e subsidente dos arenitos cretáceos litorâneos (Birot, 1957).
2 – soerguimento, indispensável para explicar o desencadeamento de um novo ciclo de erosão; falhamento, provavelmente de
eixo SW-NE e W-E, necessário para justificar que a cobertura cretácea permanecesse alojada nas fossas tectônicas.
O ciclo post-Gondwana trunca o relevo assim criado e desenvolve a superfície de Teixeira, e é do fim do Cretáceo ou do Eoceno. Um clima tropical altera-a seriamente, e recobrindo-a de uma
crosta dura.
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3 – Soerguimento acompanhado de um rejeito de falha para
explicar que o novo ciclo ataca a superfície de Teixeira no topo dos
horts. O ciclo Sul-americano aplaina os grandes fundos das bacias (superfície dos Cariris), ataca os rebordos falhados rejuvenescidos e chega, às vezes, a entalha-los (vales maturos atualmente suspensos). A idade é eo-oligocena.
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4 – “bombeamento”, indispensável para explicar uma retomada de erosão e reativação de falhas se não, por que a superfície dos Cariris estaria deslocada?
5 – a rede hidrográfica do ciclo Velhas I encaixa-se na superfície precedente, coloca as rochas em saliência, escava cluses, desentulha o fundo tenro das bacias até as margens falhadas.
Embora cercada pelo Jaguaribe, Piranhas, Moxotó e Pajeú, o
planalto dos Cariris é respeitado por esta erosão regressiva, devido à sua situação entre o rebordo oriental flexurado e o eixo
NW-SE do bombeamento. O depósito correlativo é a base miocena ou pilocena, de fáceis grosseira, da série Barreiras.
6 – em parte devido ao soerguimento, o clima do interior
se degrada progressivamente e torna-se árido; a rede hidrográfica atrofia-se, as cluses morrem, e a pediplanação espalha suas
rañas e remodela a superfície de Patos, como a superfície dos
Cariris. Simultaneamente, na fachada atlântica, a erosão fluvial
do ciclo Velha II continua a atacar o rebordo da Borborema e
seus aplainamentos relacionam-se com o topo dos depósitos da
série Barreiras. A idade é pilocena.
7 – durante o quaternário antigo, na faixa litorânea, e
somente aí, parece tomar vulto o epiciclo da maturidade do Siriji, seja em ligação com uma amenização passageira do soerguimento, seja em ligação com um alto nível marinho. Depois, o
encaixamento post-plioceno reativa-se. No interior, a aridez continua, depois se atenua até a semi-aridez atual. Não estamos em
condições de apreciar as nuanças que as fases “glaciárias”, provavelmente, impuseram a esta evolução.
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Embora conjetural, esta evolução assim traçada relacionase com os fatos conhecidos e com a teoria de M. Feio (1954), e
permite tentar uma análise regional da morfologia nordestina.

IV – ESBOÇO DE MORFOLOGIA
NORDESTINA
Traços gerais
Malgrado as numerosas lacunas, uma carta que desenhamos permite que o maciço antigo da Borborema é atravessado,
obliquamente, e em seu topo, por uma fossa tectônica, de eixo
SW-NE. Esta disposição parece ter sido percebida por Czajka
(1958) que assinala dois eixos de soerguimento e dois eixos de
abaixamento na região estudada. O maciço divide-se, pois, em 3
partes e cada uma delas possui sua própria individualidade tectônica e morfológica.
1 – ao norte, o escudo se desfaz de sua depressão periférica
para subir, por degraus sucessivos, até 1.100 m na serra de Teixeira. Em plano, ela é esquadrinhada exteriormente por falhas
que lhe dão um contorno poligonal. Largas bacias tectônicas
entalham-na profundamente. Corresponde quase que à região do
baixo Sertão (ver a divisão regional de Lacerda, 1956).
2 – a sudeste, o escudo livra-se bruscamente da faixa sedimentar litorânea por uma vigorosa flexura, e sobe rapidamente
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para constituir um alto esporão cuja altitude ultrapassa 1.100 m,
em diversos pontos. Seu plano de conjunto é uma espécie de
losango, com o eixo de SW-NE. Parece não possuir, aqui, cobertura cretácea. É muito acidentado por um campo cerrado de raízes de dobras algonquianas e por diversas redes de falhas. Geograficamente, é quase o agreste de Pernambuco e Alagoas.
3 – estas duas massas são separadas por um importante
corredor tectônico, de eixos SW-NE, ao qual propomos a denominação de fossa mediana do Nordeste. Seus bordos, nãoparalelos, estão distanciados de 75 km nos Velhos Cariris e de
150 km perto do rio São Francisco. Seu rejeito varia de 200 a
700 m. O limite norte é muito evidente, a possante falha da serra
do Triunfo; o limite sul só é acentuado nos velhos Cariris, e para
o São Francisco atenua-se e chega a se esfacelar. Na região estudada esta fossa complexa mede 400 km de extensão, isto é,
maior que o vale rodoniano francês. Mas prolonga-se para interior e orienta, certamente, o rio São Francisco até Xique-Xique.
Sua extensão total avizinha-se de 1.000km, o que torna um acidente essencial do Nordeste brasileiro.
O fundo desta imensa fossa não é, evidentemente, uniforme. A nordeste é mais levada, com 600 m de altitude, mais plena, quase coincidindo com o Sertão dos Velhos Cariris e o
Agreste da Paraíba. Para sudoeste é mais baixo (300–500m),
mais seco, embora recoberto por chapadas cretáceas. É o bravo
Sertão de Pernambuco.
4 – o conjunto do maciço antigo é limitado, a leste, por
uma flexura ou uma falha conforme os lugares; ao norte e a oes73
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te por uma depressão periférica. Esta depressão periférica é
complicada porque, tectonicamente rebaixada, conservou diversos morros testemunhos da cobertura sedimentar: chapada de
Araripe a oeste; morro dos Martins e serra de Santana ao norte
(4). Descrevemos, aqui, somente à parte da depressão que conhecemos pessoalmente, os Cariris do Ceará Meridional (não
confundir com os velhos Cariris).
As regiões geográficas definidas, empiricamente pela tradição local coincidem, portanto, com regiões morfológicas bem
precisas.

O Ceará Meridional
A extremidade meridional do Ceará foi entalhada pelo rio
Salgado, afluente do Jaguaribe, no contato do maciço antigo e
da cobertura cretácea, a chapada de Araripe: é uma depressão
periférica, mas possui, também, uma origem tectônica. Com
efeito, o rebordo oriental é cristalino (serra de Braga) e cai para
o vale em degraus N-S ainda providos de sua cobertura arenítica. A oeste a chapada de Araripe situa-se a 700 m, isto é, à
mesma altitude da serra Cristalina, e suas camadas são horizontais: a amplitude vertical foi, portanto, muito importante. Esta
diretriz N-S que aparece ao sul do Ceará possui um papel cada
(4) Para M. Feio (1954) os arenitos destes dois morros não são cretáceos:
seriam somente os fragmentos da couraça pós-cretácea.
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vez mais importante à medida que se penetra para oeste onde orienta
as porções superiores dos rios São Francisco, Paraíba, Tocantins, etc.
Mas, nesta paisagem onde os patamares (replats) estruturais
cretáceos e os pequenos blocos falhados possuem em grande lugar,
os níveis cíclicos são difíceis de se distinguir. A superfície précretácea é muito evidente e freqüente, mas nada se sabe a respeito da
superfície de Teixeira. Parece que o plano dissecado que, ao sul,
passa na vertente do São Francisco até Salqueiro, seja atribuível ao
ciclo dos Cariris. . . Mas tudo isto é hipotético; o único fato seguro é
que, graças à medíocre resistência dos arenitos, gipsitas e micaxitos,
o fundo do vale do Salgado foi largamente atacado e aplainado por
um ciclo ulterior. Mas qual? Considerando que nenhum fato autoriza
evocar um pediplanação mas que, pelo contrário, as formas dos interflúvios e a presença de um manto tropical de decomposição postulam uma umidade antiga, é permitido atribuir este modelado à
retomada de erosão pilocena “úmida” pelo Jaguaribe. Atualmente, a
aridez entre Crato e Milagres é muito atenuada (700 mm); a caatinga
tem a densidade de um maquis, e a ocupação humana impressiona a
visão. Na verdade, ainda se está fora do sertão árido, mas é suficiente
transpor a serra de Braga para nele penetrar.

O baixo Sertão da Paraíba
O baixo Sertão é uma região pouco conhecida, provavelmente por causa de sua distância. O escudo está deslocado em
horts e fossas alongadas onde encontram-se as principais dire75
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ções estruturais nordestinas. As serras de Triunfo, Teixeira, de
São Pedro, do Comissário e as bacias que elas limitam estão
orientadas paralelamente à grande fossa mediana já assinalada,
isto é, de SW para NE. Depois vêm as direções meridionais: de
direção N-S são os bordos oeste e leste do baixo Sertão e os pequenos vales tectônicos que cortam o alinhamento como, por
exemplo, o vale de Jericó ao norte de Pombal. Enfim, intervém
uma terceira orientação de direção W-E dirigindo o rebordo norte do maciço e a sua depressão periférica e, em pleno meio da
região, a serra do Melado. A rede hidrográfica atual está adaptada às grandes linhas desta trama estrutural e apresenta cotovelos
acentuados, e parece ser epigênica somente no detalhe.
Os horts são todos aplainados em seus topos, mas salvo ao
redor de Teixeira as nossas informações não permitem distinguir
entre a superfície pré-cretácea e a superfície pós-cretácea. Todavia, é nítido que os blocos falhados e suas altas superfícies foram basculados para o norte pelo orogêneses eocena, se se considera a constância de sua dissemetria.
As bacias e a depressão periférica setentrional parecem ter
sido escavadas pelo ciclo “úmido” mioplioceno Patos 1 que seria (totalmente?) destruído a superfície sul-americana, depois rearranjada pelo epiciclo árido Patos II. Para leste, em Salgadinho
e Parelhas, estão nitidamente embutidos na superfície dos Cariris. Mas, malgrado sua origem comum e altitudes semelhantes,
que oscilam entre 200 a 300 m, e as secas comuns, estas bacias
não são idênticas. As do sul, como as bacias de Conceição, Itaporanga e Piancó, são mais mamelonadas porque, talvez, foram
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mais deslocadas inicialmente. As do norte, são nitidamente mais
planas e possuem belos inselbergs, como as cristas apalacheanas
de Antenor Navarro ou os pães-de-açúcar de Patos descritos
recentemente (Fénelon, 1957).
Os epiciclos post-pliocenos são responsáveis pelo encaixamento geral da rede hidrográfica no fundo das bacias, e foi o
que permitiu a construção de numerosos açudes na região.

Os Velhos Cariris e o Agreste da Paraíba
Estas duas regiões ocupam a parte mais elevada da fossa mediana. Mas aí, o bordo NW da depressão está quase esfacelado e o
rebordo SE sendo muito acentuado, tornou-se um bloco monoclinal.
As águas correm conforme o declive transversal e se reúnem no
Paraíba que segue, fielmente, a falha meridional. Em toda a área, as
direções estruturais disceníveis são paralelas ao próprio eixo da fossa.
Os Velhos Cariris apresentam-se como um alto planalto pouco
acidentado, devido ao papel preponderante da superfície sulamericana na paisagem: o horizonte, imenso, situa-se a 400-600 m
de altitude, e em mais de 100 km o solo é recoberto por cascalhos do
remanuseamento árido piloceno. Algumas serras, tendo uma saliência a 100 ou 200 m, marcam melhor esta horizontalidade; o seu topo,
aplainado pelo ciclo post-cretáceo, possui restos da couraça eógena o
que lhe dá um perfil de mesa. M. Feio cita como exemplo a serra de
Cuité.
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A sudoeste, os Cariris são separados do Sertão pernambucano
pela serra de Monteiro, crista sinuosa esculpida às custas das altas
superfícies pela intersecção de duas bacias hidrográficas encostadas,
a do Paraíba e a do São Francisco.
A oeste, a superfície dos Cariris está levada de 150 m acima do
vale do rio da Farinha e, a noroeste, de 200 a 300 m acima da bacia
de Seridó, limite evidente do rejuvenescimento pelo ciclo de Patos I.
O contato com a bacia de Seridó é especialmente interessante porque
nos mostra que o alto Seridó e o rio Picuí atacam profundamente
este planalto, malgrado o obstáculo de seu rebordo duro e falhado
(serra de Queimadas e seus prolongamentos), provas que o Seridó e
o Picuí são epigênicos e que já estavam localizados na superfície sulamericana. As cluses epigênicas parecem ser freqüentes nesta margem.
A leste, o planalto é bordejado pela famosa flexura miopliocena; em uns 30 km os Cariris relacionam-se com a planície litorânea e
passa-se de 600 a 100 m de altitude. Este rebordo flexurado foi profundamente dissecado pelos ataques pilocenos vindos de leste e sucessão das gargantas e interflúvios desenha um festonamento significativo. O detalhe do festonamento prova que as retomadas de erosão insinuavam-se pelas junatas oblíquas e falhas da estrutura apalacheana, ou pelas traturas normais e estes alinhamentos (região de
Alagoas Grande, por exemplo). Daí uma rede hidrográfica em baioneta, sendo a mais curiosa a do Paraíba. A importância das antecedências e capturas resta por precisar. Esta paisagem atormentada,
mais úmida, mais cultivada, não é mais a dos velhos Cariris: agora é
o agreste e o Brejo da Paraíba.
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O Sertão Pernambucano
O sertão pernambucano é uma das regiões mais secas,
mais rudes grandiosas de todo o Brasil. Nós vimos que, tectonicamente, corresponde à parte da fossa mediana. Os seus acidentes topográficos essenciais não são vales de rejuvenescimento
mas, pelo contrário, relevos residuais.
O traço mais impressionante é a existência de uma imensa
planície de 250 km de diagonal, coberta de rañas e possuindo
uma caatinga extremamente esbranquiçada. O céu encoberto, os
pequenos círculos de poeiras que dançam no horizonte, alguns
bovinos famélicos são tantos elementos característicos da paisagem. Esta vasta superfície que arrasa o cretáceo como o précambriano foi preparada pelo ciclo úmido Patos I, e terminada
pela pediplanação Patos II.
Os inselbergs que rompem esta uniformidade possuem, às
vezes, em seu topo traços de aplainamentos anteriores sem que
se saiba, realmente, a qual ciclo relacioná-los. Entre o rio Salgueiro e o baixo Pajeú, onde os pedimentos são mais perfeitos e
a caatinga mais escassa, as cristas apalacheanas seguem-se como
lagartas processionárias. A sua saliência relativa é de 200 a 300
m e, às vezes, de 400 m; é muito maior do que nos Cariris e isto
explica-se pelo fato que aos efeitos do ciclo Sul-americano é
preciso juntar o entalhamento devido ao clico Patos I. Mas, às
vezes, os esporões são reduzidos a fragmentos pouco elevados.
Depois do afundamento eoceno do vale, a cobertura cretácea foi, relativamente, respeitada pelos desentulhamentos ulteri79
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ores e aparece nos relevos altos do Sertão. Suas mesas residuais
mais importantes estão ao sul, onde a fossa é mais baixa: é o
vasto planalto Tacarau-Ibimirim (alt. 700 m) e o planalto de
Buíque (900 m). De ambos os lados do médio Pajeú há outras
chapadas areníticas mais modestas. Em geral, cada um destes
testemunhos cretáceos parece ter subsistido pela inversão de um
compartimento afundado do traçado tectônico, compartimento
no qual restam como encaixados, e cada bloco está basculado e
desnivelado (Porto Domingues, 1952b). Graças aos testemunhos
irrefutáveis dos sedimentos, estamos seguros que a tectônica do
escudo é quebrantavél. E é preciso bem compreendê-la. Lembremos, enfim, que os blocos, mais pluviosos que a pediplanície,
possuem uma vegetação mais densa e, mesmo, belas relíquias
florestais (G. Osório, 1954).
Mas a trilogia “pediplanície-inselbergs-chapadas” não é
exclusiva e outras formas de terrenos existem. Em alguns lugares apenas atingidos pelo rejuvenescimento Patos I as superfície
anteriores devem existir. É o que permitiria interpretar as cercanias de Salgueiro, onde os inselbergs emergem de uma base geral mamelonada, de estilo Minas Gerais, como sendo a superfície Sul-americana em vias de dissecção como no extremo sul do
Ceará. A questão se coloca, provavelmente, também para o Pajeú médio e superior.
A rede hidrográfica do Sertão pernambucano obedece, em
suas grandes linhas, a estrutura e o declive do fundo da fossa
mediana. Encontra-se como direção preponderante a SW-NW
(Pajeú, por exemplo) e as direções interferentes nas bordas: a
80

www.colecaomossoroense.org.br
oeste há a direção mediana, já reconhecida no Ceará, e a leste há
a direção WSW-ENE vinda do Agreste pernambucano. Mas, no
detalhe, aparece como epigênica, por exemplo, na bacia superior
do Moxotó, o que significa que superimpôs-se a partir da superfície Sul-americana.

O Agreste Meridional (Pernambuco, Alagoas)
Esta parte do maciço antigo é caracterizado, inicialmente,
pelas altitudes relativamente altas. Encontra-se a curva de 800 m
a 85 km da costa e o escudo está mais soerguido no interior porque, no contato com a fossa mediana, está a 1.100 m e o fundo
da fossa a 700 m. E no triângulo Garanhuns – Buique – Poção as
altas superfícies aparecem regularmente a 1.000m e, às vezes, a
1.100 m. As conseqüências deste vigor do soerguimento miopliceno não se fazem esperar: a isoieta de 1.000 m penetra, atualmente, a 200 km no interior das terras, as culturas são mais proveitosas e a densidade da população ultrapassa 25 hab/km². É o
Agreste e não mais o Sertão.
O esfacelamento topográfico considerável deste grande esporão é o de um relevo apalacheano falhado: os alinhamentos
algonquianos SW-NE estão, provavelmente, rompidos por fraturas transversais, como na Paraíba. Mas pesquisas ulteirosas deverão determinar a parte exata das falhas no paralelismo dos
grandes alinhamentos. O que existe já conhecido é a presença de
um sistema tectônico WSW-ENE provavelmente devido a fratu81
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ração do fim do Eoceno. O exemplo mais impressionante é o
corredor do Ipojuca, escavado entre duas falhas distanciadas de
3 a 5 km, numa extensão de 200 km. Há, também, a falha diretora do rio Una ao Sul, a do Capiberibe ao Norte e, mais adiante, a
do médio Paraíba. Os resultados deste intercruzamento tectônico
é a presença de um curioso dédalo de corredores comunicantes
onde ziguezagueiam rios bem adaptados à estrutura.
Enquanto que os topos das barras estão truncadas pelo
complexo das altas superfieis, o fundo dos corredores suscita um
problema morfogênetico muito interessante. Está pediplanado,
por onde pensa-se logo no nível de Patos. Mas alguns fatos são
embaraçantes: a leste, entre Vitória de S. Antão e Gravatá, esta
superfície pediplanada é ravinada pelo ciclo litorâneo piloceno,
tanto como o planalto de Campina Grande, e o fenômeno devese produzir em escala maior no vale do Capiberibe; a rede hidrográfica parece menos epigênica do que no sertão interior e,
como nos velhos Cariris, a saliência dos blocos coroados pelas
altas superfícies é relativamente fraca… Não seria legítimo atribuir esta superfície ao ciclo Sul-americano? Neste caso, teria
subsistido pelas mesmas razões da região dos Velhos Cariris. É
verdade que no interior não notamos nenhum encaixamento
atribuível ao ciclo Patos I, mas isto não significa a sua inexistência, particularmente no vale do rio Ipanema.
É evidente que, nestas considerações, somente fizemos
aflorar os problemas como, por exemplo, o da sucessão das pulsações orogênicas, o da distinção entre falhas rejuvenescidas
pela erosão e falhas rejuvenescidas pela tectônica, etc… Este
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ensaio é uma espécie de um plano de pesquisas ulteriores. Enquanto não houver melhores cartas, toda tentativa científica será
ilusória. Está é uma constatação grave no momento em que o
governo brasileiro manifesta a intenção de valorizar o Nordeste,
porque se o topógrafo e o geólogo devem preceder o geógrafo,
este deve abrir caminhos ao economista.
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AS ZONAS MORFOCLIMÁTICAS
DO NORDESTE BRASILERIO
J. Tricart
Num veículo a serviço das Missões de Ajuda Técnica da
UNESCO para o Nordeste, efetuamos em companhia dos Srs.
Stretta e Taltasse, conselheiros técnicos do DNOCS e da
UNESCO, A. Cailleux, Professor da Escola de Altos Estudos de
Paris, Ithiel, Engenharia do DNOCS, um percurso Recife – Salvador – Oeiras – Floriano, com retorno por Oeiras – Araripe –
Crato – Patos – Campina Grande. O tempo de que dispúnhamos,
infelizmente limitados por outras obrigações, não nos permitiu
senão um primeiro contacto. Eis por que nosso programa consistiu essencialmente num corte climático que no levou da região
úmida litoral às savanas (campo cerrado) dos confins da zona
florestal da Amazônia na fronteira do Estado do Maranhão, limite do Polígono das Secas. O excelente conhecimento da região
possuído pelo Sr. Taltasse e uma organização material impecável, cujo mérito, em parte, cabe a nosso motorista, permitiram

As observações feitas no Estado da Bahia foram efetuadas durante uma
viagem de estudos seguindo o itinerário Salvador – Feira de Santana – Milagres – Jequié – Cachoeira – Salvador, organizada pelo Departamento de Engenharia do Estado e pela Universidade Católica de Salvador em companhia
das Srtas. N. Guerra de Macedo e T. Cardoso da Silva e do Sr. E. Oliveira
Freitas.
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nos, contudo, observar um número de coisas relativamente
grande durante um tão curto período de tempo. Resta-nos, entretanto, apenas o presente relatório que se baseia essencialmente
sobre as “primeiras impressões” que tem o mérito da novidade,
mas deverão ser controladas, modificadas ou mesmo corrigidas
em conseqüências de trabalhos mais profundos. Tudo o que
apresentamos é mediante esta expressa reserva. Este texto foi
traduzido pela Secretária da Missão da UNESCO e revisto pela
Srtª T. Cardoso da Silva.
O fato essencial, típico da faixa litorânea do Nordeste brasileiro, que impressiona o menos experiente dos observadores, é
a brutalidade da passagem de uma zona climática à vizinha. Em
5 ou 10 km, passa-se da zona da mata litoral à do agreste. E isto,
tanto nas cercanias de També, como em Gravatá e no Estado da
Bahia, um pouco a E de Feira de Santana.
Estes contactos brutais são próprios à parte do Nordeste
vizinha do Atlântico. Verificam-se, com efeito, tanto em direção
do W quando do S. em zonas de transição mais complexas.
Estudemos, pois, sucessivamente a região dos contactos
brutais, em seguida os tipos de zonas de transição.

a) – A REGIÃO DOS CONTACTOS BRUTAIS
Limita-se ao S aproximadamente na latitude de Salvador.
Do lado N, continua no Estado da Paraíba além da zona por mês
percorrida.
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Nesta região observam-se 3 zonas sucessivas partindo da
costa e dirigindo-se para o interior. Sua nitidez e sua importância são tais que se designam por termos populares: mata, agreste, sertão.
1° – A ZONA DA MATA é caracterizada, do ponto de vista
natural, por uma densa cobertura florestal. Esta, ligada a pluviosidade considerável e bem distribuída, permite uma intensa alteração bioquímica superficial. A zona da mata é uma zona de
solos profundos, cuja espessura atinge 10 a 20 m, às vezes mais.
Repousam freqüentemente sobre uma rocha decomposta sem
coerência.
Estes solos são argilas lateríticas, vermelhas e amarelas,
mais ou menos ricas em grãos residuais de quartzo, que influem
sobre sua porosidade, logo sobre sua permeabilidade e seu comportamento laterítico ou ferruginoso, tão freqüentes na África,
parecem muito mais raros senão desconhecidos aqui. Nenhum
fenômeno desta natureza foi observado no decurso da missão.
A ausência de fenômenos de encrostamento generalizados
e a enorme espessura das formações superficiais de alteração são
indícios sólidos de uma relativa permanência das condições paleoclimáticas desde um passado remoto. Esta zona verossimilmente permaneceu coberta da floresta durante todo o Quaternário. O indício mais recente de períodos secos que conhecíamos
ao longo do litoral é constituído pela formação Barreiras. Tratase de camadas assim dispostas por ocorrências de clima semiárido, observáveis facilmente nas cercanias do Recife e Salvador. Encontram-se aí cones de dejeção muito grosseiros (arredo89
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res de Cabo) e depósitos de bacias marginais de decantação de
enchentes, concreções, areias, argilas, “linons” em camadas delgadas suborizontais com intercalação de ferruginosas. Ora, a
formação Barreiras é antiga. Certos autores a consideram como
datando do início do Quaternário, outro do Policeno. Quanto a
nós, fundamentando-nos em argumentos paleogeográficos que
nos cabe desenvolver aqui, inclinamo-nos a envelhecê-la e a
considerá-la como no Neogênio (Miopoliceno). Desta maneira,
todo o Quaternário seria, pois, caracterizado por uma permanência das condições úmidas, permitindo o desenvolvimento da
floresta e dos solos lateríticos móveis.
Esta permanência da floresta não exclui, entretanto, oscilações climáticas menores que fazem suspeitar particularidades de
disposição dos solos lateríticos:
– Geralmente, sob a floresta, as argilas vermelhas e amarelas são truncadas em superfícies por um nível de cerca de 1 metro de espessura, constituído por um solo cinzento úmido, lixiviado, como aspecto podzólico. A amolando-se exatamente à superfície do solo, ele aparece como muito recente, mesmo atual,
lá onde às condições da pedrogêneses não foram perturbadas
pela cultura.
– As argilas vermelhas e amarelas se sobrepõem em certos
lugares (arredores do aeroporto de Recife, estrada do Cabo, estrada de Salvador a Feira de Santana, perto de Salvador). Neste
caso, observam-se sempre as argilas vermelhas na base e as argilas amarelas no cimo, às vezes truncando as argilas vermelhas e
se amoldando exatamente ao relevo atual. Por esta razão, não
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parece possível considerar as argilas vermelhas e amarelas simplesmente como os dois níveis superpropostos de um mesmo
solo, mas como duas formações distintas, dois tipos diferentes
de alterações, correspondendo em parte a condições paleoclimáticas diferentes, e em parte à influência litológicas. Com efeito,
perto de Grandu (Bahia) observa-se uma disposição em faixas
das formações vermelhas e amarelas de alteração correspondendo exatamente a faixas de fácies diferentes nos gnaisses do substrato, infelizmente muito alterados para que sua fácies possa ser
determinada com precisão.
Nível cinzento lixiviado e superposição das argilas amarelas e vermelhas estão longe de se observarem em toda parte. Em
numerosos pontos, falta o nível cinzento lixiviado e as argilas
afloram diretamente. Muito freqüentemente, argilas amarelas e
vermelhas se misturam numa formação alaranjada, de cor cambiante, nascida de uma mistura das duas formações primitivas
pela solifluxão.
Estes fatos são sintomáticos. Indicam uma ruptura de equilíbrio das condições naturais sob a influência das culturas. O
nível cinzento lixiviado, quando falta, desapareceu por erosão
dos solos o que faz aflorar as argilas subjacentes, muito mais
compactas, menos fáceis de trabalhar e menos favoráveis à cultura. A mistura das argilas amarelas e vermelhas resulta de movimentos em massa do solo sobre as encostas aceleradas pela
cultura que faz desaparecer o efeito de sustentação pelas raízes
das grandes árvores e acentua as diferenças de umidade do solo,
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a evaporação entre as chuvas e permitindo a queda direta das
gotas sobre o solo durante uma parte do ano.
Tudo isto mostra a fragilidade destas formações de alteração, uma vez destruída a floresta, sob a qual foram elaboradas.
Esta fragilidade se encontra nos trabalhos de engenharia civil,
notadamente nos cortes das estradas. Talhadas arficialmente,
postas a nu sob a forma de paredões inclinados, com várias dezenas de metros de altura, estas argilas são uma presa fácil para
o escoamento e o ravinamento. Seu teor em óxido de ferro e em
grãos de quartzo torna-se matérias susceptíveis de uma aparência a dar cortes uma inclinação relativamente abrupta (45 a 60°).
Mas a vegetação toma pé muito mal sobre tais encostas que
permanecem nua vários anos. A erosão antrópica trabalha-as
intensamente. A água de enxurrada talha sobre elas ravinas que
se combinam com uma escavação subsuperficial. Metros cúbicos de material são estendidos junto do paredão do corte, cristas
instáveis se formam, prontas a desabar. As águas que se infiltram, desencadeiam por vezes deslocamentos em massa que
fazem descer amontoados de várias dezenas de metros cúbicos
sobre pavimentação. Empiricamente, os engenheiros parecem
ter-se prevenido contra estes perigos fazendo cortes mais largos
do que as necessidades, o que deixa certa margem à erosão de


O ravinamento disseca também os diques, com uma violência acrescida por
causa da falta de coerência do material acumulado. Barracos crescem muito
rapidamente, sobretudo onde o asfalto aumenta a descarga d’água, fornecida
pela própria estrada. Às vezes, como ao longo da rodovia Salvador – Feira de
Santana, ameaçam cortar a pista.
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seus paredões. Parece-nos que se poderia tê-los orientado para
uma outra solução de eficácia mais duradoura: cortar os paredões em degraus de 2 ou 3 m de largura, facilmente executados
pelos meios mecânicos modernos, e que interromperiam a erosão. Cada degrau pararia os materiais vindos do paredão dominante. De maneira que, deslizamentos e escavações produzidas
pelas águas não tomariam uma forma tão concentrada senão
sobre os grandes paredões e a encosta se estabilizaria muito
mais depressa, sem trabalhos de conservação. Uma vez estabilizada, cobrir-se-ia de vegetação o que asseguraria sua perenidade. Seria interessante fazer algumas experiências, seguidas por
um especialista em Geomorfologia, a fim de verificar o interesse
do processo e determinar o espaçamento das plataformas em
função dos tipos de terrenos.
O papel do geomorfólogo, nesta zona da mata, deveria
igualmente consistir em estudar sistematicamente a erosão dos
solos, notadamente por meio da cartografia da extensão da ablação do nível cinzento lixiviado e da mistura por deslizamento
das argilas amarelas e vermelhas. Uma vez estudadas as condições de estabilidade sob cultura das formações superficiais, seria
possível organizar um programa eficaz de defesa dos solos.
2.° – A ZONA DO AGRESTE, é um tipo intermediário entre a mata litorânea e o sertão.
Em conseqüência de uma menor pluviosidade, aí, a mata
dá lugar a uma savana do tipo “campo cerrado”. Desta feita a
alteração é muito menos intensa. Os solos são mais delgados,
geralmente de 1 a 3 m de espessura, às vezes até menos. Sua
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natureza é igualmente diferente. As argilas latéricas amarelas ou
vermelhas fazem exceção: aparecem somente em determinados
locais sob a forma de manchas exíguas. Em toda parte, aliás,
reinam solos siliciosos provenientes da decomposição pouco
adiantada do complexo metamórfico. Sua cor é acinzentada. São
muito arenosos e ricos em pequenos restos de minerais, fragmentos de quartzos filonianos, cristais de mica e de quartzo, até
de certo feldspatos destacados da rocha mãe.
A origem dos solos argilosos vermelhos e amarelos estabeleceu um importante problema. Duas hipóteses, que, aliás, não
se excluem uma da outra, parecem-nos possível de ser encaradas.
Estas manchas de solos argilosos poderiam estar ligadas a
ilhotas de florestas, elas mesmas localizadas em função de microclimas mais úmidos. Tais fragmentos de floresta persistem
aqui e lá, na zona do agreste. Observamos um deles perfeitamente típico, com epífitos, raízes aéreas e cortinas de líquens,
perto de Ingá (Paraíba). Mas não pudemos determinar-se lhes
correspondem solos argiloso vermelhos e amarelos.
A segunda hipótese consiste em ver, nestas, formações, relíquias paleoclimáticas, herança de períodos um pouco mais
úmidos, tendo permitido a extensão de tentáculos e de ilhotas de
florestas mais para o W do que hoje. Se tais oscilações paleoclimáticas se verificaram, sua importância ficou, entretanto,
muito limitada. Com efeito, as ilhotas de solos argilosos são
pouco extensas e não parecem ter sido maiores. Não se pode
quase admitir a existência antiga de solos argilosos vermelhos e
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amarelos generalizados que teriam sido em seguida levados pela
erosão, pois, dever-se-ia então, encontrar traços deles nas formações aluviais, o que não é o caso.
Enfim, um outro fator que parece às vezes representar um
papel marcante, pelo menos no interior de certas condições climáticas, é a natureza do substrato. O fato parece particularmente
nítido ao S de Milagres (Bahia), onde manchas extensas de solos
argilosos vermelhos coincidem com formações metamórficas
particulares que não tivemos infelizmente, tempo de estudar
sistematicamente.
De qualquer maneira, a cartografia das manchas de solos
argilosos vermelhos e amarelos apresentaria um interesse certo.
Com efeito, à custa de pesquisas agronômicas, seria provavelmente possível utilizá-los de uma maneira especial para a agricultura e subtrai-los ao regime pastoral predominante no agreste.
Poderiam eventualmente se tornar o centro de produção especializadas que ajudariam a equilibrar a economia regional.
Em toda parte, aliás, a alteração do complexo metamórfico
se faz em solos arenosos acinzentados, pouco profundos, mais
espessos, entretanto, sobre os gnaisses do que sobre os micaxistos e os filitos. Matacões e blocos residuais persistem, poupados
momentaneamente pela alteração. Rasgam freqüentemente a
superfície do solo e aparecem à luz, principalmente nas altas
encostas. É um indício de uma ablação mecânica mais importante que na zona da mata. Encontra-se novamente essas ações
mecânicas sob a forma de escavações de vertentes que se formam desde que a encosta exceda a um valor-limite. Os materiais
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arrastados são depositados seja junto das vertentes que tomam
forma côncava, seja no fundo dos vales. Às vezes, os cursos
d’água escavam-se nitidamente em seus lençóis aluviais.
Esta diposição geomorfológica pode apresentar o maior interesse para a luta contra a seca. Efetivamente, o material que foi
concentrado nas depressões pelas enxurradas é susceptível de
ser irrigado. De natureza limo-arenosa, parece mais fértil que os
solos dos declives. Haveria, pois interesse em estudar sistematicamente sua extensão, a fim de determinar a forma de obra mais
adequada para irrigar este tipo de unidade geomorfológica.
Nesta mesma zona do agreste, porém mais ao sul, no Estado da Bahia, abundam, sobre os gnaisses, depressões fechadas
cujo diâmetro pode aproximar-se de 1 km. De forma rasgada,
são pouco cortadas nos planaltos constituídos por uma antiga
superfície de erosão, que parece corresponder à série Barreiras.
Sobre seus bordos exerce-se um aluvionamento que contribui
para acumular materiais argilolimosos que retêm a água. São
ocupadas por charcos temporários, mesmo pântanos. São reservatórios de águas muito apreciados pelos criadores. Seu aproveitamento, por exemplo, como tanques de água e como zonas de
cultura intensa de forragens ou de plantas alimentícias, poderia
efetuar-se provavelmente com pequenas despesas. Isto exigiria
antes um estudo geomorfológico de suas condições de formação
e de desenvolvimento, que são muito mal conhecidas e controvertidas atualmente.
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3.° – A ZONA DO SERTÃO ocupa as partes centrais mais
secas do Nordeste, desde Belo Jardim até às cercanias de Picos
no itinerário percorrido.
O sertão é caracterizado por uma vegetação xerófila em
grande parte endêmica, fruto de uma muito longa adaptação que
é ela também, um sério argumento em favor de uma relativa
estabilidade das condições paleoclimáticas. Esta vegetação, a
caatinga, se compõe de arbustos quase sempre espinhosos, de
plantas suculentas e de gramíneas temporárias. No itinerário
percorrido as plantas suculentas se rarefaziam consideravelmente a W da chapada de Araripe, o que poderia estar em relação
com fatores climáticos (amplitude térmica, umidade do ar) cujo
estudo poderia ser interessante.
A caatinga cobre mal o solo que aflora nu entre os caules
dos arbustos, mal protegido por um estado de gramíneas insuficientemente densas e, ainda mais, temporárias.
Disto resulta uma importante componente mecânica na dinâmica destas regiões. Rochedos perfuram a superfície do solo
em numerosos pontos. Colinas rochosas isoladas, de formas
abruptas, dominam as planícies onduladas. As variações de temperatura, particularmente o resfriamento brusco pelos aguaceiros, da rocha superaquecida, submetem o material a intensos
esforços e contribuem para fragmentá-lo. Observam-se dois tipos de erosão: uma esfoliação peculiar, que arranca lascas de
alguns milímetros de espessura e uma esfoliação métrica, que
explora fendas mais ou menos paralelas às superfície do solo das
colinas e com uma profundidade de cerca de um metro. Esta
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esfoliação métrica forma blocos que caem ao pé dos morros,
particularmente nos arredores de Milagres (Bahia). A esfoliação
peculiar engendra as areias que as águas das enxurradas espalham em declive em torno das colinas, contribuindo para manter
essas superfícies planas ligeiramente inclinadas que são a dominante topográfica da região.
Encontra-se de novo a componente mecânica da morfogênese nas ações de escoamento. As próprias características da
cobertura vegetal favorecem a ação das águas correntes. Esta
cobertura não é bastante densa para tornar as enxurradas negligenciáveis como na zona da mata, mas constitui, entretanto, um
obstáculo que impede sua concentração. De uma maneira esquemática observam-se três zonas morfodinâmicas: – uma zona
de enxurrada quase total e imediata, constituída pelas colinas
cristalinas onde é abundante a rocha nua. Estas águas exercem
uma ação de corrosão química que se traduz pela formação de
caneluras.
– Uma zona de enxurradas difusas, onde as águas se escoam em lençóis peculiares, sem chegar a se concentrar em conseqüência do obstáculo da vegetação. São os longos declives. Estas águas arrastam somente as partículas mais finas, as únicas
que correspondem a uma competência mantida fraca em virtude
da forte rugosidade da superfície do solo, resultante em grande
parte da vegetação. Elas lavam a superfície do solo e arrastam
somente as argilas, os “limons” e um pouco de areia fina. São
responsáveis pela generalidade das superfícies juncadas de cascalhos. Estes cascalhos são pavimentos constituídos pelos restos
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demasiado grandes para serem arrastados pelas enxurradas e
deixados por conseguinte no local. Como a alteração química é
obstada pela seca, estes restos não se decompõem quase, o que
lhes permite subsistir, formando uma camada protetora. Sob eles
observa-se um delgado solo, castanho escuro (espessura média
0,2m) rico em oxido de ferro por não ter possibilidades de lixiviação, que se estende por cima da rocha desagregada sobre menos de um metro.
– Uma zona de concentração das enxurradas a jusante dos
grandes declives. Caracteriza-se pela incisão de vales com drenagem temporária que reúnem as águas que atingem a extremidade dos declives. A formação desses vales foi favorecida pela
existência de grandes rios alógeno, como o São Francisco, que
atingem o mar graças ao reforço das águas recebidas nas regiões
litorâneas mais úmidas. Eles mantêm níveis de base locais relativamente baixos que favorecem a dissecção da extremidade dos
declives por erosão regressiva.
As particularidades deste escoamento semi-árido sugerem
uma política de aproveitamento baseada na construção de barragens ao longo dos afluentes dos grandes rios, lá onde a concentração da descarga é suficiente para encher reservatórios de uma
certa importância e bastante longe dos declives para que o material em suspensão seja um pouco decantado. Estas barragens,
entretanto, não podem, nas mais das vezes, irrigar senão superfícies restritas pelo fato de que as porções dos vales situados a
jusante são estreitas (setor de prosseguimento da erosão). Existe
já um grande número de barragens assim implantadas. Sua cons99
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trução cria problemas de adaptação ao meio geográfico que serão discutidos no capítulo seguinte.
Nas regiões areníticas, a disposição das unidades morfodinâmicas é um pouco diferente. Com efeito, as colinas sedimentares apresentam-se sempre sob uma forma tabular e são constituídas de camadas permeáveis. As enxurradas são aí muito menos importante do que sobre as colinas cristalinas e uma certa
infiltração se produz. Ela nutre lençóis subterrâneos que reaparecem sob a forma de fontes, notadamente ao pé da chapada de
Araripe na direção de Crato e Juazeiro do Norte. Aproveitam-se
deles verdadeiros oásis. Seu desenvolvimento cria antes de tudo
problemas de hidrologia.

b) – OS TIPOS DE ZONAS DE TRANSIÇÃO
A oeste e ao sul intercalam-se, nos limites da zona seca,
zonas de transição que foram submetidas, no Quaternário, a oscilações paleoclimática suficientemente importantes para que
uma boa parte de suas características atuais sejam relíquias.
1º - A ZONA DE TRANSIÇÃO DO PIAUÍ estende-se
desde cerca de 90km e de Picos até entre Nazaré e Floriano.
A dinâmica atual é diferente da do sertão. Os cactos tornam-se muito raros nesta região e os arbustos espinhosos predominam. Em direção do oeste, cedem lugar a uma formação de
campo cerrado, que, nas vizinhanças de Nazaré, se compõe de
árvores de 10 a 15 m de altura, cuja ramaria domina um mato
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muito denso. As gramíneas temporárias são abundantes e cobrem cerca de 90% do solo.
Assim sendo, vêem-se desaparecer progressivamente as
características da hidrogeologia semi-árida. O escoamento em
lençol não funciona mais e as enxurradas ocorrem apenas em
estado concentrado. Elas formam numerosas valezinhos secos
de formas alargadas, cujo fundo é ocupado por um leito cortado,
com ribanceiras nítidas, desenhando vagos meandros entre os
bosquezinhos. Sob o campo cerrado, os restos vegetais formam
uma cama de folhas mortas e de raminhos que favorece a infiltração e dá aos solos um nível úmido superficial.
A Herança dos Paleoclimas marca-se principalmente nas
formas dos grandes vales e planaltos.
Nos vales encontram-se numerosos terrenos que indicam
um regime de escoamento bem diferente do atual. Tomemos
com exemplo o rio Piauí, em Nazaré. Seu material atual é exclusivamente arenoso como o do rio Canindé, perto de Oeiras. Ora,
o rio Piauí é dominado por uma série de terraços de cascalho de
quartzo. Não perece que esta mistura de seixos e areia implique
em períodos mais úmidos que o atual. Segundo nossa opinião, é
apenas o indício de uma maior competência, resultante de uma
mais forte torrencialidade. Um clima mais seco, com menor cobertura vegetal e aguaceiros violentos poderia muito bem ter
permitido a formação destes lençóis de cascalho e areia. O que
quer que seja estes terraços, são importantes para a valorização:
restringem consideravelmente as superfícies irrigáveis pois seu
material poroso muitas vezes se presta mal à irrigação.
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Nos planaltos, encontram-se crostas ferruginosas que lembram aquelas que abundam nas savanas africanas. Algumas repousam diretamente sobre argilas e “limons” de alteração do
arenito paleozóico como nos arredores de Floriano. Outras consolidam lençóis de cascalho e areia de quartzo cuja origem pede
esclarecimento, com a E de Picos, outras, enfim, têm aspecto de
conglomerado e retomam em sua massa blocos de canga deslocados de encostas de declive espantosamente fraco, com a W de
Picos, na bifurcação das estradas de Floriano e Teresina. A origem dessas crostas está longe de ser elucidada. Em todo caso, a
cartografia de sua extensão interessaria, pois elas constituem um
meio muito especial apresentando problemas particulares de
valorização.
2.° – A ZONA DE TRANSIÇÃO DA MATA DE CIPÓ
(BAHIA) a transição brutal entre o agreste e a mata, que caracteriza a região ao N da latitude de Salvador faculta, ao S. uma
passagem mais progressiva, que se traduz pela aparição de um
tipo de vegetação original, a mata do cipó.
Estudamo-la ao longo do vale do rio de Contas, onde mede
uma largura aproximada de 30 km nas vizinhanças de Itajuru
(Município de Jequié).
Esta zona, que se alarga sem seguida para o Sul até englobar o Estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, é caracterizada pela sucessão alternada de períodos secos e úmidos no
decurso do Quaternário.
Durante os períodos úmidos, do gênero do atual, cobriu-se
de floresta. Desenvolveram-se aí solos de alteração profundos,
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do tipo daqueles da atual zona da mata do Nordeste. Entretanto,
por falta de uma duração suficiente, sua espessura ficou menor e
limitada a alguns metros, a uma dezena no máximo.
Durante os períodos secos a floresta não se pôde sustentar
e foi substituída por uma vegetação mais esparsa, provavelmente
do tipo campo. A alteração química foi consideravelmente freada mas, sobretudo, desenvolveram-se então importantes fenômenos mecânicos que encontram, nas formações de alteração
dos climas úmidos anteriores, um meio particularmente favorável. Estes depósitos móveis foram objeto de uma intensa ablação
sobre as vertentes. Funcionaram corridas de solifluxão, que mais
ou menos desnudaram a rocha sã nas altas encostas e acumularam montões de blocos, resíduos da alteração química anterior,
envolvidos pela parte fina dos antigos solos, ao pé das vertentes
que assim tomaram a forma côncava. Lá onde as águas podiam
concentrar-se, nas dobras das vertentes, lavas torrenciais se produziram, as quais cortaram bacias de recepção de formas relativamente angulosas às vezes separadas por cristais pontiagudos,
que contrastam com as formas pesadas dos cabelos resultantes
da erosão química. Na saída dessas correntes observam-se cones
de material grosseiro. Encontram-se aí novamente resolvidos a
pouca distância, os redultos de alteração química peculiares aos
climas tropicais úmidos: grandes blocos que são os resíduos da
alteração, envolvidos nas areias. As argilas e os “limons” foram
levados para longe. Ao longo do rio de Contas, estas formações,
particularmente bem desenvolvidas, ligam-se a um terraço do
rio, cortado de 5 a 8 m pelo curso atual. Encontram-se lentilhas
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de seixos de quartzo neste lençol aluvial, em sua maior parte
arenoso.
A evolução paleoclimática recente da zona da mata de cipó
é, pois, caracterizada por um período seco que provocou uma
limpeza parcial das vertentes que foram desnudadas dos solos de
alteração datando de um outro período úmido. Posteriormente a
esse período seco, situa-se um período úmido que dura ainda
atualmente. A floresta reconquistou esta zona, fixando as vertentes, diminuindo os materiais sólidos nos cursos de água que talharam os lençóis aluviais do último período seco, dissecando-os
em terraços. Começaram a se formar outra vez, solos de alteração. Todavia, esta vegetação florestal, em solos ainda jovens e
delgados, é frágil. Suas características diferem da floresta litoral,
muito mais remotamente instalada, em solos muito mais profundos, o que lhe valeu um nome popular particular. A questão é
importante, pois, quando a mata de cipó é destruída pelo homem, não é capaz de reconstituir-se. O solo empobrecido não
lhe permite brotar de novo e as encostas ostentam somente uma
vegetação de gramíneas que nem sempre as poupa suficientemente da erosão. Uma ação sistemática de conservação deverse-ia estudar nesta zona que ocorre o risco de se empobrecer tão
profundamente como o vale do Paraíba nos Estados do Rio e
São Paulo.
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APONTAMENTO SOBRE
A SECA DO CEARÁ
Dr. Guilherme S. de Capanema,
Membro da Extinta Comissão Scientífica
Tendo eu estado dois anos no Ceará em comissão do governo imperial, tive oportunidade de estudar a climatologia, e as
alternativas de vegetação que dela resultam.
Os meus apontamentos mais importantes perderam-se em
um naufrágio quando mandei de volta da Granja para a capital a
minha bagagem e coleções, regressando-me escoteiro por terra.
Reuni alguns fragmentos de cartas que havia escrito a
amigo, e depois do desastre fiz ainda coleções de plantas forrageiras sobre as quais tencionava fazer estudos completos aqui na
corte; tive porém de abandonar esse projeto porque foi-me declarado pelo governo que à custa do Estado não poderiam ser
publicados esses trabalhos porque não faziam parte dos que fui
incumbido; conquanto fosse isso rigorosamente exato, entendi
contudo que quaisquer estudos feitos pelos membros da comissão fora dos limites prescritos pelas instruções, uma vez que não
fossem duplicata não só não invadiam atribuições alheias como
aumentavam os resultados que se deveria presumir ter o governo
querido obter, e em suma eram propriedade do Brasil, que ganha
em conceito com os produtos da inteligência e atividade de seus
filhos.
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Não encontrei eco e por isso desprezei estudos que, a não
serem publicados, seriam inúteis.
Sobreveio a guerra e nenhum trabalho mais se publicou,
nem sequer houve a precaução de recolher os que havia, e assim
perderam-se todas as preciosas séries de observações da comissão astronômica consistindo em determinações de longitudes e
latitudes feitas com rara exatidão, estudos meteorológicos com
minuciosidade como só pode obter com instrumentos registrantes; essas observações, agora de valor, são propriedade do Estado, consta-me existirem em mãos de particulares; corre ao governo o dever de as reclamar.
Com os poucos dados que eu possuía e algumas observações a que ultimamente procedi para obter termos de comparação pude reunir os apontamentos que ora ofereço ao governo.
São fatos que pude reunir e deles emanam conclusões simples e convincentes, que fixam a questão das secas, eliminando
todas as hipóteses e especulações científicas, que ante os fatos
recuam, e com eles cabe toda a polêmica estéril.
Nada aconselho ao governo: não procuro arrasta-lo a sacrifícios de resultados dúbio, ofereço só a evidência de dados práticos, mantendo-me no terreno da realidade; convém dar a esses
apontamentos a maior publicidade não só para incitar outros a se
dedicarem a estudos análogos, como também para despertar a
curiosidade dos interessados, dos quais um ou outro pode proceder, para ensaio sem grande dispêndio, ao que a pratica tem já
em outros lugares revelado como exeqüível.

106

www.colecaomossoroense.org.br
Se o governo julgar que deve iniciar o exemplo, aproveitando os braços forçosamente socorridos na atualidade, pode
mandar construir no sertão um dos reservatórios para duzentos
metros cúbicos d’água, e em qualquer dos povoados mandar
fazer feno para mostrar o modo pelo qual se produz e como se
aplica. Este exemplo ainda mais convencerá.
Nunca será perdida essa diminuta despesa, pelo contrário
pode ser a iniciativa para se acautelar a população contra qualquer seca que determinado período voltará sem que se possa
evitar nem mesmo minorar o seu rigor, com o plantio de arvoredo, pois hoje está provado que antigamente as imensas florestas
virgens não as impediam; uma vez que o povo tenha alimento e
água, não terá de morrer de fome, expatriar-se, e arrastar o Estado a medidas excepcionais, e dispêndios com pura perda de fabulosas somas.
Releve V. Exª se eu importuno, tenho porém consciência
de que cumpro um dever na qualidade de membro da extinta
comissão científica, e de que o trabalho que apresento tem algum valor, e pode dar resultados de grade utilidade.
Deus Guarde a V. Exª - Ilm. e Exmº. Sr. conselheiro João
Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, ministro e secretário de estado dos negócios da agricultura, comércio e obras públicas.

Guilherme S. de Capanema.
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A SECA DO NORTE
PELO BARÃO DE CAPANEMA
(Artigo inserto no “Jornal do Comércio” e reproduzido
em avulso por deliberação da
Sociedade Nacional de Agricultura)
Ceará! Ceará! Terra da fartura e da miséria! Alternando
perpetuamente sem nunca despertar o letargo daqueles que tinham e tem o dever de com o excesso de uma abafar a impetuosidade da outra.
Ceará! O país de uma produção prodigosa, superabundante, onde o solo se esforça por produzir, como por encanto, uma
pujante vegetação que se desenvolve com vertiginosa rapidez!
Um terreno pedregoso, seco, coberto de arvoredo, com
troncos denegridos, sem uma folha, produziria a impressão de
uma natureza morta – mas uma atordoadora algazarra de papagaios, periquitos, jacús, quero-quero, chechéos, corrupiões e
bandos de pombas revelam a existência de vida, de uma natureza animada – cujos habitantes se nutrem de sementes das gramineas torradas, quebradiças, reduzidas a pó que o vento permanente durante os dias espalha como leve poeira, deixando o chão
limpo coberto de abundância de grãos alimentícios!
Presencie um desses espetáculos de efeito surpreendente.
Lá eu em caminho para lagoa do Ripina a examinar um
depósito de ossos fósseis; pernoitei em um casebre no Camorim:
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habitava ali um casal possuindo alguns cobres que tinha de levar
aos cumes dos serrotes, onde encontravam herva seca; e a cacimba distante uma légua para beberem água salobra.
À tarde esse casal encostado a um esteio imóvel como estátuas, cravava os olhos fixos no poente, onde o céu coberto de
nuvens escuras, nas quais por intervalos apareciam raros relâmpagos, cujo clarão deixava ver uma linha perfeitamente horizontal, que era o espinhaço da serra da Ibiapaba.
O homem sempre imóvel, com voz pausada e lúgubre que
arrepiava os nervos, por vezes exclamava: No Piauí já chove.
Era uma expressão de dor!
No dia seguinte, às 5 horas da manhã, segui viagem, atravessei o rio Caxioré, no qual há três anos não houve vestígios de
água.
Do lado oposto do riacho elevava-se o terreno em suave
declive, o chão vermelho e duro estava limpo, varrido, pelo vento.
O céu estava carregado de nuvens negras, ao longe roncava o trovão, e às 11 horas, desabou um violento aguaceiro; em
um quadro de hora o riacho tornou-se uma torrente impetuosa,
um açude seco de longa data transbordou, os moradores correram a ele para salvar um garrote emagrecido, que se afogava.
A temperatura do ar, que estava a 25°, baixou a 23° e a
água marcava 21°.
Isto foi em princípio de dezembro de 1860.
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Os aguaceiros continuavam com curtos intervalos, as nuvens que os despejavam eram tocadas por ventos que rondavam
a miúdo de um rumo ao outro, até mesmo ao oposto.
No dia seguinte estava a atmosfera pura, o sol brilhante
iluminava uma paisagem inteiramente diferente daquela da véspera.
A rampa vermelha desaparecera, estava coberta com um
tapete verde esmeralda! Isto às 10 horas do dia: era a semente de
capim que germinou com prodigiosa rapidez; em alguns lugares
formava festões, onde o cisco levado pelas águas com a semente
encontrava obstáculo.
Pelas 11 horas eu subia essa ladeira, ela estava alastrada
com sementes de angicos, que, ainda secas 24 horas antes, já
apresentavam radículas de dois e três centímetros, procurando
penetrar na terra.
Se eu não tivesse presenciado o fato, seguramente não o
reputaria verdadeiro.
Seguindo viagem, pude observar dia por dia o progresso da
vegetação: ao cabo de oito dias os sabiás (árvore), juremas, angicos e pereiros estavam cobertos de folhas, e algumas trepadeiras em plena flor, servindo de alimento aos pássaros.
Toda plantação que se faz em terreno já preparado durante
a secas e desenvolve com igual rapidez e frutifica prodigiosamente.
As culturas arbustivas, como o café, durante a seca também se resentem, porém a primeira chuva igualmente os restabelece. Na serra de Baturité cheguei a uma fazenda que tinha em
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frente um cafezal, cujo aspecto não era animador; todas as folhas estavam murchas e pendentes, prestes a cair.
Era outubro, mês em que aparecem, passageiras, as chuvas
de caju, porque este espera por elas para desabrochar suas flores.
A noite fresca choveu. Na manhã seguinte, quando cheguei
à janela, fiquei surpreso com o aspecto dos cafeeiros, que pareciam cobertos de algodão ou de neve! Eram as flores que todas
abriram simultaneamente, e deliciosamente perfumavam o ar
ambiente.
Nessas condições é também altamente remuneradora a cultura de cereais.
A forragem para o gado cresce espontânea e com abundância por toda parte, prestando-se a excelente feno.
Ao cearense nos períodos normais de fartura os meses de
janeiro e abril bastam para lhe proporcionar os meios de subsistência durante o ano inteiro. Nesses meses, que se qualificam de
inverno, ele vive de leite, queijo e coalhada com farinha; com
isso desenvolve uma atividade e uma ostentação de força admiráveis passa o dia inteiro, às vezes durante semanas, a correr
gado, coisa que exige muita habilidade, destreza e sangue frio,
pois naquela terra tem ele de andar a cavalo com as rédeas curtas em uma mão e segurando-se com ela na crina, a outra mão é
para eventualidades; assim montado, vestido com sua roupa de
couro, chapéu de aba larga levantada na frente, para ver os galhos por baixo dos quais tem de para, por entre espinheiro, onde
passa o boi a toda disparada, tem de passar o cavalheiro, que não
precisa governar o cavalo, mas governar-se a si, ora atirando-se
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para um, ou para outro lado, prolongando-se com o flanco do
animal, segurando-se com o pé na anca deste, a fim de não roçar
com a perna em um tronco de árvore, ou de esbarrar em algum
galho horizontal; só a isso tem ele de olhar. Quanto ao boi, este
fica ao cuidado do cavalo. Voltando à noite ao lar, o vaqueiro
toma sua refeição, constando principalmente de coalhada, que é
excelente com farinha e queijo.
Nessa época muitas famílias vão para o campo passar o
verão em atmosfera fresca e salubérrima.
No verão perdem, com raras exceções, as árvores suas folhas, o capim de diversas qualidades, magnífica forragem seca,
alimenta ainda nuvens de pássaros com a semente, caindo a
maior parte desta no chão para germinar no ano seguinte ao cair
das primeiras chuvas.
Além do capim há diversas plantas arbustivas também forrageiras, que influem tanto sobre o leite, tornado-o às vezes azulado, outras produzindo coalhada bastante sólida e saborosa,
outras granular; sobre a boa coalhada forma-se de uma camada
de nata, da qual se pode fazer boa manteiga sólida, que o vaqueiro chama sebinho, e com o coalho fazem-se queijos que,
com a carne de vento muito especial e os cerenes, sobretudo o
muncuzá (milho cozido), rapadura e farinha, são os principais
alimentos do verão, isto é, do quente, no qual o cearense descansa das lides do inverno, ocupa-se em fazer objetos de couro,
preparar terreno para novas plantações, percorre os campos a
revistar o gado; outros convalescem de acidentes sofridos durante as corridas nos matos, que são, sobretudo, fraturas de pernas e
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braços, o que não lhes dá cuidado porque tem muito jeito para
encanar ossos.
Tivemos um exemplo: quando estávamos a sair do Ipú,
soubemos que um vaqueiro tinha fraturado uma perna, na parte
superior da coxa; o nosso médico mandou incontinenti seguir a
ambulância e avisar que, acabado o nosso almoço, seguiríamos.
Quando chegamos ao lugar, não encontramos o paciente, pois já
tinham feito o curativo e o transportado para sua casa, distante.
O povo, em geral, é sadio e robusto; outrora, nos tempos
patriarcais, vivia unido, cuidando dos meios de subsistência e de
suas pequenas indústrias.
As vilas permaneciam desertas a maior parte do ano, as casas fechadas; só residiam ali o vigário, as autoridades e alguns
negociantes. Os donos das casas com suas famílias residiam nas
suas fazendas.
Nos domingos, porém, e dias feriados, afluíam todos à matriz, para ouvir missa; isto, porém, não era carolice, além do
sentimento religioso, havia o interesse de manter a harmonia na
sociedade, sanar divergências entre as pessoas, discutir os interesses da comunhão, etc.
Havia então entre a população os homens bons, pessoas
respeitáveis pela sua idade, sisudez e critério, aos quais se recorria em todas as emergências; eram consultados para quaisquer
empreendimento, quer de utilidade pública, quer de interesse
particular; seus conselhos eram seguidos, inimigos congraçados,
laços de família estreitados.
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Houve também um governo despótico que tomava o máximo interesse pelo bem estar e moralidade do povo, procurava
informar-se minuciosamente de tudo quanto se passava na província; para isso tinha ele agentes em todas as estradas que conduziam à capital, e esses davam ordens, sob ameaças de punição, a todo indivíduo que vinha do interior para se apresentar
logo ao governador; o sertanejo descalço era sem demora admitido e, na sua presença, submetido a interrogatório sobre a vida
dos moradores do lugar de onde vinha, suas ocupações, o que
produziam, quais as suas necessidades, o procedimento das autoridades; e o mesmo fazia com o opulento fazendeiro; não havia distinção.
Ele não trepidava em mandar chamar qualquer poderoso
capitão mor, repreendê-lo, humilhá-lo e mesmo mete-lo na cadeia, por causa de injustiça feita até a um trabalhador.
Ainda encontrei velhos no Ceará que, ao pronunciar-se o
nome do General Sampaio, tiravam o chapéu em sinal de respeito à sua memória.
Esses tempos idos estão liquidados, desde que acometeu o
povo a mais perniciosa e incurável epidemia – a Política.
Criaram-se desavenças, formavam-se partidos, hostilizando-se, sacrificando nas lutas particulares os interesses, não só
individuais, como da comunidade. Chegou a ponto de se dividir
a população em Chimangas (nome de um pequeno gavião) e
Caranguejos; chegavam senhoras a trazer, como distintivos, nos
alfinetes de peito, gravado, os respectivos bichos, e na igreja
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onde entrava a primeira senhora, sendo chamanga, aí não pisava
outra, sendo caranguejo; isso tocava ao ridículo.
Ainda em 1859 e 1860, quando por lá viajei, mal entrava
em um povoado, era visitado por alguma pessoa de consideração
do lugar (até por um presidente de Câmara Municipal em rob de
chambre de chita, chinelos e a cartola de gala bem lustrosa); se
ele ora saquarema, eu era comprimentado por todos os correligionários salientes do lugar, que se esforçavam por me obsequiar; os luzias, porém, me evitavam, por me considerarem qualificado saquarema.
Aconteceu às vezes no dia seguinte ser eu, na localidade
vizinha, qualificado de luzia.
Essas desavenças pela política só aproveitaram a especuladores, mas prejudicaram a população e mudaram-lhe os sentimentos.
Até aqui procurei dar uma idéia do que foi e o que era a
população quando lá estive, em 1858 a 1860, e apontei as suas
condições no estado normal.
Agora farei o possível para mostrar o descuido, a imprevidência e os desatinos administrativos cometidos em relação às
condições anormais no tempo as secas.
Em primeiro lugar devo declarar que as secas são ali um
indispensável elemento para a manutenção da prodigiosa fertilidade daquele solo.
A maior parte da superfície do Ceará repousa sobre um
vasto lajedo granítico, excepultando-se as serras do interior e
Ibiapaba até os Cariris, no Crato, onde predominam rochas de
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sedimentos arenosos e alguns calcáreos, de formações jurássicas
e cretáceas e outras inferiores talvez a permiana dos psamilos
vermelhos, posteriores a formações carboníferas.
Grande parte do terreno sobreposto ao gnais é muito pedregoso e bastante permeável, o que permite a infiltração das
águas, por outro lado dificultado a evaporação da umidade que
absorvem as raízes do arvoredo, o qual se conserva durante anos
com vida, apesar de completamente despido de folhagem, de
onde resulta a conservação e inércia da seiva, pela falta das folhas, que são as consumidoras e transformações da mesma seiva.
Até certa profundidade a umidade diminui de baixo para
cima, dando lugar a penetrar nos intervalos entre as pedrinhas, e
das partículas de terra o ar com ácido carbono, que promove a
decomposição das raízes finas e das pedras micaceas, feldspáticas e outras que freqüentemente as acompanham, como apatitos,
etc., desagregando o ácido fosfórico e a potassa, que em larga
proporção às plantas consomem, e assim vai de ano a ano suprindo o solo com as substâncias nutritivas, à medida que vão
sendo consumidas. (1)
A este respeito refiro uma prova que tive do notável instinto popular; visitando em um cafezal, na serra da Aratanha, em
companhia do dono, eu lhe disse: “Tempo vira em que o terreno,
(1) A planta nasce, cresce e tem vida, e, como os outros viventes, precisa
alimentar-se; não se movendo, é forçada a tirar do solo grande parte da sua
nutrição, às raízes, com suas inúmeras papilas, sugam o alimento que é levado pelo tronco; essas representam a boca e as folhas, que elaboram o alimento para o distribuir, constituem o estômago.
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de cansado e exausto, não poderá mais nutrir os seus cafés”. Ele
apontou para um penhasco isolado e respondeu: “Vê aquela pedra? Ela apodrece e produz estrume”.
Esta frase, mudada o termo apodrece, para decomposição,
exprime um dogma geológico que os sábios, nos seus gabinetes,
levaram séculos para o pronunciar.
É fato geralmente conhecido que as plantas perenes, depois de uma avultada produção, descansam até durante anos; o
próprio café, às vezes, mostra essa alternação; aqui temos a
mangueira, que é um exemplo de que só com o auxílio do homem essas intermitências podem ser evitadas em lugares onde
se manifestam.
No Ceará, só em alguns lugares é possível limitar a ação
das secas.
Nas paragens onde são proveitosas, convém que tenham
tempo de prestar serviços à população; combatê-las é escusado
porque elas ali reinam provavelmente já desde os períodos préhistórico. O seguinte fato me induz a assim pronunciar-me:
Na Lagoa do Ripina encontrei ossos de mamíferos antidivuvianos; infelizmente só encontrei fragmentos, porque tinham sido quebrados, talvez para com mais facilidade se poderem remeter em barricas pequenas e algum museu, e provavelmente ainda existem alguns restos de um monte de fragmentos,
que só serviriam para fazer cal e extrair ácido fosfórico.
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Na bacia da referida lagoa () ainda observei enterrados alguns pedaços, prova de que os animais a que pertenceram ali
foram morrer à vista de água que não matava a sede.
Isto se dá ainda atualmente, segundo me afirmaram diversos vaqueiros, com o gado esfaimado após prolongada seca;
quando já destruída toda a subsistância nutritiva das pastagens,
esse gado se vai arrastando para perto dos lugares onde fareja
água; aí caem às vozes para não mais se levantarem, o que é
admissível porque, segundo contam indivíduos habituados a
levar manadas para a Praça (Pernambuco), o gado docilmente
acompanha o campeiro cavalgando na frente como guia. Acontece, porém, às vezes que as rezes da frente disparam repentinamente em direções diversas do rumo a seguir e a boiada inteira, em vertiginosa carreira, vão atrás dos que tomaram a dianteira, para só parar onde encontram a água que farejaram de longa
distância. Contam também os campeiros que o boi cheira o
chão, e se manifesta alegria é sinal de que as chuvas não tardam.
A vista disto, é evidente que os grandes ruminantes, antidiluvianos tivessem o mesmo instinto de farejar água.
A história menciona também diversas com intervalos repetidos.
A vista do exposto é inútil procurar combatê-las, seria
apenas lembrar D. Quixote atacando o moinho do vento. Elas
fatalmente se reproduzem.
() Essa bacia é formada de três camadas diferentes sobrepostas; na inferior
se encontraram os ossos.
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É preciso evitar os seus efeitos e em tempo procurar outras
regiões que forneçam contra elas o abrigo, ou precaver-se com
os recursos necessários para arrostá-las, o que é fácil, e disso há
exemplos.
Nos confins da Paraíba do Norte mostraram-me um poço
na falda de um morrote, em que se ajuntava água de que se serviam os selvagens do lugar; mas eram tão malvados (expressão
de quem me referiu o fato) que retirando-se eles quando a caça
escasseava e ameaçava a seca, entulhavam de pedras o poço,
cobrindo-se de cisco para outros não darem com o lugar. Quando voltavam desentulhavam o poço, tiravam toda a água, limpavam-no cuidadosamente, cercando-o para nem mesmo os cães
beberem daquela água que caprichavam manter limpa.
Estes homens sem civilização eram previdentes.
Outro exemplo muito notável me foi indicado com referência ao Ceará pelo falecido Ferdinand Dénis, grande amigo do
Brasil e dos brasileiros. Ele mencionou a descrição, que fizera
um viajante, dos Zonotes que encontrara no Yucatan, onde tinham secas periódicas: são estas vastas cisternas fundas no meio
de um grande terreiro ladrilhado para colher a águas da chuva.
Segundo uma notícia que há tempos algures li, novos ocupantes tratam de limpar esses Zonotes já cobertos de terra e de
vegetação, a fim de os aproveitar para reservatórios de água.
No Ceará tais reservatórios seriam úteis, porém devendo
ser acompanhados de outras medidas; água nunca falta interramento, mas os cereais indispensáveis para alimentação desaparecem completamente por criminosa incúria.
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Aguarda-se o aparecimento da calamidade, não se cura de
recursos para evitar os seus desastrosissimos efeitos, sabe-se que
o inimigo infalivelmente vem e esse poderoso inimigo vem cruel, sem piedade, mil vezes pior que uma guerra contra a qual se
tomam medidas do defesa; a bala mata ou fere, o que não ocasiona sofrimentos prolongados e não atinge mulheres e crianças, a
seca martiriza não só física como moralmente. Quanto não sofrem as mães debilitadas com os filhinhos agarrados aos seios
sem uma gota de leite! Desesperadas elas para se alimentarem
arrancam raízes às vezes venenosas, esforço extremo para prolongar uma dolorosa agonia. E quanto sofrem às vítimas da maldade e da torpe vileza de monstros com forma humana que escarnecem da mais atroz miséria e oferecem em troca da honra
um punhado de farinha que o Governo manda em socorro dos
infelizes, e não raro deteriorada!
A fotografia perpetua o aspecto desses desgraçados, apresentando esqueletos ambulantes, cobertos de peles murchas,
caras que já são caveiras, representam figuras que lembram as
múmias do Egyto ou as guaches das cavernas do Tenerife, só
com a diferença de não serem imóveis.
Quando esse quadro medonho e repugnante se oferece,
abrem-se os cofres públicos, recorre-se à caridade do povo e
oferecem-se meios de fugir do lar!
Gastam-se milhares de contos de réis, as mais das vezes
sem indenização alguma, sem proveito para o país.
Vem a primeira chuva, considera-se sanada a catástrofe,
que só adormece temporariamente para dar tempo à criação de
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novas vítimas para novos martírios, quando mais tarde outra vez
o mal desperta!
E esses sacrifícios, essas despezas, essas dádivas ditadas
por sentimentos elevados atingem o fim a que são destinados?
Ou são em boa parte desviados? Sindica-se disto? Não!
A forma pela qual são administrados esses auxílios máxima parte dos casos é degradante – é uma esmola que se dá, – o
vagabundo a recebe com prazer; não acontece, porém, o mesmo
com o indivíduo brioso que tem consciência de pelas suas habilitações, sua atividade poder retribuir os meios de subsistência
que lhe dão, e disso se orgulha; entretanto o que se faz? Dá-se a
ração como a gado no estábulo, não como fim de obter proveito,
mas só de salvar vidas, sem cogitar de ocupar os necessitados;
pelo contrário, entregando-se a mais perniciosa indolência, favorecendo a aquisição de vícios e extinguindo a noção de dignidade.
O indivíduo necessitado por causas alheias à sua vontade
não aspira à esmola, pede trabalho; nas condições normais ele
vive do produto de sua aptidão e de suas forças; nas anormais o
favor que ele solicita e que lhe proporcionem oportunidade para
exercer essa aptidão com a remuneração correspondente.
Não é de longa data que o Ceará deu mais belo exemplo de
respeitar a dignidade individual! Da gente atingida pelos efeitos
da seca.
Era o ano de 1978, em que se construía a estrada de ferro
de Baturité, sendo presidente da Província o finado Barão de
Sobral, de saudosa memória.
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Engenheiro e chefe era o finado Morsing, profissional distinto, com longa prática do serviço que lhe fora confiado. Tinha
às suas ordens pessoal escolhido, todos os recursos necessários,
e de nada mais precisava.
Construiu ele a primeira seção da estrada.
Recebeu um dia chamado do presidente, que logo o acolheu com as seguintes palavras: Sr. Morsing, tenho aqui na capital cinco mil retirantes que só sustentam e vivem em completa
ociosidade; peço-lhe que me livre deles e os ocupe.
Morsing respondeu e insistiu que nada podia fazer; tinha o
pessoal necessário e habilitado; misturar com ele os retirantes
sena desorganizados o serviço e prejudicar a disciplina.
Pediu então o barão que desse começo à segunda seção;
ainda Morsing, muito metódico e acetivo, objetou a inconveniência de se distrair de trabalhos que reclamavam constantemente
a sua presença e que lhe alteravam o plano de serviço.
Contentou-se o barão que por fim em pedir que lhe empresta-se um engenheiro. Morsing acedeu e mandou-lhe um de
seus auxiliares da turma técnica que fôra engajada na Áustria
para levantar a carta itinerária do Império. Projeto encetado como é uso entre nós com muito entusiasmo e que provou a sua
utilidade no Rio Grande do Sul, sucumbiu à falta de verba! O
entusiasmo tinha-se esgotado. Foi apresentado o engenheiro
Pinkas ao presidente. Este lhe disse o que queria e que fizesse
pedido do que carecia.
Este pedido limitara-se a pás, enxadas, aviões, picaretas,
forjas, barras de ferro e aço, assim como alguma ferramenta de
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carpinteiro, enxofre e salitre; foi tudo prontamente satisfeito, e
Pinkas tomou conta dos cinco mil retirantes, levando logo tudo
para o mato.
Morsing augurou mal o êxito dessa empresa pela exigüidade dos recursos pedidos, sobretudo pela omissão de oficiais
profissionais habilitados.
Pinkas nada mais requisitou e Morsing não lhe dava maior
importância pela insuficiência do material de que dispunha, da
falta de artífices e outros auxiliares, dispondo apenas de trabalhadores brancos acostumados com criação de gado, serviço de
roça e por isso nem se abalou em visitar o serviço.
Um belo dia apresenta-se Pinkas no palácio pedindo ao
Presidente para visitar os seus trabalhos, no que foi atendido; o
Barão marcou o dia e convidou Morsing; este em caminho esteve demonstrando a responsabilidade de lhe ter apresentado resultado especial.
Da 1ª à 2ª seção era preciso atravessar uma picada de estudo bastante extensa. Ao chegarem ao fim dela, foram surpreendidos com uma salva de 101 tiros de pedreira. Morsing ficou
perplexo, perguntou ao Presidente de onde conseguia os cavouqueiros e os ferreiros para apontar os ferros de mina, calçar ferramentas, etc; teve em resposta que nada disso sabia o presidente.
Ao saírem de picada tiveram outra surpresa e uma boa extensão de leito pronto, boeiros, pontilha com obras de cantaria
em que eram empregados bons tijolos e pedra lavrada; era tudo
obra perfeita!
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Ao lado da estrada estendiam-se os abarracamentos dos retirantes, onde reinava a mais perfeita ordem e asseio; foi o que
mais impressionou o Barão de Sobral! Ele indagou como pode
Pinkas conseguir isto; este disse muito simplesmente: “escolhi
entre os homens os que havia de mais sérios e que me pareceram
circunspetos e a cada um entreguei uma turma de gente, ficando
eles responsáveis pela ordem e boa disciplina de todo o pessoal.”
“Quanto a artífices, fui os ensinando e encontrei muita aptidão e fácil compreensão; estão todos satisfeitos; muito obedientes e morigerados, não carecem de polícia e o resultado de
tudo isto é o que se vê: tenho pedreiros, cavouqueiros, ferreiros,
carpinteiros e oleiros.”
Isto foi-me referido pelo próprio Barão, quando diretor de
uma seção no Ministério da Agricultura.
E por essa forma ficou resolvido o problema de por uma
população inteira ao abrigo da miséria, com o resultado de conseguir em compensação obras de utilidade pública muito economicamente: morigorar um povo inteligente, subtrai-lo a escola
de vícios e de perversidade que se adquire na vida ociosa e más
companhias.
Já se me objetou que nem sempre se pode proceder como o
Barão de Sobral, quando não haja obras a executar. Triste futilíssimo argumento e irrefletido.
Quando as circunstâncias forçam a despender dinheiro, fatalmente, sem possibilidade de recuar, não se admitem evasivas,
é preciso submeter-se; isso porém não impede se proceda com
124

www.colecaomossoroense.org.br
critério, procurando uma compensação ao sacrifício, por mais
pesado que ele seja.
Nunca faltam obras de utilidade pública, entre elas umas
são mais urgentes que outras, que podem ser adiadas, destas
deve-se lançar mão para indenizar um capital despendido com o
fim de acudir a uma emergência imprevista e passageira: evitase o mal que ela traz consigo, porém, deixa como resultado e
recordação, um empreendimento que mais tarde será aproveitado; por exemplo, uma estrada para lugar despovoado, arborização, ou preparar terreno para ela, que no futuro fornecerá madeira, ou quando menos lenha, cujo consumo não deixará de ser
uma necessidade.
O Ceará tem muito em que ocupar a população, quando
forçosamente tenha de ser sustentada pelos cofres públicos; por
exemplo: açudes que em algumas localidades aproveitam, porém, só em zonas limitadas; convém tratar do estudo dessa questão, para quando for necessário alimentar a população se proceder com circunpecção e não com utopias, como aconteceu antes
de resolvida à construção do grande açude do Quixadá, em que
pessoa de vasta instrução e posição saliente na nossa sociedade
propunha a construção do maior número possível de açudes em
toda província, porque assim se estabelecia uma grande superfície líquida, suficiente para saturar de vapores, pela evaporação,
a atmosfera; não refletiu porém o erudito autor que esses vapores precisavam de resfriamento do ar para os condensar e caírem
em forma de chuva sobre a terra; refletiu que o vento vindo do
mar levava esses vapores para o interior, alguns condensando-se
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como nevoeiros sobre as serras, porém, a maior parte seguindo
para as zonas centrais onde alimentam os rios que trazem as
águas para o Oceano, de onde se elevam em estado de vapor
para nova circulação.
Tive uma prova em 1885, quando atravessei durante a seca
anua os sertões do Ceará e do Piauí, para inaugurar o telegrafo
em Teresina, ligando o Parnaíba ao Rio de Prata. Pousando para
almoçar junto a um poço (água estaguada em depressões de rios
cujas fontes secaram) tomei, um palmo acima da superfície, a
temperatura do ar, 34°, e da água, 28°´isto já era suficiente para
produzir uma evaporação regular (1), entretanto, o psicometro, a
tão pequena distância da superfície, indicava escassez de umidade, mas ao mesmo tempo os nossos odres (sacos de couro de
cabrito), em que conduzíamos água para beber, estavam sempre
molhados por fora e a água que continham, a 24°, o que revelava
formação abundante de vapor, e a indicação do psicrometro significava rapidez da ascensão.
Logo a multiplicidade de açudes no Ceará não é meio de
produzir chuvas; só serviria para alimentá-las em Goiás, Mato
Grosso e até nos Andes.
Além disso, a utilidade dos açudes depende muito da qualidade do terreno em que são construídos; este se acha embebido
de água até distâncias bastante grandes e conserva a vegetação
até as margens; outros, como observei no açude de Humaitá
(1) É preciso não perder de vista que a evaporação da água se efetua não só na
sua superfície, mas também na da terra, e nos gelos dos pólos dos Alpes e
Andes.
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além de Sobral, na estrada de Ibiapina, tem a vegetação seca até
a beira d’água, e um limoeiro plantado na parede de terra que
formava a tapagem tinha as folhas murchas e a cair.
Com os rios acontece o mesmo; logo que as margens sejam algum tanto rasas, elevando-se suavemente em maior ou
menor extensão, formam o que se denomina vazantes, nas quais,
a todo tempo, podem-se cultivar receais, legumes, frutas, sobretudo os melões que são aí especialmente saborosos.
Infelizmente essas vazantes não são muito extensas e quase desaparecem, comparadas à superfície de todo o Estado.
As condições climatericas, contudo, poderão ser melhoradas; depende isso de ensaios.
Em fins de 1860, estando em Quixeramobim, saí às 11 do
dia, com sol forte, armado de martelo, a quebrar pedras para o
estudo geognóstico; voltei a casa às 3 horas, todo esse tempo em
atividade, sem encontrar uma sombra, era de esperar que eu devia estar alagado em suor, mas tal não havia, a roupa do corpo
estava completamente enxuta, marcando o termômetro dentro de
casa 36°C (1). Lavei as mãos e enxuguei-as com uma toalha que,
ficando sensivelmente molhada, estendi sobre as costas de uma
cadeira, fui ao pote em um canto beber água, como a achei fresca tomei a temperatura, que era de 22°, 14° abaixo do ar que
rodeava o pote! Feito isso fui para a mesa tomar notas, tirei da
(1) Em Sobral pouco depois chovia; o termômetro dentro de casa marcava só
27°C; eu suava em bicas, porque catando o ar saturado de umidade não permitia este a difusão da transpiração do corpo, para a qual era preciso apoderar-se do calor deste, que assim ficaria refrescado.
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cadeira a toalha, que estava à seca, mesmo quente e dura, como
se fosse passada a ferro! Assim ficou em poucos minutos.
Na excursão encontrei à beira da estrada um boi que tinha
caído morto na véspera; não apresentava indício de princípio de
putrefação, nem os urubus, sempre assíduos para devorar as
carniças, apareceram. Não pela ausência, pois um pedaço de
carne lançado pela janela foi minutos depois agarrado por um
urubu. O boi secou.
No caminho do Piauí passei por um cavalo encostado ao
aceiro do mato: estava seco e todo achatado, era uma perfeita
múmia.
Estes fatos são inteiramente banais, encontram-se quotidianamente em toda à parte e por isso ninguém lhes presta atenção.
No entretanto o dia a que me refiro proporcionou-me a
oportunidade de fazer a observação da mais transcendente importância que fiz durante todas as minhas viagens.
O termômetro e o pote pela água fresca que continha constituíram um psicrometro.
Vamos analisar as conseqüências dos fatos observados:
1.° A elevada temperatura do ar o rarefaz, torna-o mais leve, ele tenta subir a regiões mais elevadas. Esse ar quente, ainda
que trazido pelo vento depois de ter-se impregnado de partículas
de água do mar, cujas ondas eles produzia e varria, já levava daí
umidade.
Na superfície do solo, com temperatura, nos lugares descobertos, superior a 60°C, ainda mais se aquecia, acarretando
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também a umidade que do subsolo sem interrupção subia pela
ação da capilaridade no terreno poroso, para ser logo transformada em vapor.
A conseqüência é um desecameto permanente do terreno, e
se as chuvas não caem a tempo e a miúdo o esgotamento das
águas irá atingindo maiores profundidades.
As tentativas de irrigação que se tentem com extração do
lençol da água subterrânea devem ser feitas com cautela, precedente estudos sobre a profundidade em que se encontra esse
lençol e verifica-se as oscilações de sua superfície, para mais ou
menos, a fim de reconhecer se não há corrente de infiltração
subterrânea para o mar, o que é fácil dar-se em terrenos de aluvião e arenosos; é o que se observa em cacimbas à beira das
praias do Ceará; exemplo o Aquiraz, contendo água doce que
repele a salgada, tendente a infiltrar para o terreno,
É, pois, um estudo indispensável.
Há no Ceará árvores que zombam das secas; citarei de preferência uma – o juazeiro (Zyziphus).
Esta árvore cresce abundante em todo o norte e não é muito exigente.
A mais de meia altura de uma serra pedregosa, perto da vila de S. Francisco, em princípios de dezembro, na força da seca
anua, avistei em meio de uma mata completamente desfolhada
uma árvore com bela copa verde esmeralda, ostentando um viço
incompreensível naquelas paragens de aspecto desolador.
Era um juazeiro! Necessariamente as suas raízes penetravam até considerável profundidade pelas frestas do rochedo,
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mesmo alargando-se, o que raízes bem pouco consistentes conseguem, do que freqüentemente vemos o exemplo de figueiras
bravas rebentando muros velhos em que crescem.
O juazeiro não é má madeira, boa lenha e a rama é muito
apreciada pelo gado, tanto que este espalhado pela mata de arvoredos secos em aparência, logo que ouve bater o machado acode
de todos os lados em carreira, na esperança de encontrar um
vaqueiro derrubando galhos do juazeiro para lhe proporcionar
uma ração de rama com que mitigue a fome.
Outra árvore que também dá forragem é uma cássia, cinna-fistula, porém, esta já é mais exigente quanto a terreno, nem
é igual como forragem.
As beiradas de rios, mesmo quanto secos, são bordadas de
soberbos oiticicas (moquilca), que com a sua sombra protegem o
solo contra o aquecimento, como o que dificultam algum tanto a
evaporação e, sobretudo, dificultando a ascensão da umidade
existente no subsolo, se esse nome se pode dar ao terreno arenito
e formado de pedrinhas, que imperceptivelmente formam a transição para a rocha.
No Ceará, à sombra das árvores, na superfície do terreno, o
termômetro regula por 36°c; um metro fora da sombra, um a
dois centímetros abaixo da superfície do solo, marca 63° e mais,
com o sol quente.
A mesma coisa observei nos areais do Rio de Janeiro, com
a diferença que o termômetro mantinha-se abaixo de 60°, entre
50 e 54°.

130

www.colecaomossoroense.org.br
Quando na última vez estive no Ceará recebi o convite do
meu distinto colega Dr. Ernerto Lassane da Cunha, para visitar a
estrada de ferro de Baturité, o que penhorado aceitei.
Paramos numa colina orfanológica da Canna-fistula, onde
os asilados eram bem tratados e faziam lenha para alimentar as
locomotivas. Disseram-me que essa colônia era considerada
agrícola...
Lembrei-me de aconselhar ao presidente da província de
mandar ensaiar ante a cultura do juazeiro, plantando todos os
anos algumas centenas de árvores; para não escabriar a autoridade, fui modesto na proposta.
Apoiava-me nas numerosas experiências adquiridas com
destruição das florestas por um lado e os resultados do replantio
por outro; citarei de passagem alguns exemplos.
1.ª A ilha Mauricia, que nas Índias Orientais era qualificada de Pérola do Pacífico, para onde se mandavam convalescer os
doentes do Indostão.
Nesse verdadeiro paraíso assentou o pé o comércio, que
declarou inútil para a prosperidade pública a matéria que vestia
as montanhas. Como era condição para produzir dinheiro, o machado cumpriu a risca sua missão.
Eram as faldas dessas montanhas banhadas por alguns ranchos de água límpida corrente.
Não tardou esses riachos sentirem os efeitos da exigência
mercantil: as correntes serviram, ficaram apenas poças de águas
estagnadas, e febres de mau caráter invadiram o paraíso dos
convalescentes!
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Tendo sido nomeado para essa ilha um governador que
não se achava saturado da política como o presidente a quem
cometi o erro de dar conselhos, esse governador, logo no primeiro ano, mandou plantar nas montanhas 800.000 mudas de árvores. Começou então a enxada a combater o mal devido ao machado e anualmente abria covas para maior plantação de arvoredo; só no ano imediato, 1872, 150.000 covas receberam mudas.
E após três anos, as águas corriam de novo nos seus antigos leitos; a salubridade foi dignamente recebida e a Pérola resplandeceu restaurada com um novo brilho.
Bastou a destruição de 16.000 hectares (1/6 de toda a superfície da ilha) de matas destinadas à cultura de cana nos 10
anos, de 1852 a 1861, para tornar-se à ilha pestífera, a ponto de
os trabalhadores morrerem aos milhares, caindo alguns mesmo
no campo, apesar dos recursos médicos.
As secas, antes ali desconhecidas, também se apresentaram
devastadoras.
2.° Outro exemplo nos dá a ilha de Santa Helena, no
Atlântico, a qual recebia água potável do Cabo da Boa Esperança. Com esforços inteligentes conseguiu-se cultivar arvoredos
tropicais, até goiabeiras, e atualmente podem suprir de água aos
navios.
3.° Notáveis são as observações de Humboldt sobre os lagos de Tacuringuá, no vale do Araguá, comparadas com observações, muito posteriores, de Boussingault. Este verificou que
um lago em Nova Granada, com 10 léguas de comprimento e
três de largura, em dois séculos, ficou reduzido, respectivamen132
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te, a meia e a uma légua em conseqüência da devastação das
matas.
Não faço mais citações porque já vejo notabilidade me ridicularisarem por atribuírem o procedimento do governador da
Maurícia um ato de administrador criterioso e enérgico – que
assim agia por causa do medo que ele tinha de sucumbir às febres, etc., etc.
Agora passarei a mencionar medidas que convém pôr em
prática, devendo-se começar sem espalhafato e grande entusiasmo, que, como já citei, um dos numerosíssimos que se manifestaram, depressa arrefecerá; é preciso calma e perseverança.
A arborização deve ser ensaiada em vista do resultado.
Continue-se, sendo favorável; do contrário, trata-se de indagar a
causa do malogro e removê-lo. Conseguindo-se sombrear o terreno, o primeiro efeito será evitar a total dissecação do solo pelo
vento permanente durante o dia, caso se consiga orvalho, já é
um grande beneficio.
Nos anos chuvosos, deve-se procurar arborizar os morrotes.
Ao mesmo tempo, é indispensável estabelecer depósitos de
mantimentos (cereais) em diversos pontos, incitando o povo a
cultivar a maior parte de cereais que for possível, para ter sobras
destinadas aos depósitos, que devem servir para consumo durante secas.
Já vejo, também, uma vaia que se levanta contra mim,
aconselhando o impossível, pois, ninguém ignora que o inexorável bicho destrói todo grão, seja feijão, milho ou arroz, etc.
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Concordo; pois já fui vítima do bicho, quando, em 1859,
mandei reservar em Quixeramobim milho para os animais de
sela e carga; tive, porém, de me demorar mais tempo do que
esperava na capital. Quando cheguei a Quixeramobim, em vez
do milho encontrei um pó fino, imprestável, que o moinho não
teria feito melhor.
Mais tarde precisei fazer sorimentos, aqui, na província do
Rio de Janeiro, de feijão; esse já costuma trazer o bicho do campo, desenvolvendo-se quando recolhido; mandei fazer uma tulha
de folha e ferro para conter 20 sacos, tendo ela uma porta corrediça no fundo e no alto uma tampa que fechava hermeticamente.
Depois, de cheia a tulha lancei no fundo, por um tubo, 1/4 de
litro de sulfureto de carbono puro, em seguida despejei dentro
cerca de 10 litros de feijão completamente bichado, o que levou
os circunstantes, trabalhadores e pequenos lavradores, a exclamações de censura ao meu procedimento. Todos protestaram
que eu não salvaria um caroço de feijão.
Correu o tempo; diariamente se abria a portinhola corrediça para tirar por medidas a quantidade para o gasto. Não havia
cheiro de sulfureto, nem aparecia bicho.
Quando só restavam dois sacos, mandei anunciar que ia
esvaziar o depósito.
Apanhei todo o feijão que restava em uma peneira, pela
qual caiam asas, pernas, cabeças e mais fragmentos dos defuntos
bichos (gorgulhos ou carunchos).
Quando os meus censores examinaram o feijão na peneira,
declararam “que o feijão tinha se concertado”, pois, não se en134
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contrava um só grão bichado, o que é natural, porque a pequena
porção se foi misturando com a grande quantidade e caberia um
grão bichado para mais de 100 sãos.
E por que não se adotará no Ceará esse processo?
Tulhas de 100 sacos contendo, portanto, 8.000 litros, não
são inacessíveis a pequenas famílias; correspondem a uma caixa
com seis quadros de dois metros de lado, ou em uma tulha cilíndrica, com o diâmetro de quatro metros e altura de 0,3 dá para
40.000 litros ou 500 sacos.
Para centros de povoados, podem ser os depósitos de alvenaria revestidos internamente com cimento, sem deixar a mínima fresta, e as portinholas como escotilhas, de navios.
Esses depósitos se encherão depois de estarem bem secos
os cereais que só depositam, e mesmo depois das chuvas não há
risco de penetrar umidade.
No ano seguinte, depois da colheita, se esvaziam os depósitos para consumo a fim de serem cheios com a colheita nova.
É óbvio que deve-se-á estabelecer regras para garantir aos
contribuintes a restituição do que lhes pertence, não se descuidando de depósitos de reservas para qualquer eventualidade.
Convém aos que enxergam dificuldade em ser previdentes
e que porventura qualifiquem o que aconselho a bobagem de
científica fiquem sabendo que essas medidas não são sonhos
meus; apenas relato exemplos como o da Rússia, que tem grandes depósitos de mantimentos em todos os pontos por onde tenha de mover tropas.
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Lá vai outro exemplo que mais quadra à nossas circunstâncias.
Quando estudante, em uma viagem de férias fui visitar um
engenheiro meu conhecido na Silecia Prusiana; ele levou-me à
Polônia também prussiana, onde me apresentou a um tipo original, um ricaço proprietário de muitas terras com grande número
de aldeias bem povoadas. Este senhor feudal chamava-se Gudula morava em um casebre de campônio. A pouca distância possuía um esplêndido palácio mobiliado por marceneiros, tapeceiros, etc., os mais reputados de Berlim. Quando ele quis mudarse para lá, uma velha lhe disse que ele morreria; então continuou
a residir na sua modesta choupana.
Os antigos viajantes do tempo da fundação de Petrópolis
devem se lembrar do velho José Victorino, na vila da Estrela;
era um símile de Gudula.
Este, quando menino, era servente em uma modesta mina
de carvão, onde às vezes experimentava alguma calabrotada. Ele
economizava os seus salários, e com eles ia adquirindo lotes de
terreno carboníferos, que eram baratissimos, porque o carvão
não tinha consumo apreciável.
Projetou-se depois o caminho de ferro; Gudula entrou a
trabalhar com seus companheiros comprando sempre novas datas minerais, e em pouco tempo ajuntou fortuna. Na opulência
era ainda analfabeto.
Pelo ano de 1846 manifestou-se uma seca desastrosa, falhando colheitas; eu presenciei a agonia de uma mulher ditada
ao lado da estrada, estrebuchando, lançando pela boca uma
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gosma espessa misturada com capim; meu companheiro me disse que nem estado já não havia salvação possível.
Mais adiante encontramos um morto!
O Governo tomou providências; comissários percorriam o
país requisitando dos fazendeiros seus armazéns para receberem
mantimentos com o fim de serem distribuídos pelos famintos.
Ao chegar a comissão à casa de Gudula ele respondeu:
“meus armazéns estão repletos.” O comissário retorquiu: - Como deixa gente morrer de fome?
A resposta foi: “Nas minhas terras ninguém morre de fome; os meus agregados tem mantimentos com fartura, e ao preço
dos anos mais favoráveis; só morre gente onde vocês, fazedores
de leis, se intrometem”.
Quanto a leis ele tinha noção especial:
Como grande proprietário, ele era investido de atribuições
policiais. Uma vez apresentou-se o magistrado do distrito em
correição para tomar conhecimento do seu procedimento, e exigiu o arquivo. A resposta que teve foi: – isso é coisa que aqui
não se usa. – Então não há crimes aqui? – Há. – E não se punem? – Sim, senhor; um dia na semana dou audiência, meus
guardas vão trazendo os presos e relatam o motivo da prisão; eu
digo apenas 25, ou 50, ou 100, conforme a gravidade do delito e
sentença é imediatamente executada, o réu segue para o seu trabalho. – Mas isso é contra a lei. – Qual lei, Sr. magistrado, percorria os meus domínios, não encontrará um criminoso, o que
não acontece nos distritos em que dominam as leis; os furtos,
bordoadas, bebedeiras, aí são freqüentes.
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No Ceará, segundo me contaram, no tempo dos capitãesmores vigorava esse sistema. Hoje consta que é patrocinado pela
política, com outra aplicação.
Referem um fato caracteriza Gudula: O Rei da Prússia por
curiosidade foi visitá-lo e perguntou-lhe: “Me empresta dois
milhões? – Sim, senhor quem é seu fiador? – Pois teu rei precisa
de fiança? – A isto sua Majestade, teve a resposta: – Dinheiro
não tem rei”.
Para nós seria uma vantagem se possuíssemos alguns
Gudulas não políticos.
Resta-nos ainda dizer alguma coisa sobre o gado. Este é
uma das principais riquezas do Ceará, tem abundância de pastos
de excelentes forragens, que dão muito e bom feno: Panasco e
mimoso são os que mais abundam.
O Panasco é fino, cresce nos tabuleiros de areia; sendo
prolongado o inverno perfilha novamente, resiste às ventanias e
a pé de gado; a gordura na sopa da carne das rezes que deles se
nutrem, ao esfriar coalha, o sebo do rim é quebradiço.
O agreste tem as mesmas propriedades.
O mimoso cresce melhor na sombra dos Sabiás dos Juremas (Mimosas), a gordura na sopa de carne proveniente dele ao
esfriar não coalha e é amarela; o sebo do rim é mole como pomada.
Agreste da serra do Araripe cresce nos morros, dá menos
leite, com bastante nata, que coalha em três dias.
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Minha há três qualidades: o branco, que produz gordura
como o mimoso, é o melhor; e o amarelo quando flora é todo
encarnado.
Os capins não se misturam, respeitam o domínio uns dos
outros.
No terreno de Massapá cresce Mimoso e Milhã, o Panasco
ali não se encontra, o gado que nesse terreno pasta produz leite
com muita nata.
Em terreno salibrado o gado desenvolve-se notavelmente.
A propósito menciono um fato importante. Nas serras da
Imperatriz há fontes muito acentuadamente salgadas. E em sobral, em tempo de seca, avistei à beira dório Acaraú uma pedra
branca que me chamou a atenção e fiquei surpreendido encontrando em uma rocha granítica, que no inverno ficava submergida, lavada por aguadores, uma eflorescência de sal comum (cloreto de sódio).
Nos terrenos de barro vermelho nasce o Vermelhão, que
também é boa forragem.
Entre as plantas que o gado procura há uma acantácea das
serras que influi sobre a qualidade da carne e cor do sebo.
Mororó (Bauinia) produz abundante leite com muita nata e
excelente coalhada consistente.
Essa enumeração de valiosos recursos indica quanto à atividade do homem escasseia naquela terra não os esgotando.
Forneci a pessoa conspícua e muito interessada pelos melhoramentos da província alfanges para corte do capim destinado à preparação do feno, tendo mesmo adquirido uma pequena
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propriedade perto de Quixeramobim que puz à disposição dos
meus comboceiros; pedi que a esses se remetessem os alfanges
com as devidas instruções. Não chegaram ao seu destino nem
alhures foram aproveitados!
Quem no outono viaja pela Europa tem ocasião de observar em muitos campos as medas de feno; cones de considerável
altura, com uma vara no centro, em torno da qual são arrumadas
as camadas de feno, sobrepostas umas às outras, formando macicos com o diâmetro de alguns metros na base, diminuindo até
o vértice, sendo as camadas exteriores estabelecidas de modo a
formar uma coberta como as casas de sapé dos nossos camponios.
Por essa forma não seria perdida e estragada a grande
quantidade de capim que a terra espontaneamente produz. O
povo que não tem o trabalho de cultivá-lo, ao menos ocupa-se a
aproveitá-lo, dando alimento ao gado que se conservaria próximo às habitações em vez de espalhar-se pelos espinhais, esgota
grande atividade do homem, expondo-o ainda a fraturar braços e
pernas.
Desde modo nutria sua criação durante toda a seca e teria
leite com abundância, não só para o consumo, como para exportação em manteiga e queijos, que só prepara no inverno. Quanto
à água, me informaram que, por cabeça, basta ao boi uma quarta
(ali nove litros) por dia.
Do gado, nessas condições, se poderia fazer seleção para
aperfeiçoar a raça que, por atavismo, não raro é verdadeira reprodução dos tipos primitivos; sobretudo em cavalos apresen140

www.colecaomossoroense.org.br
tam-se, às vezes, alguns que fazem lembrar os garanhões das
coudelarias de Alter, para aqui importados nos tempos coloniais;
infelizmente, a incúria dos proprietários permite aos vaqueiros
inutilizar os poldros que ostentam as suas qualidades superiores,
a fim de os utilizar para pegar boi! Esses animais são, em geral,
de admirável docilidade, muito inteligente e resistente à fadiga,
e bem mereciam a restauração do tipo primitivo.
Creio que as indicações que apresento podem merecer alguma consideração.
Mostrei como em outros países se tem tomado medidas para enfrentar calamidades com que se deve contar.
É indispensável animar a iniciativa do povo; a princípio, é
conveniente que ele seja auxiliado, que se lhe mostre com fatos
os resultados que ele deve atingir; aquilo que ele vê, o convence;
o que só dificilmente se conseguirá com instruções, receitas, etc.
Não se deve habituá-lo a tudo esperar do governo; este tem
por dever cuidar de outros melhoramentos, como seja promover
a arborização, lembrando-se, porém, que isso depende de ensaios para firmar um procedimento eficaz; uns lugares se prestam
mais que outros, torna-se necessário adaptar processos às diversas condições locais em relação à posição, terreno e clima.
Uma vez conseguida a arborização, são necessárias leis para garantir a sua conservação e o seu aproveitamento, a fim de
que com abusos não se prejudiquem.
Quanto a efeitos das secas devem-se tomar providências para aumentar nos anos normais a produção de cereais e
manter as necessárias reservas.
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Isto, também, exigirá no começo algum auxílio dos poderes públicos, e também medidas para evitar as especulações e,
sobretudo para impedir que depósitos feitos por particulares não
sejam violados.
Seria mesmo desejável que nos municípios, até nas freguesias, se ligassem os proprietários rurais para, de comum acordo,
criarem os recursos necessários para atravessar os anos calamitosos.
Não é só para abrigar o homem contra o perigo que ameaça a sua vida, mas também a sua propriedade animada, que é a
fortuna de uma grande maioria.
Já mencionei a riqueza de forragem que fica à mercê da
Providência.
As sobras, que o gado deixa, passado o inverno, vão se
desvalorizando; o que ele consome durante o quente, cada dia
perde de sua força nutritiva e para o fim, tornado-se quebradiços, é varrido pelo vento e levado pelas primeiras chuvas.
Quem não está costumado a armazenar a forragem, encontrará obstáculos a fazê-lo, sobretudo da parte dos campeiros que
não aprovam o abandono dos seus hábitos seculares.
Há necessidade de se lhes mostrar as vantagens da preparação da forragem, sua conservação, quer no campo, em medas,
quer no campo, em medas, quer em ranchos cobertos, bem como
o seu estado de umidade, admissível até certo ponto, que exige
compressão para evitar o mofo; enfeixar o feno completamente
seco, não convém porque é menos nutritivo.
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São isto detalhes que se mostram e não se explicam por ser
infinitamente mais compreensível e que se vê do que aquilo que
se ouve; muita coisa há que se aprender e não se ensina.
Confesso que foi com alguma relutância que lancei mão da
pena, porque pela longa experiência que tenho arrisco perder
meu tempo, sendo qualificado de utopista por gente que leu muito mais do que eu, inventando interpretações extravagantes.
Notável exemplo tenho, mesmo a respeito do Ceará; quando uns Americanos se prepuseram a abrir poços artesianos em
terreno granítico, que eu conhecia, fui abelhudo em dizer ao
Ministro que essa tentativa era um absurdo; lhe expliquei porque; S. Ex. respondeu-me que as teorias modernas provam o
contrato, ensinando que as rochas compactas encerram cavidades, contendo água – Magister dixit – e curvei-me ante sua autoridade.
Proposições há a que senão responde. E tanto mais estou
exposto a contradizia por ter a memória muito enfraquecida, e
dos meus apontamentos desencaminhados só encontrei um ou
outro fragmento para me auxiliar.
Ocupei-me, contudo, do Ceará, que conheci em 1860, porque em 1884 encontrei pouca diferença relativa ao assunto de
que tratei.
Darei-me por bem recompensado se encontrar alguma alma criteriosa que me compreenda; Oxalá algum guarda.

Capanema
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AS SOLUÇÕES
DO PROBLEMA DAS SECAS
J. A. FONSECA RODRIGUES

Para resolver o problema das secas do nordeste têm sido
aventuradas várias soluções neste momento:
1.°) A irrigação com água acumulada nos açudes;
2.°) A irrigação com águas perenes;
3.°) A emigração;
4.°) A modificação do clima.
A irrigação com águas acumuladas é a solução que vai ser
adotada pelo Congresso e pelo Governo Federal. Tem a seu favor a maioria das opiniões competentes. Para tal modo de resolver o problema, em falta de águas perenes no Ceará e nos outros
Estados flagelados, tem-se voltado a atenção, não só das comissões encarregadas de debelar os efeitos das secas desde o tempo
do Império, mas também, ultimamente, da Inspetoria de Obras
contra as Secas. Tem a irrigação a seu favor numerosos exemplos de obras em zonas secas, embora o problema ofereça condições várias e fins diversos do que temos a resolver no norte do
país, onde se não pode medir a irregularidade do fenômeno em
duração e intensidade, nem prever as épocas em que se manifes144
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ta. Estão estudadas várias localidades para reservatórios, alguns
dos quais, quando construídos, serão dos maiores do mundo;
conhece-se, também, a extensão de várias terras irrigáveis nos
vales férteis da zona flagelada, e há dados sobre a vasão de algumas correntes fluviais. Não resta mais do que, com tais elementos, organizar os planos definitivos das obras e dar-lhes execução, para que em certa extensão de terras, onde não faltará
água durante as secas, vicejem as plantas alimentícias, cultivadas para a nutrição do homem e dos gados, desde que aí se venha a congregar a população necessária ao cultivo das terras.
Não é fácil, entretanto, prever, antes de decorridas várias
secas, até onde irá à ação de um reservatório. Órgão regulador
das águas correntes, das águas superficiais, ele interpõe-se entre
os recursos da alimentação e as exigências do consumo d’água.
Variáveis em chuvas as estações, torrenciais as correntes fluviais, é o regime da alimentação igualmente incerto, mesmo nos
bons anos.
Durante as secas, enquanto a alimentação se vai reduzindo,
o consumo cresce e, deste modo, a potência do reservatório esgota-se progressivamente com o tempo, ainda que a área irrigada seja proporcional à sua capacidade.
Cheio no início da seca, tem o reservatório de atender a
duas causas de consumo d’água: uma, o consumo inútil, visível
ou invisível, pela evaporação, pela infiltração no fundo do reservatório e nas paredes dos canais de irrigação, e pelos desperdícios inevitáveis; outra, o consumo útil na própria rega das terras.
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Nada é possível diminuir na evaporação, ativada pelo vento quente e seco sobre a superfície da águas dos reservatórios,
dos canais e das terras úmidas ou irrigadas. Quanto maior a superfície exposta aos ventos, maior o volume que se evola e, invisível, volta à atmosfera.
Contra a infiltração, que rouba ao reservatório e aos canais
a maior parcela do consumo inútil, há recursos numeroso em
obras de impermeabilização, quase todos difíceis e onerosos.
Contra os desperdícios e a má distribuição d’água, há o
corretivo das administrações sabias, e por si é capaz de esgotar
os reservatórios pouco profundos, ainda que não haja irrigação.
No reservatório do Quixadá o nível d’água baixa 2m,55
por ano pelo consumo inútil. Um reservatório de 7m,65 de profundidade se esgotará por completo em 3 anos de seca, sem despender nem receber água. A água para irrigação depois deste
tempo só pode existir nos reservatórios muito mais profundos.
Da incerteza da duração das secas resulta a incerteza do
volume útil armazenado, e da área irrigável, a que ele pode servir. Qualquer otimismo neste sentido pode levar a estender as
irrigações mais do que as reservas d’água venham a nutrir, e
nesse caso elas falharão contra os efeitos das secas, no momento
em que sua ação fora preciosa. Seria um desastre de perniciosas
conseqüências. A relação entre o armazenamento útil e a área a
irrigar, quando as secas são de duração tão diversas e os reservatórios não se enchem anualmente, repousa em dados experimentais, que só poderão ser colhidos em secas prolongadas.
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Deste modo a construção de muitos reservatórios e irrigações, desde já, deixa grande margem de incerteza e eventualidade.
Já na previsão da ação desigual dos reservatórios construídos e a construir, contra os efeitos das secas, se acham eles divididos em três grupos: – os pequenos, que secam no primeiro
ano de seca, os médios, que secam no segundo ano e os grandes,
que resistem até o terceiro ano.
Para evaliar a proteção que contra o efeito das secas poderão dar esses três tipos de reservatórios, suponha-se que cada
grupo banha a terça parte da área irrigada, que há a igualdade
das populações que as cultivam e dos produtos agrícolas que
fornecem (produtos alimentícios, cereais, tubérculos e outros
que se destinem exclusivamente a proteger o Estado contra os
efeitos das secas).
A área assolada pelas secas com mais severidade, segundo
o Dr. Sampaio Correa em seu parecer ao Congresso, é de
233.466 quilômetros quadrados, ou seja, 23.346.600 hectares.
Os açudes projetados deverão irrigar 200 a 300 mil hectares,
pouco mais de um por cento de zona assolada pelas secas.
Se as secas fossem anuais ou contínuas, como no Egito e
no Sind, toda a população seria forçada a localizar-se nas áreas
irrigadas; mas no Ceará passam-se períodos longos sem seca;
antes do ano de 1877, haviam decorrido mais de trinta anos sem
seca. Não é crível que toda a população sertaneja abandone as
suas terras e os seus haveres, que as cidades e vilas se despovoem, ainda que os lucros das culturas irrigadas sejam enormes.
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Pelo contrário a grande maioria da população continuará a ocupar os campos férteis e as encostas das serras. Declaradas a seca,
toda essa população de 98% do território assolado correrá à procura de alimentos nas terras irrigadas. Toda ela se irá reunir em
torno das irrigações.
O problema dos socorros se apresentará, para essa gente,
tão premente como antes da irrigação, e o Governo, como hoje,
terá de prover transportes, agasalho, trabalho e alimento que
deverá ser adquirido por compra aos agricultores das zonas irrigada.
No segundo ano da seca, os agricultores das zonas irrigadas pelos pequenos açudes juntar-se-ão aos que vieram de longe;
no terceiro, acudirão os agricultores das terras beneficiadas com
as águas dos açudes médios e, finalmente, em torno dos grandes
açudes congregar-se-á, mais tarde, toda a população flagelada.
Enquanto progredir a seca, crescerá a população faminta e
diminuirão os recursos de alimentação pela redução da área irrigada.
A irrigação por água acumulada não é um remédio contra
os efeitos das secas; será apenas um Tônico, um aparelho moderador, cuja potência decrescerá com o decorrer da seca. Ela não
evita as dores e as desgraças da população flagelada; apenas as
minora e dá tempo aos socorros, com que o Governo terá de
concorrer, para prestar assistência aos famintos.
Dir-se-á que as secas de três anos são raras. Assisti, em
parte, a seca de 1877 a 1879 e as indeléveis recordações das
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desgraçadas de então não me deixam encarar o flagelo em menor tempo.
Se a irrigação não protege a população contra secas de
grande duração, é evidentemente um recurso que falha.
Em uma publicação do Jornal do Comércio, de 25 de Setembro, o agrônomo Sr. Garibalde Dantas, conhecedor das irrigações do Estado do Rio Grande do Norte, diz: “Em 1915, que
foi de seca, a zona seridoense contava 710 açudes. Destes, mais
de dois terços não resistem à secas prolongadas. O município do
Jardim, por exemplo, tem 106 açudes, dos quais só 17 podem
resistir a mais de um ano de seca; há 25 que podem resistir um
ano, e o resto apenas poucos meses”.
Que garantia podem oferecer tais irrigações contra os efeitos das secas de dois e três anos!
Não posso, também, compreender como se queira transformar as irrigações na previsão e contra os efeitos das secas em
irrigações para a cultura do algodoeiro, ou de outras plantas sem
utilidade alimentícia, com o intuito de colher melhores rendas. A
área cultivada com o algodão virá reduzir os recursos alimentícios da população faminta, quando a seca se manifestar, inesperadamente, como acontece.
No Egito, onde toda a cultura é irrigada, há terras destinadas aos cereais e outras ao algodão e à cana, cujas épocas de
rega são diversas d’aqueles. Aí, a abundância das águas do Nilo
dá para tudo e as planícies do delta são vastíssimas.
Suponha-se, porém, na melhor das hipóteses, que por leis
sábias, por uma administração vigilante, por obras concebidas e
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executadas com o mais sagaz critério, as irrigações sejam capazes de suprir as necessidades alimentícias de toda a população
dos Estados flagelados, nutrir seus gados, abrigá-las em prolongadas secas, contra a fome e desgraças e que, afinal, se consegue
combater os efeitos da seca, realizando o desideratum que se
tinha em vista. Figure-se que sobrevem um longo período de 20
a 30 anos em que as estações corram regularmente e durante o
qual todos as irrigações foram cuidadosamente conservadas.
Nesse espaço de tempo, a população, por sua extraordinária facundidade, terá duplicado. A insuficiência daquele aparelhamento coloca o problema das secas no mesmo pé em que
estava antes das obras, havendo a mesma falta de alimentos, a
necessidade de socorros, a fome, enfim, para uma população
igual à primitiva.
Seria precioso que nos anos bons as irrigações progredissem na relação do aumento da população, o que não é crível, já
pela deficiência de terras irrigáveis, já pela escassez de águas, já
pela falta de novas verbas para construção de obras de armazenamento, já porque a natural fertilidade das terras não irrigadas
tornaria, então, dispensável tal despesa.
É por isso que na Índia, depois da mortandade que faz cada
seca, o Governo é forçado a empreender obras vultuosas, e o
problema das irrigações está sempre em dia e cada vez mais
premente.
Durante as secas haverá fome, miséria, necessidade de socorros e assistências pública a toda população sertaneja adventí-
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cia e às populações das zonas irrigadas, que forem secando sucessivamente.
As irrigações com águas armazenadas não serão um remédio, mas moderarão e abrandarão a violência da calamidade e
operarão como uma fonte de socorro que se irá reduzindo com o
decorrer da seca.
Elas terão efeito limitado; sua ação guardará certa relação
com a população a que vai servir. Se a população cresce rompese à relação e a fome torna-se inevitável.
Tem sido lembrada, e com muito acerto, a elevação das
águas do S. Francisco e seu tombamento no vale do Jaguaribe
para servirem a irrigações. Águas perenes seriam elas um bem
inestimável com que o cearense poderia tranqüilamente contar,
um abastecimento providencial, que zombaria da inclemência do
céu e da irregularidade das chuvas.
Uma instalação hidrelétrica montada na cachoeira de Paulo
Afonso, por exemplo, poderia produzir 500 mil cavalos, em 20
unidades de 25 mil cavalos cada uma, na época da maior estiagem fluvial.
Os dados técnicos gerais de cada unidade hidréletrica são,
(conforme projeto organizado mediante audiência de grandes
fabricantes):
Turbina e gerador num mesmo eixo vertical.
Volume 32,6 ms, cúbicos por segundo.
Tubo de adução da água – 2m,70 de diâmetro.
Altura da queda – 72 metros.
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Revoluções – 214 por minuto.
Gerador 20.000 K. W.
Corrente gerada 10.000 volts. trifásicas.
Transformador 25.000 K. V. A.
Corrente transformada 110.000 volts.
Além de vinte unidades com estes característicos há mais
quatro umidades hidrelétricas de corrente continua, de 1.400
cavalos cada uma, para a excitação da corrente trifásica.
À distância da cachoeira a Cabrobó, de onde se terá provavelmente de derivar o canal, é de 200 quilômetros, e a extensão
do canal 120 quilômetros; ao lado, 320 quilômetros para as linhas de transmissão.
As subestações de transformação e abaixamento da corrente, que acionará os motores elétricos e as bombas com eles conjugadas, deverão ser situadas ao longo do canal em pontos determinados no projeto e no menor número possível.
Dos 500 mil cavalos produzidos na usina, deduzidas as
perdas nos aparelhos geradores, transformadores, linhas de
transmissão e receptores elétricos e nas bombas elevatórias, restarão, pelo menos, 250 mil cavalos, força capaz de elevar por
segundo 75 mil litros d’água a 250 metros de altura. Pelo que se
pode colher no mapa da Inspetoria de Obras Contra as Secas,
para galgar o divisor de águas entre o S. Francisco e o Jaguaribe,
será essa a altura de elevação da água, contando-se com a declividade do canal.

152

www.colecaomossoroense.org.br
O custo de toda esta instalação hidrelétrica, linhas de
transmissão, subestações, bombas e 120 quilômetros de canal,
capaz de conduzir 75 metros cúbicos por segundo, não é hoje
possível orçar, dada à variação dos preços; é possível que fique
entre 80 a 100 mil contos de réis.
O desfalque que sofreria o S. Francisco seria apenas de
1/15 de suas águas mínimas.
As irrigações com águas perenes de S. Francisco ficariam
assim garantidas, qualquer que fosse a intensidade e duração das
secas, e também seguras as colheitas. Os agricultores e as populações que elas alimentassem estariam providencialmente protegidos contra a fome.
Com os 75.000 litros por segundo acima referidos se poderá irrigar 100.000 hectares.
Em resumo. Bem como as irrigações com águas armazenadas nos açudes, as irrigações com águas perenes são moderadoras da intensidade das secas, porque pode fornecer alimentos
a uma certa população correspondente a área cultivada.
Mas diferente daquelas em que seu valor é constante,
qualquer que seja a duração das secas. Haverá necessidade de
socorros para a população adventícia, mas a protegida pelas irrigações pode suportar sem maiores dificuldades as secas mais
prolongadas.
Seu valor é limitado à população que as culturas puderem
nutrir; se estas populações aumentam, o problema da fome renasce.
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Tais irrigações só poderão ser feitas no vale do Jaguaribe,
onde serão lançadas as águas do S. Francisco, ao passo que se
poderá construir açudes em vários outros vales.
A terceira solução lembrada para proteger os habitantes
das zonas flageladas é a emigração, advogada pelo deputado
paulista Dr. Cincinato Braga, no voto divergente que apresentou
à Comissão de Finanças.
A emigração é a solução secular, recurso de que se valeram, desde os tempos primitivos, os povos batidos pela fome, à
procura de terras férteis. A história nos falta de enormes migrações que tiveram importância profunda no desenvolvimento das
nações. A emigração, realmente, tem a seu favor precedentes
numerosos, e encarada unicamente pela sua face social, pelas
vantagens imediatas que traz à nação de povoar as terras férteis
e incultas com a população que sofre os rigores da seca, não
padece dúvida que seria não só a solução mais pronta e eficaz,
mas também a de maior proveito econômico.
Não me parece, mesmo, que se tornasse necessária toda a
vasta rede de viação férrea e carroçável, proposta pelo autor do
voto em separado.
O povo cearense não se mostra, porém, disposto a emigrar
e abandonar a terra que ele ama com ardor. Batida pela seca,
parte da sua população emigrou para o Amazonas, onde foi
plantar a grandeza e a prosperidade. Daqueles que não morreram
nos sertões paludosos, sem conforto, sem assistência, muitos
voltaram à terra natal, trazendo o fruto do seu labor, apesar da
ameaça de novas secas.
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É que o cearense conhece a sua terra, compreende que ela
não é a terra sáfara, estéril, triste e agreste, onde o labor não
colhe o fruto, e a alegria se esvái no coração humano; ao contrário, é extremamente fecunda e sempre juvenil. A terra, como o
homem, como os animais e as plantas, é vitima do mesmo flagelo: o vento alíseo escaldante que sopra nos invernos dos anos
secos. A terra e o homem sofrem o mesmo mal, são companheiros na mesma desgraça; ambos causticados pela inclemência do
sol, ambos sequiosos da gota d’água que o céu lhes nega, e esta
conjunção na dor apura o amor pela terra querida. As primeiras
chuvas do inverno despertam a fecundidade amortecida da terra,
que se cobre de galas verdejantes, e no coração do cearense revive com ardor o amor à terra natal; esteja perto ou distante, ao
ter notícia de chuvas no Ceará, põe-se ele a caminho, não medindo distância nem embaraços, já procura do berço amado.
A proposta atende a este sentimento provendo a uma grande rede de vias de comunicação, para que o nortista possa voltar
a terra natal com facilidade e freqüência; mas isto traz uma espécie de estado nômade, pela necessidade de atender a culturas e
propriedades distintas e longínquas pertencentes ao mesmo agricultor: uma na terra para onde emigra, outra na terra batida pelas
secas. A pouco e pouco virá o abandono desta e o deserto.
Sob o ponto de vista geral, brasileiro, a solução parece
muito aceitável. A nossa grande extensão de terras incultas e
desconhecidas permite essas migrações e o Brasil só tem a ganhar se os seus filhos, em vez de sofrerem as agruras das secas,
vão cultivar e produzir noutras terras de clima mais ameno. Evi155
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ta-se o sofrimento e a desgraça dos infelizes; aumenta-se a riqueza pública e a particular.
Se com as irrigações em via de execução não se conseguir
debelar os efeitos das secas, a emigração é fatal, quaisquer que
sejam os embaraços que se lhe anteponham. Se as secas se sucederem com freqüência, à rede de viação irá facilitar a emigração
e acelerar o dia em que o Ceará ficará deserto. É por isto que o
amor à terra natal faz o cearense repelir tal solução. Ela tem sobre as precedentes um valor que não se lhe pode negar: é eficaz
como socorro contra os efeitos das secas, e proteger toda a população dos Estados, que facilmente, por vias de comunicação
acelerada, pode procurar a paz e a abundância em outras terras
brasileiras, e não é limitada em sua capacidade com a irrigação.
Como as precedentes, ela visa proteger o homem e abandonar a
terra. Pela irrigação pretende-se concentrar todo o labor, toda a
população do Estado em poucos centésimos da área flagelada,
que continua, como d’antes, sobre o azorrague das secas; pela
emigração o abandono é total.
Lançada, porém, a vista sobre o futuro, haverá vantagem
em despovoar uma grande extensão do território nacional, onde
já se localizou e fixou por séculos uma população vivaz e fecunda, mesmo em proveito de outras hoje incultas e virgens? Haverá vantagem em perder o trabalho aí acumulado em culturas, em
habitações, em cidades e vilas, em vias de comunicações, em
organização social? Não seria mais proveitoso que se concentrasse todo o esforço, todo o empenho em modificar a habitabi-

156

www.colecaomossoroense.org.br
lidade da terra, de modo a livrar a terra e o homem do flagelo e
da ameaça que constantemente pesa sobre ele?
Dos três elementos da produção – capital, trabalho e terra
– só o último, que compreende todas as terras aproveitáveis do
planeta, não pode crescer indefinidamente; e, por isto, o seu valor tenderá forçosamente a aumentar com o decorrer dos tempos.
As terras ainda inaproveitadas, com o aumento da população do
globo, serão submetidas à ação do homem. O grande esforço
americano nas terras estéreis e secas do Oeste tem por fim melhorar a sua habitabilidade e facilitar o seu aproveitamento pela
irrigação e pelo reflorestamento.
Seria mais proveitoso melhorar a habilidade dos Estados
sujeitos as seca, conservar as riquezas estabelecidas, assegurar a
permanência e desenvolvimento da sua população.
A última solução do problema é a modificação do clima,
solução que foi proposta pelo Senador Pompeo e que procurei
justificar na pequena memória sobre “As Secas do Ceará” impressa no “Boletim” do Instituto de Engenharia de São Paulo.
Ele diverge das precedentes em seus fundamentos – visa
proteger a terra, torná-la habitável em toda extensão por todos os
seres vivos e livrá-la do flagelo combatendo as secas e não os
seus efeitos.
O distinto engenheiro, deputado Sampaio Correa, em seu
parecer apresentado ao congresso federal sobre o projeto de lei
que autoriza as obras contra os efeitos das secas, condena
quaisquer cogitações sobre as causas das secas, afirma que a
seca é um fenômeno que independe da inteligência e do esforço
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humano, e recorre para isto à definição de clima de Hans, definição genérica, quase vaga, que acentua apenas os dados que
influem na constituição do que ele compreende por clima.
Quando se fala em modificar o clima cearense, não se trata
de modificar-lhe todos os característicos de Hans. Ninguém pretende transformar um clima marítimo em alpino, ou um clima
tropical em glacial, nem mudar a constituição geológica local,
nem deslocar as qualidades de clima central do continente para
os da vizinhança do mar.
O problema é muito mais restrito e não importa em uma
impossibilidade material; cifra-se unicamente em aumentar o
grau de umidade atmosférica no percurso dos alíseos de sueste e
limita-se a agir sobre um meteoro, a chuva, de modo que as suas
precipitações sejam mais freqüentes e regulares durante o verão
e não faltem nos prolongados períodos de estiagem dos anos de
seca.
Não é a primeira vez que o homem intervem nos meteoros:
há século e meio Benjamim Franklin ensinou a conduzir e guiar
o raio, desviando-o das habitações que pretendemos proteger.
Para conseguir tão assinalado resultado, ele não pretendeu eliminar a tempestade, nem impedir que o raio se produzisse entre
o céu e a terra.
Bastou compreender que a condutibilidade elétrica dos
corpos não é a mesma e oferece à nuvem carregada, como uma
grande botelha de Leyde, um condutor da faísca elétrica mais
franco, um caminho para terra mais fácil que a torre alterosa ou
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a delgada chaminé. O raio, o apavorante meteoro, estava dominado e protegido as construções que ele violentamente feria.
A modificação do regime das chuvas, no Ceará, depende
unicamente da compreensão clara do fenômeno das chuvas, e de
se achar e pôr em prática os meios adequados para a regularização das precipitações pluviais.
As observações em Natal provam que os ventos aliseos
chegam ao nosso litoral carregados com cerca de 30 gramas
d’água por metro cúbico. Ao penetrarem no interior do Ceará,
eles não perdem o vapor d’água, mas este distancia-se do seu
ponto de saturação pelo aquecimento progressivo que sofre. No
centro do Ceará o calor é muito mais intenso que na costa. O
problema a resolver é provocar a saturação do vapor d’água.
Não se pretende mudar as estações, nem o curso dos ventos, ou influir de qualquer modo sobre as forças gerais da natureza; pretende-se, apenas, modificar o estado higrométrico do
aliseo do sueste ao passar sobre a terra cearense. Pelo florestamento em grande área dos três Estados flagelados conseguir-seá esse resultado.
Isso importa na regularização do regime pluvial, ou seja –
em diminuir a amplitude das oscilações da coluna pluviométrica
entre anos chuvosos e anos secos. Essas oscilações na capital do
Ceará são de 5 para 1; em muitos países de climas regulares a
relação desce a 3 para 1; noutros é muito menor.
Procurei, em meu folheto, demonstrar a ação reguladora
das grandes florestas. Seria da maior utilidade a criação de um
Instituto de caráter exclusivamente científico que estudasse a
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solução do problema. Tal estabelecimento, servido por estações
convenientemente montadas em localidades cuidadosamente
escolhidas na zona sujeita as secas, prestaria ao nosso país um
serviço não menos precioso que os dos Institutos Oswaldo Cruz.
Poderia ele colher os dados para a solução do problema
das secas e para a modificação do regime fluvial no Ceará; investigaria com detalhe a possibilidade do florestamento, quais as
regiões dos Estados mais adequados e as essências a cultivar. O
Dr. Sousa Brandão, em seu artigo publicado no Jornal do Comércio de 20 de Agosto, refere que o Senador Pompeo enumerou 50 árvores que dão madeira de construção, só no Ceará.
Creio, por isto que a pequena camada terrosa que se sobrepõe às
rochas, em algumas regiões do Estado, não será embaraço ao
florestamento em extensão do território suficiente à modificação
do clima.
O distinto chefe do serviço agronômico federal Dr. J. Eurico Dias Martins, conhecedor das terras flageladas, estudando as
possibilidades do florestamento, em artigo publicado no Brasil
Agrícola de Setembro, assim se manifesta:
“Os vales e as serras, e os brejos principalmente na Paraíba, constituem a salvação do Nordeste. Quando os “ventos gerais” açoitam e varrem toda a superfície esbraseada do sertão, é
nesse momento que essas terras redobram de valor. E não é sem
razão que o sertanejo chama à terra ou ao vale ou brejo – “refrigério”, pois é lá, escapando ao braseiro que o mata e o tortura de
sede e de fome, onde encontra alívio para a sua gente e para os
gados quando “retiram”.
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De fato, os vales do Paraíba, Cariri, Jaguaribe, Cariús,
Acarape, Seridó e os brejos constituem o receptáculo das terras
de erosão, acumulando as sobras, que as torrentes careciam para
o mar.
Tanto nos vales como nas serras os solos são férteis. E
quando dizemos férteis, não é pela existência de água, mas pela
riqueza de elementos nobres e textura física. Nos vales são as
aluviões silico-argilo-humosas; nas serras, os solos mais profundos, porosos e argiloso-silicoso, à exceção do seus estreitos
vales ou “ariscos” em que, as mais das vezes, predominam o
elemento sílica”.
É no alto das serras e depois pelos vales que se deve proceder ao florestamento. Há, todavia, necessidade de trabalhos e
estudos de agrônomos competentes.
Terras consideradas estéreis estão hoje transformadas em
florestas; as dunas da Gasconha, em França, que cobriam a costa
na extensão de 240 quilômetros com colinas de areia, que, impedidas pelos ventos, iam sepultando campos e aldeias, estão
hoje cobertas de florestas, Bremontier, em 1782, achou o meio
de fixá-las plantando pinheiros marítimos, grande riqueza da
França hodierna. Na costa da Holanda os ventos frios do norte
destroem, às vezes, todas as plantações novas, mas isto não desanima os pertinazes holandeses e, de ano para ano, vão conquistando, pela cultura, florestal, as dunas estéreis que bordam o
litoral do país.
Não vejo impossibilidade prática no florestamento: há a dificuldade de todas as coisas desconhecidas. Enquanto não surgiu
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Oswaldo Cruz, a febre amarela, era originada do gás dos esgotos, de gases mefíticos, de miasmas, etc. Desde que se precisou a
origem microbiana da moléstia, seu vínculo e meio de transmissão, o flagelo, em tempo insignificante, como por encanto, foi
dominada e afastada a mácula causticante que acompanhava o
nome do Brasil. Eis o que de coração desejo aconteça ao norte
com relação às secas.
O fenômeno das secas do Nordeste ou das secas do Ceará,
para lhe dar o seu nome mais característico, é exclusivamente
nosso, não se manifesta em outra parte do globo. Só na Índia
alguma coisa há de semelhante, mas não igual. O que ali se fez,
pôde, talvez, servir-nos de ensinamento, mas não de guia.
Na Índia, a abundância das águas dos grandes rios, do Indo, do Ganges, do Sutlej e outros, as grandes planícies irrigáveis
e os deltas indicavam, desde logo, a irrigação como o meio de
prover à alimentação da numerosa população que morria de fome. Os amplos recursos da administração inglesa permitiriam
levar essa solução ao seu máximo desenvolvimento.
A irrigação é um processo intensivo de cultura, que exige
pessoal numeroso nas regas e no amanho meticuloso das terras.
A grande planície indiana é uma das regiões mais densamente
povoadas do globo; a sua população é mais densa que a da Bélgica. No delta do Nilo se concentra quase toda a população do
Egito. Empreender um grande sistema de irrigação sobre uma
grande área, em país de fraca densidade de população, é marchar
ao encontro do insucesso, ainda que por meio de instrumentos
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mecânicos se multipliquem o esforço do braço humano. A irrigação não impediu que na seca de 1900 mais de 1 milhão.
Os resultados da irrigação não são tão risonhos como geralmente se pensa, e as palavras de um escritor inglês, que transcrevi, revelam a situação da Índia. “A irrigação artificial protege
algumas regiões felizes como os deltas orientais da província de
Madrasta e o vale superior do Ganges. O resto do país está ainda
exposto à fome. Nem é fácil encontra-lhe remédio: apenas podemos dar-lhes algum alívio. Em todos os casos, quando as chuvas falham por uma série de anos, também falha o suprimento,
de modo que a irrigação se torna mais uma armadilha que um
benefício. Obras que garantam a Índia contra as secas estão acima da possibilidade das financias e, também, além do alcance da
engenharia”.
Combate às secas do Ceará se fará pela aplicação das ciências físicas e naturais.
Enquanto fugirmos à indagação das causas das secas e da
sua correção, poder-se-á talvez dar algum alívio aos flagelados;
mas o problema da seca, como a esfinge tebana, continuará a
clamar: “Decifra-me ou te devoro!”. A medicina sintonicamente,
cega às causas do mal, não colherá resultado.
A modificação do clima beneficia a toda a terra batida pela
seca, dá-lhe a habitabilidade. Nada se perde do que está feito.
Sua população pode desenvolver-se livremente e fundar no solo
fértil os alicerces da sua grandeza, sem que a espada da desgraça
lhe esteja suspensa sobre a cabeça.
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Para muita gente a modificação do clima cearense não passa de um sonho ou quimera. Não há idéia nova que não passe
pelo período do sonho ou aspiração. Entre o sonho e a realização
decorrem, às vezes, muitos séculos, como entre o sonho mitológico de Ícaro e a sua gloriosa e resplandecente realização.
A América nasceu do sonho de Colombo. A paz universal
é também utopia e quimera, entretanto o pacto da Liga das Nações, aspirando a tal quimera, foi assinado pelas maiores mentalidades políticas do mundo.
O progresso é feito pelos grandes sonhadores, pelos perseguidores dos novos ideais, pelos visionários, pelos videntes do
futuro.
Que o sonho do Senador Pompeu se converte um dia em
realização para a felicidade dos Estados flagelados e das populações que neles habitam.
Dez. de 1919.
J. A. FONSECA RODRIGUES.
Prof. da Escola Politécnica de S. Paulo
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PLANTAS XERÓFILAS
DO NORDESTE E O
APROVEITAMENTO INDÚSTRIAL
DE SEUS PRODUTOS
Conferência pronunciada no Seminário para o
Desenvolvimento do Nordeste, realizado em Garanhuns (Pernambuco), de 26 de abril a 3 de maio
de 1959 e promovido pela Confederação Nacional da Indústria.
Jayme da Nóbrega Santa Rosa
(Tecnologista-Químico)

INTRODUÇÃO
PLANTAS SILVESTRES REGIÃO DAS SECAS
As faveleira: o óleo e a torta.
A maniçoba: a borracha e o óleo
O pinhão bravo: o óleo
A flor-de-cera: o óleo e a fibra
O pereiro: a “cera”
Necessidade de cultura experimental
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UTILIZAÇÃO IMEDIATA DE ALGUNS
PRODUTOS DE PLANTAS XERÓFILAS
Óleo de favela para fins industriais.
Necessidade de sebos para saboaria
Transformação de óleos em gorduras pela hidrogenação
Emprego de gorduras hidrogenadas em saboaria
Inicio e desenvolvimento da indústria de óleos de xerófilas
Perspectiva da indústria de óleo e gordura no Nordeste

Introdução
Na região das secas do Nordeste do Brasil as atividades
econômicas são em número reduzido. Predominam a criação de
gado bovino e as culturas de algodão e de plantas fornecedoras
de gêneros alimentícios. Há também criação de ovinos, caprinos
e outros animais de pequeno porte, extração de minerais e de
produtos da flora. Essas atividades são duramente prejudicadas
pelas secas, que assolam de tempos em tempos.
Como medidas de proteção tem-se procurado melhorar as
condições da agricultura a da pecuária, estudar os recursos minerais, para que fomente a mineração, e por a descoberta novas
fontes de renda.
Nos exemplos, que constituem o revestimento florístico da
área das secas, podem ser encontrados alguns que apresentam
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valor prático, de acordo com pesquisa tecnológica bem orientada. Dentre eles o autor já dedicou estudos a cinco, a saber; faveleira, maniçoba, pinhão bravo, flor de cera e pereiro.
Estes vegetais fornecem produtos que pode ser industrializados, por atender a necessidade da vida moderna. No presente
trabalho dá-se ligeira descrição das plantas em causa, trata-se
dos derivados que podem ser obtidos e mostra-se como seria
possível efetuar o aproveitamento industrial de alguns deles.
A grade vantagem que a utilização desses vegetais oferece
é não ocuparem as terras baixas, férteis, humosas da região. Os
bons terrenos de plantação, tão escassos, devem ficar reservados
às culturas de subsistência ou de alto rendimento.
Desenvolvem-se os vegetais xerófilos em questão nos vastos trechos de solos áspero, duro, por vezes fortemente erodido,
nos altos pedregosos, nos tabuleiros pobres, que de modo geral
só apresentam pequeno valor pastoril.
E quando se resolver cultivá-los, por haver surgido o interesse econômico, trarão, além do mais, notável contribuição ao
ambiente, não só combaterão a erosão do solo, mas proporcionarão o meio prático, lógico de reflorestar.
O aproveitamento industrial dos produtos de plantas xerófilas, exeqüível técnica e economicamente, virá oferecer, ao homem do Nordeste das secas, novos recursos de trabalho e melhores condições de vida.
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PLANTAS SILVESTRES DA REGIÃO
DAS SECAS
Sob o aspecto das condições de umidade a que se adaptam,
as plantas podem ser divididas em três grandes grupos: 1) Hidrófilas – plantas aquáticas, ou que vivem com abundância de
água: 2) Mesófitas – plantas adaptadas a condições medianas de
umidade: 3) Xerófilas – plantas capazes de subsistir em circunstâncias de extrema escassez de umidade.
As xerófilas são muito resistentes às longas estiagens, pois
estruturalmente estão preparadas para perder o mínimo de água.
Quando o solo é úmido, crescem geralmente devagar, mas por
natureza estão adaptadas para desenvolver-se com limitado suprimento de água.
Etimologicamente, xerófilas são as plantas próprias dos
lugares secos. Xerófilas são as amigas desses terrenos, ou as que
se dão bem neles.

A faveleira: o óleo e a torta
No interior dos Estados nordestinos encontra-se muito disseminada uma planta silvestre conhecida geralmente como faveleria, do gênero Cnidoscolus, família das Euforbiáceas (1).
Há algumas espécies e variedades. Ora a faveleira assume
o aspecto de arbusto, de galhagem entrecruzada, ora de árvores,
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que pode atingir elevado porte, de arredondada copa. As folhas,
os frutos e galhos novos possuem regular quantidade de pequenos, finos, transparentes e penetrantes espinhos que, ao tocarem
numa pessoa, nela deixam um líquido urente, provocante de
comichão por vários minutos.
Não se usa a faveleira como material de construção ou de
cercas. Serve como lenha. Na falta de melhor forragem, o gado
se alimenta da casca dos exemplares que os fazendeiros mandam
por abaixo por ocasião das secas. As raízes também são aproveitadas como ração para os animais. Os porcos costumam cavar a
terra em volta dos troncos, para comê-las.
A faveleria encontra-se em larga extensão de terra, do Piauí à Bahia, no interior, formando, em alguns trechos, verdadeiros partidos, ou aglomerações.
As sementes com o peso médio unitário de 0,33g, que muito se assemelham a sementes de determinada variedade de mamona, com estas se confundindo por vezes, são comestíveis,
muito embora sejam revestidas de invólucro duro. Encerram
cerca de 30% de matéria gordurosa.
Trata-se de um óleo bastante fluido, levemente amarelo,
agradável ao paladar. Várias características, como boa palatabilidade, baixa acidez livre, cor clara, turvação só a baixa temperatura, resistência a rancidez etc., indicam-no como óleo alimentar
e, ainda melhor, como óleo de salada.
São satisfatórias as possibilidades de industrialização, considerando certos fatores da economia do processamento.
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A substância gordurosa acha-se bem protegida na semente
por meio de um envoltório impermeável. Desta forma, a semente fica à prova de ataque de certos agentes de destruição, podendo ser transportada, manejada e guardada sem maiores riscos.
Sementes e frutos arrebatados dão gordura de baixa qualidade,
visto como facilmente se desenvolvem a acidez e o ranço.
O rendimento de matéria gorda, em volta de 30%, mostrase plenamente vantajoso. As sementes podem ser moídas e despolpadas simplesmente, e o óleo apresenta dificuldade para extrair em prensas.
Nos processos de refinação, o óleo de favela oferece vantagem, pois é baixa a sua acidez livre, sendo portanto insignificantes as perdas e pequeno o gasto de drogas. Outra economia
relaciona-se com a clarificação, praticamente desnecessária no
caso da gordura da favela, por pouco ser colorida, apresentando
uma cor amarela, desejável para os óleos de salada.
A torta resultante da extração do óleo de favela, podendo
servir como valiosa forragem para o gado, representa mais uma
fonte de receita na industrialização da semente da faveleira.
Numa torta, cujo resultado de análise figura na publicação
do autor sobre óleo de favela (1) encontram-se 25,62% de proteínas e 5,85% de cinzas (torta com 9,33% de umidade, e oriunda
de sementes com cascas).
Parte apreciável dos minerais nela existentes são compostos de cálcio e fósforos. O elevado conteúdo de minerais confere
a esse subproduto um valor bem significativo em nutrição.
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Pelos setores de substâncias nitrogenadas e minerais encontrados, pode-se considerar a torta de favela como preciosa
forragem para o gado e a criação miúda.
Aplicação muito mais nobre e lucrativa poderia ter a torta
de favela. Desde que fosse obtida a partir de sementes sem casca, a torta, reduzida à farinha, encontraria sem dúvida variados
empregos na alimentação humana.
Misturada com farinha comum da mesa, ou com polvilho
de mandioca, ou sob outra forma adequada de torta de favela
enriqueceria esses tradicionais alimentos da dieta nordestina,
lamentavelmente muito pobres de proteínas e minerais, e constituiria ajuda destacada na melhoria da alimentação humana. A
farinha de torta de favela apresentaria teores de proteínas e minerais um pouco mais elevados do que os expressos na análise
referida, pois seria obtida das sementes descortiçadas.

A maniçoba: a borracha e o óleo
A maniçoba é uma planta do Nordeste brasileiro, do gênero Manihot, farinha das Euforbiáceas, alastrando-se dispersa por
enormes trechos da área das secas (2).
São numerosas as espécies, mas no que se refere à obtenção da borracha, três têm sido preferidas: Manihot glaziovvi M.
Arg. “Maniçoba do Ceará”, de 8 a 12 metros de alturas, de copa
espessa e arredondada: M. dichotoma Ule, “maniçoba de Je-

171

www.colecaomossoroense.org.br
quié”, de 3 a 4 metros de altura; M. Piauhiensis Ule, também de
pequeno porte.
A maniçoba habita a caatinga que vai do centro do Piauí
ao suleste da Bahia, zona imensa da expansão das Euforbiáceas,
que abrange mais da metade do Piauí, sul do Ceará, partes consideráveis do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, trechos mais secos de Alagoas e Sergipe e largas porções da Bahia
central e ocidental.
Nessa faixa das Euforbiáceas, domina também a faveleira,
que tem predileção pelos terrenos mais áridos, onde é mais baixa
a umidade atmosférica, desprezando as serras, ao passo que a
maniçoba aparece de preferência nas serras, encostas, chapadas
e região dos arenitos da zona caatingal, e em terrenos extremamente secos, como a chamada “terra do pavor” na chapada de
Bom Jesus do Rio Gurguéia, Piauí, e “nos rochedos sobrepostos
e nus” da serra da Gargalheira, no Acari, Rio Grande do Norte
(3).
Informa Luetzelburg (3) que a indústria extrativa da maniçoba teve início em 1900, tendo sido descoberta em 1897; tomou incremento daquela data em diante, exportando-se milhares
de toneladas de borracha.
Do findar do século passado ao alvorecer do atual, começaram a surgir na literatura técnica e científica mundial trabalhos
a propósito desta borracha. Vários deles estão referidos no livro
clássico de Memmler (4).
Fizeram-se plantações no Brasil e na África. Passou-se a
estudar a planta, dando-se atenção às espécies mais adequadas à
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produção, aos sistemas de cultura, aos processos de extração do
látex aos métodos de transformação do látex em borracha bruta.
Sobressaiu-se nesses estudos o Prof. A. Zimmermann, que foi
diretor do Instituto Imperial de Biologia Agrícola de Amani (antigo Leste Africano Alemão) e depois colaborou na grande obra
do Prof. Memmler. Escreveu a monografi “Der Manihot –
Kautschuk, Seine Kultur, Gewinnung und Praparation”, Jena,
1913.
No Brasil, pelo que sabe o autor por meio de documentos
escritos, fizeram-se plantações de maniçoba na Bahia e em Alagoas.
Informado em 1897 da existência de certa “mandioca brava” que fornecia um leite coagulável, em Maracás e lá para as
bandas do Piauí, o governador da Bahia, Conselheiro Luiz Viana, comissionou o Engenheiro Joaquim Bahiana para vir verificar e estudar as tais árvores (5).
Ao voltar, Bahiana declarou tratar-se de maniçoba “a
mesma que era conhecida do Ceará”. Então, o Secretário da
Agricultura. “Inteirado do prodígio da maniçoba”, mandou
comprar alguns sacos de sementes, e as distribuiu pelos lavradores “gratuitamente e em profusão”, conforme disse em relatório
de 1898. Dessas sementes de Manihot glaziovii originaram-se
maniçobas no Estado (5).
O Dr. Zehntener (5) visitou em vários centros. As de Vila
Nova (atualmente Senhor do Bonfim) e vizinhanças ocupavam
cerca de 15.000 hectares (em 1911). As próximas da Lapa compunham-se de 50.000 a 60.000 pés. Pelas inúmeras fotografias
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intercaladas na obra de Zehntner (5), pode-se ter idéia de o que
eram as notáveis plantações de maniçoba na Bahia.
Nesse Estado a extração começou em 1902-1903. As exportações de borracha (em grande parte então de borracha de
mangabeira) eram, em 1902, de 118 t. Subiram em 1903 a 314t,
em 1904 a 892t, e em 1905 a 1.142t. (A produção de borracha
de mangabeira permaneceu sem alteração). Em 1910 a exportação chegava a 1.320t, e em 1912 a 1.444t. Todo esse aumento
refere-se à borracha de maniçoba.
Memmler (4) registrou que a exportação brasileira de borracha de maniçoba foi, em 1901, de 394t.
Em Alagoas, o Engenheiro de Artes e Manufaturas Albert
Moulay, que foi diretor de fabricação da Usina de Açúcar “Brasileiro”, deu conta, num folheto escrito na França, da plantação
de maniçoba que existia nas terras dessa usina. Eram mais de
500.000 pés (6).
Disse Moulay que os Srs. Vandesmet, os proprietários,
plantavam cana-de-açucar nas terras mais úmidas e férteis, e
maniçoba nos altos. E justificava que de todas as plantas gomíferas, a maniçoba reunia todas as qualidades que permitiam a
cultura com êxito: 1) Dá borracha tão boa como a da Hevea (seringa); 2) Acomoda-se em todos os terrenos (nos planos férteis e
úmidos e nas encostas áridas e secas); 3) Produz com três anos
ou menos.
Na África Oriental Alemã realizaram-se grandes plantações de maniçoba (Manihot glaziovvi, a espécie mais importante
e talvez a única interessante, na opinião do Prof. Zimmermann).
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Em 1913 havia 45.317 hectares plantados de borracha, provenientes quase exclusivamente de ser o país muito seco, altamente
vantajoso, pois fornecia borracha dois anos depois de plantada.
Também se cultivou na África Ocidental, em Angola.
Em 1914 estourou a grande guerra, que modificou profundamente a economia da borracha de maniçoba procedente de
plantações. E aconteceu que em 1914 precisamente a borracha
de Hevea do Suleste da Ásia sobrepujou a produção das outras
regiões mundiais. Entravam em campo concorrentes fortes, bem
organizados na parte agrícola e, sobretudo, no terreno do comércio internacional. Enquanto em 1912 o Suleste da Ásia já produzia 34.036t e as outras regiões produziam 82.804t, em 1914 o
Suleste da Ásia obtinha 75.692t e as outras regiões só conseguiam 48.768t.
Hoje até o Brasil está comprando do Suleste da Ásia.
Há dez anos o consumo brasileiro de borracha é maior que
a produção das nossas fontes. Admira muito que não se tenham
estabelecido plantações de maniçoba para acudir às solicitações
sempre maiores. Por que não se manifestou a iniciativa particular?
Com a embaraçosa escassez de borracha atualmente no
mercado brasileiro, tanto da Amazônia, como de importação, os
fabricantes de artefatos estão constantemente procurando comprar borracha de maniçoba. “Não há” – respondem os órgãos
controladores do governo.
No começo do século quem queria plantava maniçoba.
Quem queria exportava borracha.
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Hoje, são tantos os Institutos, os Bancos, as Comissões, as
Superintendências, os privilégios, os regulamentos, as circulares, os grupos de trabalho, os “pode” e “não pode”, que não há
vez para os pequenos se lançarem à iniciativa de produção, suscetíveis de ser aniquiladas com uma simples penada num papel.
Há muito pode afigurar-se que a borracha de maniçoba seja matéria-prima de segunda classe em relação à borracha de
seringueira. Não. É produto com as mesmas aplicações básicas
na indústria de artefatos. Desde que adequadamente formulada,
não tem restrições de empregos.
Estudo tecnológico comparativo, realizado há poucos, com
amostras de Fina Acre (Hérvea brasiliensis). Fina Fraca de Manaus (Hevea benthamiana). Caucho levado de Belém (Castilloa
Ulei). Mangabeira (Hancornia speciosa) e Maniçoba lavada da
Bahia (Manihot dichotoma), comprovou as propriedades dinâmicas da borracha de maniçoba, quiçá confirmando ainda a aparente superioridade desta sobre a Fina Acre quando à resistência
ao desgaste (7).
Resta agora falar do óleo de semente de maniçoba, que deve ser encarado como produto contemporâneo da indústria extrativa da borracha.
O óleo de maniçoba encontra-se em relativamente baixa
percentagem na semente, cada uma pesando em média 0,5g.
Descortiçada a semente, a amêndoas encerra 25 a 48% da matéria gordurosa. O índice de iodo varia de 133 a 144. Trata-se,
portanto, de óleo secativo.
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Em estudos que o autor efetuou, utilizando sementes do
Seridó, foram encontrados teores de óleo de 15.80 a 16,40%
(quando ao peso da semente) e índice de iodo 136. O emprego
deve procurar-se na fabricação de tintas, podendo este óleo ser
misturado com o de linhaça.

O pinhão bravo: o óleo
O pinhão bravo (Jatropha curcas e outras espécies), da
família das Euforbiáceas, é um arbusto comumente encontrado
nas concentrações florísticas da caatinga mais resistentes às secas. É freqüentemente mencionado por quase todos os botânicos
que têm feito viagens de estudos do Piauí à Bahia (2).
Em certas partes da Paraíba central e oeste da Bahia os pinhões chegam a constituir cerca de 50% da composição dos vegetais. Em muitas áreas estão associados com as faveleiras.
Nas proximidades de Alagoa do Monteiro, Luetzelburg (3)
observou “uma caatinga enormemente raquítica e seca”, caracterizada pela cactácea rabo-de-raposa, por pinhões e pereiro.
Também surpreendeu em Santa Luzia do Sabugi uma zona de
“extrema aridez” da qual se origina uma flora cacacterística de
faveleiras, pinhões, pereiros, etc. Perto de Currais Novos visitou
uma terra “deserta e monótona de relva”, tão dizimada pelo fogo
que só cactáceas e Jatrophas haviam conseguido manter-se.
Lofgren (8), que foi Chefe Botânico da Inspetoria Federal
de Obras Contra as Secas, estudando a vegetação da chapada
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entre Taperoá e a fronteira de Pernambuco, afirmou ser “esta
chapada a mais árida da Paraiba, porque ali a própria caatinga,
com os seus tipos, como pereiro, pinhão (Jatropha phlli), etc.,
tem mais aspecto de carrascal e, em certos lugares, de deserto”.
Vê-se por estas observações que o pinhão bravo, a faveleira e o pereiro habitam os terrenos mais secos e pobres, o que
demonstra a grande rusticidade deles. Tal característica deve
lavar-se em conta para sua cultura e nos planos de recuperação
de terras que hoje se vão transformando em desertos.
Assim, quando se quiser reflorestar tratos extremamente
erodidos, o que se deve fazer com plantas úteis sob o aspecto
econômico, não se prescindirá do pinhão bravo, o qual, associado a certas cactáceas rasteiras e palmatórias, seria o ponto de
partida para a reconstituição do solo (2).
O fruto de pinhão é uma cápsula com três sementes. Estas
com o peso médio de 0,5g encerram aproximadamente 60% de
amêndoas, na qual se encontram cerca de 50% de matérias gordurosas.
O óleo tem cor que vai do amarelo pardo, de odor em pouco desagradável, apresentando qualidades tóxicas.

A flor-de-cera, o óleo e a fibra
Flor-de-cera, também chamada flor-de-seda e sumaúma, é
planta do gênero Calotropis, família das Asclepiadáceas, que
cresce espontaneamente na região semi-árida do Nordeste, onde
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encontrou condições similares as de seu primitivo habitat. Os
agricultores consideram-na uma praga nos terrenos de culturas e,
por isso, procuram destruí-la (2).
O autor opta pelo nome popular flor de cera, por ter sido
este o que freqüentemente ouviu nos sertões do Rio Grande do
Norte e Paraíba.
Parece que o vegetal foi introduzido no Brasil como planta
decorativa, trazida da Ásia ou África. Deve a sua fácil disseminação à natureza das sementes, que são muitíssimo leves e contêm uma fibra sedosa, de modo a ser facilmente transportadas a
longas distâncias pelo vento (2).
A tradição oral, colhida pelo autor, documenta que esta
planta era no século passado desconhecida nos sertões do Rio
Grande do Norte e Paraíba e rara nos princípios do século atual.
De repente, surgiu um pé ali, depois outro acolá, e assim a florde-cera, sempre verde, foi invadindo a terra, tanto rompendo os
sítios férteis, como dos solos mais secos, duros e pobres. Os
animais não lhe comem as folhas enquanto verdes, nem mesmo
os caprinos e os jumentos, que de hábito não escolhem alimento.
Duas espécies são conhecidas na região: a Calotropis gigantea (Asclepias gigantea L.) e Calatropis procera (Asclepias
procera Ait.). A primeira é de arbustos sempre verdes, de elevado porte, até 10 metros, com 30 a 35 centímetros de circunferência. A segunda, mais difundida, é de arbustos erectos, ramosos,
também sempre verdes, até 6 metros de altura. De exemplares
desta espécie é que foi colhida material para estudo.
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É extraordinária a resistência das espécies desse gênero à
seca e às condições ásperas de vida. O Calotropis (antigamente
reunido ao gênero Asclepias de Lineu, mas separado por Robert
Brown em 1809, quando publicou Essai on Asclepiadee) constitui, para a geografia botânica, um tipo de vegetação desértica. A
natureza é sábia: talvez por provisão estejam os representantes
de Calotropis chegando ao Nordeste interior, para substituir a
verdadeira floresta que existiu e está sendo paulatinamente destruída pelo homem…
Asclepias é o milkweed da literatura de língua inglesa, e
Calotropis, muito semelhante, é o algodon de seda dos hispanoamericanos, o mudar dos indianos. Estão bem estudados na literatura especializada. Do ponto de vista tecnológico, vários trabalhos a respeito de milkweeds dos Estados Unidos da América e
do Canadá, bem como Asclepias da U.R.S.S., foram realizados,
visando sobretudo o látex para borracha e substitutos, e o óleo.
Na França se levaram a efeito investigações sobre Calotrophis
com plantas da África, tendo por objetivo aproveitar as fibras
liberianas, as aigrettes (ou seja, as fibras das sementes), a borracha e guta, a casca, etc. A. Berteau, engenheiro de agricultura
colonial, já em 1913, escreveu um livro que registra os estudos
até então feitos (9).
A flor-de-cera apresenta, nestas condições, muitas possibilidades quanto aos produtos que dela se podem obter. Entretanto, o sertanejo evita lidar com esta planta pelo receio de acidentes: o látex é demasiado corrosivo, tendo provocado cegueira e
outros males. Contam-se histórias desfavoráveis.
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Em vista disso convenceu-se o autor de que é necessário,
antes do mais, realizar pesquisas sobre a toxidade ou poder
agressivo do leite, dando-se a conhecer os meios seguros de lidar com a planta. O autor estudou o óleo em laboratório.
A quantidade de matéria gordurosa na semente é de cerca
de 30%. O índice de iodo, em volta de 105, estabelece que se
trata de óleo semisecativo. A semente pesa apenas 6 a 7 miligramas. Embora pequenas, achatadas e leves, as sementes em
bloco não são difíceis de extrair do fruto e separar da fibra.

O pereiro: a “cera”
O pereiro, também chamado pau-pereiro, da família das
Apocináceas (Aspidosperma pirifolium Mart.), é uma árvore de
porte regular, com casca de cor cinza, folhas características e
frutos que fazem lembrar o pereiro europeu. Desta família fazem
parte várias espécies, arbustivas e arbóreas (10).
A mais característica da caatinga é, entretanto, a pirifolium, que não raro atinge 50% da composição floral. Encontra-se
em determinados trechos da região das secas do Nordeste, geralmente nos mais áridos (10).
Nos solos desnudos, mais pobres, da caatinga o pereiro se
desenvolve pouco. Acontece mesmo que em alguns casos não
atinge o porte de árvore, apresentando-se com aspecto arbustivo.
Mas em terras um pouco mais férteis o seu crescimento é acentuado (10).
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O pereiro é muito apreciado como fornecedor de caibros.
As árvores mais desenvolvidas dão madeira de construção, especialmente para móveis. Ela tem bela aparência, é resistente,
compacta, de cor levemente amarelada, não sendo muito dura
(10). Na caatinga alta, entre Carira (Sergipe) e Jeremoabo (Bahia), o autor observou exemplares de grande porte, que poderiam fornecer tábuas.
Mas não se considera aqui o pereiro como produtor de madeira, senão como hospedeiro de um inseto, o Ceroplastes psidii. Este, vivendo na casca da árvore, suga a seiva e produz um
material resinoso, que reveste o seu corpo com defesa contra o
tempo e os inimigos. São milhares ou milhões de insetos que se
alojam nos troncos e galhos do pereiro.
As incrustações, constituídas pelos corpos dos insetos, revestidos de abundante camada protetora esbranquiçada, é que
dão a “cera” do pereiro (não se trata de uma cera no sentido técnico, mas esse é o nome consagrado pelo uso popular).
A resina laca, exportada da Índia desde antes da era cristã,
também provém de um inseto, Laccifer lacca (Kerr), família
Coccidae. Vivem os insetos da laca em enxame presos à casca
macia e suculenta de certas árvores, sugando a seiva e produzindo a laca bruta, ou stick-lac; estas incrustações, quando moídas e
lavadas, constituem a seed-lac; o produto processado, livre das
impurezas naturais, em lâminas delgadas, como aparece no mercado, é a shellac (10), tão conhecida e tão usada no mundo.
A “cera” de pereiro, conforme é preparada no Seridó, emprega-se para encerar linha de coser artefatos de couro, como
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selas, arreios, encouramento de vaqueiro, etc. Alguns sapateiros
locais também empregam a “cera”, preferida a qualquer outro
material sob a alegação de que protege melhor a linha contra a
ação da água (10).
A respeito de tão interessante material o autor realizou estudos que constam de um trabalho publicado (10), mas não foram concluídos. Este material talvez possa representar um produto de utilização industrial quando forem melhor conhecidas
suas propriedades e características.

Necessidade de cultura experimental
Para bem aproveitar industrialmente as plantas silvestres
do Nordeste das secas, o primeiro cuidado sério deve ser reunilas e ordená-las em plantações, e tratar de aumentar-lhe a produtividade. Falta, todavia, o conhecimento, que só se adquire pela
experiência em ensaios contínuos numa estação agrícola.
Em seguida, deve-se cogitar dos processos de extração e
beneficiamento dos produtos derivados, de acordo com as melhores normas de tecnologia.
A faveleira e o pinhão bravo são vegetais de cujos tratos
culturais nada se conhece. Eles merecem, então, prioridade de
cultura experimental. Muito embora não se note à primeira vista
vantagem na plantação de pereiro, sua cultura também deve ser
feita experimentalmente, para que ao menos se tenha idéia do
ritmo de crescimento.
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Para a cultura da maniçoba já se dispõe de muita contribuição
na literatura especializada. Consultem-se a propósito os trabalhos de
Zehntner (5), de Moulay (6), de Zimermann, de Ule (que esteve no
Brasil) e outros referidos na obra de Memmler (4).
Quanto à flor-de-cera, parece que não se cuidou ainda de seu
cultivo. Os inúmeros trabalhos publicados sobre Calotropis e Asclepias em grande parte referem-se à botânica e ao aproveitamento
industrial de seus produtos.
É fora de dúvida que o estudo agrícola desses espécimes de
hoje tão combalida flora da área das secas se afigura uma necessidade. Esse estudo experimental daria, de um lado, segurança e estímulo aos empreendimentos de plantação, que se levarem a efeito.
Pois, de outro lado, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. prestaria assistência financeira, visto como, de acordo com o Art. 4°, letra
h, ele tem por objeto, entre outros fins, auxiliar financeiramente a
“plantação técnica e intensiva de árvores próprias à ecologia regional, especialmente as xerófilas de reconhecido valor econômico”.

UTILIZAÇÃO IMEDIATA DE ALGUNS PRODUTOS DE PLANTAS XERÓFILAS
Neste capítulo não serão referidos todos os produtos, já estudados tecnologicamente, das plantas xerófilas do Nordeste
brasileiro. Não serão mencionados, por exemplo, os tanantes da casca de angico, a borracha de maniçoba e a goma de catingueira (11),
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os dois primeiros produtos há dezenas de anos extraídos em escala
regular e o último deles em perspectivas de aproveitamento.
Serão considerados apenas os óleos fixos, ou glicerídicos, pela
razão especial de que se torna urgente encontrar um meio expedito
de iniciar e desenvolver a sua industrialização.
Tanantes, borracha, gomas e resinas são produtos da indústria
extrativa: não há dificuldade de ordem técnica para a sua obtenção.
No caso de se conseguirem óleos de plantas silvestres, surgem as
dificuldades técnicas, tanto mais que, segundo a idéia do autor, os
óleo terão de ser hidrogenados para encontrar consumo fácil e pronto.
E não são apenas dificuldades de natureza técnica. São principalmente de organização. Trata-se de organizar nova modalidade de
indústria, com incentivo à produção da matéria-prima, em benefício
da economia coletiva.
Compreende-se que tarefa de tal magnitude deva ser desempenhada por entidades ou organismos que tenham por objeto a prestação de assistência financeira a empreendimentos úteis de caráter
reprodutivo e de âmbito na extensa região do Nordeste.

Óleo de favela para fins industriais
As características, as propriedades organolépticas e outras
verificações do óleo de favela indicam-no para alimentação. Há,
entretanto, uma dificuldade de ordem prática para a industrialização das sementes de faveleira com o fim de obtenção de óleo
185

www.colecaomossoroense.org.br
alimentar. É que, assemelhando-se no aspecto exterior a certa
variedade de semente de rícino, elas poderiam ser misturadas
casual ou propositadamente com bagas de mamona.
Sem dúvida a fabricação do óleo de favela tem sido aliada
no Nordeste pelo temor da fraude. Sendo comestível o óleo da
favela, não deverá ser impurificado por um óleo purgativo, como o de rícino.
Julgando ser imprescindível encontrar um caminho para
que se efetue o aproveitamento dessa riqueza em estado potencial, e havendo vários modos de chegar a um termo satisfatório,
decidiu-se o autor, nas circunstâncias atuais, pela seguinte solução: considerar o óleo de favela como óleo industrial (12).
A idéia de encará-lo, por exemplo, como matéria-prima
gordurosa para saboaria é uma decorrência das suas propriedades e características, sobretudo do índice de saponificação, em
volta de 195. A idéia de empregá-lo no fabrico de sabões conduziu a uma consideração de ordem geral, isto é, à tese do suprimento de matérias-primas à indústria saboeira do Nordeste.
Como produto para fins técnico, o óleo de favela, a exemplo de inúmeras outras substâncias gordurosas, poderá constituir
o ponto de partida de várias fabricações. Será provavelmente
matéria-prima de múltiplos empregos.
Progrediu muito, nestes últimos anos, a tecnologia dos
óleos e gorduras. Por meio de processos, como o desdobramento
em ácidos gordos, destilação fracionada, cristalização em solvente, redução de ácidos a álcoois, e outros recursos técnicos,
alarga-se cada vez mais a lista dos derivados obtidos.
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Mas neste trabalho limita-se o autor a tratar o óleo de favela como matéria-prima para um fim industrial: saboaria.

Necessidade de sebos para saboaria
Encontra-se bem desenvolvida a indústria saboeira no
Nordeste, ficando na cidade do Recife as maiores fabricas, com
instalação relativamente modernas (13).
Sendo os óleos de babaçu e de outros cocos, bem como os
de mamona e de semente de algodão, obtidos com facilidade e a
baixo preço, mas tendo de importar de São Paulo e Rio Grande
do Sul sebo, chegando do estrangeiro a colofônia, preferem naturalmente os industriais nordestinos fabricar sabões com predominância de matérias gordurosas vegetais.
Os tipos mais apreciados pelo consumidor local são: os
decantados, os marmorizados de fervura, e os lisos de fervura,
que podem competir em aparência e qualidade com os produzidos no Distrito Federal.
Na obtenção dos tipos de sabões decantados ou refinados,
em que há no período final da operação uma decantação, que
permite eliminar os excessos de álcali, água e sais minerais,
conseguindo-se um produto de melhor qualidade, praticamente
neutro e com alto teor de ácidos gordurosos, encontram largo
emprego o óleo de semente de algodão e o sebo animal.
No fabrico dos sabões marmorizados de fervura completa
ou lisos também de fervura, bem como na manufatura de sabões
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de meia fervura, os óleos de babaçu, licuri e coco-da-praia são
os componentes gordurosos de maior aplicação.
Sob o aspecto de suprimento de matérias-primas gordurosas para sabões, caracteriza-se o Nordeste pela abundância de
óleos vegetais e deficiência de sebo. Observa-se que o sebo é
necessário nas fórmulas de sabões, pois assegura a desejada
consistência e garante outras apreciadas características.
Refletindo no fornecimento de matérias-primas à indústria
saboeira do Nordeste, e considerando que na região já existem
em abundância óleos vegetais, mas o sebo animal se encontra
em diminuta quantidade e custa caro, chega-se à evidência de
que é possível encaminhar o problema da industrialização do
óleo de favela de forma objetiva e oportuna.

Transformação de óleos em gorduras
pela hidrogenação
O modo prático de utilizar imediatamente o óleo de favela
e outros óleos de espécies da vegetação xerófila regional é transformá-los em gorduras (sólidas), isso é, em sebos, que terão
muita procura para saboaria.
Realiza-se esta transformação pelo processo químico da
hidrogenação, que vem sendo usado, inclusive no nosso país, há
dezenas de anos. Além do óleo de favela, podem ser convertidos
em sebos os óleos, já estudados em laboratórios, de flor-de-cera,
de pinhão-bravo.
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Evidentemente, o processo poderá ser aplicado a outros
óleos, que já estejam sendo produzidos atualmente, como o de
caroço de algodão e o de mamona.
Hidrogenando-se óleo de semente de algodão, consegue-se
uma gordura alimentar, que encontra largo consumo. Hidrogenando-se óleo de mamona, obtém-se uma cera muito apreciada
para vários fins.
Os óleos fixos compõem-se de misturas de glicerídicos,
quer dizer, de ácidos gordurosos combinados com glicerina.
Estes óleos são chamados também glicerídicos.
O acido oléico, o mais largamente distribuído, o mais
abundante e o mais importante dos ácidos gordurosos, encontrando-se em quase todas as matérias gordas em maior ou menor
quantidade, tem 18 átomos de carbono, uma dupla ligação na
molécula, e é liquido a temperatura ordinária. O ácido esteárico,
do mesmo modo distribuído, mas não em alta proporção, a não
ser nos sebos, tem igualmente 18 átomos de carbono, mais não
tem dupla ligação, e é sólido.
Consiste a hidrogenação, neste caso, em adicionar dois
átomos de hidrogênio à molécula do acido oléico, desfazendo a
dupla ligação, transformando-o, assim, em acido esteárico.
(Deixamos de referir outras reações que ocorrem no processo,
para não alongar esta dissertação).
Não há dificuldade de peso para a adoção do processo,
que, todavia, não se recomenda montar em muito pequenos estabelecimentos extratores, como os disseminados pelo interior
do Nordeste. A umidade produtora de hidrogênio não é de preço
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tão baixo de modo a ser instalada junto de qualquer fábrica. Não
raro ela representa dois terços do valor total da usina de gorduras obtidas por hidrogenação.
Para pequenos estabelecimentos de hidrogenação, existem
instalações eletrolíticas (e podem ser acompanhadas de umidades geradoras de corrente elétrica) que trabalham na base da
produção de 20m³ de hidrogênio por hora. Essa aparelhagem
poderia hidrogenar cerca de 9t de óleo de favela por dia de 24
horas (para reduzir o índice de iodo de 109 para 60).
O óleo de pinhão, com o índice de iodo em volta de 100,
apresentaria certa vantagem na hidrogenação quanto ao óleo de
favela, pois consumirá menor quantidade de gás hidrogênio.

Emprego de gorduras hidrogenadas em saboaria
Importa-se, no Nordeste, do Sul por preço relativamente
alto o sebo necessário à sua indústria de sabões. Como é escassa
essa gordura, muitos sapoeiros são forçados a utilizar em suas
fórmulas percentagens excessivas de óleos. Por isso é que se
observam na região tantos tipos de sabões indesejavelmente
moles.
Será com toda probabilidade bom negócio a transformação
de óleos (líquidos) em gorduras ou sebos (sólidos), conforme se
propõe neste trabalho.
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Autores clássicos recomendam o emprego de gorduras hidrogenadas em saboaria, desde que não se disponha de sebos
naturais.
Dean (14) salienta que encontram considerável emprego
misturas de gorduras hidrogenadas com óleos ou matérias gordas moles; recomenda que não se devem empregar as gorduras
hidrogenadas só como matérias-primas de saboaria, pois há o
perigo de baixar tanto a solubilidade como o poder espumante
dos sabões, em vista da presença de apreciável quantidade de
acido esteárico ou ácidos de elevado número de átomos de carbono.
No bem documentado trabalho econômico e tecnológico
escrito a respeito das tendências atuais verificadas nas indústrias
de óleos glicerídicos, mostra Schwitzer (15) que a hidrogenação
consistiu o exemplo histórico que revolucionou a indústria de
óleos e gorduras, podendo ser considerada como a técnica mais
importante, neste campo, no sentido de haver proporcionado o
mais decisivo efeito econômico.
Aponta Hilditch (16) também a importância da hidrogenação, pondo em relevo que as matérias gordas, que são líquidas à
temperatura ordinária, preponderam na natureza em relação às
sólidas, ao passo que as necessidades dos produtos sólidos de
várias espécies, para fins alimentares, sabões e velas, são geralmente maiores que as solicitações dos produtos líquidos. Por
isso, as gorduras tendem normalmente a apresentar mais valor
que os óleos.
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Virgile e Mora (17) assinalam em sua obra como foi favorecidas a indústria de sabões com a hidrogenação, visto como os
óleos, depois de hidrogenados, se emulsionam facilmente com
lixívias fracas de somente 8° ou 10° Baumé de concentração, e
se saponificam como os sebos animais, ainda que dêem sabões
pouco espumosos, quando utilizados com água. O emprego de
gorduras obtidas por hidrogenação permite utilizar óleos que por
si só dariam sabões muito brandos, mas que misturados com
aquelas os farão duros.
Por motivos de estabilidade, todos os óleos para sabões
deveriam ser hidrogenação abaixo do índice de iodo 70 – assinalam Thomssen e McCutcheon (18). Devem ser refinados ou alvejados, quando for preciso, como se procede com o sebo, realizando-se a refinação antes do processo de hidrogenação; na fabricação de certos sabonetes e de sabões em flocos para lavandeira fina, em que se deseja obter um produto tão branco quanto
possível, é muitas vezes necessário alvejar o sebo.
Destinados à saboaria, os óleos são usualmente hidrogenados a um ponto em que a consistência e o grau de não-saturação
dos ácidos gordos se mostram semelhantes aos do sebo animal,
mas essas condições podem variar de acordo com necessidade
especificas (18).
Dependendo da intensidade de hidrogenenação, obter-se
gorduras mais ou menos consistentes. Sem dúvidas diferem o
sebo animal, quimicamente, por conter menos ácido palmítico e
mais ácido esteárico.
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É claro que a hidrogenação de óleos se justifica na região,
e por motivos ponderáveis, com o objetivo de obter gorduras
alimentícias. Se não insistimos no assunto é por ser o nosso tema central a possibilidade de utilização imediata dos óleos vegetais de plantas xerófilas.

Início e desenvolvimento da indústria de óleos de
xerófilas
A indústria de óleos de plantas silvestres da área das secas
precisa ser iniciada, escovada, por um organismo que tenha interesse no florescimento das atividades econômicas regionais, de
modo especial das atividades do Polígono. Instituições, como o
Banco do Nordeste do Brasil S. A., que se destina “a fomentar,
em bases ordenadas e seguras, o desenvolvimento da economia
nordestina, contribuindo dessa forma para o combate aos efeitos
das secas periódicas”, estão em perfeitas condições para realizar
esse programa.
Poderia ser estudado pelo Banco um sistema de financiamento, de acordo com a letra m do artigo 4º de seus Estatutos,
para a criação e o desenvolvimento da indústria de hidrogenação
de óleos, que aproveite matérias-primas locais, figurando entre
elas as sementes da faveleira e de outros vegetais xerófilos. A
instalação das unidades de hidrogenação, que sejam objeto da
assistência financeira do Banco, deveria obviamente ser feita nas
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zonas reconhecidas de ocorrência da faveleira e xerófilas de
valor econômico.
Sendo conhecido que as fábricas de óleo do interior dos
Estados nordestinos são mal aparelhados e carecem de maquinaria nova e produtiva, as sugestões de financiamento abrangem
também a aquisição de unidades de extração, renovação de material acessório e, em alguns casos, de instalação de força.
Nos contratos de assistência financeira, que forem assinados, deveria figurar a obrigação, por parte do estabelecimento
beneficiado, de extrair e hidrogenar óleos das sementes das
plantas xerófilas faveleira, pinhão bravo, flor-de-cera, até atingir
certa parte da capacidade da instalação (a metade, ou um terço,
etc., parte a ser determinada). Quando não trabalhar com semente das xerófilas mencionadas, poderia ser utilizada a instalação
financeira para os serviços de industrialização de outras sementes, como, por exemplo, de algodão.
Os preços de compra de semente seriam os do mercado.
Enquanto não houver, entretanto, bases de negociação de acordo
com as normas gerais da oferta e da procura, os preços que o
estabelecimento assistido pagaria, seriam calculados, considerando-se o teor de matéria gordurosa na semente, em comparação com o preço do caroço de algodão. Por exemplo: se o preço
por quilograma do caroço de algodão (admitido o teor de 20%
de óleo) for Cr$ 4,00 o preço da semente de favela (30% de
óleo) seria Cr$ 6,00.
O papel do Banco seria de dar partida à nova atividade de
indústria: proporcionar as instalações mecânicas adequadas e,
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indiretamente, assegurar preços de compra das sementes, além
do seu trabalho de assistência, fiscalização e propaganda.
De sua parte, os governos estaduais e municipais atuariam
junto à população interessada dando informações, esclarecimentos e os dados técnicos disponíveis sobre plantio, cuidados culturais, colheita, etc.
Com isso se despertaria o interesse do sitiante e do fazendeiro das zonas de xerófilas; encontrando mercado, ele colheria
sementes; seguro das vendas, plantaria os vegetais produtores de
sementes; plantando-os, estaria criando novos recursos. Ainda
mais; estaria combatendo a erosão e reflorestando.
Este seria o início da indústria. A fim de que ela normalmente se desenvolva, convirá não perder de vista a sua associação com a de gorduras hidrogenadas para fins alimentícios. Os
estabelecimentos extratores e hidrogenadores da área das secas
produziram alternadamente dois tipos de gordura; um para alimentação e outro para saboaria.

Perspectiva da indústria de óleos e gorduras no
Nordeste
O Nordeste apresenta condições para sensível aumento da
produção de sementes oleaginosas e, por conseguinte, para expansão da indústria de matérias gordurosas. Além do algodão, a
lavoura principal da região, outros vegetais, atualmente em regime de culturas esparsas, poderão contituir dentro em breve,
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fontes abundantes de matérias-primas oleaginosas, como o chamado “coqueiro-da-praia” e a mamoneria. O amendoim e a soja,
quando se utilizarem na região mais técnicos de sistemas de
agricultura, serão evidentemente das primeiras plantas a tomar
parte no cultivo das boas terras.
Nos solos duros do sertão, extensos e pobres, atualmente
quase desnudos e de pequeno valor econômico, poderão cultivar-se as plantas xerófilas fornecedoras de sementes oleaginosas. Este é o modo inteligente de valorizar essas terras e de dar
ao homem maiores recursos de subsistência.
É conhecida a escassez de matérias gordurosas para fins
alimentares no Nordeste. Na região das secas, quando predominava a atividade econômica da criação de gado e a população
era pequena, a produção de manteiga de garrafa (que não aparece nas estatísticas) cobria as necessidades das classes mais favorecidas. Hoje, todavia, é absolutamente escassa. A manteiga
comum se produz em quantidades muito limitadas.
Indústrias que possuem condições de prosperidade, em vista da demanda acentuada e dos preços de venda compensadores,
serão a de margarina (substituta de manteiga) e a de “composto”
(substituto de banha), com base em matérias gordas de origem
vegetal. São elas em grande parte dependentes da hidrogenação
de óleos.
Provavelmente os lucros na hidrogenação de óleos para
fins alimentícios serão maiores que os na hidrogenação de óleos
para saboarias. Mas os resultados menores serão compensados
no balanço geral quando as duas fabricações se processarem no
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mesmo estabelecimento. Por isso, afigura-se de justiça não obrigar os estabelecimentos financiados a extrair e hidrogenar exclusivamente óleos para saboaria. De outra parte, convém atender às necessidades da população no que diz respeito a gorduras
alimentares.
Existe um mercado regional com grande capacidade
absorvedora de gorduras alimentícias e de sebo para saboaria.
Estimando que os Estados do Nordeste produzam por ano
30.000 toneladas de sabões (cerca de 12% da produção brasileira), e admitindo que em cada quilo de sabão deveriam entrar em
média 200 g de sebo, verificamos que as necessidades potenciais
de sebo para saboaria são regionalmente da ordem de 6.000 t.
Nos grandes mercados do Distrito Federal e Estado de
São Paulo há escassez acentuada de sebo. Estes mercados absorveriam substanciais quantidades do produto nordestino, que
se venha a fabricar, se os preços competirem com a mercadoria
de origem animal do Rio Grande do Sul.
As perspectivas da indústria de óleos e gorduras no Nordeste são amplas, mas importa que esta atividade tenha como
base um lastro de boa técnica e segura organização do trabalho.
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O Ciclo Solar e as Secas do Nordeste
(Comunicação prévia ao IV Congresso Latino-Americano de
Astronomia, S. Física do Globo)
R. ARGENTIERE
Físico, Eng.° de Minas

Barbaramente estéreis; maravilhosamente exuberante…
Eis como Euclides da Cunha classifica em contradição dialética,
as terras do Nordeste. De um lado, secas periódicas terríveis, de
outro lado, chuvas diluvianas.
O drama mais terrível do Nordeste brasileiro é a ocorrência de secas periódicas. Não se deve confundir esta periodicidade de secas com estiagem. São problemas e termos diferentes.
Por exemplo, a W e E do Rio Grande do Norte, Paraíba e centro
de SW do Ceará, as chuvas, escassas ao longo do ano, concentram-se no período do verão, seguindo-se logo depois um período do verão, seguindo-se logo no período seco e rigoroso. É a
estiagem. A seca é um período que se verifica quando as chuvas
não caem no período costumeiro, no chamado “semestre de verão”, ocasionando o prolongamento da estiagem no princípio do
ano, seguida de estiagem habitual no restante do período, tendo
como resultado final um ano sem chuvas, o que se pode repetir,
sem interrupção, por um, dois ou mais anos. É a seca.
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TRADIÇÕES POPULARES
A seca, para o povo Nordestino, representa a tragédia, o
destino e a mais cruel prova de sua vida. Porque, quando ela
sobrevém, tem de abandonar suas terras ou sobre elas morrer,
sedento e faminto.
Para este povo é de grande importância saber se vai ou não
haver secas. Todo o seu ciclo vital depende deste conhecimento
antecipado. Assim, todos os anos, em épocas certas, procuram
consultar sua imensa tradição popular, a falta da palavra oficial
da Ciência, para fazer um prognóstico. Euclides da Cunha (1) e
Câmara Cascudo (2) recolheram várias tradições populares que
procuram adivinhar o futuro de eventos meteorológicos.
A sabedoria popular reza que quando as chuvas não chegam até o dia 19 de março (dia de S. José), elas não mais virão,
começando, então, a seca. Outra tradição muito difundida no
Nordeste é colocar ao relento 6 pedrinhas de sal no dia 12 de
dezembro (dia de Santa Luzia). Se amanhecem intactas, pressagiam secas, se levemente hidratadas, é certa a chuva em janeiro.
Esta última observação nada tem de misteriosa, pois, baseia-se
no teor de umidade da atmosfera. Existem ainda, outras observações interessantes cujo estudo científico não foi executado,
mas que não deixa de ter fundamento centenários: se as formigas de roça abrem formigueiro nas baixas de e leitos dos rios, é
certa a seca. Se o juazeiro (Zizyphus joazeiro, Mart.), a oiticica
(Phlegarina umbrossima), a carnaúba (Copernicia cerifiera,
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Mart.) florescem cedo, é sinal de inverno – queda abundante de
chuvas.
Todas estas tradições têm bases em observações da natureza, apesar de sua aparente ingenuidade popular. Mas, os resultados são certos. Tivemos ocasião de observar a exatidão de muitos destas observações durante vários períodos que antecederam
as secas. A verdade é que o Nordestino, por estas e outras observações, sabe, por antecipação – às vezes, melhor do que o
homem de ciência – quando está para chegar a seca.

ESTATÍSTICA DAS SECAS
As pesquisas efetuadas por Euclides da Cunha (3), Mons.
Severino de Figueiredo (4), Felipe Guerra (5) Guimarães Duque
(6), Tavares de Lyra (7) e IBGE (8), mostram que as secas são
tão antigas quão historicamente é antigo o Brasil. A nossa terra
foi descoberta em um período de seca. As datas pode ser alinhadas da seguinte forma:
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Ao todo, o Nordeste registrou, desde 1500 a 1958, 102
anos de secas. Estando o Brasil descoberto há 466 anos, o Nordeste ficou livre das secas um período de 364 anos, isto é, pouco
menos de 24% do período o Nordeste esteve às voltas com a
catástrofe das secas. No século XVIII, as secas estiveram presentes durante 35 anos, isto é, 35% do período. E, no século
XIX, também 35 anos, isto é, 35% do período.
Quanta perda de tempo, de vidas humanas, de bens matérias e sociais representaram estes períodos!… Como não se prestar atenção a um fenômeno que constitui para uma parte da população brasileira um verdadeiro flagelo?
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POLÍGONO DAS SECAS
Os períodos de secas afetam parte ou o todo do N do Estado de Minas Gerais, dos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, e parte do Maranhão, formando um imenso polígono – o chamado
polígono das secas. A fronteira N deste polígono é o Piauí. Por
isso, o povo do Nordeste, diz que quando a seca entra no Piauí, é
sinal de que se estenderá para os outros Estados. Ou, vice-versa,
quando as chuvas chegam ao Piauí, é sinal de que não haverá
seca naquele ano.

AS SECAS SÃO ANTIGAS
Existem várias explicações sobre a origem destes períodos
secos. Entretanto, não se identificaram até hoje, à luz da Ciência, as canas destas secas periódicas no Nordeste brasileiro. O
fenômeno não é só brasileiro afetando uma parte do continente
africano, asiático e até alguns países europeus. As secas derrubaram civilizações no decorrer de períodos históricos.
Segundo o geólogo e petrógrafo Djalma Guimarães (9), o
fenômeno da seca é muito velho no Brasil. Segundo a sua reconstituição, a história geológica do Brasil foi uma sucessão de
períodos desérticos e frios. Por exemplo, durante todo o cambriano, o continente Arqui-Brasil foi um verdadeiro deserto. De
acordo com os estudos de Oliveira e Leonardos (10), no fim do
204

www.colecaomossoroense.org.br
permeano já era desértica toda a bacia do antigo São Francisco.
A situação parece não ter se modificado muito. Como sabermos,
as áreas mais secas atuais do polígono estão no sertão da Borborema entre os Estados da Paraíba, entre a Bahia e Pernambuco.
No vale do São Francisco destacam-se, pela diminuta precipitação, as áreas em torno das cidades de Juazeiro, Petrolina, Cabrobró e Petrolândia. Na Paraíba, as áreas em torno de Cabaceiras, consideradas o pólo seco do Nordeste brasileiro.
Para explicar esta sucessão de períodos desérticos e glaciais, Guimarães socorre-se da hipótese de Wegener sobre a migração do pólo e, em conseqüência, por translações continentais
parciais que modificaram a geografia do planeta. Conquanto esta
hipótese seja motivo de controvérsia entre geólogos e geofísico,
o fato é que a paleoclimatologia confirma estas variações de
clima do passado.
As causas das flutuações climáticas foram resumidas nos
seguintes itens (11):
a) causas terrestres – O calor próprio da Terra, cuja fonte
seria a radioatividade interna. Este calor seria a causa do clima
normalmente quente, de Terra, enquanto os períodos de formação das montanhas, que precederam aos períodos glaciais, corresponderiam aos períodos de resfriamento.
b) teor de CO2 da atmosfera cujas variações modificariam
o poder absorvente da atmosfera, em face da radiação solar (hipótese de S. Arrhenius);
c) as erupções vulcânicas que projetam grandes quantidades de cinzas na atmosfera, interceptam a radiação solar. Estas
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erupções parecem produzir-se de maneira paroxística durante os
períodos de orogênese;
d) a deriva de continentes, de acordo com Wegener; por
uma deriva de conjunto da crosta cristalina superficial em relação à massa do globo, conforme Colberg, Bestrand, Eddington;
por um deslocamento angular da massa inteira do globo em relação ao seu eixo de rotação, segundo Kelvin, Darwin, Schiapparei e Rudzki;
a) causas extraterrestres: a) Milankovitch tentou explicar
por fatos puramente astronômicos a variação dos elementos da
órbita terrestre em torno do Sol. A posição ligeiramente inclinada do eixo de rotação da Terra – 23° 27’ –sobre o plano da eclipica – plano de rotação da Terra em torno do Sol – e a rotação
diurna da Terra sobre si mesma são as razões pelas quais a quantidade de energia que chega a cada instante do Sol experimenta
uma variação anual e uma variação diurna que se traduz por
variações do mesmo período na maioria dos elementos climatológicos na superfície do globo. A forma esférica da Terra tem
por conseqüência que o ângulo de incidência do fluxo de energia
solar varie com a latitude. A energia recebida por unidade de
superfície horizontal varia com este ângulo de incidência, portanto, máxima no equador e nula nos pólos. A Terra está envolvida por uma atmosfera que absorve, reflete e difunde uma parte
da energia solar incidente. O poder absorvente da atmosfera
experimenta variações devidas, notadamente, às poeiras das
erupções vulcânicas. Por outro lado, a energia solar experimenta
flutuações acidentais e periódicas (ciclo solar), sobretudo no
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domínio dos pequenos comprimentos de ondas (utravioletas). O
plano de equador não está fixo; desloca-se lentamente, no sentido retrógrado, de maneira que o ponto vernal ou nó equatorial
desloca-se também da mesma forma. A precessão dos equinócios é essa deslocação do ponto vernal em sentido retrogrado.
Foi Hiparco, o primeiro astrônomo que observou este fato e confirmado, muitos séculos depois, por Newton, que mostrou, de
forma matemática, que é devido à atração do Sol sobre a dilatação equatorial terrestre e não existiria para uma Terra, perfeitamente esférica e homogênea. Hoje, o Pólo Norte está perto da
Estrela Polar, a Ursa Menor, a cerca de 1.°; irá aproximando-se
até o ano 2605, ficando então a 36’ desta estrela; depois, começará a afastar-se. No fim de 16.000 anos estará perto da mais
brilhante estrela da Lira, Vega. Esta estrela, hoje a 51° do Pólo,
distará, então, de 5 apenas. No fim de 27.000 anos, o Pólo se
aproximará de novo da posição atual. Segundo Milankovitch, a
combinação de diversos períodos próprios da variação destes
elementos (excetricidade da elipse, 96.600 anos; a inclinação do
plano da eclíptica, 69.000 anos; a precessão dos equinócios, de
16.000 a 27.000 anos) seriam suficientes para explicar todos os
períodos glaciais; b) a densidade da matéria interestela apresentaria zonas de acumulação (nuvens interestelares) daí a absorção
da radiação solar e o resfriamento e as zonas normalmente rarefeitas e um clima normalmente suave; c) a variação de intensidade da radiação solar foi também proposta. O bem conhecido
ciclo undecenal teria alguma influência, pois, o Sol constituiria
uma estrela variável de longo período de oscilação.
207

www.colecaomossoroense.org.br

A PALEOCLIMATOLOGIA
Todos estes tópicos são controvertidos, porque a Ciência
atual não dispõe ainda de elementos suficientes para fazer uma
triagem individual a responsabilizar este ou aquele fator na produção de secas ou de períodos glaciais. Talvez todos façam parte
de um processo integrado. O fato é que existem variações de
clima, variações estas seculares e milenares e que fazem parte de
hipótese as mais variadas, conquanto a sua realidade esteja fora
de dúvida.
As variações que caracterizam os períodos geológicos no
decurso das idades e cujos períodos glaciais são os aspectos
mais conhecidos (as idades mais quentes são as menos conhecidas, paradoxalmente) são ainda enigmáticas e fazem parte de
uma ciência particular, denominada paleoclimatologia, cujo
objetivo é uma interpretação coordenada dos testemunhos climáticos experimentados pela crosta terrestre no decorrer dos tempos geológicos.

O CICLO UNDECENAL
A partir da segunda metade do século XIX, alguns astrônomos tentaram explicar os períodos secos, úmidos e glaciais
através do ciclo undecenal de manchas solares. Euclides da Cunha em “Os Sertões” cita o fato de que, no século passado, o
barão de Capanema procurando explicar o fenômeno das secas,
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tentou ligar, através das especulações de Herschel, o aparecimento undecenal das manchas solares com as secas. Como que
antevendo que este mecanismo não seria suficiente para explicar
o fenômeno, concluiu: “Falhou neste ponto, em que pese à sua
forma atraentissima, a teoria planeada: raramente coincidem as
datas do paroxímos estival, no norte, com as daquele”.
Reexaminemos a questão, sob o ângulo moderno, isto é,
com organização estatística da atividade solar em Número Relativo de Wolf n – valor determinado pelo Observatório de Zurich
– de 1749 a 1965 e os períodos de secas. Não levaremos em
consideração os períodos de 1500 a 1749 porque se tratam de
valores empíricos determinados pelo antigo Observatório de
Paris.
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Chegamos, então, a primeira conclusão: os períodos de secas que coincidem com a máxima solar são mínimos – o I acima
de 1.0. A predominância está entre os símbolos 0.2, e 0.6. A
maioria dos períodos de secas coincidem de um lado e de outro
do ramo da curva.
Um exame superficial do gráfico mostra que só houve correspondência do ciclo undecenal de atividade solar com as secas
que nos seguintes períodos:
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Temos, portanto, 7 períodos de coincidência do ciclo undecenal de atividade solar com as secas, contra 64 períodos de
secas que não correspondem ao ciclo de 11 anos. É interessante
observar que somente 2 peacks correspondem ao I = 1,0, enquanto os outros correspondem a I que vão desde 0.4 a 0.8.
Estas expressões aritméticas têm algum significado? É claro que tem. A primeira conseqüência que tiramos destas simples
observações aritméticas é que as manchas solares do ciclo undecenal não podem ser responsabilizadas pelas secas. Portanto,
Euclides da Cunha, na sua visão aristicocientífica tinha razão em
efetuar esta causa.
A segunda conclusão é de que o Sol é uma estrela variável
de longo período. Observamos mais uma vez o diagrama. Verificamos que nas máximas existem períodos de 7, 8, 10, 11, 12,
14 e 17 anos, sendo que predominam períodos de 9, 10 e 11
anos, subseqüentemente, períodos na ordem inversa, de 12, 14,
17 e 7 anos. Nos mínimos existem períodos de 9, 10, 11, 12 e 13
anos, sendo que predominam os períodos de 11 a 10 anos e, sub214
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seqüentemente, os períodos de 12, 2 e 9 anos. O intervalo de
freqüência (IF) das secas é de 2, 3, 6 anos e, subseqüentemente,
4, 5, 7, 8, 11, 9, 14, 19 e 59 anos.
Abetti (12) observou que a passagem do mínimo ao máximo é mais rápida do que da máxima para o mínimo. De fato, da
média dos ciclos até agora observados deduz-se que a diferença
de tempo, entre o máximo e o mínimo é decerca de 6,5 anos,
enquanto do mínimo ao máximo seguinte é somente de 4,5 anos.
Observações baseadas no estudo dos campos magnéticos
das manchas solares, fazem supor que o ciclo solar completo
seja de duração de 22 ou 23 anos, talvez mais do que 11 anos, e
que a diferença de intensidade dos ciclos provenham
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da superposição ao período undencenal de outros mais breves ou
compridos períodos. Schuster já discutiu há anos uma série de
ciclos co análises harmônicas, obtendo pelo menos 4 períodos
superpontos. Oppenheim, com o mesmo método, estabeleceu 2
ciclos: um de 11,25 anos e um super-período de 450 anos, com a
combinação dos quais conseguiu representar os números relativos de Wolf.
Waldmeier construiu uma série de curvas nas quais fazia
coincidir o máximo de todos os ciclos, observando que o andamento da curva de freqüência das manchas é geralmente determinado pelo número máximo relativo mensal de um dado ciclo
(RM). Descobriu, assim, que o tempo de ascensão do mínimo
para o máximo (T) pode ser representado, nos ciclos pares, por:
log RM = 2,69 – 0,17 T
e para os ciclos impares por:
log RM = 2,48 – 0,10 T
isto é, o número de anos T diminui com o crescimento da intensidade do máximo. Esta observação é importante, porque, quando se conhece o princípio e o primeiro andamento de um ciclo
undecenal, torna-se possível prever alguns anos antes e época do
máximo e do mínimo. As previsões para longo tempo ainda não
podem ser feita, porque não se conhece a lei que governa a seqüência dos ciclos altos e baixos. Parece que os valores RM em
um período de 7 ciclos aumentam e diminuem. Um máximo de
RM foi observado em 1778, 1860, 1937, 1947, 1957. Parece ain217
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da que estas oscilações de longo período, revelam-se também na
distribuição das manchas nos hemisférios boreal e austral.
Em síntese, o verdadeiro andamento da atividade solar é
mais irregular das que resultam das medidas mensais e anuais,
como provam as observações regulares. Ao lado de um número
relativo muito alto podemos encontrar um outro muito baixo.
Estas variações podem durar alguns dias ou meses, porém, não
apresentam qualquer regularidade ou periodicidade.
Esta análise foi realizada com o objetivo de mostrar que
não existe possibilidade teórica de se ligar o fenômeno das secas
o das manchas solares do período undecenal.

DURAÇÃO DAS SECAS
Um dos fenômenos menos explicado é a duração das secas. Desde a descoberta do Brasil têm-se registrado alguns períodos de secas que se prolongam por um ou mais anos. Este fato
já foi notado na Tabela II. Neste ponto reside um dos problemas
mais interessantes do vasto campo solar.

INTERVALO DE FREQÜÊNCIA
Observemos a tabela II. A idéia da construção desta tabela
partiu da aplicação da curva de luz standard de Harvard. Com a
construção desta tabela em Dias Julianos salta à vista a periodi218
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cidade das secas. Verificamos, em primeiro lugar, a constância
do período 730,50 D.J. nos vários ciclos. Logo a seguir, o período 1095,75 D.J. Entretanto, o mais notável neste período é a
combinação de vários ciclos (duração das secas) para terminar o
período de 1095,75 D.J. Caracteriza-se, logo em seguida, o período 1461,00 D.J. com seus períodos combinados; 1827,00 e
1826,25; 2191,50; 2556,75; 2922,00; 3287 e 3286,25; 3652,25;
4017,75 e 4016,75; 5113,50; 6574,00; 6929,75; 13159,00;
13524,25; 14234,75; 14965,25; e o misterioso período de
21549,75. Portanto, temos os seguintes IF em DJ:
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Observando-se os problemas estatísticos temos, pois, ponto médio: de 1500 a 1958 = 11.687,50 d; de 1749 a 1958 =
3.469,50 d;
A distribuição por freqüência é: de 1500 a 1958 = 1.660,25
d; de 1749 a 1958 = 273,91 d.
A freqüência dos ciclos é: de 1500 a 1958 = 1.038,05 d; e
1749 a 1958 = 173,00 d.
Pelo processo da curva de luz standard: = 365,2.
Distribuição dos ciclos: = 1.734,91; dividido pelo número
dos ciclos = 1.095,73 d.
A primeira lição que se pode extrair destas tabelas é a de
que as seca não defluem de oscilações da Terra em torno do Sol.
A persistência dos fenômenos de seca de um ano para outro
mostra que esta causa também deve ser abandonada, pelo menos
no que se refere àqueles fenômenos. Sabemos que através dos
dias julianos torna-se possível calcular a posição do Sol na ecli220
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pita em toda a época do ano, e assim encontrar também a posição da Terra. Nenhum destes cálculos mostra a inobservância da
Terra pelas leis da mecânica celeste. Portanto, a origem do problema deve ser procurado na relação atividade solar/atmosfera
terrestre.
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CORRELAÇÕES SOLARES/ATMOSFERA
TERRESTRE
Além dos efeitos dos períodos undecenais, suficientemente
conhecidos, em relação ao globo e a atmosfera terrestre, existem
outros fatores solares que agora estão sendo descobertos. A investigação do comportamento do Sol – a heliofísica, propriamente dita – começou há poucos anos. A atividade solar e suas
repercussões na atmosfera terrestre é uma ciência relativamente
nova, que agora está na fase de acumulação de dados. Os efeitos
de certas atividades solares estão sendo correlacionadas pela
observação sistemática.
As pesquisas executadas por sondas, satélites artificiais,
foguetes, observações espectrais, de rádio, por índices de raios
cósmicos, por índices de atividades geomagnéticas mostram que
existem repercussões imediatas e remotas na ionosfera terrestre
com certos tipos de emissões solares, por exemplo, a emissão de
flares solares com associação de efeitos ionosféricos.
Como se sabe, as pesquisas mostraram a existência de camadas ionosféricas com a denominação de E. F1, F2 e D. Lembremos, por exemplo, que considerando uma média de dias de
concentração eletrônica da região F2 tendo em vista caracterizar
seu comportamento médio, é possível deduzir, imediatamente,
que os dados mensais obtidos por uma estação ionosférica experimenta flutuação análogas aquelas do número de manchas solares. É possível, assim, obter-se períodos variáveis de atividades
solares e, finalmente, o período undecenal. Esta relação entre os
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fenômenos ionosférico e solares – não nitidamente definidos sob
o ponto de vista físico – está suficientemente conhecido para
permitir efetuar previsões alguns meses antes. A variação do
número de manchas observadas há pouco mais de 200 anos,
pode ser predita pelo cálculo (13). Associando-se os resultados
ionosféricos obtidos nestes últimos 25 anos, é possível encontrar-se correlações muitas boas para prevêr o comportamento
futuro da região F2, em relação à futura atividade solar. Tornouse, agora rotina a observação de flares solares serem correlacionados com súbitos distúrbios ionosféricos (SID), distúrbios graduais ionosféricos (GID), fedeouts de ondas curtas (SWF), elevação de baixa freqüência atmosférica (SEA) e crescimento da
absorção cósmica (SCNA) e assim por diante.
Pouca coisa se pode dizer do Nordeste em relação à ionosfera em períodos de seca. A sonda ionosferica que começou a
funcionar em Natal, em 1957, só conseguiu obter o registro de
um período de secas, o de 1958. Não tendo registro de períodos
anteriores, é difícil fazer-se uma análise correlativa e o comportamento da ionosfera durante estes períodos. A reconstituição
poderá ser feita através de interpolação com outras estações situadas na mesma latitude geomagnética. Escapa, entretanto, do
âmbito sumarizado deste trabalho.
Dentro de algum tempo, com a acumulação de dados, será
possível predizer, através da sondagem da ionosfera relacionada
com a atividade solar, o próximo ciclo solar de secas no Nordeste.
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ASPECTOS METEOROLÓGICOS
Os aspectos meteorológicos das secas já foram estudados
por numerosos pesquisadores, desde os tradicionais trabalho de
Derby (14) até os mais modernos de Ferraz (15) e Serra (16).
Segundo Serra, as chuvas do Nordeste brasileiro são produzidas
pelos deslocamentos do doldrum; estes últimos dependem, porém, estritamente das oscilações da frente polar sul-americana.
Quando o doldrum é expulso do movimento do Sul para Norte,
da frente polar sul-americana as chuvas cessam no interior do
Nordeste tradicional.
Um outro exemplo; no litoral do Rio Grande do Norte e da
Paraíba situa-se a faixa úmida e mais próspera destes dois Estados. Neste trecho, os quantitativos pluviais anuais, oscilam entre
800 e mais de 1.500 mm, decrescendo do litoral para o interior.
Estas chuvas são causadas pelo avanço da Massa equatorial
Atlântica sobre o continente no outono, aprofundando-se na região durante o período de inverno. Nesta época predominam os
alísios de E que acarretam as chuvas. Estas ocorrem mais intensas no outono e prolongam-se no inverno. Ao contrário do que
acontece no interior, o período de estiagem ocorre no semestre
do verão. A estação chuvosa começa em fevereiro e segue até
julho, alcançando o máximo no outono – mês de abril – e continuando ainda intensa nos meses de inverno. A estiagem estendese de agosto a janeiro, acentuada no trimestre da primavera –
pois, novembro costuma ser o mês mais seco (17).
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Entretanto, existem numerosos fatores a serem estudados.
Sabemos, por exemplo, que o fator que provoca as complicações
mais importantes é o aquecimento ou o resfriamento da superfície dos continentes. O ar próximo do solo é relativamente frio
no inverno e quente no verão; no primeiro caso, o excesso de
densidade deste ar tende a criar um anticiclone térmico ou anticiclone frio, localizado nas baixas camadas e no segundo caso o
déficit de densidade tende a criar uma depressão térmica ou depressão quente nas baixas camadas.
A observação mostra que a abundância das condensações
nas correntes ascendentes que se resfriam subindo à atmosfera
decrescem do equador aos pólos. Mas, a influência da situação
geográfica se faz sentir profundamente, mais do que a temperatura.
Quando uma corrente de ar chega do mar sobre uma praia
mais ou menos acidentada, o seu movimento é freado pelo atrito
com o solo, aparecendo assim à turbulência a qual pode superpor a convecção térmica quando o solo estiver superaquecido. É
a origem das nuvens mais ou menos cumuliformes que ocorrem
nas proximidades das costas. A presença de uma superfície de
água tende ao contrário fazer desaparecer a convecção térmica –
sob a ação dos raios solares, uma superfície de água se aquece
menos do que a terra circunvizinha – observando-se, às vezes,
camadas nublosas limitadas pela corrente de um rio.
É assim que a umidade sendo trazida, sobretudo, pelos
ventos provenientes dos mares, chaga muito reduzida em regiões
distantes das costas, nas quais vastas áreas são áridas. Por outra
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parte, a chuva forma-se nas regiões da atmosfera onde sobrevém
correntes ascendentes provocadas pelos movimentos ciclônicos
ou pelo aquecimento do solo, isto é, pela troposfera.
Nas regiões equatoriais os ventos são geralmente muito
fracos e a forte radiação recebida pelo solo o aquece e aí se produzem correntes ascendentes que, aspirando o ar úmido, originam, ao se resfriar em sua ascensão, chuvas abundantes; a variação no curso do ano tende a apresentar, como a radiação, duas
máximas e duas mínimas, mas em muitos pontos o regime dos
ventos, dependente da situação geográfica, imprime uma variação diferente. Além disso, os ventos alísios que se elevam, infletem para o equador, e produzem fortes chuvas, porém, a variação do decurso do ano tende a se acentuar.
Entretanto, este mecanismo fica truncado nos períodos de
secas, no interior do Polígono. O fato de maior importância nestes períodos é a presença de nuvens cumuliformes durante o dia,
sem que se registre um amadurecimento das mesmas e sua conseqüente transformação em cúmulus-nimbus.

MICROFÍSICA DAS NUVENS
Agora, chegamos, realmente, ao núcleo da questão. O período de seca não é, como se pensa, como um céu abrasador e
límpido. Não. Há massas nublosas, onde predominam cúmulos,
que se deslocam horizontalmente com muito pouca velocidade.
As investigações não nos deram até agora o teor de umidade
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destas nuvens nem a sua densidade. O fato é que, por sua natureza, não conseguem amadurecer nem adensar-se. Com a semeadura artificial, depois de convenientemente preparadas, tornamse aptas à produção de precipitações, como demonstraram numerosas experiências feitas em várias partes do Polígono.
Então, impõe-se uma conclusão: um fator de ordem física
impede o amadurecimento destas nuvens nos chamados invernos. E este fator é periódico de acordo com os períodos apontados na Tabela. E este fator origina-se de um ciclo de atividade
solar.

RESUMO
Em resumo, podemos sintetizar, concluindo:
1) Apenas um ciclo restrito está ligado às manchas solares;
2) As estatísticas mostram que os ciclos de secas estão ligados a um andamento geral da atividade solar;
3) A atividade solar tem influência na microfísica das nuvens.
4) A importância destes estudos é inegável e afeta a vida
de cerca de 25% da população do Brasil. Faz-se mister fundar,
por exemplo, em Natal, o Instituto das Secas com o fim de coordenar os programas de estudos, fazer a previsão e planejar os
meios técnicos de combate às secas.
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Num artigo anterior o autor considerou
a possibilidade de cultivar o sorgo no
sertão semi-árido do Nordeste do Brasil
como uma sebe viva contra a seca.
“Rainfall Reliability and Agriculture in
the Semi-arid Tropics: The case of the
Jaguaribe River Basin, Ceará, Northeast
Brazil”, in Spatial Aspects of Development, ed. by S. S. Hoyle (Chichester,
England, Jonh Wiley & Sons, 1974), pp.
115/28. O artigo presente é uma continuação dessa investigação dos caprichos
da secas e como se pode lidar com ela.
As perguntas propostas têm a ver com
os problemas da periodicidade desses
anos secos. O Dr. Rose é professor assistente de Ciências da Terra e Ambiental em Queens College of the City University of New York. Sua tese de doutorado diz respeito a dados pluviométricos
de confiança na bacia do rio Jaguaribe,
Estado do Ceará.
Tradução de Joaquim Franca.
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A Ocorrência de anos secos
no Ceará, nordeste do Brasil
NEWTON ROSE

1. ANÁLISE ESPECTRAL DA PRECIPITAÇÃO
ANUAL EM FORTALEZA-PARANGABA,
CEARÁ
A procura da “periodicidade oculta” em dados de série de
tempo tem uma longa história que foi resumida por Granger1. A
mais famosa busca dessa periodicidade é, provavelmente, a análise dos preços anuais do trigo na Europa ocidental de 1500 a
1869, levada a cabo por Beveridge2. As análises de periodogramas que Beveridge usou eram pouco satisfatórias, uma vez que
muitos dos seus números máximos que foram encontrados provaram não ser significativos. Estatísticas matemáticas modernas
possuem um instrumento de análise de mais confiabilidade para
identificar os componentes de uma série de tempo. Este método
é conhecido como análise do poder do espectro em si, o autor
voltará à série de tempo que será submetida à análise.
1

C. W. J. Granger, associado à M. Hatanaka, Spectral Analysis of Economic
Time Series (Princeton, N. J.: Princenton University Press, 1964), pp. 4/9.
2
Ibidem, p. 21.
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1.1 A base de dados
A análise espectral requer uma longa série de dados para
que os resultados se tornem significativos. Será mostrado, resumidamente, que a magnitude dos dados usados constituem uma
amostra da qual o verdadeiro espectro é estimado. Embora espectros grosseiros tenham sido estimados em escassos 80 pontos
de dados, não é desejável calcular um espectro com menos de
cerca de 100 pontos3.
A série pluviométrica a ser analisada neste capítulo é a da
estação costeira em Fortaleza-Parangaba que cobre o período de
1849-1967. A estação de Fortaleza transferiu-se para Parangaba
(a 12 quilômetros de distância) nos princípios deste século. A
fim de se ter uma série suficientemente longa para se fazer estimativas espectrais, todavia, o autor tratará as duas séries de dados como se elas fossem obtidas da mesma estação. Os dados
disponíveis da estação de Fortaleza abrangem o período de
1849-1920 e os da de Parangaba, 1921-19674. A média de 119
3

Ibid, p. 61.
Bol. Geogr, Rio de Janeiro, 35(253): 119-136, abr./jun., 1977
4
Dados para Fortaleza. 1849-1920, são de: H. Helm Clayton, World Weather
Records, Smithsonian Miscellaneous, primeira impressão (Washington, D.C:
Smithsonian Institution, 1944), LXXIX, 1104/5. Para Parangabam 19211930, os dados são de: H. Helm Clayton, World Weather Records, Smithsonian Miscellaneous Collection, primeira impressão (Washington DC: Smithsonian Institution, 1944), IXXX, 550. Para Parangaba, 1931-1967, os dados
são do serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura, com relatado
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anos desta série composta é 1.408 milímetros e o desvio padrão
é 504,0 milímitros5.
Em acréscimo a essa longa série de dados, o método estatístico a ser usado requer que os dados sejam permanentes. No
seu sentido mais óbvio, este requer que a média da série seja
sem desvios. Em outras palavras, a média da precipitação anual
não deve ter aumentado ou diminuído no período registrado. Por
inspeção visual do diagrama da precipitação anual versus tempo
(figura 1), os dados de Fortaleza-Parangaba parecem ser em
desvios, e a estacionaridade da média é satisfeita6. A série de
números relativos de manchas solares (a ser usada mais adiante
neste trabalho) parece também ser estacionária7.
em: Charles G. Markam, Climatological Aspects of Drought in Northeastern
Brazil, dissertação Ph.D. (Berkeley: University of Califórnia, 1967), p. 246
(dados para 1931-1964); e IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, não 27 (Rio
de Janeiro, 1966), p. 26 (dados para 1965); ano 28 (Rio de Janeiro, 1968), p.
28 (dados para 1967).
5
Com exceção de diversos lugares no interior com índices elevados a precipitação anual em Fortaleza-Parangaba é maior do que a recebida no interior
do Estado. Não obstante, Fortaleza-Parangaba está incluída na caatinga relativamente seca, categoria do esquema de zonação natural do Nordeste do
Brasil; para mais detalhes veja: Banco do Nordeste do Brasil, O Nordeste e as
Lavouras Xerófilas (Fortaleza, Ceará, 1964), pp. 73-86. Além disso, a estação
em Fortaleza-Parangaba está sujeita às secas que também afligem o interior
do Estado.
6
Por esta razão a série de dados não foi submetida a supressão do desvio
antes da análise espectral (a programação do computador usada na análise
contém uma rotina de eliminação do desvio de mínimo-quadrado opcional).
7
Granger, Spectral Analysis, p. 64.
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1.2 O método estatístico
A análise do poder do espectro é, essencialmente, uma extensão ou generalização da análise de Fourier. Esta técnica tem
sido muito usada na análise de dados periódicos. Para a análise
em questão, supõe-se ser a série de precipitação uma amostra
única de um processo de causação particular. Ao analisar uma
série de tempo estima-se as propriedades do processo básico do
exemplo dado8. Permanece a tarefa do pesquisador de tentar
prestar contas do processo de causação.
Os cálculos neste capitulo foram feitos usando-se o programa de computação BDMO2T (“Autocovariância e Análise
do Poder do Espectro”). O esquema computacional consiste essencialmente do cálculo da função da covariância, o qual, por
sua vez, é transformado ao se usar uma função co-seno. O espectro resultante é um diagrama que mostra a amplitude ou “poder” sobre o domínio da freqüência, sendo esta a recíproca do
período. É importante notar que a análise espectral estuda a série
de tempo sobre o domínio da freqüência. Sobre a folha impressa
do computador aparecerão freqüencias importantes, assim como
máximos acentuados no espectro estimado9.

8
9

Ibid.., p. 25.
Granger, Spectral Analysis, p. 35.
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1.3 A análise
O primeiro passo em qualquer análise de série de tempo é
plotar os dados em comparação com o tempo ou apresentar as
séries no domínio do tempo. Isto foi feito para a precipitação
anual em Fortaleza-Parangaba para os anos de 1849-1967 e pode
ser encontrado na figura 1. Se existe qualquer ciclo nesta série,
certamente não se torna evidente por inspeção.
As estimativas espectrais dos registros de 119 anos de Fortaleza-Parangaba são apresentados na figura 2. O gráfico é um
arranjo resultante de quatro estimativas individuais. Cada uma
das estimativas foi feita usando intervalos de diferentes valores
(12, 16, 24 e 32 anos),10 e as quatro estimativas espectrais foram, então, plotadas no gráfico11. O uso desses intervalos diferentes permite melhor definição dos máximos do espectro estimado do que se uma estimativa fosse tentada de um número de
intervalos em separado.
10

O número de intervalos usados pode ser imaginado com o número de faixas de freqüência para as quais o espectro é estimado (Granger, Spectral
Analysis, p. 61). Não há regra geral quando à qualidade de intervalos que
deve ser usada, mas as estimativas menos desviadas são feitas quando o número de intervalos não é tão grande nem tão pequeno. Granger sugere que
para um pequeno número de pontos de dados como este registro de 119 anos
requer, o número de intervalos deve ser da ordem de n/5 ou n/6.
11
Falando estritamente, os pontos estimados no gráfico (figuras 2, 3 e 4) não
devem ser ligados por linhas retas. A conexão dos pontos, entretanto, é feita,
amiúde, com propósitos de clareza e interpolação. Esta prática foi seguida
nos três gráficos e nas figuras 6, 7 e 8.
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Há três freqüências importantes na série de precipitação
anual da estação de Fortaleza-Parangaba, mas uma freqüência
correspondente a um período de 11 anos não é uma delas. Essas
freqüências importantes estão inseridas em períodos entre 2,2 e
2,4 anos, 3,5 e 4,6 anos e 12,8 e 16,1 anos. De acordo com
Landsberg, Mitchell e Crutcher12, um teste de importância foi
feito para o ponto de maior amplitude em cada uma das três freqüências importantes. Em cada caso o teste foi feito naquela
operação que usava o número máximo de intervalos (32). Ao
nível de 95% por cento qui-quadrada, a discrepância relativa
associada a cada uma dos máximos demonstrou ser significativa.
O autor julgou pudesse ser elucidativo suprimir dos dados:
(1) os ciclos de 2,2 a 2,4 anos; e (2) tanto os ciclos de 2,2 a 2,4
como de 3,5 a 4,6 anos. Por este meio pode ser obtida uma resolução melhor dos ciclos ou ciclos remanescentes.
Ao suprimir o ciclo de 2,2 a 2,4 anos, foi admitida uma
média de mudança de dois anos da série de dados originais (Xt).
A nova série formada (Yt) foi, então, submetida à análise espectral. Para todos efeitos, a técnica de avaliação da média transferiu o máximo entre 2,2 e 2,4 anos. A estimativa espectral na
nova série (Yt) apresenta máximos entre 3,6 e 4,6 anos (apenas
uma ligeira modificação da análise de Xt) e entre 12,8 e 16,1

H. E. Landsberg, J. M. Mitchell Jr., e H. L. Crutcher, “Power Spectrum
Analysis of Climatological Data for Woodstock College, Maryland”, Monthly Weather Review, vol. 87 (agosto, 1959), 291.
Bol. Geogr., Rio de Janeiro, 35(253): 119-136, abr./jun., 1977
12
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anos (nenhuma modificação da de cima). As estimativas espectrais da série (Yt) são apresentadas na figura 3.
Uma média de mudança de cinco anos foi admitida para
suprimir dos dados tanto os ciclos de 2,2 a 2,4 como os de 2,5 a
4,6. Esta nova série (Zt) foi, em seguida, submetida à análise
espectral, e os resultados podem ser vistos na figura 4. A técnica
de avaliação da média transferiu quase todos os ciclos com um
período de 5 anos ou menos. O único ciclo, remanescente na
figura 4 está localizado em um período entre 12,8 anos e 15,9
anos. Assim, há apenas uma ligeira mudança na localização deste ciclo daquele encontrado na análise anterior.

1.4 Discussão dos resultados
A pergunta que surge da análise espectral dos dados de
Fortaleza-Parangaba é: Que significado físico, se algum, tem os
três períodos encontrados? Ao procurar uma resposta para esta
pergunta o autor se dirigirá à literatura e, especialmente, aos
trabalhos de Landsberg, Bôer e Berlage13. Não foi outro senão

H. E. Landsberg, “Biennal Pulses in the Atmosphere”, Beitrüge zur Physik
der Atmosphäre, XXXV, n.° ¾ (1962), 184/94; H. J. de Boer, “Meteorological Cycles”, in the Encyclopedia of Atmospheric Science and Astrogeology,
ed, por Rhodes W. Fairbridge (New York: Rheinhold Book Corporation,
1967), pp. 564/72: e H. P. Berlage, “Flutctuantion of the General Atmosphera
Circulation of More tha One Year, Their Nature and Prognostic Value”,
13
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Köppen que, em 1873, considerou primeiro o problema dos ciclos meteorológicos acima de um ano.
Desde aquela época, quantidade enorme de tempo e esforço foi dispendida na identificação desses ciclos. O artigo de Boer contém uma lista de 64 ciclos empíricos de mais de ano com
vários elementos climatológicos e 31 outros ciclos de 183 dias e
menos. A escala de ciclos anuais que vai desde a mais baixa, de
1,03 anos para elementos climatológicos na Europa, até uma
mais alta de 89 anos também para a Europa, e para os anéis das
árvores na Indonésia14. Da leitura dos artigos de Landsberg e
Boer, o autor deste artigo conclui que é dada mais importância à
realidade ou significado estatístico do ciclo um pouco acima de
dois anos nos elementos climatológicos do que para outros períodos. Antes de discutir este ciclo, que Landsberg incluiria na
categoria de “pulsação atmosférica bienal”, o autor gostaria de
apresentar uma breve revisão dos ciclos nos elementos climatológicos cujos períodos são similares aos ciclos de 3,5 a 4,6 e
12,8 a 16,1 anos que o autor encontrou nos dados de FortalezaParangaba.
Landsberg designa Bigelow, em 1898, como sendo o primeiro a encontrar um ritmo de 3,75 anos na atmosfera. Os 3,5
(ou 3,6) a 4,6 anos de periodicidade que o autor encontrou nos
dados de Fortaleza-Parangaba podem pertencer a esta classe de
ritmos atmosféricos (entretanto, Landsberg acredita que a pulsaMedelingen en Verhandelingen, Konunklijk Nederlands Meteorologisch
Institur, LXIX (1957).
14
Boer, “Meteorological Cycles”, p. 565.

241

www.colecaomossoroense.org.br
ção bienal é mais proeminente e difundida do que a de 3,75
anos)15. Observando a relação de Boer, os seguintes ritmos entre
3,35 e 4,7 anos nos diversos elementos meteorológicos podem
ser encontrados: 3,36 anos (Europa, Indonésia); 3,45 (Europa);
3,75 (Índia, Austrália e América do Sul) 4 (Europa); 4,08 (Europa) e 4,66 anos (Indonésia)16.

15
16

Landsberg, “Bienial Pulsen in the Atmosphere”, p. 188.
Boer “Meteorological Cycles”, p. 565.
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O ciclo de 3,75 anos para a América do Sul merece, certamente, alguns comentários. Este ritmo foi encontrado por Lockyer que
mencionou a existência de “uma oscilação barométrica de amplitude
mundial de cerca de 3,8 anos17”. Berlage, posteriormente, restringiu
este ciclo à Índia, Austrália e América do Sul, como reproduziu na
relação de Boer18. A série de dados de Lockyer para a América do
Sul veio de Córdoba, Goya e San Juan (Buenos Aires) na Argentina;
Curitiba, Brasil; e Santiago, Chile.
Na lista de Boer o período do ciclo solar de amplitude mundial
é dado como de 11,12 anos. Os seguintes são ciclos com vários elementos meteorológicos que se situam entre 12,8 e 16,1 anos; 13 anos
(Europa, Japão); 14 (Europa, Indonésia); 14,5 (Europa); 15 (Europa); e 16 anos (Europa)19. Tanto quanto o autor possa determinar,
este ciclo mais longo não foi relatado anteriormente para a América
do Sul.

1.5 A pulsação atmosférica ligeiramente acima de
dois anos
De todos os ciclos encontrados nos elementos meteorológicos e afins, o ritmo de pouco mais de dois anos parece ser o
W. J. S. Lockyer, “Batrometric Variations of Long Duration over Large
Areas”, Proceedings of the Royal Society, LXXVIII, Series A (1906), p. 43.
18
Boer, “Meteorological Cycles”, p. 565
19
Ibd.
17
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mais destacado e difundido. De acordo com Landsberg, foi
Clayton quem, em 1884, primeiro descobriu este fenômeno nos
registros de temperatura das partes ocidental, central e do nordeste dos Estados Unidos20. Na sua revisão desta pulsação bienal Landsberg apresenta uma tabela que cita 38 exemplos de sua
ocorrência. Em acréscimo aos registros de temperatura, este
ritmo de 2 a 2,4 anos foi encontrado nos tais elementos meteorológicos, como cobertura de neve na Rússia, precipitação na Suécia, gradiente de pressão em Djakarta (conhecimento como a
oscilação meridional) e direção do vento na estratosfera equatorial.
O ciclo tem sido encontrado também nas temperaturas da
superfície do mar, nos níveis dos lagos na Suécia, nas enchentes
do rio Nilo e nos anéis das árvores. O ciclo tem sido relatado nas
séries de manchas solares por muitos pesquisadores, mais recentemente por Shapiro e Ward21. Landsberg cita o último relatório,
mas manifesta dúvida sobre a existência de um período solar
desta extensão.
O autor deste trabalho não pode ter a pretensão de ser o
primeiro a ter descoberto a existência do ritmo nos dados de
Fortaleza. Pode ser apenas o primeiro a ter usado a análise espectral para descobri-lo. As estimativas espectrais para os dados

Landsberg. “Biennial Pulses in the Atmosphere”, p. 186.
Shapiro e F. Ward. “A Neglected Cyde in the Sunspot Numbers?” Journal
of the Atmospheric Sciences, XIX (1962), 506-8.
20
21
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de Fortaleza-Parangaba confirmam o trabalho do meteorologista
holandês Visser, cujas descobertas foram publicadas em 193722.
Em estudo de precipitação nas estações em terra, ao longo
do cordão arenoso do Atlântico norte, Visser usou registros de
precipitação de Fortaleza e da estação de Fernando Noronha;
encontrou um ciclo de 27 meses (2,25 anos) nos dados. A presença de uma pulsação bienal no interior do Nordeste do Brasil
(em Quixeramobim, Ceará) é mencionada em um estudo de Doberitz23.
Como a do princípio da década de sessenta, a causa física
deste ritmo bienal ubíquo não era conhecida. Landsberg sugere a
probabilidade de uma causa terrestre, observando: “esta podia
ser um deslocamento rítmico causado por movimentos de precessão dos sistemas de alta pressão subtropical, possivelmente
influenciado pela assimetria da circulação nos dois hemisférios.
Isto podia influenciar os alísios e a célula de Hadley e com ela a
circulação de retorno superior da estratosfera. Considerando
uma possível causa solar, acrescentou: “a possibilidade de um
ciclo bienal na base de uma dissipação incompleta da energia
S. W. Visser, “On a Period of 27 Months in the Rainfall”, Proceedings of
the Section of Sciences, Koninvlijke Akademie van Wertwnschappen Te
Amsterdam, XL., N.° 6 (1937), 513/7.
Bol. Geogr., Rio de Janeiro, 35(253): 119-136, abr./jun., 1977
23
Rolf Doberitz, Cross Spectrum and Filler Analysis of Monthly Rainfall and
Wind Data in the Tropical Atlantic Region, Bonner Meteorologische Abhandlungen, Vol, II (Bonn: Meteorologisches Institut der Universit, 1969), p.
14.
22
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solar dentro de um ciclo anual e um efeito compensador no ano
subseqüente devia ser também ponderado”24. Finalmente, surge
a pergunta como se qualquer dos ciclos encontrados pode ser
usado ou não para prever as condições do tempo. O consenso
geral é de que não podem ser usados assim: citando novamente
Landsberg.
A mais importante realização resultante da análise do trabalho da década de vinte foi – devia se dizer teria sido – a inutilidade dos ciclos na previsão do tempo. Existe tamanha agitação
que uma possibilidade de projeção não parece exeqüível. Mesmo o ciclo de dois anos, que é, sem dúvida, real, contribui apenas com pequenas percentagens de divergências. Isto não nos
desencorajaria na busca da causa deste e de outros ritmos persistentes significativos porque eles nos podem fornecer importante
discernimento do modo de operação da atmosfera25.

2. A SECA E O CICLO DE 11 ANOS DAS
MANCHAS SOLARES
A idéia de que as secas no nordeste do Brasil estão relacionadas ao ciclo de 11 anos das manchas solares foi provavel-

24
25

Landsberg. “Bienal Pulses in the Atmosphera”, p. 191/2.
Ibid, p. 188.
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mente proposta por Derby em 187826. Da Cunha, em 1902, e
outros, em diversas épocas, negaram a existência de tal relacionamento27. Mais recentemente, Markham28 sustentou a influência solar nessas secas. Markham (juntamente com outros proponentes do relacionamento seca-solar) acredita que os anos secos
estão associados com períodos de atividade solar mínima29.
Se um relacionamento linear direto existe entre as manchas
solares e acontecimentos meteorológicos, então este relacionamento seria revelado pelo método de análise espectral. Numa
seção anterior deste artigo o autor identificou três períodos na
precipitação anual em Fortaleza-Parangaba. Não se verificou um
período de 11 anos entre aqueles pesquisadores, mas o autor
seria omisso se não testasse a correlação entre o número relativo
Orville A. Derby, “As Manchas Solares e as Secas”, Diário Oficial, 8 e 9
de junho, citado por Markham, Climatological Aspects of Drought in
Notheastern Brasil, p. 214. (Esses artigos de Derby são também citados por
Hilgard O’Reilly Sterneberg mas sob o titulo de “As Secas e as Manchas
Solares”; veja o artigo de Sternberg “Progres Technique et Decentralisation
Industrielle Dans le Paysage Rural Semiaride du Nordeste”, in Les Problemes
Agraires des Amériques Latines, Paris: Centre de la Recherche Scientifique,
1967, p. 372).
27
Euclides da Cunha, Rebelion in the Backlands, trad. por Samuel Putnam
(Chicago: University of Chicago Press, 1944), p. 27; veja também Rodolfo
Marques Teophilo. “A Seca de 1915”, citado pelo Eng. Luiz Carlos Martins
Ribeiro, Notas sobre as Secas, Publicação n.º 19, Série I, E (Rio de Janeiro:
DNOCS, 1960), p. 14.
28
Markham, Climatological Aspects of Drought in Northeastern Brasil, pp.
216 e 219.
29
Ib., p. 233.
26
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de manchas solares e esses dados pluviométricos. A técnica estatística indicada é a análise espectral cruzada – uma extensão
da análise espectral de uma série única para a análise de duas séries supostamente relacionadas. O primeiro passo na análise será
apresentar uma relação daqueles anos que são considerados como tendo sido secos.
Diversas autoridades brasileiras prepararam relações de
anos de deficiência de precipitação para o Nordeste do Brasil e
Ceará. Estas relações são baseadas em relatos históricos anteriores a 1849, e em anotações e registros reais de precipitações a
partir de então. De brasileiros que escreveram sobre esse assunto
e de registros de precipitação o autor compilou a relação, adiante, de anos secos para o Estado do Ceará.
Decorrem trinta e dois anos entre a seca de 1845 e o começo da “grande seca” de 1877/79. Uma leitura atenta dos dados
de Fortaleza, de 1849 a 1876, mostra apenas dois anos com precipitações com menos de 1.000 mm: 1850 (852 mm) e 1867
(832 mm). As condições de seca voltaram em 1888 e durou por
todo o ano seguinte. O ano de 1890 foi úmido (1.530 mm de
chuvas foi à quota em Fortaleza), porém condições mais secas
voltaram em 1891.
Começando em 1898 e incluindo 1903, a precipitação em
Fortaleza se alterou entre suficiência e seca. Os totais, em milímetros, para os seis anos foram os seguintes:
1898
1899
1900

527
2.770
573
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1901
1902
1903

1.545
878
789

TABELA 1
Anos considerados como tendo sido secos no Ceará e a
precipitação anual de Fortaleza-Parangaba para anos nos
quais existe disponibilidade de dados.
Anos
1844-1845
1877-1889
1888-1889
1891
1898

Precipitação anual em milímetros
Sem dados
468. 503. 497
736 784
880
527



Fontes (anos secos): Francisco Alves de Andrade, Agronomia e Humanismo (Fortaleza Ceará: Imprensa Universidade do Ceará, 1967), pp. 161/73:
Martins Pinheiro, Notas sobre as Secas, p. 61: Joseph Novitski, “In Brazil’s
Parched Backlands. Work Projets Keep Families Alive”, New York Times,
agosto, 30, 1970, sec. 1, p. 3: e dados coletados durante a visita do autor ao
Brasil em 1973.

A fonte de dados de Fortaleza-Parangaba estão na nota de pé de página n.°
5, com os dados de 1970 coligidos do Serviço de Meteorologia do Ministério
da Agricultura no Rio de Janeiro, em agosto de 1973. A média da série de
dados de Fortaleza-Parangaba, 1849-1967, é de 1.408 mm: o desvio-padrão é
504 mm.
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1900
1902-1903
1915
1919
1931-1933
1942
1951-1953
1958
1970

573
878. 789
586
539
1.135. 877. 938
937
749. 1.378. 1.066
503
1.192
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Os anos de 1907 e 1908 são considerados secos para o Estado nordestino do Rio Grande do Norte, mas não para o Ceará,
Paraíba e Pernambuco30. Entretanto, a precipitação foi considerada abaixo da normal para Fortaleza:
1907
1908

697
834

Condições de seca voltaram ao Ceará em 1915 e novamente em 1919. A próxima época de condições de seca começa em
1931 e termina em 1933. Uma leitura acurada dos dados de Fortaleza-Parangaba indica que a seca se concentrou em 1932. O
ano de 1942 foi considerado como de seca para o Estado do Ceará.
O começo da década de cinqüenta foi seca, começando em
1951, prevalecendo condições de maior secura em 1951 e 1953.
Uma seca mais intensa assolou o Nordeste em 1958 e durou
apenas aquele ano. Condições de precipitação foram normais ou
acima durante 1969, mas uma seca severa aflingiu uma vez mais
em 1970. Este acontecimento continuou até mais tarde na estação úmida de 1971, quando parece que caiu chuva suficiente
para aliviar as condições de seca.

30

Francisco Alves de Andrade, Agronomia e Humanismo, p. 163.
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2.1 Análise espectral cruzada do número relativo
de manchas solares e a precipitação anual em
Fortaleza-Parangaba, 1849-196031
Como uma ajuda à presente investigação, o autor plotou a
precipitação anual em Fortaleza-Parangaba e o número relativo
de manchas no mesmo diagrama (figura 5)32. Neste diagrama o
período de registro para ambas as séries é de 1849-1960. Uma
observação acurada da figura 5 mostra as flutuações em ambas
às séries de dados, mas falha certamente em revelar qualquer
relacionamento constante direto entre máxima e depressões barométricas nas séries de manchas solares e aspectos similares
nas séries de precipitações.
A análise espectral cruzada, como a análise espectral, foi
programada pelo computador BMDO2T. Primeiro o autor testou
a precipitação anual em Fortaleza-Parangaba em comparação
com os números de manchas solares para o período de 18491960. O diagrama de conexão (figura 6) mostra o montante de
correlação por par de componentes de freqüência, plotados sobre
31

A análise espectral cruzada tem sido usada para investigar o relacionamento entre as manchas solares e a temperatura: veja; J. M. Mitchell, Jr., e H. E.
Landsberg “Comments on Paper by D. Shaw, ‘Sunspot and Temperatures’,”
Journal of Geophysical Research, LXXI, n.° 22 (1966), 5487/9.
32
A média anual dos números relativos de manchas solares foi obtida de: M.
Waldmir, The Sunspot Activity in the Years 1910-1960 (Zurich: Schulthess
and Company, 1961), pp. 20/21.
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a freqüência. Se houvesse qualquer correlação entre o ciclo de
11 anos das manchas solares e a seca no Nordeste do Brasil,
haveria um máximo na freqüência correspondente a 11 anos. O
diagrama não apresenta tal relacionamento máximo; não parece
haver tal relacionamento.
Como no caso da análise espectral de uma série de tempo
única, o autor retirou o período de um pouco mais de dois anos
dos dados de precipitação de 1849-1960. A nova série de dados
(Yt) foi formada ao se tomar uma média de movimento de dois
anos da série de dados original (Xt). Esta nova série foi contraposta aos números relativos de manchas solares. A descoberta
nesse segundo caso é exatamente igual à primeira. Não há máximo nas proximidades da freqüência que corresponde a um
período de 11 anos, e assim nenhum relacionamento direto entre
o ciclo de manchas solares e a precipitação em FortalezaParangaba. O diagrama de conexão para a série Yt e o número
relativo de manchas solares é apresentado na figura 7.
Finalmente, o autor retirou o ciclo de 2,2 e 2,4 anos e o de
2,5 a 4,6 anos dos dados ao tomar uma média de movimento de
cinco anos de Yt. Esta nova série (Zt), com um máximo entre
12,8 e 15,9 anos, foi, então, submetida à análise espectral cruzada com o número relativo de manchas solares. Os resultados
neste caso foram como os anteriores: nenhum máximo em ou
próximo há 11 anos na parece haver relacionamento entre a seca
no Nordeste do Brasil e o ciclo de manchas solares. O diagrama
de conexão para a análise espectral cruzada de Zt e os números
relativos de manchas solares são apresentados na figura 8.
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Os máximos nas figuras 6, 7 e 8 resultam, provavelmente,
da coincidência dos períodos identificados na precipitação (2,2 a
2,4 anos e/ou 3,5 a 4,6 anos) com o ciclo de 11 anos das manchas solares. Que isto se apresente assim na figura 8 pode parecer estranho, uma vez que se supõe que a técnica de calcular a
média tenha retirado os ciclos de menos de cinco anos. Entretanto, notou-se que na página 4 a média de movimento de cinco
anos de Yt retirou a maior parte, mas não todo, dos períodos de
menos de cinco anos.

2.2 Discussão dos resultados
As descobertas acima não excluem a influência solar nas
precipitações de Fortaleza-Parangaba, mas apenas indica que
não há nenhum ciclo de 11 anos na precipitação. Em outras palavras, se houver relacionamento entre as manchas solares e a
precipitação (seca), tal relacionamento seria bastante complexo.
A questão da previsão da seca a partir do conhecimento
simples da ocorrência de números relativos baixos de manchas
solares pode ser respondida com uma negativa. A chegada da
seca no Ceará, e mais provavelmente no Nordeste do Brasil, não
pode ser prevista pelo conhecimento dos ciclos da precipitação
ou das manchas solares.
Trabalho posterior podia girar em torno da sugestão de
Lawrence de que “os relacionamentos fase entre o ciclo de manchas solares e elementos do tempo mudam com a amplitude das
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machas solares… ”33 Finalmente, deve ser feito comentário de
outras tentativas que estão sendo realizadas, de conferir aos fenômenos atmosféricos, tais como a secas, maior susceptibilidade
de previsão. No momento um programa de pesquisa ambicioso
está sendo levado a efeito nas regiões do Atlântico tropical e
oceano Índico. Espera-se que os dados recolhidos de navios,
aviões, satélites e estações em terra, e modelos matemáticos
adequados para descrever os sistemas de tempo permitam uma
previsão meteorológica em qualquer lugar da Terra com, pelo
menos, duas semanas de antecedência34.

E. N. Lawrence, “Terrestrial Climate and the Solar Cycle”, Weather, XX,
N.° 11 (1965), 343; veja também E. N. Lawrence, “Sunsport and Weather”,
Journal of Geophysical Research, LXXI, n.° 22 (1966), 5484/6
34
Este último parágrafo é baseado em: Walter Sullivan. “Key to World
Weahter Sought in Tropics”, New York Times, sec. 1, 20 de dezembro, 1970,
p. 66; e Alan Anderson, Jr., “A Forecast: Not Much Change in Forecasting”,
New York Times, sec. 4, 7 de julho, de 1974, p. 8.
33
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Os Grandes Clímaces do Brasil
IV – Considerações gerais sobre a Vegetação
Da Região Nordeste
HENRIQUE P. VELOSO

1 – INTRODUÇÃO
A Grande região que ora nos propomos estudar, última a
ser analisada sob o aspecto dos clímaces brasileiros (81d) compreende, de modo geral, as áreas próximas a regiao de contato
de diferentes tipos pluviométricos. Região pouco examinada no
passado, em relação ao restante do país, teve em 1948, na Historiae Plantarum de Marcgraf (56), a sua primeira referência botânica.
Muitos anos após, no início do século XIX, é que verdadeiramente vamos encontrar os fundamentos da geografia nordestina. Assim, Wied-Newied (85), Saint-Hilare (68), Spix &
Martius (75) e Gardner (39), dentre os célebres naturalistas da
época, deram à publicidade primorosas informações sobre as


Trabalho do Instituto Oswaldo Cruz – separata de Memória do Instituto
Oswaldo Cruz – Tomo 62 – Fascículo (único) – 1904.
N.R.: Os trabalhos anteriores foram publicados, respectivamente, nos Boletins Geográficos ns. 185, 192 e 193. Este encerra a série.
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áreas do interior; Mendonça (58) na Paraíba, Wilson (87) e Espíndola (34) em Alagoas, na segunda metade do século complementaram a documentação florestal enviada em 1797 à “Rainha de Portugal” (21); e, finalmente como corolário desse período. Martius (57) em opúscolo fitogeográfico e Warming (84) em
conferência ecológica, interpretaram as magníficas observações
de seus estudos no Brasil.
A partir dessa época, fins do século passado, iniciaram-se
as pesquisas que firmaram os fundamentos dos atuais conhecimentos fitogeográficos regionais.
Os botânicos Huber (42) no Ceará, Ule (79) na Bahia,
Loefgreen (52) e Luetzeburg (53a) na maioria dos estados nordestinos, além de coletarem numerosas plantas, tentaram relacionar as comunidades vegetais em grupos florísticos. Os geólogos Derby (26) no vale do São Francisco e serra do Espinhaço,
Branner (16) em Pernambuco e Alagoas, Katzer (47) no Ceará,
Bonnet (15) na Bahia, Sopper (74) em Sergipe e Bahia, Williams (86), na chapada Diamantina e muitos outros, possibilitaram as conclusões generalizadas de Rego (66), sobre as estruturas elevadas, e de Oliveira (63), sobre paleontologia brasileira.
Os estudos geográficos (IBGE e Universidades), as pesquisas geológicas (Serviços Federal e Estadual), o interesse
mundial pelas áreas semi-áridas (UNESCO) e, recentemente, as
perfurações petrolíferas (PETROBRAS), situaram o Nordeste, a
partir de 1940, como uma das regiões mais estudadas do país.
Assim, Ab’Sáber (1), Alburquerque (4), Almeida (6), Andrade
(8), Azevedo (10), Barbosa (11), Biror (14a), Dias (27), Domin264
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gues (29), Dresch (30), Feio (35), Kegel (48 e 49), Morais (60),
Oliveira (61), Pereira (64), Rusch (67), Santos (69), Soares (73),
Tricart (77), Valverde (80), etc., com pesquisa minuciosa tornaram possível os trabalhos analíticos de Czajka (23), Demangeot
(24) e Callieaux & Tricart (18) que, bem discutidos contribuíram para as sínteses geomorfológicas de Domingues (29d) e
Maio (55).
O mesmo passou-se com os estudos climáticos porque, os
trabalhos fundamentais de Köppen em 1918, James (46a) e Serra & Ratisbonn a (71), os ensaios de classificação de Bernardes
(13) e Guerra (40) e a análise geral de Santos (69c), possibilitaram a Aragão (2) desenvolver as relações “clima-vegetação”.
Os estudos botânicos, entretanto, não tiveram a continuidade desejada, pois, após a monumental Flora Brasiliensis de
Martius (1840 a 1906), somente, contribuíram nesse sentido
Luetzelburg (53), Ducke (31). Smith (72a), Lima (51) e Menezes (59). Nos trabalhos especializados, porém – sem levarmos
em conta a confusa da obra de Luetzelberg –, foram seguidas
orientações convergentes; as observações fisionômicas, sempre
aliadas ao conhecimento botânico das áreas, e as pesquisas ecológicas regionais. Assim sendo, os estudos fitosionômicos de
Fialho (37) e Fróis (38) no Maranhão, de Ducke (31b) no Ceará,
de Tavares (76) e Valverde et al (81) no Rio Grande do Norte,
de Egler (33) e Lima (51b) em Pernambuco e de Magnaniri (54)
na Bahia, possibilitaram a Almeida et al (5) uma razoável síntese da vegetação nordestina e as pesquisas ecológicas de Alvim
(7), Rawitscher (65) e Ferri (36), proporcionaram elementos
265

www.colecaomossoroense.org.br
fisiológicos necessários para as modernas interpretações fitogeográficas.

II – SÍNTESE FITOGEOGRÁFICA
O que compreendemos por “região nordeste”, abrange os
estados do Maranhão (suprimida a “Amazônia maranhense”),
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia (eliminada a faixa florestal sob influência
da “frente polar” que atinge seu ponto norte-oriental na altura de
Ilhéus (71), e pequena parcela de Minas Gerais) (serra do Espinhaço e adjacências).
A presente distribuição da vegetação nordestina, fundamentada nos atuais conhecimentos geomorfológicos (23, 24 e
77), climáticos (2, 18, 46a e 69c) e botânicos (12, 32, 53a, 70 e
81), foi complementada pelos mapeamentos antigos (9, 19, 20,
25, 28, 45, 46b, 53b, 57, 62, 68 e 72b) e recentes (5, 51b, 73b e
81). Daí os limites do nosso mapa, um tanto discordantee dos
autores clássicos, e a fragmentação da “grande região” em áreas
fisionômicas distintas. Assim, temos:
I – Vegetação litorânea do nordeste.
1 – Áreas dos estuários.
Formação dos mangues.
2 – Áreas da orla marítima.
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a) Formação rasteira das praias.
b) Formação lenhosa da restinga.
II – Vegetação do Nordeste ocidental (Maranhão e Piauí).
1 – Áreas do norte, com chuvas torrenciais de “convecção”
da massa equatorial norte (verão-outono).
a) Formação campestre, com predominância dos “apicuns e tesos” da Baixada maranhense.
b) Formação florestal palmatifoliada.
Mata pluvial com predominância de Orbignia sp.
(Babaçu).
Mata das margens alagáveis dos rios com predominância de Copernicia sp. (Caraúba).
2 – Áreas do interior, com chuvas regulares a frente intertropical (primavera-verão) e com estiagem bem demarcada.
a) Formação de savana nos planaltos areníticos, com
predominância de “cerradão” circundado por “campos cerrados”.
b) Formação florestal latifoliada nos vales, com predominância de matas perenifólias entremeadas por
palmeiras (Astrocaryum sp., Beactris sp., etc.).
III – Vegetação do Nordeste oriental úmido (litoral do Ceará e
Rio Grande do Norte (Natal) até ao da Bahia (Salvador).
1 – Áreas dos planaltos do norte, com chuvas da massa
equatorial norte (verão e dos alísios, outono).
Formação florestal latifoliada perenifólia.
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Mata úmida das encostas dos planaltos areníticos (Ibiapaba, etc.).
Mata pluvial das serras cristalinas (Meruoca, Urubutema, Baturité, etc.).
2 – Áreas de relevo movimentado de leste, com regulares
chuvas das “ondas de leste” (outono-primavera).
Formação florestal pluvial latifoliada.
Mata perenifólia, com predominância de árvores grossas, epífitas, lianas, etc.
Mata semicaducifólia, com predominância de árvores
finas e arbustos.
3 – Áreas dos tabuleiros e dos contrafortes da Borborema,
com escassas chuvas das “ondas de leste” (outonoinverno).
a) Formação florestal latifoliada.
Mata Perenifólia dos pontos elevados da Borborema.
Savana dos tabuleiros arenosos e mata caducifólia
da encosta leste da Borborema, com predominância
de savana de Zizyphus sp. (juazeiro) e de savana do
tipo “cerrado” dominada pela Hancornia sp., Magonia sp. Etc., entremeadas com núcleos arbóreos
caducifólios espinhosos – agreste.
b) Formação de savana do tipo “cerrado” nas chapadas
areníticas, com predominância do “cerradão” circundado pelos “campos cerrados”.
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c) Formação de caatinga nas depressões semi-áridas,
com predominância de arbustos caducifólicos espinhosos.
IV – Vegetação do Nordeste oriental semi-árido (sul do Maranhão e
Piauí e maior parte dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia).
1 – Áreas dos planaltos areníticos do oeste, com as irregulares chuvas da frente florestal intertropical (primavera-verão).
a) Formação florestal latifoliada das encostas úmidas
dos chapadões, com densa mata perenifólia (serra
do Araripe, etc.).
b) Formação de savana do tipo “cerrado” nas chapadas, com predominância do “cerrado” (alto da serra
do Araripe, etc.).
2 – Áreas das superfícies arrasadas do interior, com chuvas
bem irregulares da frente intertropical (verão), sujeitas
a prolongados períodos de estiagem.
a) Formação caatinga, com predominância de vegetação caducifólia espinhosa.
Caatinga dos tabuleiros arenosos, com densa vegetação arbustiva entremeada por elementos arbóreos.
Caatinga das depressões, com vegetação arbustiva
entremeada por raros elementos arbóreos.

269

www.colecaomossoroense.org.br
Caatinga dos “inselberg” e depressões áridas, com
vegetação em moitas esparsas entremeadas por
elementos crassos espinhosos.
b) Formação de bosque, com vegetação arbórea cadufifólia espinhosa entremeada por árvores perenifólias.
V – Vegetação do Nordeste meridional (Bahia e Minas Gerais).
1 – Áreas do litoral suleste, com chuvas deterioradas (alísios e polar) Formação florestal pluvial latifoliada.
Mata semicaducifólia dos contrafortes da serra do Espinhaço.
Mata caducifólia dos tabuleiros arenosos, com predominância de árvores do “cerrado” entremeadas por
elementos espinhosos e grandes extensões de savana
do tipo “campos cerrados” – agreste.
2 – Áreas do interior, com chuvas escassas (intertropical,
aliseos e polar).
a) Formação florestal latifoliada das serras Jacobina e
Espinhaço (microclimas de montanha), com predominância de espécies perenifólias.
b) Formação de savana do tipo “cerrado” nos planaltos areníticos, com predominância de “cerradão”
circundado por extensos “campos cerrados”.
c) Formação da caatinga das superfícies aplainadas,
com predominância de vegetação lenhosa caducifólia entremeada por elementos crassos gigantes.
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Procuramos demarcar, nesta síntese fitofisionômica, as
áreas climáticas, sem levar em conta a intensa agricultura que ali
subsiste desde o século XVI (3). Assim, na representação gráfica
da formação florestal, reunimos numa faixa contínua as matas
esparsas que, informações antigas e a atual semelhança florística, nos permitiram admitir sejam elas relíquias de grandes devastações pós-colombianas.
Podemos afirmar, exemplificando, que a nossa “zona oriental úmida” (representada como floresta) está hoje coberta por
plantações de cana-de-açúcar, nas áreas próximas ao litoral, e
por culturas de subsistência, nas áreas interioranas, de modo
que, com exceção de algumas manchas, não mais existem as
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exuberantes florestas que até 1797 (21) ainda representava grandes reservas de boas madeiras.
Na faixa do agreste (principalmente na Paraíba e Pernambuco) a paisagem é dominada pelo Zizyphus juazeiro Mart. Circundado por campos graminosos interrompidos, não raras vezes,
por densos núcleos de vegetação caducifólias espinhosa e manchas florestais. Essa savana, cuja árvore dominante tem comportamento fisiológico semelhante ao da maioria dos elementos
lenhosos do “cerrado” (36), parece ser natural. No entanto, não
temos nenhum elemento bibliográfico para assim afirmar, pois,
realmente, o que se observa são áreas disciplinadas pelo homem
que, aparentemente, as têm expandido sobre as áreas vizinhas.
Podemos afirmar, quanto aos outros tipos de vegetação,
que as áreas das Palmae expandem-se com as derrubadas florestais (80) e que tanto a caatinga como o cerrado, submetidos ao
fogo periódico, apresentam modificações impossíveis de serem
assinaladas em levantamentos desta ordem.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Ao contrário das outras “grandes regiões brasileiras” (82),
não que parece razoável discutir a existência de períodos secos e
úmidos para explicar o atual revestimento vegetal do Nordeste
pois, fundamentados em elementos paleogeográficos (29d e 55),
concordamos que a configuração climática regional em linhas
gerais, pouco variou desde o Neógeno (18).
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Esta generalidade, evidentemente, não exclui as possibilidades de recentes oscilações climáticas menos intensas, com
possíveis reflexos em alterações fragmentárias da vegetação,
porque, a maior flutuação conhecida – testemunhada pelos tabuleiros da série Barreiras (único indício de extenso período seco
no litoral) – corresponde ao Terciário. Assim, as argilas vermelhas e amarelas que se intercalam nas florestas, as numerosas
manchas argilosas no agreste, as depressões úmidas no sertão e
os vales com terraços no cerrado indicam oscilações climáticas
menores que provavelmente alteraram, durante o Quaternário, a
paisagem das áreas limítrofes.
Podemos, então com esses preliminares, dividir o Nordeste em duas regiões paleogeográficas, com a fatalidade de discutir os seus climaces.
O Nordeste ocidental (Maranhão e Piauí), demarcado a
leste pela linha das “cuestas”, confina-se com os chapadões da
Região Centro-oeste ao sul e com a Região Amazônica ao oeste.
Região, caracterizada pela superfície pré-cretácea fossilizada,
teve uma primitiva aridez que se modificou muito no litoral,
após a transgressão marinha do Pleistoceno (1b), com a formação da baixada maranhense colmatada pelo regime torrencial
que ainda persiste.
Nesta região, além das formações bem definidas (florestal
e savana do tipo cerrado), existem áreas limítrofes de vegetação
misturada que revelam diferenças morfoclimáticas possíveis de
serem atribuídas às oscilações recentes do clima. Assim temos:
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1. O tipo florestal – situado em níveis variáveis silicoargiloso (80) intercalado às planuras inundáveis da Baixada maranhense (campos de inundação, restinga, e mangues) –, está
compreendido entre os planaltos areníticos (cerrado) e a “planície amazônica” (floresta latifoliada) e constitui uma formação
gregária de Palmae, possivelmente, pós-pleistocênica. Floresta
caracterizada pela Orbignia spp. (babaçu), associa-se com elementos amazônicos (além do rio Mearim (38), circunscreve-se a
grupos isolados no meio do cerrado) (até o rio Itapicuru) (5) e
forma uma faixa própria (entre os rios Mearim e Itapicuru), onde
domina associada a outras espécies endêmicas.
2. O tipo cerrado dos chapadões pré-cretáceos do interior e
das chapadas que atingem o litoral, interrompido apenas pela
vegetação do vale do Parnaíba, constitui um clímax de savana,
possivelmente, tão primitivo como o do centro-oeste, pois, ocupando a mesma superfície paleográfica, tem adaptações e formas
semelhantes às constatadas para os “cerrados” do país.
A suleste do Piauí, entretanto, os númerosos terraços que
marcam os vales (indicando um escoamento torrencial intercalado por períodos secos) e a vegetação mais hostil (bosques envolvidos por arbustos espinhosos), provam a existência de uma
dinâmica diferente nas áreas situadas entre a serra Dois Irmãos e
o vale do Parnaíba. Essa faixa, provavelmente, teve um regime
pluviométrico torrencial que se modificou. Daí, talvez, a paisagem original do tipo cerradão (com espécies endêmicas vicariantes dos cerrados brasileiros) persistir nos chapadões com encrostamentos lateríticos e a caatinga, associada aos campos gra274
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minosos, revestir os terraços e encostas. Não há, essa faixa, interpenetração como as que se observam, freqüentemente, entre a
floresta e o cerrado, mas sim áreas cuja fitofissionomia começa
a mudar lentamente.
O Nordeste oriental (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais), característicos pela extensa superfície arrasada e pelos constastes bruscos da paisagem, enquadra-se, perfeitamente, dentro de clímaces
relativamente estáveis desde passado remoto.
1. O tipo florestal do litoral, subsiste, nessa faixa, pelo menos desde o princípio do Quaternário, em função do considerável grau de umidade (solos permeáveis profundos sem crosta
lateríticas) que é mantido atualmente pelos ventos alísios, (ondas
de leste). A outra floresta, em áreas isoladas dos planaltos elevados, com revestimento florístico diferente do clímax dominante, exclui qualquer discussão sobre possíveis oscilações climáticas recentes para explicá-la, porque, respondendo a um “clima
de montanha”, o grau de umidade aí existente, está mais relacionado com a existência desses planaltos do que propriamente
com possíveis instabilidades paleoclimáticas. Assim sendo, em
linhas gerais, a dominância de espécies florestais de larga dispersão, nessas áreas, é bem compreensível, ainda mais que os
endemismos arbóricos aumentam nas faixas de contato.
2. As áreas do agreste são revestidas por savana nos solos
silicosos acinzentados mais ou menos profundos, por matas perenifólias nas manchas argilosas, por densa vegetação arbustiva
caducifólia espinhosa nas depressões semi-áridas de solos rasos
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e por núcleos arboreos caducifólios entremeados por elementos
do “cerrado” indiferentemente localizados. Sua paisagem, tipo
de interpenetração de mata a caatinga, na savana, parece que
responde ainda a uma grande pluviosidade e ao solo silicioso
permeável, proveniente da decomposição pouco adiantada do
complexo metamórfico. Não podemos, evidentemente, generalizar essa ocupação como o tipo florístico original, porque, ao sul
(Alagoas, Sergipe e Bahia) e ao norte (Rio Grande do Norte e
Ceará), existem grandes extensões de savana do tipo cerrado e
de vegetação arbórea semelhante ao que se encontra em pontos
isolados do “agreste” da Paraíba e Pernambuco. Esse agreste
arbóreo, “floresta caducifólia espinhosa”, tem afinidades com os
“bosques chaquenhos” pois, como ponto de coincidência, os
seus gêneros dominantes – Schinopsis, Zizyphus, Astronium,
Aspidosperma, Caesalpinia, Geofrae, etc., – tem espécies vicariantes nos principais agrupamentos do clímax chaquenho (17).
Poderemos, porém, levantar a hipótese de que o agreste da Paraíba e de Pernambuco, em vista, de situação especial (solo permeável, mais ou menos delgado, assentado sobre rocha impermeável), apresenta extensões de savana de Zizyphus entremeada
por manchas de vegetação microclimáticas. Essas manchas correspondem ao provável entrelaçamento das formações clímaces
vizinhas. No agreste, assim sendo, a dominância de espécies das
áreas circunvizinhas é perfeitamente compreensível, ainda mais
que os endemismos não são arbóricos.
3. As áreas do sertão, arrasadas por pediplainação, caracterizam-se por espécies de habitat seco (com adaptações de resis276
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tências às condições de deficiência de água (36) e são dominadas por vegetação heterogênea, bastante complexa, denominada
“caatinga” (floresta aberta espinhosa igual ao “Thornbush” da
África do Sul). Vegetação xerófila, particularizada por árvores
caducifólias e, mais raramente, por elementos perenifólios que
lhe confere uma característica de “bosque caducifólio espinhoso”, é dominado por arbustos ramificados predominantes caducifólios espinhosos e com folhas pequenas ou compostas de folíolos finos, sendo que sua paisagem mais hostil é denominada
por elementos crassos espinhosos. A caatinga, assim sendo, reveste um solo que, na época das chuvas, é protegido por fraca
cobertura rasteira e, na estação seca, aflora nu entre profusa ramificação desfolhada, onde a insolação e as enxurradas são os
componentes da dinâmica do arrasamento regional. Disto resulta, forçosamente, dois tipos de erosão (14b): a esfoliação que se
espalha pelas chuvas em finas camadas e dos blocos quartzosos
que rolam pelas encostas dos morrotes. Compreende-se, assim,
por meio dessa vegetação, as superfícies pediplainadas do sertão
nordestino e, facilmente, explica-se o grande número de formas
ecológicas vicarantes das “zonas semi-áridas mundiais” (70-78),
em face da relativa estabilidade das condições paleoclimáticas.
Outro argumento, em favor do tipo de vegetação como capaz de
influenciar no arrasamento regional, sem precisar raciocinar
com possíveis oscilações climáticas reside na distribuição das
espécies xerófilas que, necessariamente, não indicam habitats
primitivamente áridos (22). Assim, uma vegetação antiga do
tipo “bosque caducifólio” situada em clima pluviométrico irre277
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gular, semelhante ao que persiste ainda hoje no Nordeste, explicaria possivelmente, pelo lento arrasamento regional, o elevado
número de endemismos e simpátricas, com adaptações xerófilas
bem mais acentuadas do lado oriental brasileiro (caatinga) do
que do argentino e ocidental brasileiro, com estações úmidas
bem demarcadas (vegetação Chaquenha (17 e 43). No sertão
nordestino, assim sendo, a dominância de espécies de larga dispersão nas áreas úmidas e da restrita distribuição dos endemismos nas superfícies arrasadas (com numerosos vicariantes nos
“bosques chaquenhos da Argentina” e de Mato Grosso), contribui em favor da presença de agentes morfoclimaticos antigos
atuando sobre a topografia arrasada.
O Nordeste oriental, como vimos, revestido de climaces
bem definidos, ostenta, a suleste da Bahia (intercalada entre a
floresta úmida do litoral e o agreste), uma faixa florestal semicaducifólia, com elementos espinhosos, que as estende de Salvador ao vale do rio Doce (53a), tornando-se descontinua a partir do rio Jequitinhonha. Faixa caracterizada por solos rasos, em
relação aos da floresta do litoral (o que prova uma ocupação
florestal mais recente), apresenta uma evolução paleoclimatica
alternada de períodos secos e úmidos (77d). Sua paisagem lembra a das manchas florestais do agreste de Pernambuco e sua
espécies, pelo menos algumas das mais importantes, são vicariantes dos “bosques chaquenhos” associadas a elementos florestais de larga dispersão. Não existem interpenetrações, como freqüentemente se pode observar entre “floresta-agreste começa a
mudar lentamente para agreste, indicando uma faixa de instabi278
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lidade climática que, para o sul, se torna ilhada, demonstrando
que no Brasil meridional houve intensa flutuação plaleoclimática.

IV – FORMAS DE VEGETAÇÃO E CLIMACES
A região, com tal extensão territorial e com a colonização
mais antiga do país, não poderia deixar de apresentar formações
vegetais, provavelmente modificadas pela intervenção humana,
com manchas de vegetação floristicamente semelhantes, mas
não idênticas aos climaces que outrora dominavam.
Devemos, então, apreciar a questão como se apresenta ao
observador. Assim, em visão, ampla, podemos distinguir nitidamente; uma “floresta palmatifoliada ocidental”, sob influencia
das chuvas de convecção de verão-outono (69c); uma “floresta
latifoliada oriental”, desde Natal (Rio Grande do Norte) até Salvador (Bahia), refletindo as regulares precipitações das ondas de
leste do inverno (2c); uma “vegetação caducifólia espinhosa”
(caatinga), nas superfícies arrasadas do interior, revelando as
irregulares quedas pluviométricas da frente intertropical do verão, (69c); uma “savana” (cerrado), nos planaltos areniticos, que
com o mesmo tipo de chuvas da frente intertropical (69c) ou da
deteriorada plulviosidade das ondas de leste, em face dos solos
arenosos, profundos, apresenta uma vegetação semelhante à do
“Centro-oeste brasileiro”; e, finalmente, uma floresta laifoliada
meridional”, nas encostas das serras Diamantina-Espinhaço,
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espelhando precipitações das frentes deterioradas que ais se confinam. Assim, de modo geral, as áreas mais úmidas apresentam
um clímax florestal perenifólio, que se antepõe a um outro caducifólio, e as áreas mais secas ostentam um clímax de caatinga,
nas superfícies arrasadas, e um outro de savana, nas superfícies
arenosas profundas.
As áreas semi-áridas, entretanto, numa divisão, climática
em relação ao relevo, formam uma extensa região encurvada,
com isoladas áreas mais úmidas. Esta, com imprecisos limites a
leste, pela linha curva Mossoró-Sertânea-Juazeiro e bem demarcada a oeste, pela linha das “cuestas” tem uma série de planaltos
mais úmidos que se iniciam nas cercanias de Fortaleza (Ceará),
prolongam-se pelo litoral cearense até a serra Grande (na fronteira do Piauí), de onde descem para a chapada do Araripe e
terminam na serra do Triunfo (Pernambuco). Em contraposição,
uma faixa situada entre as áreas úmidas do litoral e as semiáridas do interior, existem depressões áridas ilhadas por grande
número de elevações mais úmidas, limitadas pelas linhas Caruaru-Pão de Açúcar e Sertânea-Juazeiro. Assim, sem essas áreas
úmidas, poder-se-ia afirmar que o interior nordestino seria uma
única região semi-árida, com curtos e irregulares períodos chuvosos.
A divisão em vegetação úmidas e secas (florestas-agrestescaatinga), aliada a dispersão de suas espécies características,
possivelmente nos dará uma imagem mais compreensível das
ligações floristicas existentes entre os “grandes climaces americanos”. Tomaremos, assim, como modelo, algumas das espécies
280

www.colecaomossoroense.org.br
arbóreas que foram consideradas por Ducke (31b), Duche &
Black (32), Lima (51), Hoehne (41), Hulser et al (44), Veloso
(82) e Veloso & Klein (83) como dominantes e bem caracterizantes das áreas que estudaram.

1. VEGETAÇÃO FLORESTAL
A vegetação florestal perenifólia (faixa úmida do litoral
oriental), por intermédio de algumas espécies características,
dente outras com idênticas distribuições, apresenta as seguintes
ligações: as espécies Parkia pendula Benth., Simaruba amara
Abul, e Coumarouma odorata Aubl, com ocorrência da Amazônia ao sul de Ilhéus (Bahia), sendo que as duas primeiras tem
maiores concentrações nas regiões extremas e a última na região
nordestina; as espécies Didymopanax morototonii (Aubl.) Decne
& Planch., Sacoglottis guianensis Aubl, e Tapirira guianensis
Aubl, com ampla dispersão da Amazônia ao município de Palhoça (Santa Catarina), sendo que a primeira domina no Pará, a
segunda em Santa Catarina e a terceira, co bastante uniformidade em todo o litoral, é mais freqüentes em Santa Catarina; e,
finalmente, as espécies Bowdichia, com ocorrências na região
Centro-Oeste e no Nordeste, tem maiores concentrações em
Goiás e menores na faixa nordestina.
A floresta semicaducifólia (faixa mais seca do litoral oriental) que se antepõe a precedente úmida e ao agreste semiárido, com grande número de espécies das áreas vizinhas, ostenta
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endemismos que a caracterizam muito bem. As espécies Caesalpinia
echmata Lam., Astronium Fraziniifotium Schott e Pithecolobrium
polycephalum Benth., com vicariantes nas zonas secas e úmidas,
tem sua dispersão restringida à faixa do litoral. A primeira, o “pau
Brasil”, ocorre em agrupamento gregários até Cabo Frio (Rio de
Janeiro) e as outras duas são encontradas associadas em varias formações arbóreas no Nordeste.
A floresta perenifólia nas áreas elevadas, como vimos, corresponde a dois tipos de formação microclimáticas: a dos planaltos
cristalinos e a dos areniticos. A primeira, no litoral do Ceará e em
pontos da Borborema (Pernambuco), com umidade dos aliseos e
grande nebulosidade, tem nas espécies Galezia gorazema Moq.,
Copaifera trapezifoia Hayne e Aspidosperma pyriocollum Müell.
Arg, com dispersão da Amazônia a Santa Catarina e de Mato Grosso
ao Nordeste, as suas principais características. A segunda, nas encostas úmidas dos planaltos areniticos, onde a umidade do sôo está relacionada ao rompimento do lençol freático, tem nas espécies endêmicas Hymenaea martiana Hayne, Manikara rufula (Mig.) Lam. e Comaifera luetzelburgii Harms, vicariantes dos “cerradões” do Centrooeste, excetuando a segunda que ocorre na maioria dos pontos elevados do Nordeste, as suas principais características.

2. VEGETAÇÃO DO AGRESTE
A vegetação do agreste apresenta manchas microclimaticas
que parecem refletir interpenetrações da flora circunvizinha e
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uma savana que, provavelmente, espelha certas condições de
solo.
As espécies características dos agrupamentos florestais,
nas manchas argilosas, zollernia illicifolia Vog, Myroxylon peruiferum L. f. e Tabebuia caraíba (Mart.) Bur., também encontradas nas florestas do litoral, tem larga dispersão: a primeira,
desde a Amazônia até Santa Catarina, e as outras duas, com
ocorrências no Centro-oeste, sendo que a última apresenta-se em
formações gregárias no Pantanal mato-grossense (82c).
As espécies dos agrupamentos espinhosos, nas superfícies
siliciosas rasas, são as mesmas que se constatam na caatinga
interiorana.
A espécie arbórea Zizyphus joazeiro Mart., elemento vicariante dos “bosques chaquenhos”, domina extensões de savanas
do tipo “cerrado”, onde as espécies Hancornia speciosa Gomes
(mangaba) e Magonia pubercens St. Hil., com larga dispersão
nos campos cerrados brasileiros (desde a Amazônia até o Paraná), constituem as principais características de sua paisagem.

3. VEGETAÇÃO DO SERTÃO
Os bosques caducifólios espinhosos, dominados pelas espécies endêmicas Schinopsis brasileiras Engl, Aspidosperma
pyrifolium Mart., Astronhum urundeuva Engl., Caesalpinia piramidalis Tull., Geofracea spinosa Jacp, Vizyphus joazeiro
Mart., Mimosa hostilis Benth, etc. que, com exceção da última,
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são vicariantes do clímax chaquenho (17), provavelmente,
quando agrupadas, constituem o “clímax da caatinga”.
As espécies endêmicas Jtropha pohliana Muel. Arg., Torresea cearensis; Fr. All., Capparis yco Mart., Cereus jacamaru
DC., Pilocereus gounelei Weber, etc., ou suas simpátricas regionais constituem os agrupamentos que revestem as áreas mais
empobrecidas onde a fitofissionomia, densa ou rala e alta ou
baixa, varia de acordo co a intensidade do arrasamento.

V – CONCLUSÕES
A “grande região Nordeste”, assim sendo, apresenta características climáticas e geomorfológicas que delimitam perfeitamente os tipos de vegetação que, quase sempre, correspondem a
climaces antigos, senão vejamos:

I – Áreas úmidas
1. As áreas do litoral (floresta perenifólia e semicaducifólia), quando ligadas a uma pluviosidade intensa e bem distribuída, apresenta: solos argilosos profundos (de 10 a 20 metros),
algo permeável, sem crostas lateriticas e com espécies arbóreas
de grande dispersão entremeadas com endemismos vicariantes,
demonstrando uma ocupação territorial bastante antiga.
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2. As áreas dos planaltos elevados (florestas microclimáticas), reflexo do clima da montanha ou da grande umidade superficial, apresentam as seguintes particularidades: nas serras cristalinas, com solos argilo-suliciosos úmidos em face dos ventos
aliseos e da alta nebulosidade, as espécies arbóreas são as mesmas que ocorrem nas florestas circunvizinhas misturadas com
poucos endemismos; e, nas encostas das serras ereniticas, com
solos silico-argilosos permanentemente úmidos em face do rompimento do lençol d’água, as espécies são endêmicas, - na maioria simpátricas dos cerradões do Centro-oeste -, de permeio com
outras de larga distribuição florestal. Ambas, assim, parecem
constituir “refúgio florestais”.

II – Áreas arrasadas
3. As áreas do agreste (savana com interpenetrações microclimáticas de florestas e caatinga), com chuvas mas com certa freqüência, ostentam solos siliciosos delgados (de 1 a 3 metros), exíguas manchas argilosas relativamente profundas e espécies das formações arbóreas vizinhas ilhadas pela savana, a
qual parece indicar uma ocupação mais moderna.
4. As áreas do sertão (bosques caducifólio e formações arbustivas espinhosas), relacionadas a pluviosidade irregular, expõem superfícies arrasadas de solos arenosos rasos (menos de 1
metro), blocos cristalinos no sopé dos morrotes e espécies en-
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dêmicas das regiões americanas e simpáticas regionais, o que
demonstra uma ocupação territorial muito antiga.

III – Áreas complexas
As outras áreas, baixada maranhense (campos inundáveis,
manguezal e floresta palmatifoliada) e chapadões areniticos (savana do tipo cerrado), assim como a orla marítima (vegetação
rasteira e arbustiva das praias e da restinga) e as áreas limítrofes
(floresta misturada e cerrado de permeio com caatinga), estão
condicionadas a situação muito especiais dentro do Nordeste.
5. A floresta palmatifoliada, ligada à chuva de convecção
e confinada a uma faixa de contato entre o clima superúmido
(floresta amazônica) e o semi-árido de chuvas bem demarcadas
por período seco, às vezes prolongado (savana e caatinga), apresenta uma vegetação de transição, onde o endemismo gregário
dominante lhe empresta uma característica de ocupação territorial relativamente recente, semelhante aos seus vicariantes –
bosques de Copernicia sp. No Pantanal Mato-Grossense (situados ente cerrado e bosque chapenho) e bosques de Orbignia spp.
Na faixa de contato com a região amazônica (situados entre cerrado e floresta equatorial).
6. O cerrado, com pluviosidade demarcada por período seco, está condicionado às superfícies arenosas profundas das chapadas Pré-cretáceas, não perturbadas por fratura, indicando formas relíquias revestidas por vegetação do tipo savana ou de
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bosque (cerradão), possivelmente, relíquias dos agrupamentos
que outrora ocupavam grandes áreas ao oeste da região nordestina.
7. As áreas limotrofes norte e sul, situadas entre caatingacerrado (Piauí e Maranhão) e floresta-agreste (Bahia), ostentam
características que indicam uma deterioração bastante recente
dos climas pluviais dominantes na região – seco do sertão e
úmido do litoral.
Na “grande região nordeste”, como síntese conclusiva, as
áreas úmidas do litoral apresentam uma floresta perenifólia, que
se antepõe a uma outra semicaducifólia, e as áreas secas pediplainadas do interior ostentam uma vegetação caducifólia espinhosa, com agrupamentos relíquias nos pontos mais elevados.
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COMO CONTROLAR A SECAS
JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA
Sempre nos ressentimos de uma política agrária, até chegamos ao estado de carência já é um problema biológico. Tomara que, advertida por essa nova adversidade, a revolução nos
livre da penúria – escreve Américo de Almeida para os “Diários
Associados”, afirmando; impõe-se uma estrutura que nos livre
da maldição que já esconjurei. Há uma miséria maior do que
morrer de fome no deserto; é não ter o que comer na terra de
Canaã”.
Ofereço também minha contribuição no momento em que
se procura encontrar uma formula capaz de por termo a instabilidade econômica-social dos sertões nordestinos, ocasionada,
eventualmente, pelos acidentes do clima. Nesta altura da vida, é
isto o que posso dar.
Ouso opinar, nesta reincidência do quadro, em matéria tão
controversa por amor a minha região e apoiado na experiência
do problema. Toda minha obra literária, da ficção ao ensaio,
explorou esse tema. Além disso, me coube em duas secas, como
ministro do Governo do saudoso Getúlio Vargas, a responsabilidade de responder ela sorte das áreas atingidas: em 1932-1933 e,
do meio para o fim, em 1951. A primeira a mais terrível, por sua
generalidade e duração, pior que 1877, por ter sido maior o
campo de destruição, revelou-me o fenômeno, em todas as suas
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faces. Vivi quase dois anos na intimidade de seus cenários, observando-lhe todos os aspectos.

UMA NESGA DE HISTÓRIA
Para se dar uma idéia de como o Nordeste tem sido perturbado pelos distúrbios de sua natureza, basta registrar as datas.
Euclides da Cunha (Contrastes e Confrontos – pág. 151) e
Idefonso Albano (O secular problema do Nordeste – pág. 5)
atribuíram a odisséia de Pedro Coelho de Sousa, partido da Capitania da Paraíba para a conquista do Ceará, a primeira manifestação histórica da seca regional. Mas essas vicissitudes eram
do natural verão sertanejo sem o rigor das estações anormais no
longo percurso pela área inculta e desabitada.
A primeira seca que açoitou o Nordeste, povoado, foi a de
1692. Sucederam-se as de 1711, 1721 e 1723-1727, a mais extensa. Seguiram-se as de 1736-1737, 1744-1746, 1777-1778,
1790-1793, 1803-1804, 1824-1825, 1844-1846, 1877-1879,
1888-1889, 1898-1900, 1903-1904, e 1915. Com um grande
intervalo precedido de anos escassos, tivemos, depois, a calamidade de 1932-1933, finalmente de menor intensidade, as secas
de 1951 e 1958.
Dominava mais ou menos, um ciclo que se alterou nos últimos anos.
É digno de nota a insistência de certos números finais, como 4 e 3.
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Refiro esses desequilíbrios de um ritmo regular para no
remate extrair conclusões úteis.
A pouca freqüência das secas em cada século demonstra,
desde logo, a viabilidade da correção de suas conseqüências;
sendo tão intervaladas, tornam-se mais fáceis os remédios.

A INQUIRIÇÃO DA CAUSAS
A determinação das causas da secas também orientará a
solução que ainda está por vir e é, cada vez mais, exigida pelo
nosso estagio de desenvolvimento.
Há quem subordine essas manifestações à periodicidade
das manchas solares que passam de um máximo a um mínimo
de intensidade. As mínimas deveriam corresponder anos de seca. Entretanto, as alternativas não têm coincidido com as variações climáticas.
Costuma-se também dizer que os alísios são responsáveis
por essas irregularidades. Esses ventos, ao contrario, tem uma
função benigna.
Fala-se ainda no desnudamento como determinante da falta de pluviosidade, sem ver que desde os tempos coloniais, antes
da derrubada quando toda a região era coberta, ocorreram secas
mortais.
Atribui-se igualmente a anomalias à forma do continente
norte oriental, à direção orográfica e ao regime anteciclonal.
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Os agentes são outros, de ordem extraterrestre, que atuam,
mais ou menos, intensamente, conforme as condições locais. Em
cada Estado do Nordeste sujeito as mesmas influências, há zonas isentas da ação do fenômeno, como o litoral e a mata.

O NOVO IMPACTO
Tive a ilusão, em virtude da seqüência de anos chuvosos,
doze, ao todo de que grande massa líquida acumulada no Nordeste estivesse favorecendo as precipitações pluviais. Pareceume ser essa presença d’água reguladora do clima. Num estudo
sobre o regime de chuvas do litoral mostrei como as nuvens saturadas se elevam do mar, deixando de precipitar-se na caatinga
litorânea, sem condições para atrai-la, e despejando-se além, nos
contrafortes da Borborema, uma zona verde e úmida. A superfície molhada das barragens é porém influência.
Fiquei de sobreaviso.
Numa reunião da SUDENE, em Fernando de Noronha, há
uns quatro anos, entrometi-me no Conselho Deliberativo e fiz
uma interpelação impertinente sobre seus planos contra a seca.
Nada feito. Depois, esse órgão elaborou um trabalho condensando medidas preventivas que julguei insuficiente. Ultimamente, em dois encontros, disse eu ao ilustre Superintendente, general Plácido de Oliveira que precisava ter uma conversa com ele.
Ao ouvir-me essas palavras, olha-me espantado, sem saber de
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que se tratava, dispondo-se, finalmente com a sua amistosidade,
a ser convocado por mim, quando eu entendesse.
O assunto era a seca; sem a pretensão de sugerir uma orientação eu me enchia de curiosidade, pensando no futuro de
nossa terra principalmente do Ceará, donde ele é natural e eu
cidadão honorário.
Hoje estou convencido de que uma coisa é a política de
desenvolvimento da SUDENE e outra é essa atuação especifica
que deve estar dependente de outros órgãos, sob sua inspiração.
Recomendei a formação de estoques de projetos e de material para não se implantar nenhuma obra sem caráter permanente, simplesmente para dar ocupação. Isso foi falado e está escrito. Só assim não seria tardia e improdutiva a assistência.
E o Nordeste foi, mais uma vez pegado de surpresa. Estava
desprevenido e desaparelhado para a sua preservação.
Chuvas extemporâneas, o que vem sucedendo. Antigamente falava-se em “chuvas janeireiras”; agora não chove no litoral,
antes de março.
O índice pluviométrico animou as palheiras culturais, e esperou em vão, pelo dia de São José que é promissor, porque
coincide com o equinócio de março, de possíveis reações meteorológicas.
E logo estiou e perdeu-se a lavoura. A plantação, prejudicada, ficou reduzida a quase nada, salvo o algodão que dará menos de 50% na colheita.
A produção obedece a um ciclo e não se podia replantar.
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Aconteceu o pior: a crise alimentar pré-existente. Mesmo
se houvesse excedentes a carestia não, permitiria a formação de
estoques.
Os proprietários que obtiveram créditos estavam endividados, ou, como se diz por lá, “dependurados nos bancos”.
Deu-se o colapso. Reproduziram-se as mesmas cenas e recomeçou o nomadismo com o seu quadro aflitivo, provocando a
tensão.
A SUDENE não sabia que a seca poderia invadir seus
grandes planos: abandonou a economia agrícola limitando-se a
estudos relevantes de geopolítica.
Ainda bem que o presidente Médici, animado de um novo
espírito, não se fez esperar. A ação de presença nesses momentos de pânico é catalítica. A regra era a ausência.
Testemunhou ele o espetáculo. Mediu as necessidades. Ficou ciente de tudo e adotou o melhor processo, nessas conjunturas, que é o trabalho de equipe no local, empenhado na execução
os elementos que participam na elaboração dos planos.
O maior prejuízo nesse terreno tem sido a improvisação. A
ação que se desenvolve, sob a pressao das crises, torna-se tumultuaria. Sem poder selecionar as obras mais indicadas, por estar
em toda parte, para atender as solicitações, é uma atividade dispersiva e antieconômica, com o rendimento mínimo do trabalho
manual. E, quando alguma coisa se organiza sobrevêm à descontinuidade.
Está-se fazendo o possível; o que deve ser feito para salvar
seres humanos.
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Instalaram-se novas frentes de trabalho com recursos suficientes, em vez do vale ou pagamento em mercadoria, por falta
de crédito. Lembro que só na seca de 1951 pude pagar em dinheiro.
Trata-se de colonização. Em 1932, fiz essa experiência.
Atalhando o êxodo, só permitia a evação a quem dispusesse de
um apoio econômico no ponto de destino. Instalei varias colônias nos vales úmidos dos Estados secos e em Estados imunes,
com um resultado satisfatório. Foi tudo sacrificado depois que
sai, por falta de continuidade administrativa. Agora, creio no
êxito dessa iniciativa, se houver uma organização racional e não
faltarem meio para a manutenção. Demais, já temos portas abertas nos vales do Maranhão que poderia transforma-se num centro de civilizações nordestinas, a abastecer um mercado próximo. Temos uma rede rodoviária que resolveu o problema das
distancias. E, o que é mais importante – promete-se também
proteção à agricultura.
Uma coisa que se pode improvisar e a produção agrícola e
já é tempo de aplicar a técnica da produtividade.
A história de nossa economia rural evidencia como a terra
tem merecido poucos cuidados. Começou com o índio que não
fixava as culturas e o português que não tinha gosto pelo trabalho agrícola.
No tempo da colonização certos produtos constituíram um
fator de estabilidade a uma fonte de riqueza.
Veio a revolução do açúcar e o algodão e o cacau tiveram
seus ciclos uma posição não plano econômico e político. Mas a
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agricultura de alimentação esteve sempre desprotegida. Com
exceção da de arroz, no Rio Grande do Sul, não foi organizada
para acompanhar o surto demográfico. As monoculturas mais
remuneradoras expulsaram essa exploração.
Sempre nos revestimos de uma política agrária, até chegarmos ao estado de carência que já é um problema biológico.
Tomara que, advertida por essa nova adversidade, a revolução nos livre da penúria.
Já gritei, como paraninfo de uma turma de agronomiando;
“Conserve-se o solo; selecionem-se as sementes; venham os
fertilizantes; mobilizem-se os tratores; ative-se a defesa vegetal
e animal: construam-se silos e armazéns; crie-se a indústria rural”.
E, agora, nos sertões, fomente-se a cultura irrigada que é a
mais dificit, porque não temos tradição de sua prática.
Poderão ser utilizadas as centenas de braços dos desocupados da seca para essa campanha nos vales cultiváveis.
Cuidado com a saúde nas grandes concetrações. Em 1932,
fui surpreendido por um surto devastador das endemias locais,
como tifo, paratifo e desinteira. Só com uma grade organização
sanitária de médicos e enfermeiras, introduzindo pela primeira
vez nesses centros a vacinação sistemática, pode ser debelado o
mal.
O abastecimento se o mercado local está esgotado dependeu também, naquele ano, do transporte de gêneros essenciais,
em carregamentos completos, para a revenda ao comércio mediante tabelamento severamente fiscalizado.
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O FRUTO DA EXPERIÊNCIA
Vamos acabar com isso. Vamos sistematizar a defesa de
um material humano que retribui tudo que se fizer em seu favor.
Impõe-se uma estrutura que nos livre da maldição que já
exconjurei: “Há uma miséria maior do que morrer de fome no
deserto: é não ter o que comer na terra de Canaã”. E ainda clamei falando em Campina Grande: “Tudo espera, até o sono, até
a própria esperança, menos e fome e a sede. Seus prazos são
muito curtos: meio-dia já é jejum”.
Deus no doou uma natureza mansa, isenta de cataclismas.
Nem terremotos, nem furacões, nem vulcões. Só a seca nos persegue, mas é espaçada a previsível.
Propague-se a lavoura seca. A palma já ajuda a salvar os
rebanhos que merecem ser assistidos. A pecuária toma, novamente, conta do sertão.
Orando em 1964, na cidade paraibana de Patos, alertei:
“Há um problema que ainda está na agenda a solicitar uma visão
mais realista: a seca”. Ainda se estuda a sua causa e permanece
o desafio para a solução. Só a experiência poderá indicar os
meios mais adequados para se atenuar esse mal. Estão ai as tentativas feitas, mas é preciso saber o que deu certo e o que falhou,
o que foi útil e o que não funcionou, o que é valido e o que tem
de ser retificado. É essa a medida em que se poderá dar um balanço, como a mais sabia orientação para as reformas.
Veremos, por exemplo, como se portou a açudagem nos
seus diversos tipos.
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Já tive ocasião de escrever: “A questão da água é tão vital
que suscitou para alguns povos uma política hidráulica. É a diuturna impressão dos climas secos”. Estimula-se a agricultura e
favoreça-se a indústria.
A SUDENE tão realizadora, subestima esse elemento, deixando de avaliar seu préstimo, chova ou faça sol, para a vida
rural. Inclinou-se para a industrialização como chave da transformação total.
E incorreu no pressuposto do excesso populacional, sem
observar que há falta de mão-de-obra no Nordeste, em certos
anos, até para colheita de algodão. Há apenas disponibilidade de
mão-de-obra feminina, pela ausência de indústrias que só agora
se implantam.
Concluiu quase todos os açudes do plano Epitácio Pessoa,
deixados nas fundações que desapareceram com as enchentes e
dez anos de abandono. Recordo esse esforço que devo principalmente, a equipe que organizei, tendo a frente o engenheiro
Luis Vieira, embora muitas obras tenham falsas placas de inauguração.
O “Gargalheiro” não foi feito porque não se recomendava
para a irregularidade, e o “Orós, porque seu projeto passou por
uma revisão que não terminou.
Reconheço as vantagens dos grandes sistemas; a irrigação
representa a segunda das culturas, diante de um fator incerto,
com é a chuva, até nos climas equilibrados. Além disso, quando
a represa extravasa, facilita o aproveitamento das terras marginais. Arrolam-se, entre outras contribuições dos grandes reserva309
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tórios: o controle das enchentes a piscicultura e a produção de
força. Seus riscos são mínimos; a ruptura a salinidade e as perdas por evaporação e infiltração.
Constituem essas obras um apoio econômico para a região.
Seu ponto iraco é a limitação, por depender de uma topografia
própria e de uma vale irrigável, sendo, portanto, difícil sua localização. São restritas as áreas que satisfazem esas exigências.
Devemos também levar em conta o custo atual dessas
obras monumentais.
Tenho que confessar, porém, ser falho o seu papel para um
fim especifico: a intervenção contra a desorganização do trabalho causado pela seca. Por maior que seja sua capacidade e por
mais bem equipado que esteja, não poderá cumprir essa missão.
Na emergência deixa de absorver as massas flutuantes por já
estar saturado. Logo depois de feito é ocupada a superfície irrigada. O fenômeno do Nordeste difere da fisionomia da África,
onde o vale se acha estabilizado, porque em derredor é o deserto. Aqui, os deslocados do campo poderão ser admitidos em
número insignificante para reativar as culturas e, estando povoada toda a área em volta, desprendem-se vagas de trabalhadores
que não encontra acolhida, senão em obras novas. Não atende,
por conseqüência, a grande represa à emergência que é a mais
aguda aparência do problema. O mesmo se dá co as indústrias.
A fábrica está lotado com seu pessoal especializado, não podendo servi de ponto de concentração.
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Garantida economicamente sua utilidade, o grande açude
deve ser construído para o abastecimento, com seca ou sem seca.
Açude médio e sempre deficiente. Só deverá ser feito onde
houver condições físicas e se der voa vazante ou puder fornecer
água, próximo aos núcleos de habitação.

UMA TÉCNICA REALISTA
A seca não passa de desemprego rural. Falhando chuva,
cessarão as atividades agrícolas, e o proprietário dispensa seus
trabalhadores. Encena-se o drama. Isso acontece, em qualquer
setor de trabalho, se é fechado. É porém, uma circunstância que
se torna ainda mais grave no campo que desconhece qualquer
forma de assistência social.
Convocado, com ministro de Estado, fiz uma exposição na
Câmara dos Deputados, que reputo ainda vigente: “O pequeno
açude é o fixador providencial. Se o proprietário o obtém quase
de graça, não acarreta despesas de desapropriação nem os ônus
da administração.
No meio da sequidão total eu distinguia, aqui e ali, na minha volta pelo Nordeste, esse oásis de vida própria, como um
incentivo a sua preparação. Havia um pomar na “revença”, a
vazante exuberante, o peixe como reserva e o gado a matar a
sede. Se a seca chega a esgota-lo o fundo de lama ou de areia
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ainda sustenta a cultura de subsistência, como único refrigério
dos maus tempos.
Se for bem alimentado, com barragem de boa altura e bastante profundidade, poderá atravessar mais de dois anos de estiagem.
E todo homem do sertão tem fé no açude particular. Todos
desejam essa cooperação como um presente do céu.
Temos que dissemina-lo. Sua multiplicação equivale a
grandes barragens com a vantagem de poder estar em toda parte,
bastando-se e evitando a invasão das obras públicas, a afluência
devoradora dos que não tem nenhum refúgio. E o meio de alcançar todos esses resultados é renunciar para sempre a construção manual. Poderá o D.N.O.C.S. adquirir patrulhas móveis para
mecanização desses serviços mediante o regime que parecer
mais razoável, contanto que a administração não caiba ao particular, que não pode responsabilizar-se pela manutenção das máquinas.
O que se está fazendo em três anos poderá nessas condições, ser feito em menos de três meses.
Os grandes açudes serão núcleos humanos e os pequenos a
dispersão.
E poços, poços, mais poços, onde houver reserva de água
subterrânea para ser utilizada.
A moto-bomba ou bomba de aspersão aproveitará as torrentes do rio que se pereniza com água armazenada.
Em 1952, disse-me o engenheiro francês Albert Robaux,
que adquiria a consciência desse problema em Marrocos, como
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resultado de suas observações no Nordeste: “Não se pode chamar esta região de semi-árida, nem árida”. E concluiu: “A seca
periódica é um acidente. É uma febre que ataca um organismo
são. Ou uma simples endemia”.
O que há é uma pluviosidade escassa ou uma irregular distribuição de chuvas.
Falta a parte educativa. Plasmar uma mentalidade de previdência e de trabalho, equipar os espírito. O nordestino tem que
esperar a seca como o europeu espera o inverno. O que importa
é adaptar o homem a essas condições de vida e criar uma organização que se ajuste ao ambiente. Basta fazer o que se faz em
toda parte: preparar-se para o período improdutivo.
A armazenagem se torna imprescindível para os dias de
carência, conservando os alimentos e corrigindo as oscilações do
mercado na entresafra; constitui um complemento indispensável.
A reforma agrária deve prever esses hiatos.
Se cada propriedade tiver seu açude e aparelhar-se para os
das difíceis, será evitado o recesso. O proprietário poderá reter
seu pessoal, o que deverá ser condição para qualquer financiamento, antes da emergência ou para a resistência no período
anormal.
Mas, se falhar essa organização deverá ser criado um organismo que assegure um mínimo de assistência às vitimas de
seca, a maneira dos países que dão pensão aos desempregados.
Isso será mais pratico do que improvisar obras públicas,
formando concentrações que criam outros problemas, como o da
ordem pública, da saúde e do abastecimento.
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A SUDENE seria a cúpula dessa estrutura, sem perder de
vista suas diretrizes. Deveria estabelecer uma linha permanente
e mais atenta ás circunstâncias. Nunca pude compreender que se
empreendesse elevar o nível econômico de uma região, deixando uma de suas áreas expostas à negação desse programa no que
há de mais degradante: a forma coletiva.
Já em 1946, bradava eu no Senado da República: “E há um
apelo de salvação pública: o da subsistência”. Esse, sim, tem de
ser o problema dos problemas, tem de ser o problema dos problemas, porque é da própria vida, móvel de todos os outros. Mas
do que econômico e social, é da vida ou da morte, de socorro da
raça que perde sua vitalidade. O que se impõe, desde já, com
caráter de campanha, como missão, cruzada, apostolado, tudo
que houver de mais sagrado é uma política contra a fome. É essa
a verdadeira segurança da paz, a solução do bem-estar e da tranqüilidade social. Eu já disse e repito: “Ninguém grita de boca
cheia”.
Expressou-me, assim, porque ao lado do “alistado”, do
trabalhador da emergência, que recebe o seu salário, estão os
que não podem trabalhar, os que não podem ganhar seu pão trabalhando: os macróbios, os cegos, os aleijados, as famílias sem
abrigo. Esgota-se a caridade pública e só uma organização de
assistência aos inválidos será capas de salva-los, se a seca se
prolongar.

314

