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A QUESTÃO DAS SECAS NAS
PROVÍNCIAS DO CEARÁ
G. R. Gabaglia
Tipografia do Correio Mercantil
Rio de Janeiro, 1861

Ensaios sobre alguns melhoramentos tendentes à
prosperidade da Província do Ceará
I
Quando no primeiro opúsculo preferi tratar do Porto do
Ceará, não fui dominado pela convicção que semelhante assunto
devia por sua natural importância preterir outros, que julgo de
maior monta; mas, a predileção resultou somente do desejo de
progredir metodicamente do simples para o composto, do fácil
para o mais difícil, daquilo, que menos urge, para as questões
mais preponderantes na prosperidade da província.
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Assim é que, e meu ver, a questão das secas apresenta-se
em seguimento à do porto, justamente porque a primeira urge
mais do que a última.
É com extremo receio que vou aventurar-me na discussão
do problema das secas; porque, tendo precedido à publicação de
pareceres de escritores ilustrados, infelizmente não posso concordar completamente com nenhum deles. Convenço-me de
certas idéias, aceito as criticas de alguns, respeito a erudição de
todos, mas, provavelmente, em conseqüência de minha inteligência obtusa, acho-me sempre de certo modo divergente na
apreciação dos problemas e nas suas soluções; releve-me o leitor
indulgente o que parecer ousado em meus argumentos, que são
sempre inspirados pelos impulsos de uma convicção sincera que
deseja atingir a um termo de utilidade geral.
Pouparei aos leitores a história dolorosa dos quadros da
fome e da miséria causadas pelas secas periódicas em certas
províncias do Norte do Brasil, e, com especialidade, na do Ceará.
Na hora em que escrevemos, Pernambuco e Bahia gemem
sob os horrores dos resultados desta calamidade, e ainda se deve
ter na mente os artigos publicados no Correio Mercantil do Rio,
pelo ilustrado sr. dr. Viriato de Medeiros. Queixumes erguidos
da imprensa e de longa data têm tornado inseparáveis ao pensamento de qualquer brasileiro – Província do Ceará e calamitosa
falta de chuvas; e, como lei invariável e insuperável de desastres, se admitem as secas em dadas zonas do Norte do Império
americano. Segundo uns o Ceará é o Job do Norte, condenado
por fenômenos superiores à vontade do homem, e este deve con6
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fessar-se vencido pela natureza e dizer – observarei e fingirei.
Segundo outros, empregando esta ou aquela medida auxiliar
administrativa, se cortaria o mal, mas, freqüentemente, com a
condição que o governo se tornasse como que o pai generoso,
que abre a bolsa ao filho perdulário, que no ócio e no deleite se
esquece do dia de amanhã.
Um, perplexo, duvida do remédio para o mal; o outro,
queixoso, arrepela-se, censurando a indiferença e a desumanidade de quem o pode sanar. E a verdade severa e invariável que
subsiste é que cada ano passa-se entre sustos e em ansiosa expectativa à espera das chuvas de janeiro a maio, as quais, faltando, motivam ruína do comércio e o infrutífero desaparecimento
de muitas centenas de contos de réis representados por milhares
de cabeças de gado e pela inesperada maninhez das culturas; em
seguida, de perto, surge a fome com o cortejo horroroso de miséria e de corrupção. Sim, dolorosa verdade, neste país situado
na mais bela posição para uma perene vegetação e com elementos para abastecer variada e constante produção...! Aqui, se tem
sofrido a fome! Aqui se tem visto o povo errar moribundo,
transportando-se de um povoado para outro... digo, do povoado
natal para o túmulo que se lhe abrirá na beira-estrada pela qual
busca o alimento salvador.
Assim como o soldado, depois de sanguinolentas campanhas e dos duros trabalhos da guerra, esquece-se de tudo para só
saudar o estandarte que defende, assim também esqueçamos
todas as quadras negras e as provanças, que tem tido o povo
cearense nos tristes períodos notáveis das secas passadas, e esperançosos pensemos no futuro da província e no seu progresso,
7
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colhendo do passado as lições que ele nos legou e cuidando em
tempo nos meios de evitar a reprodução dos maus dias.
Corre-me em primeiro lugar a necessidade de bem apreciar
o estado das coisas, sem prevenção; mas também evitando subordinar-me a diferenças mal-entendidas em discussões desta
ordem.
Principio por dizer algumas palavras sobre o estado atual
da província. Três são as fontes de produção e riqueza para seus
habitantes:
– Gado vacum, ovelhum e cavalar;
– Produtos de culturas, tais como: algodão, café, açúcar, goma-elástica, farinha, milho, madeira, etc.;
– Alguns produtos manufaturados, como couros curtidos, courames, trabalhos de tecidos, doces, vinhos de
frutas, sal e miudezas de pouca significação.
Ora o último grupo de produção, sendo atualmente insignificante em presença dos outros dois grupos, posso dizer que só
os gados e os produtos agrícolas representam as duas fontes essenciais da riqueza geral da província.
Estudadas as zonas territoriais, que servem para as produções acima mencionadas, se encontram vastos sertões, ou campinas, sensivelmente planos, subdivididos ou limitados por numerosas serras, contrafortes, e ramais que se cruzam ou dirigem
em várias direções, mas distinguindo-se, pela sua vastidão, as
serras – Grande (Ibiapaba) e Araripe ou Cariris que limitam a
8
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província com as do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba, em
uma longa extensão de muitas dezenas de léguas.
Alguns rios principais de longo curso e com multiplicadas
sinuosidades, numerosos ribeiros, torrentes e regatos, cortam
todas as planícies, servindo (permita-se a expressão) de canais
ou torneiras por onde as águas com rápida velocidade se esvaem, logo que as chuvas têm lugar, e com tanta rapidez que semanas depois das grandes chuvas desaparecem os cursos d’água
permanentes, transformando-se os leitos em depósitos interrompidos de grandes e pequenos poços ou em vastas valas secas, às
vezes até seriamente nocivas para o trânsito de rodagem. Fazem
acidentalmente exceção pelo grande volume das águas que conservam, por um lapso de tempo mais prolongado, os rios Jagauribe, Acaraú, Curu e Mundabu; mas ainda estes garantem a navegação fluvial em espaços muito diminutos de sua extensão; e,
aonde a navegação tem alguma utilidade constante são verdadeiros braços de mar sujeitos às alternativas das marés, formados
pelos sedimentos marinhos e essencialmente pelos movimentos
das areias em períodos seculares, lugares que ora chamam camboas e ora rios, até no caso em que o verdadeiro tributário, que
tem o nome, acha-se rigorosamente seco e sem ter um filete
d’água. Neste caso se acham, o Camocim ou Camuci, a Timonia
ou Timonha. Extenso litoral marítimo nimiamente piscoso e
suscetível de dar origem a pródigos produtos da pesca, se esta
fosse bem-dirigida e prudentemente explorada, serve de limite
da parte do oceano.
Quanto às comunicações terrestres, abstraindo alguns caminhos mais brilhantes (estradão, na fraseologia local), o mais
9
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são veredas ou picadas sinuosas, cujos primeiros engenheiros e
obreiros foram as boiadas e cujas abertas das primitivas derribadas foram depois respeitadas nas limpas que, ora à custa de particulares, ora pela administração provincial, se têm porventura
feito. Estas comunicações reúnem o que facilmente se imagina
como inconvenientes; a falta de um traço judicioso do eixo das
estradas, torna-as demasiadamente longas e intransitáveis para o
movimento de carros ou carretas, acontecendo que mesmo para
os peões e animais de carga o são em quadras de muita chuva.
Assim é que freqüentemente uma distancia de trinta ou de quarenta léguas entre dois povoados principais pode ser modificada
de cinco e seus léguas conforme o caminhoneiro! Assim é que
muitas vezes os próprios guias são contraditórios em suas informações e que as viagens tornam-se incertas e dependentes de
informantes, raras vezes verdadeiros ou habilitados, até quando
se quer seguir as principais estradas da província. Se os gados
foram os primeiros trabalhadores das estradas, parece que as
águas da chuva foram os obreiros primitivos das ladeiras (guardadas poucas exceções), que conduzem das serras para as baixas
ou sertões. Toda expressão é insuficiente para descrever os saltos, as covas, os talhados e os barracos que tornam na boa estação o trânsito penoso e lento ao mesmo tempo que é perigoso,
quando não impossível, nos meses chuvosos, o viajar por tais
ladeiras que fora melhor denominar regos de esgotos das águas
dos montes. Pela experiência própria apreciei tais dificuldades e
estou convencido que há unanimidade de opinião a respeito,
podendo parecer minha linguagem exagerada àqueles que discorrem das coisas pelas informações ou aos que abstraem da
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realidade para discutir as causas que justificam as faltas. Meu
fim e meu desejo é discutir os meios que conduzam ao bem, sem
pensar em inutilmente individuar a origem do mal.
O clima das serras é mais temperado que o do sertão e
acontece que os terrenos daqueles freqüentemente são menos
permeáveis ou que, pela disposição própria, alimentam naturalmente regas copiosas e prolongadas; daí provém que em geral os
terrenos das elevações são mais preferidos para a cultura, atendendo a habitual secura das baixas. Porquanto se deve ter presente que nas serras, em geral, os reservatórios d’água são perenes, alimentados por uma geada ou neblina abundante que precede de meses as chuvas anuais.
Condições tão vantajosas fazem com que as serras se tornem os principais celeiros de alimentação, produzindo o pão do
povo e os legumes, enquanto que os sertões são aproveitados
principalmente na criação dos gados, fornecendo as pastagens
necessárias ou também para alguma produção agrícola, na qual
deve-se apontar com principal todos os recursos fornecidos pelos cocais e carnaubais. O clima das serras é ótimo; fresco, salubre e próprio para alimentar uma cultura constante. As baixas ou
sertões cortados por muitas ribeiras, com temperatura média
superior de vários graus à das serras, possuem, além de clima
sadio, tudo quanto é conveniente para desenvolver em vasta
escala a criação de rebanhos, boiadas e cavalhadas.
A providência foi pródiga, mas os homens têm sido perdulários. Notória imprevidência tem-se dado na conservação das
matas; estas quase literalmente destruídas se transformaram em
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capoeiras ou caatingas que são matas de arbustos. O terreno é
pouco arvorejado, em conseqüência da incúria e da destruição.
Resumam-se as condições naturais e evidentes ao observador menos atilado: clima favorável à existência do homem e à
produção agrícola; comunicações péssimas, abandono e destruição das matas; muitas ribeiras nas quais os álveos dos cursos
d’água acham-se apenas acidentalmente abastecidos ou molhados nas quadras chuvosas, e, finalmente, muitos outros elementos de produção que, para não perder-me em questões acessórias, deixo de mencionar.
Este bosquejo parece-me suficiente para concatenar o objeto de outros capítulos.
II
Descrito, sob o aspecto geral, o território, passo a lembrar
o que a experiência tem mostrado pelas estações, referindo-me
mais ao que tenho ouvido de muitos anciões da província, de
preferência a entrar na combinação de sistemas exclusivamente
científicos, os quais para a questão pecam pelo lado da incerteza.
Afirma-se que antigamente as estações eram mais regulares, que todas as serras, quando cobertas de matas, tinham mais
longo inverno e copiosas chuvas e mesmo que os invernos sucediam-se com períodos mais uniformes.
Nota-se de modo insensível o fato de que as chuvas caminham irregularmente pelo território da província, deixando às
vezes, certos espaços privados de chuvas, mas cercados de ter12
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renos abundantemente chovidos e alimentados de favorável inverno. O ano corrente (1860) apresentou provas neste sentido; o
vale chamado Campos entre as serras de Uruburetama e Meruoca e as Marrecas em parte, campos próximos da Cidade de Sobral, são exemplos que presenciei.
Assim, observa-se com freqüência que as nuvens viajam
nas regiões mais inferiores da atmosfera ao longo das serras de
preferência a despenharem-se sobre os sertões.
É também necessário fixar a atenção sobre os inconvenientes nocivos daqueles anos, nos quais as secas são parciais, isto é,
em que a província prospera e somente certas localidades ficam
devastadas em conseqüência da falta de chuvas.
Nota-se mais que em alguns invernos a simples deslocação
das estações tem produzido graves prejuízos à agricultura e,
portanto, diminuído a alimentação do povo, motivando padecimentos reais para as classes menos abastadas.
Também deve-se atender a que já tem acontecido a um ano
de grande abundância e próspero suceder-se outro faminto e
mau.
Finalmente, insisto, o inverno que se prolonga mais ou o
seguimento de chuvas extemporâneas no verão, trazem graves
prejuízos, não só aos agricultores como aos criadores; porque os
pastos ficam (segundo a expressão do lugar) lavados e fracos, e,
outras vezes, apodrecem as forragens secas no campo em planta,
que constituem quase o único alimento suficiente para o número
de cabeças de gado em pé.
Se as irregularidades ou a escassez das águas pluviais, ou
simplesmente suas oscilações, geram tantos danos ao povo do
13
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Ceará, outra sorte de seca artificial preparada pelos próprios
habitantes com vigor colossal vai imperando e concorrendo para
agravar o mal; refiro-me às extensas queimadas que algumas
vezes vingam durante semanas e na distância de léguas, transformando em inóspitos descampados os terrenos pouco antes
cobertos de viçosas e verdejantes capoeiras e de uma pastagem
abundante. As causas destas queimadas originam-se, às vezes,
de terras que se preparam para roçados que ficam em poucos
anos abandonados para formarem-se outros novos em lugares
arvorejados; outras vezes de vingança individuais e mais freqüente de descuidos e desleixo, sobretudo de viandantes, que
pouco cautelosos ou completamente indiferentes ao bem público
deixam nas pousadas que fazem, fogueiras, as quais espalham o
gérmem de incêndios, favorecidos pelos ventos e pelos materiais
abundantes de combustão, que de maneira veloz lavram em todos os sentidos. Em 1859 transpus um espaço de quatro léguas,
fumegando ainda, aonde o pasto e os arvoredos tinham-se convertido num horizonte de cinzas e toros negros. É sobremaneira
extravagante o gosto, que por aqui se tem, de derribar as plantas
e de esquecer sua utilidade presente e futura. Nem ao menos se
sabe ser egoísta em uma época tão característica do eu ou, então,
o egoísmo se acha já tão requintado que não só concentra-se no
individuo, como que circunscreve-se à única hora do presente.
Em clima quente como o da província nota-se que o primeiro
ornato ou aformoseamento que os moradores do campo procuram dar a suas habitações é isolar completamente as casas de
tudo quanto é arvoredo; julgar-se-ia que receosos de perder os
primeiros e últimos raios crepusculares buscam derrubar os obs14
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táculos que a vegetação oferece, e, não só arrancam os arbustos
e destoucam o terreno contíguo à casa de vivenda, como levam a
destruição até bem longe. Ao tratar semelhante assunto, lembrome da conversação que tive com um morador do sertão, pessoa
abastada e bem intencionada com a qual travei conhecimento em
jornada; ao apear-me no alpendre de sua casa e em seguimento
de outros objetos, disse-me, ao mesmo tempo que estendia o
braço apontando vários pontos do horizonte: “veja, em poucos
meses tenho feito bastante... como vê: tudo isto”. Olhei com
curiosidade, perscrutando ao que se referia; mas, em vão; era
noite, e, diante de mim, divulga a custo um amplo espaço que
deixava ver ao longe duvidosos limites da estrada. “O quê?”
Perguntei de novo sem bem atinar ao que aludia-se. “Não vê!!”
Retorquiu-me o interlocutor. “Pois não é todo esse limpo? Tudo
isto era um matão e eu pus-lhe fogo que agora faz gosto ver.”
Então percebi e vi que além do malfeito, se julgava meritório serviço e trabalho benéfico o lançar-se o facho incendiário, o
fogo, sobre uma pinha de lenha.
Fatos análogos abundam e provam quanto o povo por inclinação, gosto ou sistema é perseverante na destruição dos tesouros botânicos que a natureza formou. Aproveitando do ensejo
devo narrar já um fato que tem significação expressiva e que
será bom que dele se tome nota, para conclusões em outro sentido. Segundo se viu no primeiro ensaio, pela estatística de exportação da província, ela forneceu a goma-elástica, e alguns anos
atrás, era considerada produto de lisonjeiras esperanças; estas,
quase de todo, se acham desvanecidas na atualidade. Conhecida
a maneira fácil de extrair a resina para apresentá-la no mercado,
15
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eis que às tontas, já cortando as raízes, já descascando completamente os troncos, se procurou apurar os lucros sem cismar nos
resultados; as plantas a pouco e pouco se destruíram e aonde
outrora esta família vegetal abundava, hoje em arbustos espaçados mal se encontra, e a produção rapidamente diminui em
quantidade, tendo desmerecido muito no valor; sendo a resina
agora, apenas, produto ocasional.
Muitas plantas de utilidade medicinal e industrial, tais como, o anjico, o juá, o pau-d’óleo, o bálsamo e outras, gradualmente vão sendo devastadas pelo fogo, pelo descascamento,
pelas derrubadas e pelas formigas. Atualmente, em muitos lugares da província, é difícil conseguir pequenas porções de óleo e
resinas; entretanto, conforme me informaram, dez anos antes era
facílimo, em qualquer ocasião, a sua aquisição. Quem se der ao
trabalho de avaliar grosseiramente o prejuízo causado em desfalque dos direitos de exportação pela diminuição de riqueza
exportável; a diminuição do trabalho útil de certas classes da
sociedade, pouco ativas para fazer substituição de serviços e
antes propensas ao ócio e à inação; a supressão do giro de vendas e compras que multiplicam os capitais postos em ação; esse
observador verá de longe o subido alcance positivo para o comércio, independentemente dos males mais ligados com o objeto deste opúsculo.
Vozes eloqüentes pela imprensa em 1859 e 1860 lembram
a necessidade de cuidar da conservação das matas. E é provável
que a seção de botânica com as ilustrações que possui elevará a
questão à devida altura de sua importância visando-a sob muitas
outras faces.
16
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No momento tive de ferir este ponto pela enumeração que
faço das principais causas das secas. E, considerada a questão da
conservação das matas só por si e pelo lado industrial, já oficialmente exprimi minha convicção, em 1855 no relatório que tive
a honra de enviar ao ilustrado governo imperial, sobre as madeiras apresentadas na Exposição de Paris.
Permita-se a transcrição do seguinte:
“– Entretanto, se é agradável reconhecer que já os nossos
primeiros colonizadores souberam largamente utilizar semelhante ramo de exportação, o qual continuou depois a produzir em
vantagem dos particulares e do estado, tanto que ainda na época
presente é um meio auxiliar de pagar a divida externa; se, basta
percorrer as contas fluviais e marítimas do império, desde os
limites do sul até os do norte, ou atravessá-lo em qualquer sentido, para admirar os incalculáveis tesouros, que as matas existentes ainda representam; com pesar, cumpre confessar que não só
nos temos limitado a empregar as madeiras, em geral, pelo lado
mais material e grosseiro, como desapiedadamente todos os dias
se destróem capitais enormes delas, sem proveito algum para o
país. À vista do que, ocorre ao pensamento menos previdente
concluir o triste futuro de semelhante ramo de exportação para
os nossos vindouros, a continuar livremente a bárbara destruição
das matas.”
“Já bem alto nos fala a época atual! Evito descer a exemplos particulares importantes que abundam; basta notar os fatos
gerais. Observe-se que aceitamos e consumimos abundantemente o pinho remetido dos países mais longínquos em muitos casos
onde só a questão de preço pode fazê-lo adotar.”
17
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“Numerosos artigos, cuja base principal é a madeira, com
mão-de-obra mínima, são introduzidos no império e abundantemente consumidos.”
“Finalmente, têm grande gasto no país outro objetos fabricados com as nossas próprias madeiras que entram no nosso
mercado debaixo do peso de duplo frete e quádruplo direto de
alfândegas! Então, o que resta esperar em meio século, se o fogo
e o machado sem regra nem lei incumbirem-se de destruir num
dia aquilo para que foram necessários à natureza, esta obreira
incansável e de força infinita, anos, até séculos para produzir?!”
“Significando a profunda mágoa que tenho em mencionar
a indiferença dos proprietários brasileiros para o melhor aproveitamento das matas, e sobretudo a daqueles que, dominados
por princípios falsos, constituem-se os primeiros destruidores da
fortuna própria, claramente expresso a importância que reconheço no assunto que ouso tratar, porque o dever me o impõe.”
Assim exprimia-me em relação a todo o império; agora
sou coerente no que digo em aplicação particular a uma província. Além de que são verdades assaz sabidas e reconhecidas em
todos os paises; são propaladas e advogadas pelos homens das
ciências especiais e pelos jornalistas nacionais e estrangeiros. A
imprensa e a tribuna parlamentar, de tempos em tempos, exprimem um protesto, e todos parecem estar de acordo. Entretanto,
pouco se faz no propósito de resistir ao mal. Aqueles mesmo
que poderiam de maneira efetiva principiar a dar o exemplo na
iniciação dos bons princípios para as classes menos ilustradas,
pouca intervenção tomam, e, de ordinário, sempre reclamam leis
e ordens do governo. Infelizmente, para idéias de tal ordem só
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quando identificadas nas crenças populares se deve esperar a
utilidade efetiva, e, depois de generalizadas, é que as leis terão
eficácia na execução e ação contra os infratores.
III
Além das calamidades tão estrondosamente apregoadas e
sabidas da falta de chuvas; outras há, que, por serem menos dolorosas aos olhos da humanidade, nem por isto deixam de empecer o progresso da província.
Trato de apontar algumas que sobressaem na investigação
que fizer qualquer pessoa interessada na matéria.
O comércio da província é com pequena diferença semelhante ao da Cidade da Fortaleza no seu giro (para poupar a benevolência do leitor evita-se repetir o que foi exposto no primeiro ensaio). Todavia, difere em que o curso das transações se
extrema no crédito das praças de Pernambuco em primeiro lugar
e depois na do Maranhão, lugares que fornecem ou adiantam
avultados capitais, e, estes, reunidos aos valores de importação
direta constituem a base do comércio marítimo, tendo para centros as cidades do Aracati, Fortaleza, Sobral e Granja, considerando-se Camucim e Aracaú apenas como portos de trânsito.
Os criadores e agricultores concorrendo com os produtos
de venda, ora para os centros referidos e ora para os grandes
povoados do interior, Icó, Crato, etc., e todos os povoados das
serras e suas vertentes, completam o jogo das permutas entre os
artigos que a província pode dar em troco daqueles de que ela
necessita; jogo este, porém, impossível de se reduzir e algarismos verdadeiros para estatística de confiança e cuja discussão
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revele o segredo das especulações essenciais ou que antecipe a
previsão das crises, apesar do comercio rotineiro, que em todos
os sentidos, subsiste. E por que isto? Porque o único cômputo de
verdade são as entradas e saídas das alfândegas, enquanto que a
Província do Ceará é ponto de passagem para o interior de outras províncias limítrofes, principalmente para os sertões de Pernambuco e do Piauí: ora, neste ramo de negócios, mal se haveria
aquele que quisesse ter a pretensão de chegar a convencer-se do
capital aproximado posto em movimento.
As províncias não têm barreira ou fronteiras com estabelecimentos de arrecadação, e mesmo a percepção dos dízimos e
impostos se faz sem a necessária fiscalização e eqüidade; este
estado real de coisas transforma em romances financeiros a análise autêntica que se quisesse fazer na atualidade do movimento
comercial e do complexo de negócios que o mantém. Em outro
opúsculo, onde entrarei com mais desenvolvimento nas explicações, que justificam algumas das causas do entorpecimento e
desânimo das classes mercantis, causas que vigoram e das quais
com dificuldade a província poderá emancipar-se, enquanto persistir o sistema adotado de negociar, espero então de alguma
maneira patentear a verdadeira origem das crises sempre ameaçadoras e que, a meu ver, tomaram de ano em ano caráter mais
assustador, se em tempo os capitalistas e os credores, incautos,
deixarem progredir sem antídoto enérgico os males, que sucessivamente se amontoam, empenhorando o melindroso estado
financeiro da Província do Ceará.
Retomando o assunto principal, continuo:
20

www.colecaomossoroense.org.br
Quanto de alguma das eventualidades já apresentadas, resulta que os pastos naturais faltam e, menos disto, logo que as
estações são sensivelmente irregulares tanto basta para que os
fazendeiros de gado, ou, criadores, que residem, às vezes, a 80,
100 e mais léguas dos lugares aonde se acham os credores, se
tornem remissos nos pagamentos, uns temendo a desgraça que
se lhes afigura com antecipação, outros por má fé; e muitíssimos, para apegarem-se ao pretexto de adiar os pagamentos, desvirtuam a verdade e concorrem para o pânico. Desta sorte, todos
em vez de acudirem com produtos para os mercados, deixam-se
ficar nos sertões sem satisfazer aos pagamentos das letras ou
dividas. Deriva deste procedimento que os negociantes domiciliados nas cidades se acham com o credito próprio em risco,
pelas exigências de Pernambuco e Maranhão; ameaçados pelo
vencimento das letras acham-se desprevenidos de produtos para
fazer face aos compromissos garantidos pelas firmas comerciais
e nem ao menos possuem armazenadas as fazendas primitivas
porque elas acham-se espalhadas em mil dívidas secundárias nos
sertões do Ceará e Piauí. O remédio é esperar... O despontar de
cada dia é uma esperança animadora de ver chega o comboio de
couros ou de sola ou a boiada que salve as complicações do
momento.
De espera em espera, sem maiores transações, em ocasião
imprevista desaparece uma firma comercial entre a massa das
falências.
A ação judicial, executiva, o recurso pronto da lei, se pode
imaginar o que deve ser, atendendo à falta de população e as
distâncias dos devedores. Por motivos desta ordem, antes que as
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fomes provenientes das secas se verifiquem, o desmoronamento
das casas de negócio prematuramente precede, já como resultado inevitável das condições locais e já pelo dolo que utiliza a
probabilidade do desastre, revestindo-a de precipitada certeza.
Nas águas turvas alguns espertos se aproveitam, mas os negociantes honestos padecem e muito arruinam-se.
Amedrontados com os exemplos, outros concentram os
capitais em giro e, levando ao excesso a desconfiança, habituam-se à inação das transações, isto é, concorrem para a anomalia
das teorias do século: ter dinheiro e nada fazer com ele; ora,
creio ser fácil concluir-se que tanto mais avulta o número de
fortunas distraídas de circulação quanto, por outra parte, a usura
e as especulações imprudentes se esforçam por ganhar terreno e
tornam mais plausíveis os males que acarretam.

IV
Passemos a outro inconveniente que cresce com os males
da seca.
É proverbial o caráter pouco ativo que se atribui aos povos
situados nos climas cálidos, mas é difícil o imaginar de longe o
antagonismo para o trabalho perseverante nos povos situados em
climas tórridos e favorecidos largamente pelos recursos que a
natureza concede. Acha-se, nos anos regulares, esta província,
em magníficas condições: abundância da caça, farta colheita de
vegetais e frutos alimentícios concorrem para que uma avultada
parte da população encare o trabalho mais pelo lado de funesta
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calamidade que pela justa interpretação do dever inerente à criatura social.
Se a digressão pudesse ser sucinta, cabia neste lugar tratar
da civilização real do povo, das suas crenças religiosas e morais
e encadear o todo aos problemas sociais e econômicos. A prolixidade inevitável do assunto obriga-me a seguir pelo caminho
mais curto.
Parte assaz avultada da população cearense tem-se acostumado, nos dias felizes, a viver do dia para o dia, ou, se quiserem e talvez seja mais exato, de uma estação para outra estação.
Sempre menos, nada mais. Trabalha-se dois ou três meses ao
ano, fazem-se as viagens de sacrifícios desinteressados para
concorrer às urnas eleitorais, e o resto do tempo se emprega no
ócio. Desculpem-me aqueles que se comprazem em asseverar
que os naturais da Província do Ceará são ativos e sofredores
para o trabalho e que procuram apresentá-los como vítimas
grandiosas das calamidades do nosso planeta. Laboram em engano, estou certo que na boa fé e porque, talvez, nas provas a
que recorrem prescindam de investigar a verdadeira atividade e
circunstâncias que a originam. A seu tempo se verá que minha
maneira de apreciar as qualidades do cearense é de amigo, mas
isto vai longe de asseverar aquilo de que não tenho convicção e
de negar a mim mesmo as conclusões que deduzi em mais de
dois anos de labutações, as quais, em boa dose, principalmente
se agravavam pela indiferença para o serviço que sempre achava
nos trabalhadores, mesmo facultando-se-lhes pagas generosas.
Enquanto os anos do maná, isto é, os de chuvas se sucedem, tudo vai bem; mas, logo que maus prognósticos são acom23
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panhados pelas tristes conseqüências, há a esperança de esmolar,
esmola-se depois em todos os tempos, por todos os modos e por
hábito. Os anos felizes têm feito esquecer as dores passadas,
mas os princípios da mendicidade identificaram-se de tal maneira, que para as classes menos abastadas a ação de mendigar nada
tem de desagradável; verdade é que pede-se como quem exige e
por modos variados. Assim que, as secas têm trazido a convicção popular que na adversidade não se deve exigir retribuição de
trabalho pela esmola pública; e daí se passou para a conclusão
(aliás coerente à primeira) que o esmolar é licito em todos os
tempos. Parece-me que alguém assaz ilustrado sustentou como
conseqüência natural que as administrações não podiam tratar de
obras ou da aplicação dos povos famintos, atendendo-se a que
todas as vistas oficiais se concentravam nas crises do momento.
Penso que este argumento demonstra imprevidência e esquece
as más conseqüências para o futuro. Contrariando-o tenho necessidade de formular meus pensamentos de maneira completamente explicita.
Se as secas fossem acontecimentos repentinos, momentâneos, da ordem dos incêndios ou das epidemias; era justa a observação. As presidências e assembléias provinciais apenas deveriam reunir todo o zelo para dirigir e organizar, conforme as
eventualidades, os recursos à disposição. Mas as secas têm intervalos sintomáticos de vários meses; antes que elas reduzam à
fome populações inteiras é necessário que os gados se extingam,
que as reservas dos cereais estejam exaustas e que as aguadas
hajam desaparecido. Ora, enquanto que, com a rapidez que se
quiser, elas se aproximam o que já deveriam ter efeito os pode24
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res competentes? Não é claro que há tempo de discutir-se os
casos mais desastrosos e de dar a propósito as ordens possíveis
de prevenção? E, um delas, a mais urgente, não seria a de organizar o trabalho para os necessitados? Não seria a de estabelecer
meio que tendessem a tornar de algum modo profícuo o mal?
Faltarão porventura indústrias, e variadas, de aplicar todos
os sexos e idades em tarefas proporcionais às forças?
E, se as secas são periódicas, como as querem fazer, por
que se deixa de considerar urgente necessidade o ter um sistema
completo de medidas preventivas? Voltaremos ainda sobre a
matéria. A conclusão lógica é que se as administrações deixamse surpreender, a imprevidência delas se torna patente, e, se não
podem acautelar-se me tempo pela falta de meios, então obedecem à força maior; mas os dois casos nada demonstram, contestando a proficuidade de obrigar os mendigantes a prestarem serviços de utilidade geral.
Da mesma sorte que os vícios se apegam pelas ocasiões à
falta de resistência ou educação do individuo, de maneira idêntica os povos se acostumam à inércia, à corrupção, e até aos crimes, desde que mal interpretam os benefícios caritativos da comunidade mais precavida e mais feliz.
Imagine-se o quadro medonho que deve apresentar um povo a braços com a miséria e a fome, sem educação do trabalho,
acostumado a facilmente alimentar-se, e dominado pelo fanatismo religioso, às vezes imprudentemente movido para fins que
bem se não explicam.
Disse fanatismo religioso, e ínsito, para distinguir das santas verdades do Evangelho e das máximas edificantes da religião
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cristã. A religião é o conforto mais poderoso do homem nas horas criticas; é nela que se adquire a paciência para sofrer e é por
ela que, aceitando-se sempre os princípios da sã moral, se prefere a morte aos desmandos dos crimes quando as desgraças nos
cercam. Um exemplo poderia resumir até que ponto se abusa da
tribuna religiosa para imbuir princípios falsos.
Seria que alguém se desse ao trabalho de ter feito um extrato das missões que tiveram lugar em 1859 na Cidade de Fortaleza, e muitos outros pontos da província. Disseram-se tantos e
tantos absurdos, tantas idéias excêntricas, e falseou-se por tal
sorte a missão daquele que devia apregoar paz e bons princípios,
máxime entre classes pouco instruídas, que eu temo de não ser
acreditado até pelos mais crédulos, se formulasse o que ouvi
pregar entre milhares de devotos. Receio que se perverta o fim
que me leva a ferir ponto tão melindroso, e deixo a outros que
têm mais dever e que poderão mais sofrer com as conseqüências
a darem a apreciação devida ao que se passou.
Por melhor que seja a índole de qualquer povo nas condições figuradas, ele é duplamente infeliz nas provanças do infortúnio; porque falseia o apreço do mal e porque lhe falta a coragem precisa para resistir-lhe.
As secas, finalmente, concorrem também para motivar
contínuas emigrações das famílias, tornando-as populações nômades, pouco afetas e seus lares e sem estimulo para enriquecer
o solo.
Resumindo este capítulo, ocupei-me de lembrar a existência das secas gerais, parciais e locais. Elas concorrem para crises
mercantis, miséria e fome.
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As causas mais salientes: irregularidades atmosféricas;
abandono de preceitos de agricultura; ignorância dos princípios
de agricultura; falta de disciplina do povo para o trabalho; e as
vantagens prodigamente concedidas pela natureza.
Até agora esbocei os contornos do que se tem passado;
adiante, vou tratar de discutir se o quadro lúgubre presta-se a
coloridos mais puros e se há possibilidade de o restaurar, de
modo que se conserve com efeitos mais risonhos.

V
Alcanço agora a um ponto escabroso e importante na discussão que encetei. É talvez no conteúdo deste capitulo que devo mostrar-me mais oposto e divergente aos escritos de que
cheguei a ter conhecimento, concerrnentes às secas do Ceará.
Mas, como devo referir-me a controvérsias científicas, é preciso
que me desvie da pura história dos fatos e que busque apoiar as
próprias convicções em autoridades mais sólidas.
Aspiro manter-me suficientemente cauteloso no formular
hipóteses ou conseqüências que dimanem das teorias físicas.
Quando, em problema de tanta magnitude se aventura perante
um público ilustrado que tal coisa dever ser preferida à outra, e
que se marca a lei dos resultados, tacitamente se afirma que a
teoria contrária é de pouca ou nenhuma significação, e que bem
interpretadas as dificuldades práticas, se conclui que quanto se
propõe é o preferível entre as resoluções possíveis ou, é, entre os
cordiais apropriados, o mais salutar. Pelo que, estou convencido
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de que em todas as publicações aludidas, os autores respectivos
submeteram à minuciosa discussão os princípios de que se serviram para concluir as teses que estabeleceram, reconhecendo-as
únicas, ou pelo menos as essenciais, para correção do mal ou
eficientes para evitar-se sua reprodução.
Guardada a distância de minha insuficiência, assim procedi. Mas, em vão estimulei a razão com a amizade, respeito e
melhor boa vontade que dedico à maior parte daqueles que discutem o assunto; sempre minhas convicções divergem na confiança que eles depositam na possibilidade de descobrir algum
remédio isolado que evitará a causa que cada qual estabelece
para origem do mal.
Pelo contrário, todas as vezes que por faces diversas estudei a questão, sempre cheguei à conseqüência final que ora resumo: o calamitoso resultado atribuído às secas do Ceará e o
estado relativamente atrasado da província, também imputado à
mesma origem, resultam mais do complexo de muitas outras
circunstâncias e motivos não discutidos, do que unicamente do
fantasma – secas ou falta de chuvas.
Apego-me de súbito ao escopo capital, porque estou persuadido de que o interesse, o afã e a insistência na discussão de
todos, não são ostentar erudição, nem só investigar a melhor
teoria que explique a falta d’água, ou o porque elas deverão
sempre faltar. Se assim fosse, silencioso me teria conservado
entre o obscuro auditório que acompanha de longe as lutas de
tais torneios da inteligência. Convencido de que se trata de aplicação menos abstrata e mais útil para o país ouso envolver-me
na questão, tomando nela espontânea parte. Pouco interessa ao
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povo cearense, ao governo e ao Brasil, se é explicável pelas errôneas teorias da nascente meteorologia, ou se pelos principios
mais verificados da atualidade, que se demonstrará não ter chovido e que não choverá, quando as teorias não ensinam os meios
igualmente ativos para transtornar a ordem dos fenômenos.
Em tal pé, a questão interessa muito à ciência, quando se
chega a verificações de princípios aceitos em que se conhecem
outros incógnitos.
Ora, o que importa a todos é saber se a ruína, a miséria e a
fome, mais devastadoras do que a peste e a guerra, e que de intervalos em intervalos surgem para fazerem recuar a província
na sua marcha ascensional; se, tantas calamidades resultam da
falta de chuvas somente e por qual modo se remediará o mal.
Esta é a questão econômico-social, ou este é o verdadeiro problema das secas. Porquanto, em geral, se identificam as duas
questões, tomando-se a parte pelo todo. De ordinário se tem
dito: “tudo é devido à falta de chuvas e o remédio enérgico é
este”.
Eu ouso dizer sem medo de errar as causas são muitas, o
corretivo nunca poderá ser único, e, pois, só na concomitância
de muitas medidas auxiliadas de rara energia e da melhor boa
vontade dos governos e do povo se conseguirá diminuir e quase
destruir em curto período, talvez que em menos de quinze anos,
todos os males e tornar pouco prováveis as repetições dos desastres passados.
Parece-me, portanto, que uma grande distância me separa,
quer daqueles que circunscrevem a origem ou daqueles que
acham o mal insanável.
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Também desde já se explica o porque remontei as preliminares, prolixas talvez, para os que consideram a questão diversamente; mas, apenas suficientes para esclarecimento de minhas
conclusões.
Explicitamente entendo que não é a questão da meteorologia em si mesma que me leva a publicar o segundo ensaio.
Quem a custo acompanha por faltar-lhe o tempo necessário para
ter amplo conhecimento da aluvião de idéias especiais que se
escrevem nas línguas cultas, de certo poupara a paciência do
leitor para estabelecer preceitos abstratos.
Todavia, corre-me a obrigação de fixar minha opinião a
respeito de alguns preceitos da ciência, tanto para proteção das
conclusões como para impugnar a generalidade das interpretações e aplicações dadas a princípios e teorias apresentados. Porém, devo declarar que, achado-me em viagens incômodas, em
trabalhos ativos, e isto no interior de uma província balda de
recursos de livraria, dependendo-se de transportes feitos só por
animais de carga, sem que eu tenha morada fixa, antes continuamente ambulante, é evidente que não posso dispor da bibliotecas de consulta; pelo que resulta minha posição desvantajosa
para provar cabalmente o que avançar; entretanto, bastam-me as
reminiscências e os apontamentos colhidos de algumas obras
especiais, para reunir argumentos suficientes sobre as conclusões capitais.
Prefiro encetar pela questão física das chuvas para ver as
conclusões a que elas conduzem, e outrossim, notar o que há de
realmente provado, seguindo opiniões de autores teóricos e práticos.
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Lembro, em primeiro lugar, algumas idéias fundamentais.
A massa d’água que para diversos benefícios e às vezes
para calamidades desce da atmosfera para o solo terrestre sob
nome de “chuva” resulta da precipitação de vapores contidos
nas regiões aéreas.
Os vapores, origem das chuvas, provêm em última análise
da poderosa e eterna evaporação produzida pelos mares e oceanos em conseqüência dos efeitos enérgicos e constantes das correntezas das águas; da força e direção dos ventos; da ação dos
raios solares; e da eletricidade. Isto é, a evaporação marítima ou
oceânica constitui a quase totalidade das chuvas; digo quase
salvando quaisquer outros produtos de vapores que por seus
insignificantes resultados se deixam de classificar na mesma
linha dos elementos de saliente alcance.
Simplificando a linguagem de mais em mais, quer isto dizer: sem evaporação marítima não há chuvas.
Tanto mais ativa é a evaporação maior a quantidade de
chuvas; e, também estas diminuem quando aquela decresce.
Negando-se este principio, se é induzido a admitir em lei
mecânica e física o desequilíbrio dos mares. Por outro lado, para
provar-se rigorosamente o que se afirma faltam os elementos ou
observações meteorológicas, porque, não é possível, mesmo na
atualidade, apreciar a evaporação e as chuvas com toda a exatidão. Entretanto, quando pelos meios conhecidos e postos em
prática se comparam e apreciam os fenômenos físicos das chuvas e da evaporação se conclui a recíproca compensação entre
eles, e se deduz a constante ordem que há em todas as leis da
natureza, cujas anomalias ou oscilações, por devastadoras ou
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horríveis que sejam, sempre se tornam momentâneas ou passageiras.
Formada a chuva, pela condensação dos vapores existentes
nas vastas regiões de nossa atmosfera, é precipitada sobre a terra
mas não passa imediatamente com igual volume para o oceano.
Antes disto efetua-se uma outra distribuição; modificada segundo as condições de cada lugar. Já alguém as classificou em duas
categorias, incluindo na primeira aquela porção ou quantidade
d’água que logo se transporta para os leitos oceânicos, seguindo
pelos rios, regatos, etc. A segunda categoria consta das águas
que se evaporam imediatamente depois da queda pela superfície
molhada do solo, e, também inclui a porção das águas absorvidas pelas terras. Mas qualquer que seja a classificação que se
faça, de indução em indução se conclui que toda as águas pluviais não buscam prontamente o oceano; parte delas volta para a
atmosfera no estado de vapor, outra parte é retida pelas condições locais dos terrenos e o restante satisfaz as funções regulares
da vida vegetal. Portanto, as indicações dos instrumentos medidores das chuvas que a meteorologia aperfeiçoada emprega,
mesmo aqueles bem-estabelecidos, representam tanto o trabalho
da evaporação marítima, como a segunda condensação dos vapores provenientes das chuvas empregadas na nutrição do reino
vegetal e finalmente das recondensações das evaporações diretas
dos terrenos e da camada líquida superior dos cursos d’água.
Parecerá talvez que resulta alguma contradição nesta superabundância de chuvas com a lei de compensação que antes admiti.
Responde-se a essa objeção que outros fenômenos se tornam
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compensadores do excesso; para justificar louvo-me nas palavras de autoridades na matéria, que apontam alguns deles:
“Se há países dos trópicos nos quais nunca chove, despojados de orvalho sensível e debaixo de céu que se conserva de
seis e sete meses completamente sem nuvens, possuindo, entretanto, muitas árvores cobertas de fresca e graciosa verdura: isto
é devido, sem dúvida, às partes apendiculares (as folhas) que
têm a faculdade de absorverem a água da atmosfera em virtude
de alguma função peculiar à vida orgânica independente do decrescente do decréscimo de temperatura produzido pela radiação. As planícies áridas de Cumane, Coro e Ceará (Norte do
Brasil) nunca umedecidas pela chuva, contrastam com outras
regiões dos trópicos abundantes de águas pluviais”. (1e 2)
Também M. Charles Martins diz (3): “entre os trópicos
quando o sol alcança o zênite, o ar é tão úmido, mesmo na África, que a roupa e o calçado embebem-se d’água e os habitantes
vivem num permanente banho de vapor.”

(1) Cosmos de Humboldt.
(2 ) Três invernos tenho passado na Província do Ceará; quanto a seus sertões
poderia dizer prodigamente banhados pelas chuvas, salvo alguns anos excepcionais. O ilustre sábio alemão, um dos gênios que honra sua pátria, o
nosso século e a humanidade, naturalmente teve de guiar-se por informações, e, imagino a veracidade e exageração delas, a deduzir pelo que se tem
asseverado e pelas fábulas que na atualidade se inventam e se contam como
verídicas.
(3) No volume Um milhão de fatos.
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Trata-se de exemplo análogo e em climas frígidos, cita M.
Lamé (4):
“Nas planícies do norte a neve cobre o solo atingindo muitos pés de altura, mesmo nos lugares aonde a atmosfera precipita
em pequena quantidade; unicamente pelos vapores formados
durante as noites, em geral belas nesses climas, se pode dar explicação à referida acumulação de neve. É segurança desta maneira que a neve e o gelo formam-se nos picos elevados das cordilheiras.”
Em conclusão, os instrumentos meteorológicos não medem a evaporação oceânica, porquanto as chuvas contêm a condensação de outros vapores; e, também, a evaporação oceânica
não é toda avaliada pelos ditos instrumentos, porque uma parte
dela deixa de precipitar-se recondensada na forma d’água pluvial. Ainda, dando conveniente inteligência às deduções destas
observações, se conclui que há sempre efeitos compensadores.
Resultado que se verifica também recorrendo aos dados numéricos conhecidos e incompletos. Deixo de entrar na exposição dos
valores eloqüentes e provados para a maior parte do continente
europeu; assim como não adiciono aqueles resultados que no
mesmo sentido favoravelmente se poderiam referir e colhidos na
Província do Ceará, por julgar muito limitados os anos de observações e estas feitas em poucos pontos. Acresce que a uniformidade, o método e o número de indicações anuais, poderiam motivar justas contestações no grau de confiança a prestar-se-lhe.

(4) Curso de física.
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Ora, se os conhecimentos atuais não bastam, quer para
medir a água produzida pelas chuvas, quer para avaliar e explicar as diversas parcelas de vapores que se somando ou neutralizando-se produzem o volume d’água final e conhecido, pareceme claro:
1o. – que há falta de fatos e argumentos no estado presente da
ciência, para sustentar teorias que devem, em último resultado,
servir de modificação às leis gerais das chuvas.
Disto e das idéias expendidas também se conclui:
o
2 . – que atenta à constante combinação e leis dos fenômenos
verificados nas observações colhidas e das conjeturas sobre a
formação das chuvas, ressalta certo equilíbrio com dependência
geral das causas produtoras; estado que nunca seria prudente,
quando possível, ter em mente transformar pelo emprego de
medidas que alterassem sensivelmente a ordem de coisas tão
sólidas e vastas. Salvo se houvesse meio seguro de resolver a
dúvida preliminar: quais as conseqüências resultantes nas transformações feitas, além daquelas que se propusesse conseguir.
Dúvida que acho insolúvel. Portanto, pouco ou nada teria a concluir sobre o meio de atrair maior porção de chuvas desde que
estivesse convencido que aquelas formadas, distribuídas ou precipitadas no solo cearense fossem insuficientes para satisfazerem nas proporções devidas, o regular desenvolvimento dos seres organizados, e as exigências de um povo que deseja prosperar.
Se nutrisse a convicção que correntes aéreas constantes,
dependentes do movimento de nosso planeta e do jogo eterno
das temperaturas do ar nas grandes zonas terrestres, fossem as
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causas constantes de deslocação de chuvas para o Ceará, então,
diria: cearenses tendes de sofrer no presente e no futuro, muito
mais do que podeis imaginar pelos horrores dos tempos passados... fugir; mudai de solo e ide povoar algum canto deste Brasil
tão deserto e tão rico. Então, o governo, sem temer as acusações
da posteridade, poderia dizer: de maneira análoga à Holanda que
esteve para abandonar cidades, vilas, aldeias e campos populosos da Baixa-Holanda, quando suspeitou não ter os meios financeiros necessários para livrar o todo da invasão dos mares, assim, também, tratei de deslocar um povo condenado à miséria e
à fome, que nunca poderia progredir, para situá-lo em posição
benéfica para si e para o estado; e, converto as cidades eretas em
prisões e degredos.
Mas nada disso se aplica, porque a constante escassez de
chuvas é inexata; nunca dela me convenci desde que conheci um
pouco o interior da província, e, pelo contrário, atualmente,
afirmo que em geral as chuvas são suficientes e abundantes.
Esta é a minha convicção deduzida da verdade, a qual conto torná-la assaz patente para que seja aceita pelos leitores.
Antes de tal coisa, vou admitir por momentos a opinião de
falta de chuvas e conceder também a possibilidade de transformar os grandes fenômenos físicos; vejam-me os meios que se
apresentam para formar maior porção d’água pluvial. As idéias
se reduzem a exprimir: plantam-se muitas árvores e teremos
água e abundância.
É outra teoria também contestável por fatos e por autoridades. Nesta mesma publicação exprimir a importância e o interesse que ligo na conservação das matas, e, por conseqüência, no
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seu plantio e acréscimo; é medida que julgo conveniente por
muitas razões de interesse, mas simplesmente auxiliar pra resolver o problema da formação de chuvas e da questão das secas,
isto é, desejo que não se confunda o que pode trazer benefícios
aos habitantes com aquilo que deve evitar a repetição de grandes
calamidades.
Quase todos os escritos que conheço sobre as secas têm
procurado escolher as citações que tendem a sustentar como
axiomático que com bosque se obtém água.
Seja-me lícito imparcialmente acompanhar os prós e os
contras, e também dizer: “há pessoas competentes afirmando
que as matas contribuem para diminuição da quantidade anual
da chuva em um país”.
E, se citações e fatos evidenciam a primeira tese, com citações e fatos vou justificar a última.
Chamo toda atenção sobre o seguinte:
Entre as causas que mais geralmente citam-se para produzir as inundações, o derribamento das matas figura em primeiro
lugar.
“A causa principal e já freqüentemente assinalada do aumento progressivo e anual das inundações, é o derribamento de
mais em mais ponto da matas”(4).
“A causa principal das inundações e da saraiva, hoje tão
freqüentes, não será devida ao derrubamento dos bosques nas
montanhas e ao desaparecimento das matas? Os bosques das
elevações e das encostas não deveriam, como outrora, tornar-se
(4) Novos anais de construção.
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causas de tal ou qual culto religioso, de maneira que fosse um
crime destruí-los”(5).
Por ai vê-se que um dos meios enérgicos de formar inundações, parece ser a destruição das florestas, e qual país necessitaria mais de inundações acidentais e regulares do que o Ceará?
Mas continuam-se as transcrições:
“Anualmente (refere-se ao clima de Paris) caiu em valor
médio uma quantidade de chuva igual a 0,086m para mais no
período de 1806 e 1841 do que no intervalo de 1709 a 1748”(6).
Ou os 35 anos deste século abasteceram o solo de Paris
com águas pluviais que excederam de 0,086m sobre os 39 anos
que compreendem o mesmo período do século passado.
As observações eudiométricas de M. Flaugergues feitas em
Viviers, apresentam os resultados:
Anos de
Observação
1778 – 1787
1788 – 1797
1798 – 1807
1808 – 1817

Espessura da camada das
chuvas ou coluna líquida
0,842
0,899
0,926
1,012

Número de dias
chuvosos
83
94
106
108

Acha-se que à medida que as datas crescem ou adiantamse neste século, aumenta a quantidade de chuva e o número de
(5) Cosmos, revista hebdomária.
(6) Pátria, publicação francesa.
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dias chuvosos; os mesmos resultados foram apreciados por M.
Arigo nestas palavras: “semelhantes variações de modo algum
são favoráveis à opinião de que os países numerosos são aqueles
aonde chove mais, visto que, a contar das primeiras observações
e principalmente nos últimos dez anos, não se tem cessado de
destruir as matas, tanto no território de Viviers como em todo o
departamento de Ardeche, aonde atualmente não se encontra
mais bosque de importância.”
“Com efeito, desde 1689 que se observa a quantidade de
chuva em Paris, e achou-se antes tendência para leve aumento
do que diminuição. O Cesaris reconheceu o mesmo acréscimo
para a cidade de Milão de 1763 até o presente. O mesmo acontece na Rochella e no Rhodano”(7).
“Em 1826, as montanhas mineralógicas de Mar mato apresentavam apenas algumas miseráveis choupanas, habitadas por
negros escravos. Em 1830, as condições eram diversas; encontravam-se numerosas oficinas e uma população de 3.000 habitantes. Houve necessidade de destruir muitos bosques e apenas
dois anos tinham decorrido que logo se conheceu diminuição no
volume das águas empregadas para o trabalho das máquinas.
Entretanto, um pluviométrico demonstrou a M. Boussingault
que a porção d’água colhida no segundo ano era maior que
aquela colhida no ano anterior”(8).
Tratando de fontes perenes diz M. Belgrande: “Todos estes
fatos explicam porque a vazão de certos riachos, como o Ource,
(7) Becquerel, tratado de física terrestre.
(8) Becquerel, obra citada.
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alimentados somente por meio de fontes, pode variar na razão de
1 até 30 e mais do verão para o inverno, e quase periodicamente.”
“Os terrenos referidos são muito numerosos; pelo que os
bosques estão bem longe de regular o regime das fontes; e coisa
singular, estas grandes variações na vazão deixam de ter lugar
nos terrenos descobertos e pouco arvorejados.”
Depois de apresentar estas transcrições, dispensando outras que fora fácil enumerar, parecerá justificável o surpreenderme da maneira terminante porque se apresenta a tese do plantio
das matas para produção de maior quantidade de chuvas. Concluo de quanto precede, que nem é unânime nem clara a conclusão, simples à primeira vista, de recorrer ao plantio das florestas
para solução do problema; entretanto, sustento a opinião da conveniência no sentido anteriormente figurado. Outros escritores
têm procurado explicar as causas meteorológicas que devem
contrariar a formação de chuvas locais, para daí iniciar a maneira de alterar os resultados. Permita-se-me neste sistema de argumentar que impugne as conclusões, em virtude de duas questões preliminares:
1.ª - A meteorologia já está tão adiantada que resolve esta ordem
de problemas, trazendo conseqüências úteis e eficienes para
provar as teorias fundadas nelas?
2.ª - Há na província realmente a falta de chuvas que se quer
apresentar? Esta parte do continente brasileiro se achará na verdade em condições anormais com o resto do continente pela
escassez de chuvas e pela distribuição delas?
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Sobre a primeira questão, em boa fé, me reúno aos que
respondem pela negativa. Já se aludiu à polemica suscitada no
Instituto de França quando foi consultado sobre a organização
de observatórios meteorológicos na África Francesa. A imprensa
resumiu algumas opiniões; mas, os que então acompanharam as
tumultuosas sessões do instituto até o encerramento, só puderam
concluir que a mais completa divergência separava entre si, Leverrier, Regnault, Becquerel, Biot, Pouillet e outros sábios da
especialidade, e, quer sobre a melhor maneira de observar os
elementos meteorológicos, quer na confiança que neles se deve
ter para deduzir as leis físicas da atmosfera, nunca chegaram a
definitivo acordo; o assunto longe de ficar decidido pela conquista da razão ou pelas provas cientificas, foi cortado a vista da
direção inconveniente que tomou a discussão, descendo da altura dos princípios para desagradáveis alusões de personalidades.
Resultou, porém, que na meteorologia se deve tender a
aumentar as observações de preferência a concluir desde já preceitos, limitando os resultados na apreciação das médias aproximadas para utilidade geral da navegação e da agricultura. Por
este motivo, além de outros, reconheço a necessidade de organizar e desenvolver os estudos meteorológicos; mas, em referência
a todo o Brasil em vez de referir-se a certa província de preferência às outras e, caso parcialmente houvesse de preceder-se
creio que às províncias do Sul e Centro caberia a precedência,
porque é nelas que a meteorologia pode trazer benefícios mais
prontos e eficazes aos estudos agrícolas, de cujos produtos se
sustentam as rendas gerais do Império; no ponto de vista financeiro as províncias ao Norte de Pernambuco, posto que também
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carentes dos mesmos benefícios deveriam ceder o lugar a suas
irmãs do Sul para vantagem geral.
Advogo, portanto, a meteorologia e dela me ocupo com
esmero para colher médias e dados característicos dos climas
sem que me compenetre da possibilidade de certeiramente prognosticar os extremos dos períodos de uberdade dos terrenos ou
os de aridez desastrosa.
Reúno-me ao ilustrado sr. dr. Viriato para animar as observações meteorológicas no Brasil: há cerca de sete anos que na
Revista Marítima exprimia a utilidade que reconhecia neste importante ramo da física terrestre e, na comissão cientifica hei
reunido todos os esforços para colher séries seguidas e simultâneas de observações.
Suponho haver motivado a negativa para a primeira questão.
Passo à segunda ou à das chuvas na Província do Ceará: é
axioma corrente que as chuvas são nimiamente escassas na província; assim se deve concluir de muitos escritos e é a máxima
imbuída no povo cearense. Falências por causa das secas; emigrações pelas secas; decadência e ruína geral pelas secas; secas
para aqui e secas para acolá e tudo mais que é possível imaginar.
Consulte-se com calma o que há de provado e se tudo é
devido à causa exibida.
Lanço mão das datas que refere uma memória do distinto
cearense o sr. dr. T. P. de S. Brasil, o qual além da condição
valiosa de geógrafo é pessoa oficial da província encarregada de
organizar a estatística da mesma. Secas notáveis nos anos; 1724,
1778, 1792, 1809, 1817, 1825, 1827, 1837, 1841, 1845 e 1848.
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Aceito esta série de datas como a mais completa que conheço. Discuta-se.
Foram todas estas secas notáveis geralmente desastrosas?
Não; e vou deduzir algumas que sensivelmente me parece
deverem-se separar das que simbolizam falta quase completa de
chuvas.
O ano de 1825 foi enlutado com movimentos políticos que
ocasionaram o abandono de todas as lavouras, trazendo depois
os tristes efeitos da fome.
O benemérito senador Alencar, a 01 de agosto de 1837,
pronunciava aos eleitos para Assembléia Provincial do Ceará
estas expressões: “fomos ameaçados de seca e bastante gado se
perdeu no sertão no fim do ano passado e principio deste; julgou-se que grande seria o desfalque no dizimo, que sempre é o
maior ramo de nossa receita; mas felizmente apenas chegou a
diferença para menos da arrematação do ano passado a deste a
cinco contos de réis”.
À vista disto excluo o ano de 1837, considerando-o da ordem daqueles que devem figurar no quadro dos anos pouco favoráveis sem que, todavia, caracterizem desastres gerais da província.
No mesmo caso acha-se o ano de 1841. A 10 de setembro,
o presidente José Joaquim Coelho, dando conta dos negócios da
província, refere que houve distúrbio nos termos de S. Bernardo,
Acarati, Sobral e Cascavel, bem como no Icó e Buriti; apresenta
o estado desanimador das finanças da província e só de passagem menciona o estado de seca, isto quando trata da péssima
arrecadação do imposto do dizimo.
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“O imposto, cuja soma mais avulta na vossa receita, é o
dizimo dos gados grossos, que todos os anos vai sofrendo gradual decremento pela má fé dos contribuintes, os quais, do que
devem nem pagam o terço aos arrematantes ou exatores; e com
particularidade muito pouco há de ele produzir para o ano vindouro, não só pela seca, que tem havido, como pelas diversas
epizootias, que tem diminuído a criação do gado vacum, o principal ramo da riqueza da província”.
A nenhuma insistência que o administrador da província
faz sobre as secas da ocasião, o que igualmente acontece no ano
seguinte, em igual solenidade da abertura da assembléia; ao
mesmo tempo em que se ocupa com suficiente minuciosidade
em outros pontos menos importantes, tornam evidente que o mal
foi passageiro e parcial.
Igualmente se pode argumentar, pelo silêncio contido no
assunto, que a seca de 1858 foi parcial.
Lembra-me de que um militar me referiu que em março de
1858 fez a viagem da Fortaleza para o Crato, sempre sob a influência de contínua chuva. Outras pessoas me falaram também
em chuvas do mesmo ano.
Cabe-me declarar que na memória referida se reduzem as
onze datas apresentadas as cinco grandes secas (1724 a 1727;
1777 a 1778; 1792 a 1793; 1825 a 1845), ficando as seis restantes classificadas como pequenas secas; mas recorre-se a todas as
onze datas para formar a série que deve apresentar a lei periódica.
Quando a mim, aceito-as todas, menos as quatro de 1825,
1837, 1841 e 1858, pelas razões que sucessivamente apresentei.
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Portanto, reunidos todos os documentos que autentiquem
desde o século passado os anos de grandes secas tem-se:
Período
1724 – 1778
1778 – 1792
1792 – 1809
1809 – 1817
1817 – 1827
1827 – 1845

Anos
54
14
17
08
10
18

Ou, no intervalo de 1724 a 1861, que corresponde a 136
anos, supondo mesmo deduzidos os onze apontados antes, temse 126 anos chuvosos contra 11 que o não foram!
Tomando para intervalo de duas secas consecutivas a média dos períodos, se teria 20,1 anos, ou, desprezando-se o primeiro intervalo de 54 anos, que modifica consideravelmente a
lei forçada que se quer deduzir, tem-se 13,4 anos para a distância de duas secas contíguas; isto é, um ano sem chuva contra
13,4 anos chuvosos!
Porém, os anos de 1724, 1778, 1792 e 1809, 1817, 1827 e
1845 realmente foram sem nuvens, absolutamente faltos d’água
ou, conforme as fases do ilustre Humboldt que ficaram anteriormente transcritas? Não; foram os sertões que principal ou exclusivamente padeceram, porque as vastas e abundantes serras
da Ibiapaba, Meruoca, Uruburetama e muitas outras, talvez em
um desenvolvimento de cem léguas quadradas, de bons terrenos
para todas as lavouras alimentícias e sempre umedecidos, se
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acham espalhadas nas distâncias médias de quinze a vinte léguas, uma das outras!
Cito como melhor argumento as próprias palavras do dr.
Souza Brasil: “Quem ouviu falar em seca na Serra Grande,
mesmo nos famosos anos de 1778, 1792, 1809, 1825?”
“Lá nunca faltara a chuva. Hoje,” – continua o mesmo sr. –
“(então o efeito foi de 1825 para cá) está quase tão sujeita à seca
como no sertão; e partes há, em que falta até água para a bebida.”
Não ouso contestar o fato; o que porém não posso admitir
é que seja em conseqüência de secas.
Mais longe explicarei o porque se pode talvez morrer de
sede na Serra Grande, assim como se passam fomes, e porque as
povoações da Serra da Ibiapaba mais se assemelham a recentes
aldeias do que a povoados de longa data, fazendo exceção à Viçosa.
Vê-se, pois, que as serras abundavam de chuvas nos períodos mais funestos das secas.
Estas têm sido as condições tão desanimadoras e medonhas, com as quais se figura a Província do Ceará nos seus dias
de Calamidades.
Ora, quem desconhecerá que, além das eventualidades atmosféricas, tais quais as defini, outras razões deviam influir poderosamente para resultados tão lúgubres e tão cruéis, como
aqueles que se pintam?! Aqui ainda é deslocada a exposição
minuciosa de outras causas, mas é conveniente que lembre um
dos principais motores e constante elemento de destruição e de
flagelo para os fracos e para os pobres. Evito dizer uma única
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idéia minha no que vou agora referir; quero que só a linguagem
oficial, pública, notória e inconteste fale; quero apenas repetir
frases pronunciadas aos eleitores da província e por aqueles que
deviam certamente buscar minorar a gravidade dos fatos de preferência a exagerá-los.
Desta sorte provo exuberantemente que para chegar às
conclusões evito o mais possível de entregar-me a sentimentos
meus ou à mera declamação, e que foi com ardente desejo de
levar a convicção ao leitor que me acompanha que tracei estas
linhas.
A 07 de abril de 1835, o benemérito senador Alencar, cearense verdadeiramente dedicado ao seu país e ao seu berço, dizia: “neste ramo (segurança pública) o mais indispensável, e
para que se inventaram sociedades e se fizeram leis, tudo quanto
tenho a referir-vos é triste, é mesmo horroroso. Além de não
haver em nossa província segurança alguma de propriedade,
tendo-se tornando ineficazes todos os meios legais de obrigar-se
de má fé, e havendo-se vulgarizado de tal maneira o furto, que
quase não é reputado crime, pois não há exemplo de ser alguém
por ele punido; ocorre o que mais sensível é, que o assassinato
se tenha tornado tão vulgar, que espanta referir a história dele.
Vós sabeis, senhores, os muitos assassinatos que se cometem
diariamente a ponto de ninguém se poder julgar com alguma
segurança em sua pessoa, e de se ter a população tornado quase
insensível ao aspecto de tão horrível atentado. Começou-se por
assassinar nas estradas, passou-se às casas, às praças, às ruas e
por fim até nos cárceres vão assassinos buscar vitimas à sua ferocidade.”
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Em 1836, o mesmo presidente diz à Assembléia Provincial: “a administração de justiça continua no pior estado possível;
a impunidade está no seu maior auge, parecendo que a bonomia
dos jurados marcha sempre a par da crueldade dos assassinos.
Em quinze meses 37 homicídios!”
Em 1837, ainda o mesmo presidente, diz “... os assassinatos sucedidos na província depois do último relatório, chegaram
a 24; felizmente há uma diferença de nove para menos; mas não
é somente esta circunstância que me deve dar esperança de melhor segurança; e sim que estes assassinos são pela maior parte o
efeito repentino de rixas e brigas entre pessoas da última classe
da sociedade, e não o resultado desses assaltos sanguinolentos
dados por diversos indivíduos prepotentes, que acompanhados
de grandes séqüitos de homens armados corriam de uma extremidade da província à outra, levando o terror e a consternação a
todas as partes e pondo em sustos e riscos a todos os cidadãos...”
“Felizmente, pois, já não se ouvem todos os dias as formidáveis empresas de mourões, malambas, tetéos, bem-te-vis, mata-velhos, faz-fomes, zolhões, famas, folgazões e outros cruéis e
afamados assassinos que por suas façanhas haviam adquirido
uma celebridade e apelidos consentâneos a suas crueldades.”
Em 1843, o presidente J. M. da Silva Bittencourt declara:
“o recurso ao bacamarte e ao punhal é tão freqüente nas mais
pequenas rixas, que espanta ver o menosprezo com que se tem a
segurança individual e a mesma vida. É preciso, muito preciso,
opor um dique de bronze a esta torrente de mal”.
O presidente Fausto de Aguiar, em 1843, igualmente diz:
“outro tanto, porém, não posso dizer-vos da segurança individu48
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al, maiormente no nosso sertão, aonde o bacamarte é o desforço
adotado para a reparação de supostos gravames, mais filhos da
nenhuma ilustração e moralidade dos habitantes do que de motivos reais.”
A mesma voz eloqüente exprime-se em 1849, dizendo:
“sinto que igualmente lisonjeiro não seja o quadro que tenha de
apresentar-vos sobre segurança pessoal e de propriedades. Desgraçadamente, como sabeis, nos sertões desta província os direitos individuais ainda estão longe de gozar de todas as garantias
filhas da civilização; o bacamarte continua aí adotado para a
reparação e vingança de ofensas particulares, mais vezes supostas do que reais; e por outro lado, o latrocínio se tem tornado o
meio ordinário de subsistência, abraçado pela classe dos proletários, de que abunda a província. Males, como estes, inveterados,
não podem ser extirpados de um jato, e sem a ação lenta do
tempo; cumpre que os poderes sociais, estudando as causas que
os produzem procurem removê-las, despendendo todos os meios
adequados.”
Ainda em 1850 o mesmo presidente dizia: “...anuncio o
pesar de ainda repetir, perante esta assembléia, que os atentados
contra a segurança pessoal e a propriedade são freqüentes, principalmente nos sertões da província.”
“Devo prevenir-vos de que o mapa das condenações (49
réus, sendo dezoito homicídios) proferidas pelos tribunais apresenta uma cifra muito inferior ao número de crimes cometidos,
porque é uma triste verdade que a maior parte dos criminosos
ficam impunes, já pela facilidade com que muitos se escapam à
49
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ação das autoridades, já pela mal-entendida indulgência que
caracteriza a maior parte das decisões do júri.”
“Notareis que nos quadros da estatística criminal da província figuram sempre em pequena escala os crimes contra a
propriedade. Deveis vos lembrar, porém, que, limitando-se na
província os atentados deste gênero quase exclusivamente ao
furto de gados, mal comum a todas as províncias criadoras, e
não cabendo pela nossa legislação a acusação oficial da justiça
em crimes desta categoria, muitas poucas vezes são levados a
juízo os seus perpetradores, porque as partes lesadas, não confiando na severidade dos tribunais, receiam comprometer-se, ter
incômodos, e fazer despesas em pura perda.”
Em 1852 surge um belo clarão de melhoramento na administração do presidente Almeida Rego, que presta o importante
serviço de nesse ano fazer capturar 193 criminosos. Apesar disto, ainda em 1853, a presidência diz: “infelizmente temos de
lamentar que a segurança individual ainda seja tão pouca em
alguns lugares da província, que parece revelar a existência de
um estado, anormal, em que, na falta de autoridades constituídas, acham-se os indivíduos na plena liberdade de seguir o ímpeto das paixões mais violentas, holocaustando à vingança as
vitimas de seus entranháveis ódios. Sirva de prova a natureza da
maior parte dos crimes que figuram no mapa (77 crimes, 31 homicídios, três tentativas de morte, 33 ferimentos e dez crimes
diversos).”
“De fato, não aparecem esses crimes contra a propriedade
acompanhados de violência às pessoas, ou às coisas, mas dá-se
50
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em alguns lugares o furto em grande escala, principalmente de
animais.”
“É ele filho da mendicidade e da vadiagem, que cumpre
extirpar, inspirando o hábito ao trabalho e ativando o progresso
da indústria. Devo dizer-vos que essa espécie de crimes raras
vezes chega ao conhecimento das autoridades, o que provém de
não estarem sujeitos à acusação da justiça pública; mas não há
quem desconheça quanto são eles prejudiciais.”
O presidente Pires da Mota, com a energia que o caracteriza, regozija-se de ver que não é a Província do Ceará, aquela
aonde se dão maior número de homicídios e horrores, entretanto
diz: “não se passa um mês em que não venha pungir o coração o
conhecimento de alguma morte violenta, às vezes acompanhada
de circunstâncias atrozes, e que só da brutal ferocidade de bárbaros se poderia recear. E se perscrutais as causas de alguns horrorosos atentados, ficais atônitos dando com motivos insignificantes e frívolos. Contra as pessoas é que se cometem na província
a maior parte dos crimes, e são diminutos em proporção aos que
atacam a propriedade, se excetuarmos o furto de animais que
vai-se tornando muito freqüente no interior e que os habitantes
sofrem com impaciência, deixando quase sempre de recorrer às
justiças para punição dos ladrões e indenização do dano, de medo dos incômodos, dispêndios e do êxito duvidoso dos processos, atenta à inclinação dominante de patrocinar-se os delinqüentes.”
Isto se dizia em 1854 e felizmente o mesmo presidente, em
1855, depois de argumentos claros e oficiais, concluía, dizendo:
“não se violenta a verdade declarando que o Ceará, proporcio51
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nalmente à sua população, é das províncias aonde menos crimes
se cometem.”
Desta data em diante há leves modificações na linguagem
oficial e vê-se que o estado das massas tende a melhorar no ponto da estatística criminal.
Em 1856 há ainda um brado oficial sobre tais instintos
perversos; mas no mesmo ano, a presidência declara que a estatística dos crimes diminui.
Em 1857, há como que uma recrudescência: são os paroxismos.
Em 1858, melhora a segurança individual sensivelmente; a
ação da justiça torna-se pronta a regular. A administração Silveira de Souza, inteligência e boa vontade, achou, já um terreno
preparado pelos antecessores; e em 1859, 1860 e 1861 a província continua nas condições regulares das outras suas irmãs.
Para chegar a esta condição de melhoramento relativo,
1835 a 1861 viu-se por quantas provas desagradáveis se teve de
passar; todas uniformes dizem: “não há segurança individual”,
“os assassinos são em grande número”, “os ladrões de gado são
numerosos, mas a justiça nada pode fazer e não se tem confiança
nos recursos da lei”.
Retroceda-se de 1835 a 1800 e de 1800 a 1724: o que se
deve esperar? O que se deve encontrar?
Quais as cores e pincel apropriados para traçar os crimes,
os abusos e o despotismo do forte sobre o fraco, do rico contra o
pobre e do perverso contra o virtuoso?
Oh! Seguramente não ensaio percorrer o fio sem fim de
semelhante labirinto, mas direi que se chega à lúgubre cena de
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em pleno dia, ao sair-se da missa, barbaramente sacrificar-se um
dos cidadãos mais importantes, à vista de uma povoação que
assiste com pacifica curiosidade, e as balas que não se encarnam
no corpo do infeliz vão cravar-se no cruzeiro do tempo; cujos
sinais ainda hoje se mostram. Assim aconteceu na Vila Nova do
Campo Grande (Serra Grande). Chega-se aos tempos nos quais
os peregrinos que buscavam na Matriz de São Gonçalo (Serra
Grande) o conforto para o espírito e a execução de suas pias
promessas, ignorando que equivalia à extrema-unção, são depois
no regresso barbaramente sacrificados pelos abutres que lhes
farejaram o ouro. Chega-se a época em que o capricho, o ódio, a
vingança, o extermínio de famílias e todos os maus instintos
decidiam dos bens, das vidas e dos destinos alheios. Ai daquele
que sendo delapidado ou ofendido ousasse queixar-se! Ai daquele que tivesse ouvidos e olhos para auxiliar a justiça nas descobertas de crimes; a sentença imutável se lavrava, e tais juizes
só tinham duas penas – o comprimento de um punhal ou o impulso de uma bala.
Que devia resultar? Converteram-se as serras indiretamente em feudos de meia dúzia de mandões; e, se faltavam castelos,
ameias e fossos para completar o arremedo dos tiranos e salteadores da idade média, sobravam armas e sequazes para derramarem o luto, a devastação e a desgraça entre cidadãos honestos e
populações pacificas das cidades e dos campos. Quem não é por
nós é contra nós: nestas palavras cifram-se os planos desses
chefes que a força bruta e a prática dos crimes os tornavam salientes.
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À vista de um estado presumível de coisas, quem poderia
desejar desenvolver a agricultura?
Quem teria a coragem de reclamar as searas roubadas, os
gados usurpados e dizimados?
Quem teria desejado afluir às serras ou nelas viver independente; antes que os eflúvios da autoridade e o império da lei
dessem suficientes garantias?
Em conseqüência, forçoso é reconhecer que se as secas de
treze em treze anos, ou em períodos menores, se apresentavam
outro mal pior do que elas, latente, tenaz, atuando a cada hora,
dispunha com antecipação o cenário para as tragédias que o povo cearense, infelizmente devia executar em 1809, 1792.
Os corpos esquálidos dos desgraçados que vinham expirar
nas estradas e nas cidades, representavam a fome; mas, os mistérios sangrentos do que se passou pelos sertões sem policia, entregues à mercê dos grupos de verdugos, cujos últimos rebentões
o presidente Alencar referiu, nunca a história humana os saberá
ao certo, porque passaram abafados ou desapercebidos pelos
gemidos das vitimas e pela indiferença daqueles que fazem esmagados na miséria e no terror.
O desvio que acabo de fazer teve por fim demonstrar que é
menos claro do que parece o atribuir-se às secas da província o
atraso geral dela.
Disse que os anos secos na província estavam na razão de
um para treze; diremos, para agravar as verdadeiras circunstâncias, que se tem a razão de um para dez. Resta agora ver se as
condições do Ceará são tão excepcionais como se afirma, comparando-as a algum país próspero.
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As águas da atmosfera tornam-se desastrosas por dois excessos; pela demasiada abundância ou pela extrema penúria. No
primeiro caso resultam as inundações e no segundo o fenômeno
que motiva este escrito.
Mas, entre as inundações e as secas, dadas idênticas hipóteses da gravidade, e em mesmo povo ativo, educado e inteligente, quais dos dois desastres é o pior?
Julgo que o das inundações; porque são rápidas, irresistíveis e de ordinário atuam por surpresa não deixando às populações o tempo de fugir-lhes. O homem dispõe e combina os meios para lutar com a reprodução de fatos superiores aos que a
experiência já demonstrou possíveis, mas a natureza que a bel
prazer multiplica em um momento as forças, excede às previsões tidas e antes de apreciar-se a iminência do perigo o desastre
soa sua última hora e se é vitima dele.
Campos cuidadosamente cultivados, diques e muralhas,
trabalhos de séculos e de milhares de jornaleiros, vilas e cidades
populosas desaparecem com os gados e as populações arrastadas
em destroços pela mesma corrente; em poucos dias somem-se
milhões em valores, sepultados pelos fragmentos de outros milhões. Os sacrifícios de vida tem lugar em grande escala, e, se
falta o tempo para que a corrupção e os maus instintos saboreiem as fezes dos vícios e dos crimes, negociando com o infortúnio, sobram as ocasiões e os exemplos de nobres abnegações das
cenas mais tocantes e a reprodução de fatos que elevam o caráter
humano, porque são tanto mais belos quanto à questão de vida e
morte tem de resolver-se em poucas horas e às vezes antes que
se medite sobre as deliberações a tomar.
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Nas secas chega-se também ao último grau do infortúnio,
mas a passos lentos e com o tempo de escapar. O céu limpo vai
prevenindo aos povos que lhes nega os favores do orvalho e das
nuvens; decorrem meses, os reservatórios d’água lentos e lentos
minguam, a vegetação queima-se e fenece e na última fase a
vida animal sucumbe. Os trajetos seguidos levam ao mesmo
termo nas inundações ou nas secas, mas o tempo da marcha dos
acontecimentos e rapidez dos efeitos, são por muitos modos
favoráveis às ultimas.
Isto posto, me parece que, em geral, nada há de favor em
conceder-se-me que, em más condições, um inundação parcial
ou geral é, pelo menos, adversidade análoga a uma seca parcial
ou geral.
Peço à historia fatos (note-se que prescindo dos que seriam
os mais concludentes para minha opinião) e limito-me a fazer
paralelo entre as inundações da França, do país que mais prospera atualmente, com as secas do Ceará.
Penso que o exemplo não parecerá capcioso, ainda aos
mais incrédulos. Advirto mais, que trato apenas dos fenômenos
físicos, o que nada tem com os povos dos dois países. Tranqüilizem-se os que suspeitam achar sofismas; em boa fé declaro que
se os houver é devido à minha ignorância, porque o único escopo que tenho é levar a convicção da verdade ao leitor benévolo
que me acompanhar.
De uma obra muito competente extraí o que concerne aos
três rios principais da França.
Tem-se registrado as épocas de inundações desde o século
XVII a saber:
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Rio Sena
Século

XVII
1609
1616
1647
1649
1651
1658
1663
1665
1667
1690
1693

XVIII
1711
1719
1725
1726
1733
1740
1751
1762
1764
1782
1784
1790
Número de inundações
11
12
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XIX
1802
1807
1820
1823
1826
1850

6
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Rio Loire
Séculos

XVIII
XIX
1707
1804
1709
1807
1710
1810
1711
1823
1726
1825
1733
1841
1755
1846
1762
1765
1782
1789
1790
1799
Números de inundações
13
07

Para este rio faltam documentos e os existentes são do século
passado para cá.
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No Rhodano, pelos registros de Lyon, tem-se:
Séculos
XVIII
XIX
1706
1801
1711
1812
1726
1825
1733
1830
1755
1836
1762
1840
1782
1843
1783
1856
1787
1789
1799
Número de inundações
11
08
Ou, no século passado para os três rios 36 inundações e
nos anos decorridos deste século, já 21 inundações!
Quer-se saber a importância que tem estes desastres na zona territorial aonde se dão? Peça-se à geografia alguns dados e
aos documentos históricos alguns períodos; bastam eles para
fixar as opiniões.
O Sena tem um curso de cerca de 750km ou 113,6 léguas
de três mil braças brasileiras. E banha, além de muitos pequenos
povoados de pouca monta, os seguintes centros principais de
população: Chatillen, Bar sur Seine, Méry, Nogeni, Bray, Montereau, Melan, Corbeil, Paris, Nantes, Vernou, Pont’de l’arche,
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Elbeuf, Rouen, Candebec, Honfleur e Havre: dezessete cidades
que representam uma população de 1.300.000 almas, dando valores muito inferiores aos que se encontram nas últimas estatísticas; isto é, cerca do triplo da população da Província do Ceará.
O curso do Rhodano é de 800km, cerca de 121,2 léguas e
ao longo de suas margens, além dos moradores isolados, encontram-se Lyon, Martigny, Saint-Maurice, Genève, Sey-sel, Givors, Vienne, Gondrieux, Tournon, Valence, Viviers, Pont-Saint
Esprit, Avignon, Beaucaire, Tarascon e Arles: ricas, industriosas
e populosas cidades suíças ou francesas que contêm uma população de talvez 650.000 almas para mais; isto é, população e
meia da Província do Ceará.
O Loire, o mais extenso dos três rios, percorrer mil quilômetros de território, ou cerca de 151,5 léguas. E conquanto não
banhe cidades tão importantes, todavia, notam-se nas vizinhanças de suas margens: Retournac, Saint-Lambert, Feurs, Roanne,
Digoin, Bourbon, Lancy, Decize, Nevers, La Charité, Poully,
Casne, Briare, Gien, Orleans, Meuny, Beaugency, Blois, Amboise, Tours, Saumur, Les Ponts de Cé, Ancenis, Nants, Paimbeauf e Saint-Nazaire; cujas populações se elevaram a trezentas
mil almas, ou pouco menos de dois terços da população cearense.
Nem se imagine que as desgraças e prejuízos das inundações são menos funestos e medonhos que os das secas. Ouçamos
a Saint Simon; nas suas memórias diz ele: “o ano marítimo
(1707) findou por uma terrível tempestade, nas costas da Holanda, que destruiu muitos navios no Texel e submergia muitas
aldeias e terrenos. Tocou à França, também, um quinhão do fla60
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gelo das águas; o Loire transbordou de maneira até então desconhecida, rompeu os diques, inundou e ensaibrou (9) grande extensão do território, arrasou aldeias, afogou muita gente e uma
infinidade de gados, causando prejuízos que excedem a oito
milhões.”
Supondo-se o franco a 380 réis (é neste valor que faço as
conversões) tem-se 2.880.000$000; e, se fossemos a convertêlos do valor da moeda de então para o equivalente na atualidade,
século e meio mais tarde, sem errar, se poderiam apreçar os danos em seis mil contos de réis.
Também diz Meissas: “Para sobreestar os movimentos, há
cerca de dois séculos que se constroem grossos diques; estes
foram em parte derrubados pela enchente de 1846, que completamente destruiu muitas aldeias e parcialmente muitas cidades
importantes.”
Testemunha ocular dos desastres da inundação que houve
em 1856, é ainda com horror que traço os trechos de um trabalho de Vallés o qual resume extratos de jornais: “não se tem
informações exatas sobre a extensão das perdas, mas pode-se
dizer que são incalculáveis. Há agora em Lyon, pelo menos,
vinte mil pessoas sem asilo. Quantas pereceram, ninguém o sabe
ainda. As casas destruídas nunca serão menos de trezentas.” ...
“As aldeias de Palud, no Rhodano, de Bouchage, no Rio Isére,
de Jargeau, no Loire, foram quase completamente destruídas.”

(9) Não me ocorre termo melhor para dizer ensabla! Se a expressão é velha,
dou-me feliz de a aplicar, se ela é nova, perdoa-me a ousadia.
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“Mais de cem casas jazem por terra, sem contar as que
ameaçam desmoronamento.”
“As searas desapareceram.”
“Terras que valiam de três a quatro mil francos cada arpent (10) hoje se transformaram em desertos ensaibrados, etc.”
Para outra localidade: “conforme as primeiras apreciações
o arrondissement (arredondamento ou distrito) de Áries, perde
só ele, doze milhões (4.320.000$000).”
Referindo-se a outro lugar. “julgue-se por alguns algarismos: na Nievre, só aí, há treze mil hectares (11) submersos. Duas
mil famílias acham-se sem asilo, 25 pontes foram levadas pela
torrente, dez estradas interceptadas, e romperam-se diques.”
E mais: “no Lot e Garonné, para as perdas mais urgentes,
precisa-se de doze milhões; dez mil pessoas estão sem asilo.”
Diz além: “o governo ocupa-se dos meios de reparar imediatamente os diques, estradas, pontes e canais invadidos pelas
águas. As avaliações provisórias dadas pelos engenheiros para
esta categoria de despesas, só para o Rhodano e Loire sobem a
quatorze milhões (mais de 5.000.000$000).”
Fora um nunca acabar se buscasse entrar em todas as descrições de tanta ruína, desolação e infortúnio que, conforme vi, é
espetáculo impossível de descrever... esse, de milhares de indivíduos pedindo trabalho e não mendigando o pão; e quando o
(10) Medida agrária que corresponde a 5.407.20 metros quadrados; atendendo-se que cada metro é aproximadamente quatro palmos e meio brasileiro se
tem quanto basta para ajuizar a área total.
(11) O hectare contém mil metros quadrados.
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recebiam da mão generosa que traduzia o padecimento da fome
e espontaneamente lhes oferecia o recurso, muitos umedeciamno com lagrimas e balbuciavam algumas frases de agradecimento.
A gratidão abalava o coração, mas a vergonha da condição
de receber o óbolo prendia-lhes a voz nos lábios.
Concluo as provas sobre a enormidade dos desastres motivados pelas inundações com palavras de Vallés.
“Desgraçadamente é muito provável que não me coloco
acima da verdade, avaliando para o Loire somente em
120.00.000 os estragos provenientes das inundações desde 1846
até 1856, isto é, no intervalo de dez anos.”
Não há engano; trata-se em dez anos de prejuízos que sabem a quarenta e três mil e duzentos contos de réis, orçados por
um engenheiro em chefe da França.
Depois de séculos de lutas, de cenas dolorosas, tão freqüentes e vastas, que se tem lembrado de clamar que as margens
dos rios da França são inabitáveis e de julgar mal irremediável
as variantes das correntes aéreas e do jogo das temperaturas que
motivam, com as circunstâncias, as mangas gigantescas d’água
que vencem as previsões de sábios quanto experientes engenheiros e pulverizem todas as forças de resistência que se lhes opõe?
Quem desanima?
Longe disto, redobram-se nos meios preventivos, nos esforços da inteligência e da arte, e ousadamente persiste-se nas
tentativas.
Em 1856 as populações desalojadas mal tinham tomado a
si do golpe furibundo que as ferira, que o imperador Napoleão
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III escrevia ao ministro das obras públicas uma carta, notável
como estudo da questão, exprimindo em um dos primeiros períodos estas palavras: “quanto ao sistema geral para adotar-se no
fito de proteger nossos ricos vales, atravessados pelos grandes
rios, de flagelos tão terríveis é o que falta ainda, e é o que cumpre resolver de maneira absoluta e imediata.”
Isto importava dizer: “transformem-se os meios empregados, não vos retenham as despesas, e, os males ficarão regulados
e vencidos.”
Deduzindo-se do pouco que referi o muito que ainda se
poderia dizer sobre as inundações, persuado-me ter tornado evidente que o território cearense não tem sido mais severamente
castigado do que a França pelos fenômenos atmosféricos; ou,
que esta zona do Brasil se acha, pelo menos, no mesmo pé que a
Europa francesa, uma das regiões mais felizes e favorecidas pela
natureza no velho continente.
Moderem, pois, os clamores, aqueles que culpam a natureza de ter sido avara para este solo. . . Aí de nós! se ela por um
século trocasse as vantagens que temos, de clima e vegetação
cearense, pelas que invejamos de outras regiões!
Tendo fixado a verdade sobre o estado regular das irregularidades do clima da província, progrido no fio de minhas
idéias primitivas.
Diz-se que um inverno é regular na província quando há
chuvas em dois períodos do ano, e que bastem para regar naturalmente os sertões, serras e terrenos próximos do litoral, deixando as depressões das terras ou lagoas e os açudes abastecidos
d’água para todo o ano; para que isto aconteça é preciso que os
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leitos dos rios e correntes tomem água, e então, durante dias, e
às vezes semanas seguidas, cortam o trânsito das principais estradas, e as águas caudalosas são lançadas rapidamente no oceano.
Trânsito interceptado, as poucas estradas de rodagem intransitáveis durante meses pelos carros, interrupção nos negócios de quase toda a província, algumas vidas que se sacrificam
nas passagens a nado dos rios, muitos animais afogados ou atolados, todas estas coisas são ninharias que o riso e satisfação de
ser ter água faz esquecer, e diz-se nas conversações, na imprensa
e a cada instante, felizmente, chove!
E nos meses deste regozijo, tão bem entendido se fosse
acompanhado de mais trabalho e providência – se poderia ver
pelos cursos d’água milhares de milhões de toneladas d’água
inutilmente perdidos; e, se com abundância o céu concede-as
com mais prontidão os rios as conduzem para o depósito universal do nosso globo.
Talvez se julgue que há exageração, mas assevero que isto
presenciei durante três estações seguidas, 1859, 1860 e 1861.
Em 1859, de fevereiro a junho, as chuvas foram copiosíssimas; ouvia dizer que fora um inverno extraordinário. Realmente, nunca me lembra, a não ter sido no Pará, de ver estação mais
chuvosa e um céu mais carregado de nuvens.
Em 1860, na Serra Grande, em fevereiro e março as chuvas se tornaram tão freqüentes que apressei minha retirada para
o sertão, temendo de ficar invernado na serra, o que não entrava
na distribuição de serviços que devia fazer.
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Houve uma parada, mas depois meses chuvosos seguidos
se apresentaram e o inverno estendeu-se até agosto.
Em dezembro de 1860 as chuvas principiam de novo e os
meses seguintes de janeiro, fevereiro etc, de 1861 foram abundantemente favorecidos com águas pluviais.
Assim foram os três invernos que conheço da província.
Vai, portanto, tudo em caminho de prosperidade (quanto a
invernos), mas se no restante de 1861 e em 1862 as chuvas cessaram, eis de novo a repetição de boa parte das calamidades de
1845, 1825, etc., e mais outro argumento que lembrará simplesmente o estrago (o que faço ardente voto que nunca se dê), deixando no esquecimento os anos felizes anteriores.
Mas que provas e dados legam-se para responderem-se às
ingênuas indagações de algum historiador póstero que investigue: “porque o Ceará chegou a um estado de coisas tão triste no
meado do século XIX, e quais as causas de alternativas tão bruscas?”
Nada fantasio, e vou de novo recorrer à linguagem dos
presidentes da província. A 5 de julho de 1845, diz-se: “é lamentável, senhores, a sorte, que quase todos os anos sofre o povo
cearense!”
“O presente é medonho, e quem sabe onde chegaremos!”
“A escassez dos dois invernos passados unida à deste ano,
nos ameaça com uma seca horrível, com esse flagelo, de que
temos sido vitimas por diversas vezes; ela espanta à toda a população, e de todas as partes se pede socorro, sem que a algumas
seja possível mandá-lo.”
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Um – por quê? aplicada na discussão de quanto precede, o
que demonstraria?!
Prossiga-se: no dia 1o. de julho de 1846, isto é, um ano depois, a mesma voz continua a dirigir-se aos escolhidos pela província para velarem na sua prosperidade, dizendo: “não é possível que com exatidão vos pinte o lastimoso estado a que ficou
reduzida a província, pela assoladora e terrível seca, que foi vitima. A falta de gêneros de primeira necessidade, a mortandade
dos gados, levou a decadência e a miséria a milhares de famílias; em toda a parte se ouviam clamores produzidos pela mais
lastimosa desolação; de todos os ângulos da província se reclamavam socorros; e nas diversas vilas e povoações se aglomerava
o povo espavorido e amedrontado do terrível castigo da providência; enfim, era tudo horror e miséria!!”
Pela terceira vez o mesmo presidente, a 19 de julho de
1847, dirige-se à Assembléia, dizendo: “mercê à Divina Providencia hoje nadamos na abundância, e como que nos deslembramos das horríveis cenas de que fomos testemunhas.”
“A província já não é a mesma do ano passado; o prazer e
a alegria renascerão em todos os corações, e a esperança de um
melhor futuro fez esquecer as dores que sofremos”. . . “Encarando as passadas desgraças, e não vendo remédio preventivo
para que elas não se repitam, temo que reapareçam, se não procurarmos evitá-los, como nos cumpre.”
O presidente Correia de Vasconcellos entra depois em judiciosas idéias sobre a agricultura e indústria.
De quanto precede nos três extratos dos discursos do presidente da província em 1845, 1846 e 1847, conclua-se o que
67

www.colecaomossoroense.org.br
quiser, eu limito-me a anotar para valer-me mais tarde, combinando também a leitura dos relatórios no seu completo:
1.º que a seca de 1845 foi precedida de dois anos escassos;
2.º que houve tempo de sobra para aguardar-se a recrudescência da estação em 1846;
3.º que mil recursos muito possíveis, facilmente teriam reduzido a um terço e a menos, talvez, os males de então;
4.º que nenhuma medida importante, proporcional ao mal
foi aplicada; e, apenas com esmolas insuficientes, talvez mal
distribuídas, salvaram-se vidas preciosas, é verdade, posto que
em número inferior ao que se pode supor, alimentando-se, porém, o ócio; e, sem proveito algum para a moralidade dos costumes do povo.
Declaro que a decisão da posteridade tem de ser pouco lisonjeira para os períodos passados; é com pesar que assim me
exprimo, e, se procedo desta sorte, é porque, felizmente, deve
resultar em última análise a agradável conclusão de um futuro
provavelmente garantido para a província, se os governos e o
povo cearense tiverem o firme desejo de o conseguir.
A questão das secas no Ceará faz lembrar o que acontece
com os profetas do nosso século. Repetem-se com estrondo os
raros vaticínios ocasionais, sem nunca se inscrever os logros e
decepções que eles nos pregam. Quem já se lembrou de organizar a lista dos anos de muitas chuvas na província; de marcar a
linha das águas dos anos regulares; os transbordamentos dos
seus rios, e, comparando os resultados em períodos de 25 em 25
anos, chegar a alguma lei, que realmente explique alguma coisa
pela analogia?
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É de presumir que se responda: “não há dados, não há observações, não há arquivos, não há documentos, etc. Mas, neste
caso porque nos devemos apagar a dez resultados contra cem,
esquecendo estes para aceitar aqueles?”
Seja-se coerente; recorre-se ao rigor da ciência para chegar
a um fim. Cumpre ser rigoroso nas premissas e discutir o vigor
das hipóteses. Ora, julgo ter feito sentir de maneira clara que tal
rigor não se dá; já porque depende da meteorologia; já porque o
problema no Ceará nada apresenta de positivo para o período
desastroso que se figura e sob a dependência exclusiva que se
formula. O problema partilha mais de questões econômicosociais do que da física terrestre.
Recorre-se, porém, à história, para dela valermos-nos como argumento? É necessário traduzí-la, explicá-la e expurgá-la
das questões estranhas.
É preciso não esquecer que o silêncio da história tem significação muitas vezes, e é preciso nas tradições apreciar os eventos com imparcialidade. Ora, a história só nos refere um limitado número de anos adversos e deixa passar no silêncio todos os
outros, para de vez em quando descrever as belas serras e a fertilidade do solo cearense.
Ruminando conforme posso o que tenho lido e quanto hei
visto na província e o que acima expendi, convenço-me de que
as condições do clima do Ceará são regulares e sujeitas às oscilações dos outros climas. Enquanto me lembrar que se mencionam dez anos de secas contra cem anos chuvosos, e que tive de
descer ladeiras de serras com água até acima dos joelhos e transitar longas veredas e entradas com lodações, charcos e água,
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que alcançavam às vezes os estribos, sem falar nos rios, que
cumpria passar a nado, quando se não tornava forçoso esperar
dois e três dias para arriscar-se a passagem; isto, durante três
invernos seguidos. Confesso que sem esquecer tudo isto, devo
persistir na idéia de que, salvo alguns anos excepcionais e raros,
de ordinário a chuva é suficiente para as necessidades da vida
animal e da agricultura.
Profundamente convencido de que o céu concede ao solo
cearense água em abundância, e que as condições topográficas e
geológicas concorrem para que o precioso líquido seja na sua
maior porção improficuamente restituído ao primitivo leito, o
oceano; acrescendo que o homem, nada, ou pouco mais de nada,
tem feito para aproveitar do que a província lhe concede, asseguro que a questão se reduz aos limites de distribuição de águas,
pois fica nas raias dos trabalhos de engenharia; isto é, a questão
passa a ser de importância secundária, e, tal qual ela realmente
é, muito possível de completa solução.
Deste ponto, sou fluentemente conduzido a discutir os
meios de alcançar o que firmo; é o que vou fazer, procurando
levar a evidência a toda classe de leitor.
Se houver alguma coisa de realmente útil, confesso que terei orgulho de haver concorrido para o melhoramento em questão subitamente importante para a Província do Ceará, sendo
talvez aplicável a outras localidades do Brasil, com as devidas
modificações, quanto proponho. Porém se minha ignorância for
tal, que me oculte todas as impossibilidades que porventura
existam, mesmo assim, não me arrependo de levar a efeito esta
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publicação, porque conto que todo brasileiro louvará o fim que
visei.
Nem sempre um insucesso é uma desonra.

VI
Antes de entrar em matéria previno que desisto de estender-me no desenvolvimento de uma ou outra questão privativa
de diversas seções da comissão cientifica, porque, ainda em escritos que são independentes da responsabilidade da comissão,
não desejo faltar às deferências que tributo a meus colegas e
nem vacilo em reconhecer que eles discutiram tais questões de
maneira mais completa. Todavia, espero que o fato de calar deixe de ser traduzido por falta de provas para demonstrar alguma
proposição, que sem desenvolvimento admita por verdadeira.
Todas as queixas atribuídas às secas, em conclusão final,
reduzem-se à sede e fome para os viventes. Daí os corolários
imediatos – miséria e decadência para a província.
Os remédios principais devem tender a dar água que sacie
e alimentação que farte. Ora, na Província do Ceará a fome depende da sede, quanto a evitar as referidas calamidades. Mas da
fome, um dos últimos estados da desgraça, à abundancia e ao
acréscimo proporcional de fortuna pública, protótipos de bemestar, a distância é prodigiosa. O problema é complicado, posto
que a solução possível: com paciência e patriotismo o resultado
é certo.
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Como ter água e pão? Vou colocar-me um último lugar,
depois da precedência de milhares de pessoas, para dizer a meu
turno: os melhores meios são os auxílios de fontes artesanais,
poços, açude e canais.
Qual destes recursos é o preferível?
Breve e pronta é minha resposta.
Suponho que as fontes artesianas seriam insuficientes e
dispendiosas no Ceará; em todo o caso, de resultados secundários e só para efeitos muito parciais.
Os poços e cacimbas, classifico-os na economia admissível
de trabalho para os particulares e em pequenas lavouras, mas de
pouco alcance será o socorro prestado para o território completo
da província.
Os açudes constituem auxilio importante, cuja vantagem,
porém, é mais profícua para os abastados e prediletos da fortuna,
que para a massa do povo; e, fora nimiamente dispendioso ao
governo fazê-los em número suficiente para toda a província;
digo mais, a distribuição motivaria conflitos e dificuldades que
seriam insuperáveis ou que reverteriam apenas em utilidade de
uma pequena porção da população, talvez justamente daquela
que menos precisam ter. Acresce também que para desenvolver
em grande escala a construção de açudes próprios a resistirem
muito tempo e com grandes proporções, há necessidade de muito mão-de-obra e da reunião de numerosos trabalhadores, o que
não é fácil conseguir sem grandes despesas e prováveis interrupções. Reconheço, portanto, nos açudes o melhor recurso que
cada proprietário deve seguir para garantir suas condições de
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fortuna; mas, como salvação geral da população cearense, torno
a dizer, é meio demasiado limitado e de tardia conclusão.
Restam os canais; estes são o grande recurso, o único proporcional e possível para o fim desejado, e, assevero que o mais
econômico.
Ao chegar aqui, mais de um leitor exclamará com ar compassivo: “ignora o que diz, avançando semelhante despropósito
de engenharia!...”
Peço um pouco de paciência e verão que o absurdo não
existe e que talvez tudo resulte da questão de nome.
Transporte-se uma jangada para o Tâmisa ou para o Havre,
e ninguém se lembrará de admitir que é um meio de navegação e
pesca; muito menos de supor que neste século e ano, entre a
extensa costa de Pernambuco ao Ceará é o melhor escaler, o
ótimo barco de pesca e a embarcação empregada em transportes
e comunicações costeiras. Quem dissesse a estas províncias do
império: “nada mais de jangadas, concedam-se apenas baleeiras,
iates e cliperes, para melhorar as condições destas paragens”;
quem assim procedesse, seria precipitado, e, poderia parecer...
se quiserem, lunático. Mas, se alguém dissesse: “vejamos as
melhores formas das jangadas, estabeleçam-se proporções nos
paus de flutuação, no velame; determinem-se as máximas cargas
e estude-se até que ponto é útil o emprego como meio de transporte, e, depois, combinar correios regulares ao longo da costa,
policiar esta por meio tão econômico, facilitando as comunicações entre os portos principais e os intermédios, e passar a outras questões desta ordem”; tal individuo, longe de pecar contra
as leis do bom senso, faria o que a razão ensina, quando se co73
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nhece aquilo que há de bem organizado em outros países e que
se quer conciliar melhoramentos na pátria, adstringindo-se aos
recursos locais.
Os canais que proponho acham-se no caso das jangadas.
Já declarei que a província é cortada por fundas valas e regos, em todas as direções, agora acrescento que a extensão linear destas cavidades naturais é de muitas centenas de léguas; cavidades que se tornam em regatos, riachos e rios durante a estação das chuvas.
Fique-se também sabendo que é devido à grande quantidade de chuvas que tem a província, e aos apertados e entupimentos de semelhantes valas que uma boa parte do solo conserva-se
favorável às culturas e aos pastos agrestes. Porque, havendo
freqüente transbordamento passageiros de todos estes cursos
d’água, mais ou menos em cada estação e mais ou menos seguidos nos invernos sucessivos, acontece no Ceará o que sucede em
todas as partes aonde os terrenos têm inundações transitórias e
sem força demasiada para produzir desastrosos efeitos. As numerosas vazantes (culturas próximas dos cursos d’água) faltam
alto por si, tornando supérfluo insistir no que acontece em outros
lugares, e dispensa de recorrer a exemplos que datam do antiguíssimo Egito.
Em todos os regos ou leitos que a natureza construiu pela
passagem anual das águas pluviais, que ficam oito meses descobertos completamente, e quatro meses com abundante água,
concentra-se todo o sistema de canais e existe a solução vasta de
garantir ao Ceará uma prosperidade perene.
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Eis o que proponho: toscamente limpar da vegetação perniciosa o fundo ou leito de tais rios, nos quais, arbustos agrestes
têm vingado de maneira viçosa e potente; esta mesma vegetação
cravada em ramos, entrelaçados e plantados com a conveniente
disposição nas margens, às quais se lhe deve dar os necessários
taludes ou disposições dependentes dos terrenos com o fito de
evitar esboroamentos das beiras do canal, e mais, faxinadas fariam com que se reunissem simultaneamente os três trabalhos de
limpas, revestimento e aterros, aonde se julgasse indispensável.
Pelos meios mais fáceis e econômicos, os quais reduzemse a pequenos regos ou valas, procurar que todas as águas dos
regatos acidentais em terrenos não cultivados fossem lançados
nos rios próximos ou riachos e fazer com que as águas destes
igualmente buscassem cursos mais volumosos ou depósitos de
grandes lagoas.
O nivelamento do leito dos cursos d’água e valas, comparado de grandes em grandes distâncias com os pontos sensivelmente mais baixos e mais altos das margens, daria suficiente
conhecimento da linha, limite extremo das represas e principio
das águas de inundações. Estas seções transversais de nivelamento, necessários para o cálculo das águas depositadas, tanto
quanto para as alturas das represas, se fariam nas distâncias de
uma a outra de quinhentas, mil e duas mil braças, e mesmo mais,
segundo as margens dos rios. Nos lugares mais apertados e fundos, de preferência aos abertos e rasos, e abundam nas primeiras
condições, em todos os rios, mesmo no Acaraú, Mundaú etc, por
meio de grossas vigas de seção retangular, cujas extremidades se
apoiassem em calhas também de madeira e solidamente assenta75
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das nas margens ou paredões laterais, se fariam barreiras ou tapagens dos rios, avançando sucessivamente das cabeceiras para
a foz, represando as águas no volume que se achasse conveniente, o qual dependeria do número de vigas que se mantivessem
sobrepostas.
Nos grandes rios, como chaves de todas as tapagens, se fariam em dois ou três lugares represas colossais, proporcionais
aos fins, pelo sistema de barrage mobile, simples, de pronta
manobra e econômico. Mas, estas obras sendo de elevado custo
e próximas à foz, para regular as grandes massas d’água retidas,
deveriam ser construídas mais tarde, quando os engenheiros, de
acordo, decidissem o lugar e melhor meio de construção em
unanimidade de opiniões e com a sanção da experiência.
O que se disse para os rios como meio de represar guardando as proporções devidas, se aplicaria às torrentes nas proximidades das montanhas e aos regatos de alguma força.
O sistema aconselhado é primitivo nas construções de canais, é tão simples e fácil na prática que fixados os lugares das
represas ou barragens, qualquer sertanejo vendo-o fazer uma
vez, não só o percebe como é capaz de o executar; qualquer
tronco falquejado de modo a assentar bem sobre outro inferior
solve a dificuldade principal. Por estes termos exponho o plano
geral e único que prevejo possível de satisfazer à questão que
tanto tem preocupado os interessados pela sorte desta província,
dignas de todas as prosperidades.
Traçada a idéia é preciso discuti-la tanto na sua exeqüibilidade como na parte financeira.
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Não ignoro isto e vou dar o desenvolvimento compatível
com um trabalho escrito nas condições do atual.
Apresento a aplicação rotineira de trabalhos pelos métodos
antigos, que por sua extrema simplicidade não apresentam dúvida, em conseqüência das condições e do fim destinado para os
canais ou rios represados que proponho. Portanto, a questão de
construção nenhuma dificuldade apresenta em cada elemento e
ela no complexo é da alçada da engenharia hidráulica.
Deixo de trazer a paralelo os melhores meios de construção de canais e de fazer os orçamentos dos construídos na Europa pelo domínio de outras exigências, com grande dispêndio. Lá
se constroem canais de navegação ou de irrigação em terrenos
de culturas rendosas e seguidas; lá trata-se de questões de degelos; lá procura-se facilitar o trânsito de população muito numerosas, ativas e naturalmente viajantes; aqui, busca-se apenas
reter água para alimentar animais e vegetação que pouco esmero
demanda, tais são as pastagens; aqui atravessam-se espaços de
léguas seguidas encontrando um ou outro viandante ou morador,
e, aqui muitas vezes achareis moradores de vinte e trinta anos de
uma mesma localidade, que não vos informarão qual seja o melhor caminho para pontos pouco distantes.
Com o fim de estudar o serviço e manobra das comportas
dos canais, percorri alguns e entre eles o grande canal Sul da
França, pelo qual se vai de Cette a Bordeaux, isto é, que comunica o Mar Mediterrâneo com o grande Oceano; é de admirar o
movimento, a atividade, a ordem e a pontualidade no serviço de
tais canais. Barcas puxadas à sirga conduzem mais de cem passageiros e seguem duas léguas por hora; cruzam-se, passam
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comportas, atravessam muitas pontes construídas no trajeto e
muito outros pequenos serviços se efetuam com pasmosa regularidade e tino, sem haver o menor desastre e demora. Neste longo
canal, só pelas barcas-correio, no ano de 1855, orçava-se o trânsito em 110.000 passageiros, além do giro das malas e de seis
mil contos, só em dinheiro enviados; quanto ao trânsito, entre os
pontos extremos, de todas as mercadorias, excedia a trezentas
mil toneladas! O custo primitivo desta obra colossal, devida à
constância de Biquet, ao tino de Colbert e ao rei empreendedor
Luiz XIV, foi de 17.000,000 de francos que pelo curso atual
correspondem a trinta milhões ou cerca de onze mil contos de
réis. Portanto, permita-se-me declarar que não há nímia pretensão de minha parte o afiançar que aprecio como merece a ordem
e importância nas despesas de um canal para um dado fim reclamado pela navegação, pelo comércio ou pela agricultura,
assim como sei perfeitamente o porque acho possíveis e reduzo
a meios tão toscos o que peço para o Ceará. A grande repugnância daqueles que prontamente repelem a formação de canais ou
rios canalizados nesta província provém de que hábeis engenheiros combinaram na mente canais perfeitos sem terem percorrido
os terrenos e apreciado as condições locais, pelo contrário, com
pesar devo discordar, pugnando pela solução que apresento,
porque estudei a questão e a resolvi, subordinando-a a apenas à
exigência e vital importância das secas.
A idéia elementar despida de dificuldades foi apresentada;
passando ao complexo dela vou reunir as questões mais avultadas que devem subsistir na execução do plano geral proposto e
se notará que tudo é de exeqüibilidade incontestável:
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1.º estudar preliminarmente a distribuição geral e melhor
das águas em relação às zonas preferíveis, no sentido das comarcas mais ameaçadas de secas, em referência às populações
estabelecidas nos terrenos e finalmente pelo valor da produção
de cada comarca;
2.º fazer convergir as águas das serras para os rios principais ou riachos de maior recurso;
3.º por meio de seguido plantio de árvores convenientes à
alimentação do gado, tais como, canafistula, mamoeiros, etc.,
guarnecer sucessivamente todos os cursos d’água, alteando
(quando facilmente exeqüível) os terrenos, de modo a formar
uma pequena trincheira ou elevação com dois taludes ao longo
das margens;
4.º desobstruir anualmente a rede de rios represados;
5.º estabelecer pessoas obrigadas a manter o nível que lhes
fosse imposto nas represas, de modo a represar somente o volume d’água que se lhe marcasse;
6.º organizar o sistema de sinais próprios a fazer manobrar
as represas em tempo, quer para evitar inundações, quer para
fazê-las quando se julgasse de proveito para a agricultura. Conforme disse, a manobra toda se reduz a aumentar ou diminuir o
número de barrotes e vigas. Mas, refiro-me com especialidade
ao tempo ou instante oportuno;
7.º finalizar e manter em bom estado as represas e evitar as
caprichosas derivações que um ou outro exigente quisesse fazer
nos cursos d’água;
8.º finalmente reduzir tudo quanto dependesse do estado
hidráulico da província, a uma legislação especial e eficaz, quer
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para acudir aos inconvenientes, quer para punir os infratores dos
regulamentos e prescrições.
Com a aplicação do sistema proposto e a vista do regular
excesso de chuvas na razão de dez anos a favor contra um seco,
com os canais ou rios representados, consegue-se:
1.º - formar os depósitos contínuos d’água na extensão de
muitas léguas, que poderiam resistir a um e dois anos calamitosos;
2.º - a regra natural dos terrenos se faria com mais regularidade, evitando-se tantos atoleiros e conservando as terras mais
úmidas pelas represas;
3.º - cessariam em parte as enchentes extemporâneas que
freqüentemente têm os principais rios da província sem fim útil;
porquanto seria possível graduar devidamente o volume liquido
abastecido pelos afluentes.
A cidade de Sobral tem tido muitas enchentes que alcançam o centro da cidade, em virtude do transbordamento do Acaraú; a mesma cidade, que vai construir um açude para abastecer
a água indispensável para o consumo exigido pelos habitantes.

VII
Acertadamente, o sr. dr. Viriato ponderou que não é simplesmente à sede que se deve estender, mas sim, também, à fome.
É o que cumpre sempre ter presente nas tristes conseqüências das secas no Ceará. O sistema de represas aplicados na de80

www.colecaomossoroense.org.br
vida escala, dará abundante água, mas nos anos irregulares ou
pobres de chuvas, faltariam os pastos, e o gado teria de parecer
inanido, quando mesmo milhares de famílias indigentes escapassem de idêntico fim
Felizmente este outro perigo facilmente se obvia com medidas possíveis, práticas e econômicas. Haja vontade e trabalho
de parte do povo em combinação com recursos financeiros e
legislação adequada que o mal deve cessar ou nunca mais se
reproduzir.
Colher sempre sem semear é concessão que Deus para
bem do próprio homem lhe negou. Ter abundantes rebanhos,
boiadas e cavalhadas em soltas, contanto que os campos agrestes
pontualmente forneçam a necessária alimentação; que os rios
abasteçam as aguadas e resumir o trabalho à simples fiscalização
de marcas e às transações de vendas; tanta simplicidade é muito
natural que se aspire, mas, ainda mais natural é supor-se coisa
improvável.
Portanto, torna-se indispensável que o criador de gado seja
também agricultor especialista, isto é, que cuide dos meios de
alimentar os gados ou de conservar a fortuna própria. Com facilidade se obteria o melhor resultado... mas o oposto acontece;
conseqüência direta de muitas causas dentre as quais citarei algumas:
1.º - a improvidência constante dos fazendeiros de gado,
que fecham os olhos até aos exemplos das formigas que talam as
limitadas lavouras, mostrando que cumpre na estação fértil precaver-se para a eventualidade das estações estéreis;
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2.º - em geral, quem se dispõe a intitular-se fazendeiro de
gado, não se convence que deve possuir terras proporcionais ao
rebanho e boiadas, pelo contrário, despreza o que está prescrito
e procura enriquecer à custa dos terrenos alheios ou do estado,
zombando da letra da lei que se não executa e desprezando as
queixas daqueles que pela força ou com represálias não podem
manter os seus direitos de propriedade;
3.º - se prescinde de anualmente concorrer para o aumento
de plantas que substituam as forragens agrestes; falta tanto mais
notória quanto a Providência mãe sempre desvelada abasteceu
primitivamente e a mãos largas os terrenos com carnaúbas, canafistulas, cardos, mamoeiros, juás, jucás e muitas outras plantas
que os gados comem as ramas com sofreguidão;
4.º - a formação do feno ou a arrecadação de capim seco de
um ano para outro são coisas julgadas inexeqüíveis ou nimiamente dispendiosas. Percebe-se a razão: exigem trabalho e desviam-se da rotina ();
5.º - nas estações mais calmosas nenhuma atenção se presta ao gado deixando-o exposto aos ardores contínuos de sol
abrasador, em descampados arenosos e pedregosos;
6.º - esforço algum se tem feito, acostumando o gado a nutrir-se diariamente de capim seco e verde, de sorte que pouco
fatal se torne a falta absoluta de um deles;

() Uma memória do sr. dr. Theberge a respeito das secas do Ceará fez suprimir quanto desejava dizer a respeito.
O trabalho que menciono é digno de atenção e honra a seu autor.
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7.º - desprezem-se as medidas seqüentes ao melhor aproveitamento dos recursos naturais o que faria aumentar a riqueza
e tenderia a garantir o aperfeiçoamento das raças de criação.
É difícil imaginar aonde deveriam parar a enumeração de
causas análogas que se explicam por uma resposta comum; julga-se a hora ociosa, próspera e feliz como o estado normal da
vida, e o trabalho, o sofrimento e a adversidade como impossíveis dela. Esta é a máxima popular, ou pelo menos a conclusão a
tirar-se da generalidade dos fatos que a província apresenta.
É pela segunda vez que neste ensaio aconselho o plantio de
árvores; a ocasião é oportuna para dizer algumas palavras sobre
as matas.
Conceda-se que o sistema de represas se aplicasse efetivamente.
Cumpria ao mesmo tempo, ao longo de todas elas, se preceder ao plantio de canafistula, de um rizeiraso, mamoeiros e
outras plantas adequadas aos terrenos, de pronto crescimento e
próprias para sustento dos gados. Além desde plantio cumpriria
estabelecer por lei que todas as terras de propriedade particular
ficassem, no prazo de quatro anos, cercadas por alinhamentos
das mesmas plantas ou outras análogas, que deveriam servir de
prova essencial na verificação das divisas das posses territoriais.
Esta medida obrigaria nas partilhas ulteriores e que sucessivamente o plantio tomasse forçoso desenvolvimento.
Também, se deveria, por outro lado, conservar as matas e
evitar sua destruição envidando todos os recursos possíveis, com
o fito de conservar depósitos de combustíveis e de madeiras
próprias para muitas indústrias fabris.
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Tal é o sentido pelo qual ligo muito interesse na conservação das matas. E conseguindo-se conservar já não será pouco;
porquanto confesso reconhecer grande dificuldade neste assunto.
Como plantar novas matas e formar bosques? Será à causa dos
cofres públicos?
Persuado-me que a maioria sensata do Brasil sempre duvidará do plantio de centenas de léguas quadradas à custa do Estado;
Será, obrigando ao agricultor a gastar uma parte de sua
fortuna e esperar dez ou vinte anos pelos rendimentos?
Quem assim pensar esquece que neste fértil Ceará a fome
já tem assolado populações inteiras e fecha os olhos à miséria
que se patenteia a cada canto na viçosa e bela Serra Grande.
Aqueles que recorrem a exemplos da Europa devem com
lealdade demonstrar a igualdade de proporções e de circunstâncias que existem no território brasileiro.
Estou convencido que só com interesses muito positivos e
evidentes se conseguirá alguma coisa da população cearense.
Aconselho o plantio pelas margens das represas, supondo que
este trabalho ficaria a cargo do pessoal indispensável para a conservação delas. Quanto ao plantio das divisas teria execução
desde o momento que o direito de propriedade dependesse dele.
Creio ter fixado minha opinião sobre a conservação das
matas, e, reconhecendo a utilidade delas não exagero pelo pensamento seu alcance nas conseqüências dos fenômenos físicos
das chuvas. Antes de concluir a respeito, valho-me das palavras
de Gay-Lussac: “segundo meu parecer”, disse o célebre físico,
“não se tem colhido resultado algum positivo provando que os
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bosques possuem só por si influência real no clima de uma
grande região ou de qualquer designada localidade. Examinando-se de perto os efeitos das derrubas (deboisement) talvez se
concluísse que longe de ser um mal é talvez um bem; mas estas
questões são de tal maneira complicadas, quando examinadas no
ponto de vista dos climas, que sua solução é muito difícil, para
não dizer impossível.”
Referindo-me ao estado tão pouco animador da atualidade
da província é sempre atendendo à grande maioria dela; respeito
as honrosas exceções dos agricultores e fazendeiros ativos e
inteligentes. Trato sempre da província em geral. Para transformar um estado tão complicado de coisas, os meios devem ser
proporcionais aos fins e quaisquer que sejam reúnem sempre
dificuldades essenciais. É claro que reformas e melhoramentos
para garantir da fome e sede a um povo que se queixa de maneira tão tocante, como os seus interpretes o têm feito, excedem aos
limites ordinários de meros conselhos ou de alguma medida legislativa isolada. É necessário reunir o concurso simultâneo de
patriotismo, constância, vontade e inteligência aos preceitos da
arte, aos dogmas da ciência, além da intervenção material do
dinheiro.
É o que história da engenharia prova de mil formas.
O que fez a Itália para manter o estado hidráulico da Baixa
Lombardia, e evitar o transbordamento dos seus rios? E a Holanda, para repelir os mares, conquistar-lhe os leitos e retê-los
nos limites que o homem quis traçar? E a França, para manter
sua navegação interior? Enfim, e a Inglaterra, para converter
terrenos desprezados em mananciais de produtos agrícolas?
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Estes países e outros tudo conseguiram com esforços inauditos, constante dedicação, despesas colossais, trabalhos imensos auxiliados da arte, da ciência e de avultados meios pecuniários.
E o que se tem feito no Ceará?
Qual a medida em proporções da grandeza do assunto?
Então, quais as provas justificando o desengano que se
quer legar à prosperidade; ou, demonstrando que houve verdadeiro desejo e vontade efetiva de sanar o mal?
Temendo que se conteste a possibilidade de atualmente
aplicar muitas medidas que supõem educação popular superior à
que existe no Ceará, deixo de referir as vantagens que avultariam na agricultura aperfeiçoada os benefícios da arte veterinária
e as conseqüências dos princípios econômicos que tenderiam a
desenvolver a riqueza da província. Limitei-me a expressar com
sinceridade a maneira pela qual entendo a questão das secas e o
meio possível de as evitar.

VIII
A balança do erário nunca pende para um lado sem que
motivos graves intervenham. As despesas de uma guerra, o ônus
de um empréstimo, os sacrifícios feitos nesta ou naquela época,
dependem de uma causa justificável perante a nação. A intervenção poderosa do governo, por conseqüência, para que tome a
si a responsabilidade de grandes desembolsos deve pressupor a
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urgência da necessidade, e que a conveniência desta seja aceita e
reconhecida por todos aqueles que a reclamam.
Sem isto não há moralidade no beneficio, não há gratidão
dos que o recebem. Portanto, uma questão prévia sobre a discussão financeira das medidas propostas nesta ocasião devia ocorrer-me: a importância da solução do problema.
É ou não verdade que a Província do Ceará teme continuamente as secas e que receia de ano para ano ver as riquezas de
gado desaparecerem como nuvens?
É ou não verdade que a população cearense convencida do
perigo que a ameaça deseja evitar o mal de maneira franca e
sincera?
É ou não verdade que a mesma população é a mais interessada na execução de medidas, ainda quanto temporariamente
onerosas, tendentes a consolidar o porvir de seus filhos, legando-lhes o fruto de economia e haveres, em vez de miséria e ruínas?
É ou não certo que a prosperidade do Brasil depende da de
todas as suas províncias?
E, finalmente, é ou não certo que à vista dos recursos
abundantes que a Província do Ceará possui o desenvolvimento
dela traz vantagens para as rendas do Estado e força para a família brasileira?
A resposta é pela negativa? Torna-se inútil tratar da questão das secas.
Afirma-se.
Cumpre reunir todos os recursos para fazer desaparecer o
mal.
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Uno-me aos que pensam com a última resposta; entretanto
para com a presente publicação.
A questão financeira só terá interesse dado o caso de aceitar-se o plano proposto; contestado ele ou aceita outra idéia melhor, a continuação deste ensaio fora um simples castelo de cartas.
Mas, esteja neste caso ou seja proposta útil, minha consciência estribada na experiência que tenho da província, me induz
a avançar que a questão das secas no Ceará é solúvel. Como
problema de arte pelos simples conhecimento da engenharia de
remota antiguidade; e, no sentido financeiro, pelos meios que a
mesma província poderia garantir, retribuindo os recursos que o
governo geral porventura tivesse de adiantar.
Outros artigos sobre o Ceará completam os ensaios; entretanto o autor, por motivos justos, interrompe a publicação.
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Considerações acerca dos melhoramentos de
que, em relação às secas, são susceptíveis
algumas províncias do norte do Brasil

Henrique de Beaurepaire Rohan
Tipografia do Globo
Rio de Janeiro, 1877.
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Advertência
Há dias passados publicou a Reforma, em segunda edição,
uma memória que o sr. Viriato de Medeiros fizera aparecer em
1860 nas colunas do Correio Mercantil. Não podendo concordar
com as idéias do hábil engenheiro, relativamente aos meios de
impedir o efeito das secas que em certos anos flagelam algumas
províncias do Norte, publiquei então no mesmo jornal um escrito meu, em refutação ao plano, por ele proposto.
O que há de bom em tudo isto é que anteriormente àquela
época não tinha eu conhecimento pessoal do sr. Viriato de Medeiros; e que é justamente dali em diante que datam as boas relações de amizade em que nos temos sempre mantido. Isto prova
que em questões de ciência as discussões entre colegas podem
se efetuar sem quebra da mútua estima.
Ultimamente o sr. senador Thomaz Pompeu de Souza Brasil publicou no mesmo jornal alguns artigos em que combateu
com vantagem as idéias do sr. Viriato de Medeiros.
Vi com satisfação que o distinto geógrafo se acha no mais
perfeito acordo comigo a respeito do assunto. Antes dele havia o
sr. dr. Bezerra de Menezes publicado no Globo um escrito que
tinha o mérito particular de encarar a questão pelo lado prático,
mostrando as vantagens que o Ceará tinha parcialmente auferido
do estabelecimento de açudes.
E como na quadra atual, a sorte daquelas províncias mais
uma vez excita o nosso interesse, julgo dever reproduzir o meu
escrito, na suposição de que algum serviço presto chamando de
novo a atenção do público em prol dos melhoramentos que, no
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meu modo de ver, são os únicos capazes de produzir uma transformação benéfica naquela parte do Brasil.
Se me engano, desculpam os meus erros, atendendo-se à
lhaneza das minhas intenções.

Considerações
Em uma excelente memória publicada no Correio Mercantil de 08, 09 e 13 de janeiro de 1860, discute o sr. Viriato de
Medeiros, com sua reconhecida erudição, os meios que têm sido
propostos para neutralizar o efeito das secas que assolam algumas províncias do Norte do Império. Esses meios são: a plantação do arvoredo; a construção dos canais, em comunicação com
o Rio São Francisco; a construção dos açudes; a construção das
fontes artesianas.
Penso como o autor, quanto à impraticabilidade dos canais
e das fontes artesianas. Ainda quando os acidentes e a natureza
dos terrenos naquela região tornassem realizáveis semelhantes
construções, elas absorveriam somas superiores aos recursos de
que podem dispor, a bem dos melhoramentos materiais, as províncias que fazem o objeto dos nossos estudos; e tanto basta
para que não seja aceito um projeto desta ordem.
Não posso, porém, partilhar as suas idéias quanto à ineficácia do arvoredo e dos açudes. E havendo eu, durante a minha
presidência na Paraíba do Norte, enunciado oficialmente o meu
sentimento sobre este ponto, creio do meu dever aproveitar a
ocasião para dar mais algum desenvolvimento aos raciocínios
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que então produzi. Examinemos, entretanto, o plano substitutivo
do Sr. Viriato de Medeiros.
Para prevenir os desastres, de que são vitimas os habitantes
do Ceará, propõe o ilustre escritor que se estabeleça naquela
província “um grande número de observatórios meteorológicos,
onde todos os fenômenos, e principalmente os que dizem respeito aos ventos reinantes, sejam cuidadosamente registrados, não
só durante os anos chuvosos, mas também nas longas secas”.
A adotar-se este sistema, não só o Ceará, como também o
Rio Grande do Norte, a Paraíba e Pernambuco, deveriam ser
atendidos na distribuição desses observatórios; e, se quiséssemos satisfazer a todos os requisitos da ciência, deveríamos empreendê-los dentro de uma zona mais larga, por exemplo, entre o
Equador e o Trópico do Sul, com ramificações para o interior do
país. Concedendo, porém, que eles se limitem ao Ceará, e que,
localizados desta sorte, prestem os serviços que preconiza o ilustre escritor, dando também de barato que nenhuma ou muito
pequena despesa ocasionem, qual seria a sua utilidade real? Segundo o sr. Viriato de Medeiros, presidiram as secas com três ou
quatro meses de antecedência, resultando disto as seguintes vantagens, sobre cada uma das quais aventurarei algumas reflexões:
1.º - “Os criadores fariam oportunamente a retirada dos
seus gados, para os lugares onde as secas não chegam”. Cumpre
advertir que, por pouco numerosa que seja uma fazenda de gado,
não pode ser tão fácil semelhante deslocação, havendo, sobretudo, grandes distâncias a vencer. E demais, se um criador tivesse
a felicidade de alcançar um lugar “onde as secas não chegam”
devemos pensar que jamais teria o mau pensamento de voltar
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àquele donde uma nova seca o viria repelir. Os fatos já o têm
demonstrado, como o afirma o sr. Viriato de Medeiros, quando
lamenta essas emigrações, que tendem a despovoar o Ceará. E,
além disto, se essa vida errante pode convir a pastores de pequenos rebanhos, não é possível que a ela se subordinem fazendeiros de hábitos sedentários, como são os nossos.
2.º - “O lavrador deixaria de vender o excedente de sua colheita; encheria seus celeiros para dois ou três anos.” Tudo isto é
impossível. O lavrador não pode, em caso algum, deixar de vender o excedente da sua colheita, que é o único recurso que dispõe para adquirir sal, ferramenta, vestuário e outras coisas necessárias a si e à sua família. Também não está nas forças da
generalidade dos lavradores do Ceará plantar legumes e cereais
que cheguem para dois ou três anos; muito fazem eles plantando
o quantum satis para a sua subsistência de cada ano; mas, quando conseguissem maior produção, teriam perdido o seu trabalho,
já porque esses gêneros não aturam em bom estado mais de um
ano, já porque o gorgulho, os ratos e uma infinidade de animais
daninhos os destruiriam.
3.º - Finalmente. “Os melhoramentos materiais ganhariam
muito com a mudança dos povos do interior para o litoral, porque a administração pública teria à sua disposição muitos braços
a empregar na construção de calçadas, edifícios, melhoramento
do porto, etc.” Estou intimamente convencido de que, quando a
seca assola uma província, quando estão esgotadas as fontes de
riqueza pública, quando os cofres se acham em apuros, não é
essa a ocasião a mais oportuna de se empreenderem trabalhos,
que agravariam ainda mais a posição difícil do governo. Em tais
93

www.colecaomossoroense.org.br
circunstâncias deve ele reduzir-se à mais estrita economia, não
só para não faltar ao pagamento de seus empregados, como também para prestar socorros públicos, em prol dessa aluvião de
mulheres, crianças e enfermos reduzidos à mendicidade.
Expostas e discutidas as principais razões em que funda a
sua teoria, o sr. Viriato de Medeiros, apresentarei agora as minhas, em relação à utilidade dos açudes e plantação de arvoredo.
Farei, porém, algumas considerações sobre a potamologia das
províncias de que me ocupo, para o que me servirei das minhas
próprias observações e dos conhecimentos que houver adquirido
de outro qualquer modo.
Na viagem que, durante a seca de 1827, fiz da Bahia à antiga capital do Piauí, tive a ocasião de notar que a palavra rio
nem sempre exprime naquelas paragens a idéia de um curso
d’água permanente. Entendem também por ela as grandes torrentes, que se formam na estação pluvial. Verdade é que essas
torrentes tomam então dimensões consideráveis, que as tornam
bem semelhantes aos mais caudalosos rios; mas, logo que cessam as chuvas que as alimentavam acidentalmente, sem que
nenhum obstáculo se oponha à sua corrente, a pouco e pouco
vão diminuindo as águas, até desaparecerem completamente, à
exceção de certos lugares mais depressos do leito, nos quais, por
efeito da impermeabilidade do terreno, se conservam alguns
meses e se tornam o único recurso da população ambiente. Por
ocasião daquele trajeto, em que percorri cerca de 200 léguas de
sertões áridos, atravessei os leitos inteiramente secos de uma
infinidade dessas torrentes. Era para ver o contraste que apresentavam com o majestoso Rio São Francisco, o qual provindo de
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fontes nativas, conserva suas águas em todas as estações, ainda
mesmo nas da mais rigorosa seca.
Eis, em resumo, a história da maior parte desses rios que
figuram erradamente como cursos permanentes das nossas cartas
corográficas. O mesmo fenômeno observou o general Cunha
Mattos ao Nordeste da Província de Goiás (Itinerário, tomo 2.º,
p. 2). Este ilustre viajante relata perfeitamente o estado de desolação a que fica entregue aquela região na quadra calamitosa da
seca; e sua descrição pode-se aplicar aos sertões da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O Piauí não
deixa de sofrer nessa quadra, mas não tanto como as demais
províncias, por isso que contêm muitos mananciais de águas
nativas, o que prova que as condições e acidentes geológicos do
seu terreno, em certos e determinados distritos, favorecem a
infiltração das águas pluviais e o seu subseqüente reaparecimento a céu aberto. Durante as grandes secas do Norte tem, com
efeito, esta província, servido de terra de promissão aos povos
do Ceará.
Esses pequenos depósitos, em que se conserva uma parte
das águas pluviais, e a que dão no país o nome de poços, eu os
tenho por uma indicação natural das obras de arte que se deveriam executar, para impedir o esgoto que se opera em puro proveito do oceano. E, pergunto eu, não seria de maior conveniência para a população conservá-las presas do que perdê-las sem
recursos poucas semanas depois das últimas chuvas? O raciocínio e os fatos resolvem a questão em abono dos açudes. Na Paraíba do Norte os há muito importantes, tanto públicos como
particulares, e entre os primeiros notam-se os da Vila de Campi95
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na Grande. O certo é que naquela província a opinião pública,
amestrada pela experiência, preconiza essas construções como o
único meio de conservar água potável; e é isto tão universalmente reconhecido, que a sua ilustrada assembléia legislativa promove essas obras com o maior empenho.
Se o sr. Viriato de Medeiros me disser que um ou outro
açude pouca influência pode ter no estado meteórico, agrícola e
moral daquelas províncias, eu me coloco inteiramente do seu
lado; mas, se considerássemos açudadas essa infinidade de torrentes, que sob a pseudodenominação de rios, percorrem aquela
vasta região, se conseguíssemos tornar permanentemente aquáticos esses vales, hoje mirrados pela falta da água, poderíamos
duvidar de que as condições atmosféricas sofreriam ali uma revolução benfazeja?
O ilustre escritor parece recear:
1.º - “Que a ação da evaporação esgote em poucos meses
as águas desses açudes.” Esta objeção tem todo o fundamento,
se a considerarmos em relação a pequenos depósitos, mas não a
uma grande massa de água. Em apoio desta opinião, lhe citarei
um dos açudes de Campina Grande, o qual segundo o parecer de
pessoas entendidas, pode resistir a três, quatro e até cinco anos
de seca.
2.º - “Que essa evaporação não aproveitará ao Ceará.” E
por que? Ouçamos textualmente o autor da memória: “Os ventos
do sudeste”, diz ele, “que em relação às outras províncias do
Brasil, e ao Sul do Cabo de São Roque têm uma direção perpendicular à sua costa, em relação à costa do Ceará têm uma direção
paralela, por formar o gizamento da costa um ângulo de 90º, e
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por isso, quando as calmas equatoriais movem-se para o norte
elas deixam sobre o mar a maior parte dos vapores que deviam
beneficiá-la, e então aparecem as mesquinhas chuvas de maio e
junho. Nestes dois meses, as províncias ao sul e sudoeste que,
por sua posição a respeito das evoluções atmosféricas, são constantemente banhadas por freqüentes e fortes chuvas, estão com
sua temperatura geral diminuída, e o Ceará, com o seu solo arenoso, calcário e eminentemente absorvente, e mais baixo do que
o delas, suporta os efeitos de um sol que tudo evapora, e que
mostraria temperaturas incríveis, se observações meteorológicas
fossem feitas e registradas.”
“Em tais circunstâncias, qual é a conseqüência natural? Estabelecer-se-ão correntes de ventos das terras mais frias para as
mais quentes. Estas correntes, contrárias aos ventos do sudeste,
que sopram paralelas à costa, fá-los desviar do seu caminho, e
então se extinguem de todo as fracas chuvas, que borrifavam a
província; não cai mais uma só gota de água, e eis a seca estendendo-se até janeiro e fevereiro do ano seguinte, quando vêm as
calmas equatoriais que, mais poderosas do que as correntes contrárias, as rechaçam, nos mimoseiam com as fortíssimas chuvas,
que transformam a aridez do deserto em amenidade do paraíso.”
Para responder a essa objeção, cumpriria que o sr. Viriato
de Medeiros nos explicasse esse eterno paralelismo do vento do
sudeste, a respeito da costa do Ceará; paralelismo de que parece
resultar a hipótese de nunca ser a superfície desta província lavada por aquele vento. Não ponho certamente em dúvida que as
correntes do sudeste, reinantes sobre o Atlântico, sejam paralelas à costa do Ceará; mas, se, conformemente às teorias e às
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observações as mais acreditadas, os ventos gerais em um e outro
hemisfério acompanham o movimento aparente do sol de leste
para oeste, como poderemos supor o Ceará excetuado das leis
gerais, que regulam a marcha dessas correntes? A máxima dilatação da sua atmosfera, longe de a perturbar não pode senão
contribuir para torná-la mais impetuosa durante o dia, e é isso
justamente o que, no espaço de quatro anos, observei em uma
região bem quente, o Piauí, cujo território está quase todo compreendido entre os paralelos do Ceará. Se o sr. Viriato de Medeiros reconhece que, em virtude da alta temperatura nesta província e da dilatação atmosférica que ela produz, “estabelecem-se
correntes de ventos das terras mais frias para as mais quentes”,
deve também reconhecer que no nosso hemisfério são as terras
mais frias as que avizinham o pólo do sul, e que é justamente
dali que partem as correntes de vento em direção ao Equador, as
quais, modificadas pelo movimento rotatório do nosso globo,
produzem esses ventos gerais do sudeste, que vão necessariamente ter ao Ceará, passando pela superfície das províncias ao
sul e ao sudoeste do Cabo de São Roque. Creio que sobre este
ponto não pode restar a menor duvida.
Mas, se o sr. Viriato de Medeiros insiste na idéia do paralelismo, que invoca, para justificar a sua opinião, não posso deixar de lhe fazer observar:
1.º - Que a direção da costa do Pará é, com pouca diferença, a mesma que a do Ceará, porque, se esta, na parte compreendida entre o Cabo de São Roque e a Enseada da Jeriquaquara,
segue com efeito a direção indicada, é também certo que deste
ponto em diante, compreendendo a costa do Piauí, Maranhão e
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Pará, corre ao Oés-noroeste, com uma pequena variante para o
oeste.
2.º - Que o Pará é também um país calidíssimo, e é de crer
que as mesmas causas atuam em ambas as províncias para que
os ventos contrários aos do sudeste produzam os mesmos resultados, tanto mais que é muito pequena e à vezes nula, segundo
os pontos a que se atender, a distância de suas latitudes respectivas. Entretanto, se o Pará tem, como o Ceará, um inverno e um
verão, nem por isso deixa de chover todos os meses do ano, como o atestam as observações feitas em 1857, na Cidade de Belém, pelo meu amigo, o sr. dr. José Coelho da Gama e Abreu. O
mesmo fato se nota em pontos mais afastados da costa, como,
por exemplo, em Manaus onde estando eu no mês de novembro
chovia copiosamente, não obstante achar-se esta cidade na
mesma latitude que a parte a mais setentrional da Província do
Ceará, e, portanto, sujeita às mesmas condições climáticas.
3.º - Se é ao paralelismo dos ventos do sudeste que se devem atribuir os fenômenos meteóricos que se observam no Ceará, com explicar os que se efetuam ao sul e ao sudoeste do Cabo
de São Roque? Aqui já não é o paralelismo, é o quase perpendicularismo que se nota; e não obstante esta disposição da costa da
Paraíba e de Pernambuco relativamente àquelas correntes, não
deixa o interior destas províncias de sofrer nas mesmas estações
e nos mesmos anos em que a falta de chuva assola o Ceará. Assim tem sempre acontecido, e notavelmente nos anos de 1791 a
1793 (Koster, voy au Brésil) e nos anos de 1825e 1845, como
está na memória de todos.
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Além dos ventos gerais do sudeste temos ainda de atender
aos ventos periódicos, para explicar certos fenômenos de maior
interesse na questão de que trato. Ora, a adotarmos sem reserva
as doutrinas do sr. Viriato de Medeiros, que destino daremos às
brisas do mar durante o dia e às da terra durante a noite? No
Vale do Amazonas, segundo as observações do sr. Francis de
Castelnau (Expédition dans les parties centralles de l’Amérique
do Sud), são os ventos de leste e do nordeste os que importam a
chuva. Esses ventos são justamente ali a brisa do mar, e as chuvas que eles ocasionam têm regularmente lugar do meio-dia para
a tarde, isto é, na época a mais quente do dia. Depois do pôr-dosol o contrário acontece, tanto mais que naquela província são as
noites, e, sobretudo, as madrugadas, sensivelmente frias, ou,
pelo menos, muito frescas, o que combinado com a maior temperatura do mar, dá lugar à brisa da terra.
Subordinado às mesmas leis, está o Ceará nas mesmas
condições das demais províncias de que me ocupo. Se os dias
são ali cálidos, tem lugar o inverno durante as noites. Na parte
central e montanhosa do seu território é bem-pronunciado este
efeito da irradiação noturna, fato que já foi registrado pelo celebre padre Antônio Vieira na sua Voz histórica, quando se refere
à Serra de Ibiapaba. “As noites”, diz ele, “com ser tão dentro da
zona tórrida, são frigidíssimas em todo o ano, e no inverno com
tanto rigor que igualam os grandes rios do norte, e só se podem
passar com a fogueira sempre ao lado.” Outro tanto teria ele dito
do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. O tabuleiro que se estende ao ocidente da Serra de Itiúba, no interior
desta última província, o qual percorri em 1827 e 1831, apresen100
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ta o mesmo fenômeno. Está claro que este abaixamento de temperatura e a brisa suave que ele promove não deixariam de produzir a condensação de vapores aquosos, se tais vapores houvesse naquela região mas é isto justamente o que não acontece. Ali
não se observam nem sereno, nem orvalho, senão na estação das
chuvas. Passada ela, dormem os viajantes ao relento, sem recearem a menor umidade.
Quais são, pois, essas “circunstâncias especiais”, que determinando tão notável diferença entre o estado meteórico do
Pará e do Ceará são, no entender do ilustre escritor, de fácil explicação, tanto a respeito do Vale do Amazonas, como do Prata?
Na questão de que se trata, eu ponho inteiramente de parte
todo e qualquer estudo sobre os fenômenos meteóricos que se
executam no estuário argentino, o qual, inteiramente situado na
zona temperada, não pode, quanto ao nosso assunto, ser equiparado a ponto algum da região intertropical. Limitando-me, portanto, ao Vale do Amazonas, perguntarei ao meu honrado colega
qual o motivo porque é ele tão abundante de chuvas, entretanto
que o contrário acontece no Ceará?
Já vimos que a direção da costa do Pará é quase a mesma
que a do Ceará, e que a diferença em latitude do Vale do Amazonas à parte setentrional desta província é muito pequena e às
vezes nula. A considerarmos a questão pelo lado da altitude,
reconheceremos que, se o Ceará é uma terra baixa, maior é a
depressão do Pará; e que, se o Amazonas algumas cordilheiras
apresenta em sua margem esquerda, outras também se observam
na superfície do Ceará. Não é, portanto, nem a posição astronômica, nem a esses acidentes geográficos, que poderemos atribuir
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a desigualdade das variações atmosféricas que se operam em
uma e outra região. Temos, portanto, de encarar a questão por
outra face, e é do que vou tratar, pondo em paralelo os dois países.
O Vale do Amazonas é um território eminentemente aquático, já pelas dimensões do álveo principal desse gigante fluvial,
já por seus afluentes, lagoas e pantanais.
O Ceará não tem um só rio importante que provenha de
fontes nativas. Extinguem-se as águas, logo que cessam as chuvas que as produziram.
As margens do Amazonas e de seus numerosos tributários
estão cobertas de florestas impenetráveis aos raios do sol, o que
entretém a umidade necessária à vegetação da maior parte das
espécies.
No Ceará acanha-se o arvoredo, por falta de umidade; e,
privado, durante a maior parte do ano, desse veiculo indispensável à sua nutrição, perde as folhas, e vem o sol, sem mais estorvo algum, esgotar até o último pingo, a água que tinha caído do
céu.
No Vale do Amazonas, são constantes a evaporação e a
condensação dos vapores em todas as estações.
No Ceará, não há nem água que se evapore, nem vapores
que se condensem, senão no tempo das chuvas.
Deverei progredir nestas comparações? Não bastará, porventura, o que tenho dito para provar que, se as províncias do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e sertões da
Bahia possuíssem os rios, as lagoas e os pantanais, que banham
as regiões do Amazonas, elas estariam, quanto aos fenômenos
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meteóricos, nas mesmas relações em que se acha a Província do
Pará? Certamente, não seriam mais as secas, seriam as inundações que matariam o gado, como acontece muitas vezes na ilha
de Marajó e nos terrenos marginais do Amazonas.
Está claro que todas as províncias do Brasil compreendidas entre o Equador e o Capricórnio, estão, como o Ceará, subordinadas às
leis que regulam o movimento das calmas equatoriais. Em geral
(refiro-me unicamente ao que tem lugar no interior, isto é, a algumas
léguas de distância do litoral) é pouco mais de um mês depois do
equinócio da primavera que principiam as chuvas, as quais continuam até um mês além do equinócio do outono. Tenho em diversos
anos, de maio a outubro, percorrido o interior das províncias de São
Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e
Piauí, sem apanhar uma só gota de chuvas. De outubro em diante
são elas mais ou menos abundantes. Quando as secas se prolongam,
sofrem não somente a agricultura, como também as gramíneas e
ervas rasteiras, que servem de pasto ao gado, ainda mesmo nas províncias as mais aproximadas ao trópico; mas seus efeitos, longe de
serem tão funestos como os que se observam no Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Piauí, nunca prejudicam o
curso de seus numerosos rios. É isto o que também acontece no Pará, como observei no tempo em que lá estive, e como o faz sentir
Baena no seu Ensaio Chorographico.
Enquanto as coisas correm desta sorte nas províncias abundantes de águas e de florestas, o Ceará e suas vizinhas morrem de sede e
justificam plenamente o epíteto de tórrida, dado pelos antigos à zona
intertropical. Cumpre remediar este mal; e para o conseguirmos, de
que outro meio poderemos lançar mão, senão dos açudes? Os ensai103
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os neste gênero têm sempre apresentado os melhores resultados. O
que convém agora é generalizar essas construções, por meio de um
sistema de represas, feitos os estudos indispensáveis, que tenham por
base um nivelamento rigoroso nos leitos torrenciais.
Pondo de parte quaisquer estudos sobre os meios práticos de
execução, meios que me parecem fáceis, atendamos unicamente às
vantagens que resultariam da existência dos açudes:
1.º - Haveria água em toda a província durante a seca, o que
não acontece agora. Por esse lado não sofreriam nem a população,
nem os gados.
2.º - Serviriam de viveiro a inúmeras espécies de peixes, o que
seria um recurso importantíssimo para a população. Atualmente, à
proporção que secam os rios, o peixe, reduzido aos pequenos poços
que se formam naturalmente, acaba quase sempre por morrer no
lodo; e além daquele que é aproveitado por uma ou outra pessoa da
vizinhança, o mais serve de pasto às aves de rapina. Deste jeito, extinguem-se todos os anos muitas espécies, e estou convencido que,
para tirar a tal respeito o melhor proveito dos açudes, conviria empregar os meios que nos ensina a piscicultura.
3.º - Atrairiam as aves aquáticas, ribeirinhas e demais espécies,
além de muitos outros animais silvestres. Seria mais um valioso recurso para a população. Os primeiros jesuítas, que missionaram no
interior do Ceará, já tinham observado que, por causa da escassez
das águas, era a caça muito rara naquele território. No tempo da
seca torna-se o Piauí o refúgio de todas as aves que fogem espavoridas do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, e finalmente de todos
os lugares onde a falta absoluta de água as obriga a essa emigração.
Nas minhas romarias por aqueles sertões, tive ocasião de reconhecer
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que grande parte da população se alimentava de caça, e mal dela se
não a tivesse.
4.º - Finalmente, não só os animais, como também as outras
produções do reino orgânico, se ressentiriam da benéfica influência
dos açudes. Pelo estado da vegetação nos sertões de Pernambuco, eu
avalio perfeitamente a do interior do Ceará, Rio Grande do Norte e
Paraíba. Ou são plantas enguiçadas, pertencentes a certas espécies
frondosas, ou são aquelas que se alimentam mais particularmente
dos gases contidos na atmosfera (cactus, bromélia, etc.) e se aprazem
nos terrenos áridos e até nos rochedos. É evidente que as primeiras,
desde que, pela falta de umidade, se acham na impossibilidade de
absorver os sucos nutrientes, devem definhar e afinal morrer. Mas as
árvores que se acham acidentalmente à margem de algum rio permanente, ou que foram plantadas nas de um açude, não sentem esses
tristes efeitos da seca, e se mostram virentes em todas as estações;
donde devemos concluir que, ainda pelo lado da arboricultura, são os
açudes de maior importância. Escolham, pois, as árvores frutíferas,
quer indígenas, quer exóticas, que melhor se acomodam nos climas
quentes e mais se recomendam pela sua copa: a jaqueira, a mangueira, a árvore de pão, o piqui, o embu e outras tantas, a respeito das
quais chamou a atenção pública o nosso distinto naturalista, Manoel
Arruda de Câmara.
Não nos esqueçamos também de que naquelas paragens existe
uma arvoreta, o juazeiro (Zizyphus), a qual, resistindo às maiores
secas, pode ser utilizada para proteger a plantação das espécies mais
melindrosas.
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Como o andar do tempo se irão estendendo essas florestas artificiais, e uma época chegará em que, obumbrada a terra, a falta de
chuva não fará mais os estragos que se lamentam hoje. E no leito
desses açudes e em suas margens protegidas pelo arvoredo, quantas
espécies alimentícias não poderá plantar cada habitante? O arroz, as
cucurbitáceas, as raízes tuberosas, as variadas ervas, tudo prosperará;
e os habitantes daquela região não terão mais a dor de abandonar
seus lares em procura de meios de subsistência. O próprio gado não
morrerá mais à fome, porque, quando os campos não lhe oferecem o
pasto necessário, ele o encontrará nas florestas, como acontece durante o inverno da Província do Paraná.
Estas vantagens que assinalo, e que me parecem incontestáveis, por isso que, independentemente de qualquer raciocínio, são
confirmadas pela observação, abonam a utilidade dos açudes, ainda
mesmo na pequena escala em que os podemos apreciar. E estou tão
convencido dos melhoramentos que hão de resultar da multiplicidade dessas construções que faço os mais sinceros votos para que o
governo imperial os proteja com todas as forças ao seu alcance. Em
relação aos meios propostos pelo sr. Viriato de Medeiros, com quem
tive a feliz oportunidade de entrar em discussão, creio que a minha
idéia não pode prejudicar a sua. Em verdade, antes de se estabelecerem observatórios meteorológicos no Ceará, cumpre dispor as coisas
de modo que não tenha o seu pessoal de abandonar o campo, logo
que o meteorologista anunciar a hora propicia para a fuga.
Tenho concluído.
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Ponderações sobre a memória do
Dr. André Rebouças
A seca nas províncias do norte
Viriato de Medeiros
Tipografia Acadêmica
Rio de Janeiro, 1877.
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A leitura dos artigos, que sob o titulo Socorros públicos a
ilustrada redação do Jornal do Comércio tem publicado sobre a
seca nas províncias do norte, arrastou-nos a diversas ponderações, que mais de um poderoso motivo leva-nos a registrar pela
imprensa, e com especialidade, o de não passarem sem protesto
muitas asserções neles exaradas, não menor número de idéias
arrojadas, e conseqüências que não se acham nos limites das
premissas estabelecidas como se verá da seguinte análise.
Fazendo-a, precisamos dizer, antes de tudo, que não temos
em mira levantar o menor óbice e qualquer melhoramento material, que se queira efetuar a favor das províncias vitimas do horrível flagelo das secas, de tão pungente atualidade, mas apenas
tentar, que a sua execução presida o maior critério, e no futuro
não tenhamos de arrepender-nos do dispêndio de enormíssimas
somas, gastas em pura perda.
Para que, nem de leve, se possa taxar de prevenido o nosso
trabalho, acompanharemos pari passu os artigos a que nos referimos, e, se nos pontos em que tocarmos, o seu distinto autor
entender que existe a menor infidelidade na exposição que deles
fizemos, pronto acudiremos à mais ligeira reclamação, reconhecendo qualquer engano, sem dúvida involuntariamente cometido.
Referindo-se o distinto escritor ao Journal des Economistes, de junho de 1877, diz que em artigo sobre A fome na Índia
Inglesa “aquele periódico sumariou os diversos meios empregados e aconselhados, para minorar e prevenir a terrível calamidade da seca. O seu intuito é estudar estes meios e procurar aplicálos ao Ceará, ou antes a todas as províncias atualmente assola108
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das. O seu trabalho será fácil e muito simples: “constará apenas
em uma redução com pantógrafo”. Compara depois a população
total da Índia com a da região, que no Norte do Império sofre da
secas; declara, que “a redução será na escala quase de um para
duzentos, e, pois, é de esperar, que seja de maior perfeição do
que o original.”
Não nos prevaleceremos da regra de uma redução com
pantógrafo, mais perfeita do que o original; atribuiremo-la simplesmente a um lapso de pena do autor, pois, ilustrado como é,
não ignora, e nem pode ignorar, que tais reduções são sempre
mais imperfeitas do que o original, e tanto maior a imperfeição,
quanto menor é a escala a que é reduzido. O símile, porém, não
pode ser aceito por outras razões.
Não é toda Índia Inglesa que sofre da seca, mas algumas
de suas províncias, e igual fenômeno reproduz-se no Brasil. Se a
comparação entre as populações dos dois países tem algum valor
para a questão, ela deve ser feita a respeito da densidade de ambas, quer no total das regiões não-flageladas, quer no das que o
são. Comparar, porém, a população da Índia Inglesa, cuja totalidade não sofre da seca, com a parcial do Brasil, por ela devastada, medindo por esta maneira os males, que afligem uma e outra, e os meios de debelá-los, tanto mais fáceis, quanto menor
for o número dos habitantes do país vitimado, é estabelecer uma
premissa inexata, e tirar, portanto, uma inexata conseqüência.
Se o símile é falho por este lado, também o é pelos seguintes:
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1.º - A Índia Inglesa na parte assolada pela seca é cortada
por caudalosos rios, permitindo o maior número deles franca
navegação em todas as estações do ano.
Os sertões do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco não possuem um só rio, que não seque, no rigor da
palavra, e cujo leito três meses no máximo, depois que se finda a
estação chuvosa, não possa ser percorrido a pé enxuto, desde a
nascente até a foz, havendo apenas, junto a uma e outra margem,
alguns poços, que nos fins de outubro ou novembro a evaporação faz completamente desaparecer.
2.º - Na parte da Índia Inglesa flagelada pela seca há um
sistema completo de canais de navegação e irrigação, derivados
de seus rios caudalosos e perenes.
Nos sertões do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco não há nem um canal de navegação ou de irrigação, e
nem será possível construí-los, derivando-se de seus rios, que
secam finda a estação chuvosa, e só poderão sê-lo, derivando-os
do Rio São Francisco e Parnaíba, se a isto se prestar o sistema
orográfico e hidrográfico desses sertões e dos vales desses rios.
3.º - Na parte da Índia Inglesa flagelada pela seca há uma
vasta rede de estradas de ferro, construídas para fins comerciais
e estratégicos.
Nos sertões do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, não só não existem estradas de ferro, mas nem ao menos francas e seguras vias de comunicação ordinárias em todas
as estações do ano.
Também tirou outra conseqüência, se não completamente
inexata, ao menos pouco segura, quando, fundando-se nas ob110
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servações do pluviômetro, feitas pelo finado senador Pompeu,
asseverou o autor que “quanto à média pluviométrica anual, o
Ceará está nos casos das presidências mais favorecidas da Índia”.
Com efeito, as observações registradas pelo muito ilustrado senador, não passaram da cidade de Fortaleza, edificada à
beira-mar, e concluir de observações feitas em uma só localidade, ainda capital de uma província, que os mesmos fenômenos
meteorológicos aí observados reproduzam-se na província inteira, é concluir do particular para o geral, o que a lógica, até a
mais complacente, não pode admitir.
Pelo exposto, vê-se claramente, que bem longe de devermos “ficar convencidos de uma vez para sempre, que a solução
do problema do Ceará e de suas irmãs de infortúnio é infinitamente mais fácil que na Índia”, somos impelidos a crer justamente o contrário.
Em suma, da comparação feita pelo ilustrado escritor entre
os dois países, Brasil e Índia Inglesa, o que há de real é o fato
incontestável e palpitante de secas, que com certeza devastam
ambos em diversas épocas.
Suponhamos, porém, que houvesse verdadeira identidade
de circunstâncias entre a Índia Inglesa e o Brasil; que os nossos
sertões, devastados pelo horrendo flagelo, fossem cortados por
caudalosos rios perenes, canais de navegação e irrigação, estradas de ferro, etc.
Se na Índia Inglesa, onde abundam toda estas coisas, as secas são de uma fatalidade, de que ninguém mais duvida, se tudo
quanto a natureza, as ciências e as artes combinadas têm feito
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para tornar o seu solo mais apropriado a todas as indústrias,
principalmente a agrícola, nada tem conseguido para minorar e
prevenir a seca, isto é, a falta de chuvas, morrendo por isso milhões de habitantes, apesar dos tesouros que a nação mais rica
do mundo gasta em socorrê-los, será justo, será razoável, esperar
que o contrário aconteça no Ceará? Certamente, não.
É preciso não perder de vista, que o ilustre escritor não pede tanto, quanto por amor da argumentação, admitimos, exista
na Província do Ceará. O seu programa é este:
“1.º - Dragar a foz dos rios e das torrentes, de sorte a prevenir o fácil escoamento para o oceano do excesso da água na
época das chuvas extraordinárias”.
2.º - Açudar todos os rios e torrentes, para obter que conservem água, ainda mesmo com dois ou três anos de seca.
3.º - Construir represas nas gargantas dos vales mais apropriados a esta sorte de construções, a fim de formar inexauríveis
depósitos para continuo abastecimento dos rios engenhosamente
açudados.
4.º - Drenar com o maior cuidado todos os vales sujeitos à
inundação.
5.º - Irrigar, enfim, todas as terras secas, para que jamais
falte a quantidade de água necessária à vegetação.”
E acrescenta:
“Bem se vê, que em todo esse programa não há coisa nova
ou extraordinária. São construções elementares, primitivas, executadas desde tempos imemoriais nos países em que o homem
deu os primeiros passos na estrada do progresso – no Egito, na
Índia e na China. Para que todos esses benefícios sejam conce112
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didos ao Ceará e às suas irmãs de infortúnio, só falta, pois, uma
coisa: querer.”

II
Se, como anteriormente vimos, havendo um sistema mais
completo de todos os melhoramentos materiais na Índia Inglesa,
nada têm eles produzido para minorar e prevenir a seca.
Se, admitida perfeita identidade de circunstâncias naturais
e artificiais no Ceará, não lícito razoavelmente esperar melhores
resultados do que na Índia Inglesa.
Parece-nos evidente que, diferindo para pior as circunstâncias físicas daquela província, e sendo-lhes aplicados meios artificiais menos completos, como os do programa do autor, resultados muito piores serão obtidos para minorar e prevenir a seca.
Deixando, porém, de parte as conseqüências inegáveis do
paralelo de que nos temos ocupado, passemos ao programa em
si, e vejamos o que dele redundará.
O primeiro artigo deste programa – “dragar a foz dos rios e
das torrentes, de modo a permitir o fácil escoamento para o oceano do excesso da água na época das chuvas extraordinárias”, e
o quarto – “drenar com maior cuidado todos os vales sujeitos a
inundação”, são forçosamente apresentados, como remédio imprescindível ao flagelo das inundações, quase tão fatal como o
das secas.
Os fatos atestam que as inundações da Província do Ceará
são mais freqüentes do que as grandes secas, ou a falta extraor113
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dinária de chuvas, que algumas vezes vai de dezoito meses a 48,
ou quatro anos.
O que causa, porém, essas inundações? Será somente porventura o embaraço que apresentam as barras dos rios no oceano
ao livre curso das águas, ou serão também devidas à disposição
especial dos vales desses rios?
Quem conhece a Província do Ceará,sabe perfeitamente
que os vales de seus rios, ainda os mais caudalosos, são, em todo
o seu comprimento, muito largos e pouco profundos; os leitos
destes, que até nas secas ordinárias (de seis a oito meses) sem o
menor lençol de água, não apresentam em regra ribanceiras de
altura superior a vinte palmos; o fundo é arenoso e uniforme.
Os terrenos adjacentes a uma e outra margem são vastas
várzeas, rodeando colinas de pequena altura, ou acompanhando
por léguas e léguas os longos, não poucas vezes largos e baixos
tesos aí conhecidos pelo nome de tabuleiros.
Quanto a estação das chuvas (de quatro a seis meses) é regular, as águas têm o seu curso ordinário, e as barras dos rios no
oceano não apresentam dificuldade ao seu regime.
Se, porém, no meio daquela estação, quando os rios já estão cheios, e o regime de suas águas estabelecido, há uma extraordinária precipitação de chuvas; então as águas crescem rapidamente, transbordam dos leitos pouco profundos, ganham as
campinas, que se tornam mares; as colinas transformam-se em
ilhas, e os tabuleiros representam o continente, servindo de único e seguro refúgio aos homens, e especialmente ao gado, que
morre por milhares e milhares de cabeças, quando, apanhado de
surpresa pela enchente nas várzeas, não pode vencer a nado as
114

www.colecaomossoroense.org.br
enormes distâncias que o separa dos terrenos elevados, onde
somente acha segurança e alimentação.
Estamos, pois, persuadidos que a ambas as causas, porém
especialmente à topografia dos vales dos rios no Ceará, são devidas as grandes inundações, que periodicamente devastam os
seus campos, e cremos, que a drenagem das suas barras trará
uma insignificante modificação ao regime das águas, que fica
imediatamente estabelecido, logo que eles, de secos que eram,
se tornam cheios de lado a lado.
Acreditamos, porém, na eficácia das dragagens nos portos
de mar da província, para o fim de darem profundo e seguro
ancoradouro junto à costa aos navios, que os demandarem, e não
acontecer como agora, que dão fundo a longas distâncias destas,
completamente à mercê de quase todos os ventos.
Quanto à drenagem, isto é, meios artificiais para esgoto
das águas, compreende-se, que seja empregada em terrenos
constantemente alagados, mas realmente parece-nos demasiadamente excêntrico das boas regras, que um completo sistema
de drenagem, ou de esgotos de águas seja empregado em uma
província, a qual possui tão bons esgotos naturais, que no fim de
seis meses de seca, não tem mais uma só gota do precioso liquido em toda a superfície dos seus sertões.
Pondo, pois, de lado o primeiro e quarto artigo do programa, o primeiro por ineficaz ao fim, e o quarto por evidentemente
desnecessário, passemos ao segundo, terceiro e quinto.
“2.º - Açudar todos os rios e torrentes para obter que conservem água, ainda mesmo com dois ou três anos de seca”.
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3.º - Construir represas nas gargantas dos vales mais apropriados a esta sorte de construção, a fim de formar inexauríveis
depósitos, para continuo abastecimento dos rios engenhosamente açudados.
5.º - Irrigar, enfim, todas as terras secas, para que jamais
falte a quantidade d’água necessária à vegetação.”
Parece incrível, que ao mesmo tempo em que se aconselhou a drenagem da foz dos rios e drenagem de todos os vales
sujeitos à inundação, com o intuito de dar fácil esgoto às águas,
e prevenir-la nas grandes cheias, se aconselhe também a açudagem desses mesmos rios e desses mesmos vales.
Se o único obstáculo das barras formadas naturalmente na
foz dos rios, e o esgoto mais demorado das águas nos vales, sem
obstáculos algum natural, a não ser talvez uma mais doce declividade do leito, causam as terríveis inundações que tão fatais são
à Província do Ceará, com sustenta o ilustrado escrito, é obvio,
que se esses rios e esse vales forem açudados, isto é, se grandes
paredes forem construídas através deles, de modo a torná-los
quase correntes durante o ano, como deseja (e nisto acompanha
aos srs, de Beaurepaire Rohan, Pompeu e outros), por mais engenhosamente construídos que sejam, as inudações nas grandes
cheias tomarão proporções das de um dilúvio parcial; nas estações de chuvas regulares serão muito mais fortes e prejudiciais
do que aquelas, que só aparecem em longos intervalos, e das
quais com razão tanto se queixam os cearenses.
Estas inundações serão tanto mais freqüentes e perigosas,
quanto estes açudes fluviais, a poderem conservar-se ficariam no
decurso de poucos anos completamente obstruídos pela grande
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quantidade de areias, trazidas pela águas, e que agora, sem obstáculo algum no curso destas, cobrem os álveos dos rios com
uma camada de dezenas de palmos de profundidade.
Se não tivéssemos profunda convicção do patriotismo do
ilustrado escritor, e daqueles que o seguem nessas idéias, diríamos que o tal sistema de açudes era um verdadeiro presente de
gregos, feito aos infelizes cearenses.
A construção de represas nas gargantas dos vales, a fim de
formar inexauríveis depósitos, para continuo abastecimento dos
rios engenhosamente açudados, com todo o respeito, parece-nos
uma dessas idéias, que ao correr da pena lançam-se irrefletidamente sobre o papel, mas que não tem a mínima base de realidade.
Para que tais represas dêem inexaurível alimento aos açudes, é essencial que por sua vez sejam inexaurivelmente alimentados; mas como tanto os açudes nos rios, como as represas nas
gargantas, são somente alimentados por água caída das nuvens,
esta não aparece, e não há fontes nativas que a supra em sua
falta nos sertões, é claro, que tanto uns como outros secarão sob
os raios de um sol abrasador, atuando durante vinte e mais meses. É isto simples questão de tempo, não difícil de calcular-se.
Com efeito, conforme afirmar o dr Buist (Transactions of
the Bombay Geographical Society, vol. 9) a evaporação das
águas, devida unicamente aos agentes naturais, em Bengala, é de
uma polegada diária (em número redondo, trinta pés no ano).
O sr. de Jones é citado pelo ilustrado senador Pompeu, na
sua Memória sobre o clima e secas no Ceará (p.4) do seguinte
modo:
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“Portanto, eleva-se a mais de 38 pés de espessura a camada de água tirada anualmente pela evaporação diurna e noturna
no Atlântico equatorial.”
Ora, se no Atlântico equatorial, onde a evaporação e a
condensação dão-se alternadamente, desaparece anualmente
uma camada de água de 38 pés de espessura, parece-nos inquestionável que a evaporação nos sertões do Ceará, durante as
grandes secas, sob a ação de igual sol abrasador intertropical,
não tendo, como não tem, alternativa de condensação, será muito superior a 38 pés, não contando com outras causas, como, por
exemplo, a grande absorção pelo solo.
Supondo, porém, como o dr. Buist, que seja apenas de trinta pés, segue-se, que ainda construídos os açudes e as represas,
que devem alimentá-los, podendo conter em toda a sua extensão
uma camada de água de quase trinta pés de profundidade; em
uma rigorosa seca extraordinária de vinte meses ficarão completamente esgotados. E, se a falta de chuvas estender-se a três
anos, do que há exemplos admitidos pelo autor, será necessário
que estes açudes tomem dimensões de verdadeiros mares de
água doce, tendo noventa pés, ou 135 palmos de fundo para resistirem, no que ninguém sem dúvida cogita, ou deve cogitar.
Se a seca for somente à ordinária, comumente de oito meses, um açude de vinte pés ou trinta palmos de profundidade
ficará no fim daquele tempo sem a mínima gota d’água, a não
ser alimentado por fontes perenes, hipótese que não se verifica
nos sertões do Ceará, e da qual não se trata.
Assim, pois, ainda dado o caso de açudarem-se todos os
rios da província, de modo a torná-los correntes com o seu mais
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alto nível ordinário, indicado pelas suas ribanceiras, quase nunca
superiores a vinte palmos de altura, em menos de oito meses
estarão secos.
Admita-se, porém, somente por amor à discussão, que todo
quanto se acaba de dizer, é simples fantasia; que estão em erro
os srs. Buist e Jones; que a evaporação oceânica intertropical
não é a que se diz; que a continental nos sertões do Ceará abrasados pelo ardente sol de sua latitude durante as secas de oito
(ordinária), vinte, trinta e até 48 meses (extraordinárias), não
farão secar os açudes, e destes derivam-se canais de irrigação a
fim de jamais faltar a quantidade de água necessária à vegetação.
Neste caso, alias impossível, o que aconteceria?
A pequena agricultura ao longo desses canais de irrigação
pouco ou nenhum resultado apresentaria, pela absorção constante das águas em solo sedento sob uma insolação de temperaturas
espantosamente elevadas.
A grande agricultura seria impossível por maioria de razão, e impossível também a produção de pastagens nas campinas, em milhares de léguas quadradas para alimentarem milhões
de cabeças de gado; este fora de dúvidas, não morreria à sede,
mas a fome com certeza o mataria.
E, portanto, ainda na hipótese irrealizável de açudes que
pudessem resistir às grandes secas, os verdadeiros ramos de indústria da Província do Ceará, e que constituem a sua verdadeira
riqueza morreriam irremessivelmente.
Concluiremos a discussão deste ponto dizendo: nas estações de chuvas regulares, bem como nas extraordinárias, a açu119
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dagem de todos os rios e torrentes só servirá para produzir medonhas inundações. Nas secas extraordinárias não prestarão tais
açudes para coisa alguma porque todas as suas águas serão impreterivelmente evaporadas. Nas secas ordinárias, ao findarem
elas, estarão secos e até essa época darão apenas água mais
abundante ao gado. Para este fim, porém, aos fazendeiros compete fazê-los, se os preferirem às cacimbas, que sempre abrem
anualmente para o mesmo fim.

III
Nos primeiros sete artigos do trabalho de que nos temos
ocupado, o seu ilustrado autor estabeleceu as premissas, cujas
conseqüências de tudo poderão servir, menos para provar que,
executado o programa tão arrojadamente por ele apresentado,
possa-se minorar e prevenir a seca.
As questões tratadas nos artigos 8.º, 9.º e 10.º não se prendem de modo algum ao terreno técnico do momentoso programa; e por mais poderosas que possam ser todas as considerações
histórico-políticas, todas as reflexões econômicas e administrativas, que abundam tanto neste como nos anteriores, parecemnos completamente deslocadas, e sem outro objetivo, a não ser
mordente censura à governação do Estado, que incontestavelmente a merece, mas não por haver seca no Ceará, e por não
minorá-la e prevení-la.
Das reflexões, a que acabamos de referir-nos, passou a
ilustrado escritor, no artigo 11.º, a ocupar-se da solução do pro120
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blema de assegurar a alimentação dos retirantes até a próxima
colheita, e pergunta: “quando terá lugar essas colheitas?”
Figura duas hipóteses:
1.º - “Uma trovoada no dia 16 de outubro nas províncias
flageladas, igual à que caiu no Rio de Janeiro, seguida de três
dias de copiosas chuvas.”
2.º - “Exceder o flagelo da seca o ano de 1877.”
Poderíamos deixar de lado a primeira hipótese, porque temos convicção profunda, induzida de observação durante séculos, que tal não se deu, e nunca se dará nos sertões do Ceará
nesse mês e nem nos subseqüentes até dezembro, inclusive.
Sejamos, porém, como somos, bem religiosos ainda em
matéria cientifica, e admitamos que, por milagre, a primeira
hipótese realizou-se, e desabou a trovoada com três dias de fortes chuvas subseqüentes.
Dar-se-á, porventura, a conseqüência que tira o autor, isto
é, poder-se-á contar com pasto para o gado, e com uma colheita
de milho e feijão dentro de quatro a seis meses? Certamente,
não!
Finda a trovoada e os três dias de chuvas, continuando
como antes dela o mesmo sol abrasador a queimar o solo, os
pastos e as plantações de cereais que germinassem morreriam
antes de se colher deles o mínimo beneficio. Pelo contrário, trariam o grande mal de perderem-se as sementes, se houvesse lavrador bastante ignaro da sua profissão, que por tal ousasse fazer
plantação de espécie alguma; isto está na consciência de todos,
que têm a mínima prática de lavoura.
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A segunda hipótese é admissível, e tem de realizar-se. Em
janeiro e fevereiro é possível que não chova, e então teremos
ainda cinco meses de seca. Pode ser também que a seca ainda se
prolongue por todo o ano de 1878, e neste caso teremos ainda
quinze meses de horrores, ou que, ameceando-se de nós a Província Divina, as chuvas apareçam com regularidade logo no
principio de janeiro de 1878. Ainda assim, como bem diz o distinto escritor, teremos de lutar com a fome de centenas de milhares de pessoas durante cinco ou seis meses, e sem dilema, o governo do país é obrigado a gastar os setenta e cinco mil contos
de réis, de que reza o cálculo feito para socorrê-las.
Repete-se agora o conselho dado há dezoito anos, de não
manter na ociosidade, dando esmolas, a uma população tão numerosa, quanto se lhe poderia pagar o trabalho barato e produtivo. O conselho, porém, do ilustrado escritor difere em parte do
de antiga data.
Esse tinha por fim o emprego dos braços ociosos na construção de vias de comunicação, dos portos do mar, em suma, nos
melhoramentos materiais de caráter público e de incontestável
utilidade às províncias, quer nos bonançosos, quer nos calamitosos tempos, e com especialidade nestes. Aquele tem por objeto
empregar esses mesmos braços “na agricultura das regiões sempre verdes e em obras públicas de máxima utilidade”. Como se
vê, o último tem aumento do emprego na agricultura das regiões
sempre verdes.
Vejamos se é exeqüível.
As regiões sempre verdes do Ceará são formadas das suas
serras que, além da Ibiapaba, empreendem os grupos perto da
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costa, Maranguape, Acarape, Aratanha e Baturité, pouco distantes da capital, e outras que se ligam com pequenas interrupções
à Ibiapaba, Machado, Uruburetama, Meruoca, Cosmes, Santa
Rica, Bastiões, Brejo Grande e algumas poucas mais que, por
sua insignificância sob o ponto de vista agrícola e o de suas dimensões, não vale a pena mencionar.
Todas essas serras, os habitantes do Ceará sabem perfeitamente que são de uma população superabundante, não têm
uma só braça de terra que não seja possuída, zelosamente guardada e cultivada, tanto quanto permitem as estações chuvosas, e
a qualidade dos terrenos de que são formadas. A sua população
nunca emigra, aumenta de ano para ano, e nas ocasiões de calamidade, como atualmente, servem de refúgio a milhares de infelizes, que aí procuram manter-se por qualquer meio, e por sua
vez tornam-se o flagelo dos serranos pela devastação das árvores, que lhes podem ministrar alguma alimentação, pelo roubo
das plantações, que ainda resistem aos efeitos das seca, de algum gado que para ali tenha sido levado, e finalmente pela caçada infrene de todos os animais silvestres.
Semelhantes serras, como as descrevemos, e na realidade o
são, sem dúvida, não podem conter, e muito menos sustentar a
maior parte da população de retirantes por meio da sua agricultura.
O emprego dessa população na agricultura do litoral fluvial, como quer o ilustre escritor, é simplesmente impossível, porque as margens dos rios são todas nos sertões, e nos tempos calamitosos as chuvas faltam completamente.
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Vejamos agora o que respeita à agricultura no litoral marítimo.
Diz o ilustre escritor:
“No Ceará e em suas irmãs de infortúnio há imensas terras
do litoral marítimo e fluvial na região de vegetação perpétua,
ainda incultas por falta de população.”
Depois: “A Província do Ceará tem 700km de litoral marítimo livre da terrível calamidade da seca em uma largura média
nunca inferior a 30km.”
E conclui, fazendo um engenhoso cálculo que “a zona do
Ceará livre de secas pode conter perfeitamente em excelentes
condições agrícolas 945.000 habitantes.”
O raciocínio é bem feito, o cálculo corretíssimo, mas tem o
pequeno defeito de ser falso, por fundar-se em uma falsa premissa.
Infelizmente o Ceará não possui essa zona marítima livre
da calamidade das secas, que fantasia o escritor.
Se ela existisse, podendo conter mais do que a população
atual da província, em perfeita abundância, então os cearenses,
em vez de serem homens ativos, trabalhadores e inteligentes que
são, seriam os mais inertes, os mais preguiçosos e os mais ineptos, senão os mais estúpidos do mundo, e em lugar de merecerem as simpatias e a condolência de todos os corações caridosos,
só deveriam merecer o seu desprezo.
Todos os cearenses devem protestar energicamente contra
a semelhante asserção do ilustrado escritor.
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IV
Poderíamos dar por findo o nosso trabalho, se não fosse a
discussão, que sobre as secas iniciou-se no Instituto Politécnico
sob a presidência de s.a. e o sr. Conde d’Eu.
Nesse areópago brasileiro ainda se continua a sustentar a
eficácia dos açudes, para minorar e prevenir as secas, e de combinação com o plantio de árvores em grande escala, produzir
alteração completa no clima do Ceará, de modo que as chuvas
nunca faltem.
Houve até um sábio, que sustentou não serem periódicas as
secas naquela província, e nem serem elas devidas somente a
causas naturais, apesar do fato constante de secas anuais de seis
a oito meses, apesar de, na sua interessante Memória sobre o
clima e secas do Ceará, confessar o finado senador Pompeu, o
mais valente adversário do fatalismo desses fenômenos, que:
(Mem., p. 51) “Os fenômenos das secas (extraordinárias de
vinte e mais meses) dependem de causas superiores”, e declarar
também (Mem., p. 91, nota) ao contrário do que pensara e asseverava nos seus artigos da Reforma, que: “nos séculos XVII e
XVIII, quando a mão do homem não havia ainda devastado floresta alguma da província, houve mais secas e mais freqüentes
do que no século XIX” dando no corpo de sua obra tabelas demonstrativas da periodicidade secular delas.
Em uma corporação na qual se acham, sem dúvida, espíritos da maior ilustração, porém que ao mesmo tempo contém
alguns tão refratários, que negam a verdade dos fatos, não admira que certas idéias predominem, apesar de condensadas pelas
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sãs teorias a observação dos fenômenos físicos, especialmente
quando à sua frente se acha homem tão eminente nas ciências,
como o muito ilustrado sr. conselheiro Henrique de Beaurepaire
Rohan; entre eles o verdadeiro chefe da escola dos que pregam,
na frase picante do não menos ilustrado sr. dr. Capanema, que se
pode fazer chover à vontade, e por isso denominaremos – pluvífera.
Esta escola teve o seu mais aproveitado discípulo no finado sr. Pompeu, e atualmente, como sectários no seio do instituto,
muitos de seus membros. Fora dele o distinto sr. dr. Bezerra de
Menezes, e uma longa série de amadores físico-políticos, que
armam às boas graças da Província do Ceará.
O principio fundamental desta escola, em sua mais simples
expressão, é o seguinte: “Onde houver focos de evaporação
aquosa, com o abaixamento de temperatura à noite, haverá condensação de vapores, e cairá chuva.”
Eis como se exprime o sr. conselheiro Rohan, tratando das
frescas noites da Ibiapaba no Ceará e no grande tabuleiro, que se
estende ao ocidente da Serra de Itiúba, na Bahia: “Está claro,
que este abaixamento de temperatura (à noite) e a brisa suave
que ela promove, não deixariam de produzir a condensação de
vapores aquosos, se tais vapores houvesse naquela região (sertões do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e
Bahia), mas é isto justamente o que não acontece.”
A mesma coisa é dita em outras palavras pelo finado senador Pompeu.
O sr. dr. Bezerra de Menezes segue nas mesmas pegadas,
apregoando as vantagens dos “vapores próprios da Província do
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Ceará, onde, se não chove, é pela sua falta, e se chuvas aparecem, é porque as outras províncias emprestam-lhe algum.”
Já se vê, que com tal teoria, era imprescindível pedir que
se açudassem todos os rios, torrentes e gargantas para a formação dos vapores, e, feito isto, nunca mais as horrendas secas
tocariam o Ceará e as suas irmãs de infortúnio.
Esta teoria, que acaba de ser esmagada pela poderosa mão
do sr. dr. Capanema, único dos membros do instituto, verdadeira
autoridade em matéria de ciências naturais, pelos seus altos méritos intelectuais e incansável aplicação ao estudo das leis que as
regem, nasceu, foi preconizada, e fez escola depois da publicação no Correio Mercantil de janeiro de 1860 de uma memória
que escrevemos sob o titulo de Estudos sobre as secas do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.
Fomos os primeiros que tratamos das secas do Norte do
Império, encarando-as resolutamente sob o ponto de vista cientifico, e analisando todos os heróicos remédios até então e ainda
hoje apregoados pela rotina, e por alguns sábios do Instituto
Politécnico, tais como, fontes artesianas, canais derivados do
Rio São Francisco, arborização em grande escala e os tão decantados açudes.
Indo contra todas as infundadas teorias e preconceitos, declaramos positivamente que:
“1.º - Estava fora do alcance do poder humano fazer cessar
as secas, e elas eram de tanto fatalismo quanto as leis atmosféricas.”
“2.º - Nem fontes artesianas, nem canais, nem arborização
e nem açudes fariam minorar e prevenir as secas.”
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“3.º - E o melhor meio de evitar os efeitos das secas extraordinárias, que são periódicas, era conhecer-se o período em que
elas aparecem, fundando-se em observações meteorológicas, e
conhecido ele fazer-se o que vai em seguida copiado ipsis verbis:”
“Mas vede, nos dirão, que com isto nada ganhais: podereis
predizer as secas, e depois? Tudo, responderemos.”
“Se as seca forem preditas três ou quatro meses antes, que
imensos benefícios não tirará a Província do Ceará desta predição! Os criadores, conhecendo que o mal é certo, não se conservarão imóveis com uma funesta esperança de bom tempo, e farão oportunamente a retirada do seu gado para os lugares onde
as secas não chegam.”
“O lavrador deixará de vender o excedente de sua colheita;
não poderá as sementes, que uma ou outra chuva esporádica o
faz muitas vezes lançar no solo; aproveitará as plantações, que o
fazem viver, antes que a seca as torne inaptas, para delas tirarem-se matérias alimentícias.”
“O negociante em lugar de fazer transações, cujos bons resultados dependem das estações chuvosas, delas abster-se-á.”
“A parte da população que só pode existir, quando todos
os ramos da indústria florescem, poderá, sem temor de encontrar
a morte, a cada momento, emigrar ou aproximar-se dos pontos
da costa, onde o socorro é possível, é certo.”
“O governo, pressuroso pelo bem-estar do povo, fará vir
de antemão os viveres que faltam, poderá comprá-los a baixo
preço, e vendê-los pelo custo, ou recebendo dinheiro, ou em
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troca – o barato trabalho de milhares de homens, então reunidos
em um pequeno número de pontos”.
“Esta circunstância bem aproveitada será a fonte de grandes benefícios.”
“Quantas obras não poderão ser feitas com uma despesa
diminuta?”.
“Os portos do Ceará, as vias de comunicação, a construção
dos edifícios públicos, o calçamento das ruas de suas cidades,
em suma, os melhoramentos materiais tomarão um impulso tal,
que quando tornarem as estações chuvosas, a província em lugar
de adiantar como um, adiantará como quatro e na reaparição das
secas os seus males serão evitados ainda mais facilmente.”
“Além disto a moral do povo muito progredirá. Apresentados os meios de subsistência, e a maneira de adquiri-los, os
crimes não serão em número tão elevado, os roubos naturalmente cessarão, etc.”
Estas idéias, que acabam de ter a mais inteira justificação,
nas palavras de uma autoridade tão competente como o ilustrado
sr. dr. Capanema foram tratadas pelo refratário membro do instituto, ao qual anteriormente aludimos, de modo tão propositalmente infiel, que sinceramente sentimos dizê-lo, se não deve ser
admitido em discussão alguma, muito menos o deve, quando se
trata de uma questão cientifica, de uma questão séria.
Era preciso, porém, fosse como fosse, sofismá-las, a fim
de vingarem os princípios e as teorias da escola pluvifera.
Não nos demoraremos em combater o seu principio fundamental – onde houver focos de evaporação aquosa, com o
abaixamento de temperatura à noite, haverá condensação de
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vapores e aí choverá. Mais do que argumentos valem fatos. Aí
temos o Ceará banhado pelo oceano em todo o comprimento de
sua costa; os sertões atravessados pelo caudaloso e perene Rio
São Francisco; a Índia Inglesa cortada por tantos rios poderosos
e grandes canais; o Egito com o misterioso Nilo, e outras muitas
regiões que sofrem de horríveis secas. Não obstante todos estes
enormes focos de evaporação, não são banhados por chuvas
diárias. O próprio vasto oceano aí está, e todas as suas partes
deveriam ser logicamente banhadas por essas chuvas, se o principio fundamental da escola pluvifera fosse verdadeiro.
Convençamo-nos, o Ceará, que não foi, não é, e nem há de
ser um Saara (nunca ninguém tal disse), será sempre um país
fertilíssimo, porém, infelizmente sujeito a devastadoras secas
extraordinárias, cujo tempo de aparição não é conhecido por
causa da inércia, da ignorância e da falta de fé na ciência.
Aparecendo elas, não há senão meios administrativos para
salvarem, como na Índia, os milhares de desgraçados das garras
da morte pela fome, e esses meios são os socorros públicos.
Para que, porém, cheguem a propósito, é necessário que se
conheça, quando e como podem ser utilmente empregados, e
este útil emprego não pode ser efetuado sem vias de comunicação, independente do motor animal, pelas quais possam chegar
aos mais longínquos focos de população da província.
Gastem, pois, trinta ou quarenta mil contos de réis, não em
construir os célebres açudes, que estão para matar as secas, na
mesma razão da “capa-rosa do famoso Francisco Gomes de
Freitas para o mal das vinhas e de todos os vegetais”, mas em
estradas de ferro ligando ao litoral os centros mais importantes
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da província, e nos melhoramentos dos portos de que tanto carece ela.
Os pluviferos que, depois da carta do ilustrado sr. dr. Capanema ao Instituto, e de sua magistral publicação do Jornal do
Comércio, de 23 de outubro passado, para não se darem por batidos, ainda se lembram dos açudes, tornam-se também arautos
das estradas de ferro, especialmente um, que até então, na posição oficial que ocupa, fez a mais cruenta guerra a semelhante
melhoramento material na província.
Neste ponto, porém, são apenas requentados apóstolos das
nossas idéias, que como acabamos de ver, sem estarmos sob a
influência de descrições dos horrores da seca, lembramo-nos dos
males de que sofrem a nossa província natal, mostramos, há
dezoito anos, a necessidade tratar-se das suas vias de comunicação, e as vantagens que delas se colheriam, não só nas ocasiões
das grandes calamidades, mas depois delas.
Aqui findamos o nosso trabalho cumprimentando com todas as veras ao ilustrado sr. dr. Guilherme S. de Capanema.
Estes artigos publicados no Globo sob o pseudônimo de
Serrano deram em resultado a discussão, que consta das páginas
seguintes.
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As Secas do Ceará
Não pretendia mais escrever uma só linha sobre este assunto, embora continue ele a merecer-me o mais particular interesse. As minhas idéias a tal respeito são conhecidas do público.
Consignei-as em um opúsculo que inseri em 1860 nas colunas
do Correio Mercantil, opúsculo que ultimamente reproduzi no
Globo, e que publiquei em folheto, tanto naquela época como
agora, com o titulo de Considerações acerca dos melhoramentos
de que em relação às secas são susceptíveis, algumas províncias
do Norte do Brasil. Nem mesmo me demoveria deste propósito
o artigo que publicou o sr. conselheiro Guilherme S. de Capanema, no Jornal do Comércio, de 23 de outubro próximo passado, se a isso me não competisse um dever de cortesia para com
aquele distinto amigo.
O artigo, a que aludo, é mais uma prova da extensão dos
conhecimentos do ilustrado naturalista; mas, na atual emergência, parece-me que s. exa. nem sempre encarou a questão pelo
seu lado exclusivamente prático.
Pouco importa saber, quais eram as circunstâncias meteóricas do Ceará nas épocas geológicas anteriores ao terreno atual.
Estudamos o Ceará, qual ele existe hoje, quer física, quer moralmente, e ponhamos de parte o seu clima fóssil, que não nos
pode interessar senão como assunto meramente especulativo.
Mal iria aquele que para estudar a climatologia da Sibéria, procurasse a fauna fóssil daquela região.
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Não se trata também de mudar nem o clima do Ceará, nem
tampouco a direção do seu litoral, e muito menos de impedir que
os ventos alísios tenham a sua marcha regular. São coisas de que
ninguém cogitou. Somente farei observar que as costas de Pernambuco, Paraíba e parte da do Rio Grande do Norte têm uma
direção quase perpendicular à do Ceará, e que entretanto sofrem
da seca nos mesmos anos em que este flagelo ataca aquela província. Dizendo-o, não faço mais do que repetir o que já disse no
meu citado opúsculo, no qual também mostrei que a costa do
Pará tem, com pouca diferença, a mesma direção que a do Ceará; não obstante o que, no Vale do Amazonas chove, mais ou
menos, durante todo o ano. E nota-se, que tudo isto se opera,
sem que haja ali nenhuma Ibiapaba.
O sr. Capanema, sem rejeitar de todo os açudes, preferelhe todavia as cisternas. Eu também as aceito como um valioso
recurso para as povoações, e até para as habitações isoladas,
cujos proprietários as quiseram estabelecer; todavia, para a generalidade da região, ainda insisto nas vantagens dos açudes, e
uma das vantagens é a facilidade e a barateza relativa de sua
construção.
Receia o sr. Capanema que da presença dos açudes possa
resultar um grande mal: o tornar-se a província hoje proverbialmente sadia, altamente pestífera.
Não se confundam açudes com pântanos, brejos e charcos.
Estes podem realmente ser insalubres. Os açudes, porém, constituem grandes massas d’água, semelhantes a lagos de uma certa
profundidade. Em todas as províncias e climas do Brasil existem
açudes, sobretudo nos engenhos de açúcar, sem que daí resulte
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mal algum à população ambiente. Os que se observam nas províncias do norte, e notavelmente no próprio Ceará, ainda mais
corroboram esta verdade. D. Felix de Azara, que habitou o Paraguai durante vinte anos, e que descreveu com singular espírito
de observação, nos diz em termos bem claros: “quanto à salubridade, pode-se asseverar que não há no mundo inteiro país mais
sadio que aquele que descreve. Não alteram a saúde dos habitantes nem a vizinhança dos lugares aquáticos, nem os terrenos
inundados que são ali tão freqüentes”.
Se durante a guerra tornou-se tão mal o clima daquele país,
foi isso devido a causas deletérias, que atuam sempre que os
exércitos ocupam por longo tempo uma localidade qualquer.
Tranqüilizamo-nos, pois, por este lado. Se o sr. conselheiro
Capanema insiste na sua proposição de que o melhoramento do
clima é problema de solução impossível, isto é, se da cultura do
solo debaixo de certas e determinadas relações, nenhuma influência benéfica pode resultar às circunstâncias atmosféricas de
um país, não deve também recear que haja algum trabalho humano capaz de tornar altamente pestífera uma província proverbialmente sadia, como é o Ceará. É isto uma simples questão de
coerência. Ou sim, ou não, para ambos os casos.
O sr. Capanema, sem rejeitar de todos os açudes, preferelhe todavia as cisternas. homem da ciência, e a veneração que
lhe consagro por esse e outros dotes. Colocados hoje em arraiais
diferentes, não deve pensar, que me recreio com a idéia de o
achar em contradição. Entretanto, na questão que nos interessa,
parece que s. exa. oscila entre as doutrinas de duas escolas diferentes. Ora não admite a possibilidade de se modificarem as
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condições climatológicas do Ceará, ora entende que os açudes
podem influir de um modo já nocivo, já benéfico, e ora que o
restabelecimento da primitiva vegetação nos quatro oásis do
sertão poderia determinar favorável alteração nas circunstâncias
atmosféricas da província. Cumpre que eu saiba, a qual das duas
teorias se atém o distinto escritor. Seu ecletismo em semelhante
matéria me embaraça muito.
Em apoio das idéias do sr. conselheiro Capanema, tem
aparecido ultimamente no Globo alguns artigos assinados por
Serrano. É mais um meteorologista, que, preconizando o plano
do sr. Viriato de Medeiros, se declara contra o estabelecimento
de açudes. Entende que estes depósitos de água serão de pouca
duração, e que não prestarão os serviços que deles se espera.
Felizmente os fatos provam o contrário. Os grandes açudes podem resistir a muito anos de seca; mas quando por efeito das
causas que tendem a diminuir-lhes o volume, viessem a ficar
inutilizados, ainda assim prestariam um serviço importante, que
o próprio sr. Viriato de Medeiros não deixaria de aplaudir.
Anunciaram com um ano de antecedência a necessidade de se
tomarem medidas para evitar o efeito desastroso das secas. Os
criadores mandariam pouco e pouco as suas boiadas para os
diversos portos do litoral, com destino ao consumo e ao comércio de exportação, como aliás o costumam a fazer em épocas
normais. Os habitantes emigrariam oportunamente. Seriam neste
caso os açudes muito mais verídicos, muito mais eficazes que os
observatórios meteorológicos do sr. Viriato de Medeiros, cujas,
previsões, segundo as teorias, aliás muito contestáveis, do ilustrado engenheiro, não iram além de três a quatro meses.
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Afirma o incógnito escritor que nas estações das chuvas
regulares, bem como nas extraordinárias, a açudagem de todos
os rios e torrentes só servirá para produzir medonhas inundações. É justamente o contrário disto que tem de acontecer. Por
meio de um sistema de represas nos leitos torrenciais tornam-se
impossíveis as inundações.
As inundações são produzidas não pela qualidade de chuva que cai na superfície de um rio, senão pelas águas que provêm das multiplicadas torrentes que formam suas cabeceiras e
que se reunindo simultaneamente no álveo principal formam um
grande cabeço que na sua marcha descendente ultrapassa as ribanceiras, alaga os terrenos marginais, produzindo verdadeiros
cataclismos, que devastam a região. Mas logo que essas cabeceiras forem convenientemente açudadas, por um sistema de represas, logo que outro tanto se fizer no álveo principal do sulco
torrencial, não há mais possibilidade de se reproduzir o medonho fenômeno. A chuva que cair na superfície compreendida
entre duas represas nunca será tanta, que possa exceder o nível
das ribanceiras; mas, quando haja um excesso de água, deve ela
ser aproveitada para a irrigação dos terrenos laterais, e neste
caso, têm toda a aplicação essas drenagens a céu aberto tão
sabiamente propostas pelo engenheiro André Rebouças, e cuja
utilidade o ilustre Serrano parece desconhecer.
Não darei maior desenvolvimento a esta discussão. Reconheço-me sem aptidão necessária para exercer o lugar de mestre
de escola, nem mesmo da escola pluvifera, tão chistosamente
engenhada por Serrano.
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Se o curioso escritor quer a esse respeito adquirir noções
mais amplas, consulte o engenheiro civil Raphael Archanjo Galvão Filho, leia a sua notável memória intitulada Estudos sobre
os melhoramentos do Porto de Pernambuco, causas das cheias
dos rios que deságuam no mesmo porto e meios de removê-las.
Verá que a questão é aí tratada de um modo magistral. Se porém
não se quiser entender com profissional tão competente, permite
que lhe indique a autoridade do sr. dr. Viriato de Medeiros, o
qual, na sua dupla qualidade de cearense e de engenheiro, há de
esmagar a sua teoria com o peso de seus conhecimentos especiais.
E aqui termino, lisonjeado-me a convicção de que tenho
em meu apoio a opinião dos mais ilustrados cearenses: o falecido senador Pompeu, os drs. Bezerra de Menezes e Castro Carreira, conselheiro Araripe, e podo dizê-lo afoitamente a da totalidade dos habitantes daquela província. Além destes ainda posso citar os engenheiros Buarque de Macedo, André Rebouças,
Silva Coutinho e tantos outros, cujo sentimento me é de todo
favorável.
Nada mais.
Henrique de Beaurepaire Rohan
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As Secas do Ceará
Ao Exm.º Sr. Conselheiro
Henrique de Beaurepaire Rohan
Quando o muito ilustrado naturalista sr. conselheiro Guilherme S. de Capanema, em sua comunicação ao Instituto Politécnico sobre o assunto que nos serve de epigrafe, declarou, em
data de 18 de outubro, ser impossível fazer chover à vontade,
definindo nesta frase lacônica e picante o que era a escola pluvifera, prometeu escrever alguma coisa a respeito do mesmo assunto, sujeitando-se à discussões que disso proviesse.
A promessa de s. exa. foi cumprida com a sua costumada
prontidão, e em 23 de outubro publicou no Jornal do Comércio
um trabalho magistral, mostrando de um modo esmagador, que
não passavam de meras utopias as idéias sustentadas pelos pluviferos, e era impossível, por meios artificiais quais os açudes,
determinar em conseqüência da condensação de vapores próprios, a precipitação de chuvas na Província do Ceará, mudando
assim o seu clima, e fazendo desaparecer de uma vez para sempre o horrível flagelo das secas, quer ordinárias, quer extraordinárias.
Ao repto tão clara e positivamente lançado pelo ilustradíssimo escritor, nem um dos adeptos da nova escola teve força
para responder, e ela cairia no merecido esquecimento, se não
lhe viesse em socorro, com inegáveis recursos de espírito emi-
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nentemente cultivados, o seu muito erudito chefe, o exm.º sr.
conselheiro Henrique de Beaurepaire Rohan.
Para nós, que com ânsia e curiosidade esperávamos a discussão, a resposta de s. exa. dada 24 dias depois ao escritor do
sr. conselheiro Capanema, pareceu tardia, para exprimir somente
um dever de cortesia em relação a este distinto amigo de s. exa.,
e pensamos que, aliado a um tão cavalheiroso intuito, achava-se
em grande parte atuando o desejo, aliás natural a um chefe, de
amparar os princípios e teorias da sua escola tão desapiedada
quão brilhantemente combatidos por este mesmo amigo.
Não nos ocuparemos em rebater nem um dos argumentos
mais ou menos especiosos, com que o sr. conselheiro de Beaurepaire Rohan quis defender-se, e poremos de parte o clima fóssil do Ceará, o mau caminho que tomaria aquele que, para estudar a climatologia da Sibéria, procurasse interrogar a fauna
fóssil daquela região e as pretensas incoerências do sr. conselheiro Capanema. Deixamos a s. exa., que não precisa do nosso
fraco apoio, a fácil tarefa de reduzir as suas justas proporções, o
que tais argumentos podem ter de producente.
Nos ocuparemos somente de algumas proposições do sr.
conselheiro de Beaurepaire Rohan, apresentadas em 1860, e
agora reproduzidas como irrespondíveis, porque até hoje ninguém se dera ao trabalho de respondê-las.
Assim é que, atribuindo-se os fenômenos das secas em
grande parte à direção da costa do Ceará, perpendicular à que se
estende do Cabo do São Roque para o Sul, e em conseqüência
paralela aos alísios de sueste, que sopram perpendicularmente a
esta última, s. exa. disse: “somente farei notar, que as costas de
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Pernambuco, Paraíba e parte das do Rio Grande do Norte, têm
uma direção quase perpendicular à do Ceará, e que entretanto
sofrem da seca, nos mesmos anos em que este flagelo ataca
aquela província. E a costa do Pará que tem, com pouca diferença, a mesma direção que a do Ceará, não priva que no Vale do
Amazonas chova mais ou menos durante todo o ano, e note-se
tudo se opera, sem que haja ali nem uma Ibiapaba.”
O sr. conselheiro de Beaurepaire Rohan, cujos méritos científicos e vasta erudição somos o primeiro a proclamar, conhece sem dúvida a obra monumental do sábio americano M. F.
Maury, intitulada The physical geography of the sea, e só por
esquecimento do que diz este verdadeiro guia das ciências de
indução, nos capítulos 3.º, 4.º e 10.º desta obra na sua sexta edição, apresenta aquele argumento.
Com efeito, o abalizado astrônomo demonstra nos aludidos
capítulos que, além dos movimentos astronômicos determinados
das estações do ano, as chuvas em sua precipitação têm por causa, não só os ventos alísios que sobrecarregados de vapores,
atravessam diversas regiões, como também as zonas de calmas,
em que está dividida a atmosfera, sendo uma em cada circulo
polar, outra em cada trópico, e finalmente uma no Equador, movendo-se de um e de outro lado de cada um desses círculos, em
certas e determinadas épocas do ano, produzindo grandes precipitações de chuvas nas regiões sobre as quais se acham.
Estas duas causas respondem cabalmente às objeções do
sr. conselheiro Rohan.
Com efeito, os ventos de sudeste, soprando perpendicularmente à costa até o cabo de São Roque, em uma zona de lar140
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gura determinada, têm os vapores de que se acham sobrecarregados, elevados a grandes alturas, que só se condensam e resolvem-se em chuva, quando encontram altas montanhas na costa,
ou no interior, que por este fato e pela diferença de temperatura
a tal fenômeno se prestam. É isto o que acontece no Brasil desde
o Rio Grande de Sul até as montanhas da Bahia e Pernambuco,
próximas à costa, a àquelas que no interior do Brasil contêm as
nascentes de todo o seu sistema hidrográfico, ao sul do Cabo de
São Roque.
Nestas circunstâncias, elevam-se os vapores cada vez
mais, não acham embaraço algum nos sertões de pequenas e
baixas serras, que ficam entre os rios São Francisco e Paraíba, e
vão por último condensar-se nos altos Andes ao oeste, abastecendo as nascentes do Amazonas por aquele lado. Acresce a
isto, que esta zona de alísios de sudeste, do Cabo de São Roque
em diante corre para ela à costa, e a grandes alturas, não dando
senão fortuitamente em um ou outro ponto fracos sinais de que
nela existam vapores, que se possam condensar, e ficariam os
sertões de que falamos, um verdadeiro deserto de Saara, se não
fosse o movimento periódico, regular e anual da zona da calma
equatorial para o hemisfério do sul, quando a Província do Ceará
e os sertões das suas vizinhas são banhados por chuvas torrenciais, durante quatro ou seis meses de janeiro ou fevereiro a maio
ou junho, época em que a zona da calma faz o seu regresso para
o hemisfério do sul.
Agora é fácil imaginar, o porque no Vale do Amazonas
chove, quase sempre, durante o ano inteiro, sem que haja ali
nem uma Ibiapaba.
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O vale deste rio, bem como os dos seus afluentes ao noroeste, acham-se sempre debaixo da influência da zona da calma
equatorial, quer movendo-se para o sul, quer para o norte, e como ela impreterivelmente determina a precipitação de chuvas, é
óbvio que nos mesmos vales sempre choverá.
Às vezes, porém, raramente, ou devido a fenômenos magnéticos, ou a outras causas ainda desconhecidas, a zona da calma
equatorial, passando o Equador para o sul, não atinge as latitudes costumadas nos sertões. Então ficam eles entregues unicamente aos ventos alísios do sudeste, e vêm secas extraordinárias
de vinte ou mais meses.
As teorias do sábio Maury, que de modo tão satisfatório
explicam o fenômeno das secas na Província do Ceará, bem como as chuvas quase constantes no Vale do Amazonas, tal qual
vimos no artigo anterior, são confirmadas pelos geólogos que,
estudando as diversas épocas, atravessadas pelo globo terrestre
nos vestígios impressos em suas camadas, reconhecem aqueles
que são produzidos pelas evoluções atmosféricas, e desses, o de
não somenos importância, qual o impresso no solo pela regularidade ou irregularidade das estações pluviosas, causadas pela
respectiva marcha da zona de calma de um para outro lado do
circulo sobre que se move, e disto concluir, se em uma dada
região o clima foi sempre inalterável, ou se sofreu mudanças, e
em que período tais mudanças se efetuaram.
Assim, se os meteorologistas podem, estudando as evoluções atmosféricas, afirmar, que o clima do Ceará, foi e há de ser
sempre, o que atualmente é; os geólogos, estudando os vestígios
que tais evoluções imprimiram no seu solo, podem chegar à
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mesma conclusão, salvo o direito aos pluviferos de negar as leis
da natureza, ou de alterá-las a seu bel-prazer, fazendo açudagens
fluviais e de todas as espécies imagináveis para mudarem o clima do Ceará.
É verdade que o sr. conselheiro de Beaurepaire Rohan diznos agora: “Não se trata de mudar o clima do Ceará!”
É notável! De que se tem tratado desde 1860 até esta data?
De que se trata presentemente?
Se s. exa. e seus adeptos reconhecem, depois de tanto tempo e discussão, que por mais açudes que façam, por maiores
dimensões que eles tenham, nunca os vapores provenientes de
suas águas se precipitarão em forma de chuvas, havendo sempre
secas no Ceará, e conservando-se o seu clima, como dantes era,
então tolitur questio!
Esta nova opinião de s. exa. dá-nos verdadeiro ganho de
causa, e muito deve ter satisfeito ao sr. conselheiro dr. Capanema que como nós sempre a sustentou. Mas devemos confessar
que com ela ficamos verdadeiramente surpreendidos, e estamos
certos, que de igual surpresa ficaram tomados o governo, o público e, com especialidade, os cearenses, que esperavam ansiosos os açudes, que a escola pluvifera prometia-lhes, para lhes
darem chuvas, e alterarem o clima da província natal. E não é
para menos!
O sr. conselheiro de Beaurepaire Rohan foi o primeiro a
lamentar, quando descrevia as frescas noites da Serra de Ibiapaba e do grande tabuleiro, que se estende ao ocidente da Serra da
Itiúba, a falta de vapores naquela região, e se ela não se desse,
haveria condensação desses vapores, que se precipitariam em
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chuvas! O finado senador Pompeu, do principio ao fim de sua
memória sobre o clima e secas do Ceará, não fez senão pedir
com todas as forças açudagem de todas as espécies, a fim de
mudar o clima do Ceará, e fazer cair chuvas, desaparecendo
assim as horrendas secas.
O sr. dr. Bezerra de Menezes lamentava igualmente a falta
dos açudes, o que privara a província de vapores próprios, que
lhe dessem chuvas, e exigia que os fizessem, para não ficar sujeita à boa vontade das províncias vizinhas, emprestando-lhe ou
não alguns vapores, que condensados banhassem o seu torrão
natal, e mudassem o clima! O sr. dr. André Rebouças pedia no
Jornal do Comércio, que se efetuassem dragagens e drenagens,
para prevenirem as inundações, e ao mesmo tempo barragens
nos rios, ribeiros, e até próximos às próprias nascentes de qualquer curso d’água, para assim ficar tudo açudado, haver fontes
de evaporação, delas provirem as chuvas, e ficar destarte mudado o clima do Ceará!
No fim de tudfo isto, quando todos esperavam o prometido
pela escola pluvífera, vem o seu chefe e diz: “não se trata de
mudar o clima do Ceará!”
Ainda bem! Mas então, para que são os açudes, em cuja
construção ainda insistes?
Para darem água aos que tiverem sede, e servirem à irrigação!
Porém vede, diz-se-lhes que não há açudes, a não serem
verdadeiros mares d’água doce, com 135 palmos de profundidade, que possam resistir a uma seca extraordinária de três anos, e
se tiverem somente a profundidade de 45 palmos, em 20 meses
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de seca estarão completamente esgotados, como ensinam Buist,
Jones e Maury.
Assim pois, se quereis dar água aos sedentos, fazei o que
com muito critério aconselhou o sr. conselheiro Capanema:
construa grandes cisternas, e as águas aí cobertas se conservarão
por tempo indefinido.
Quanto à irrigação de terrenos, para a vegetação de pastagens e de plantas agrícolas, por meio de açudes que secam, é
simples parto de fantasia, que não deve seriamente merecer a
recomendação de homens eminentes.
O que respondeu a isto o sr. conselheiro de Beaurepaire
Rohan?
Sim, admitimos as cisternas, mas preferimos os açudes,
por serem de muito mais fácil construção, e, portanto, mais baratos.
Quanto ao fato de ficarem secos os açudes, durante as secas extraordinárias, s. exa. não se deu ao trabalho de provar, que
era inexato, e contentou-se com esta simples asseveração, em
que pela sua autoridade todos devem crer, menos quem escreve
estas linhas, e os que se lerem. Eis as palavras de s. exa.: “os
fatos provam o contrário: os grandes açudes podem resistir a
muitos anos de seca.”
Quando em 1860, o sr. conselheiro de Beaurepaire Rohan,
respondendo aos receios que tínhamos, de que os açudes viessem no correr de meses a secar, sem trazer em apoio do nosso
receio, senão a simples consideração de que o sol tinha grande
poder evaporativo, exprimiu-se assim: “o escritor parece recear
que a ação da evaporação esgote, em poucos meses, as águas
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desses açudes. Esta objeção tem todo o fundamento, se a considerarmos em relação a pequenos depósitos, mas não a uma
grande massa d’água. Em apoio desta opinião lhe citarei um dos
açudes de Campina Grande, o qual, segundo o parecer de pessoas entendidas, pode resistir a três, quatro, e até cinco anos de
seca.”
Nada pode ser mais positivo, mais peremptório!
Pois bem! Leia o muito ilustrado sr. conselheiro Beaureparire Rohan, e leiam os que se interessam pelo assunto, o que a
respeito do exemplos, trazidos por s. exa. em seu apoio, manda
dizer ao Jornal do Comércio o seu correspondente de Pernambuco, em data de 3 do corrente mês, referindo-se à data anterior
de 9 de outubro, na qual tinham chegado noticias de Campina
Grande. “Em poucos dias nem água teremos para beber, porque
o açude novo está quase seco, e quem não tiver bom dinheiro
para dar por uma carga d’água dos brejos vizinhos, que se mude.”
Disto se vê, que os tais açudes de Campina Grande, que
podiam resistir a cinco anos de seca, em dezesseis meses apenas
de rigorosa seca, apesar de construídos em localidades de brejos
próximos, estão secos, a ponto de não se ter água para beber,
senão dos mesmos brejos, e isso por bom dinheiro.
Fato idêntico deu-se na Ilha de Fernando de Noronha, onde
o açude da Olaria tinha também completamente secado, a ponto
de recear-se o sofrimento da sede na sua população.
À vista disso nos permitirá o sr. conselheiro de Beaurepaire Rohan que continuemos a sustentar a ineficácia dos açudes,
encarados sob quaisquer pontos de vista, científico e prático. Se,
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porém, os encararmos sob o ponto de vista da mesquinha política de aldeia, achamos-lhes estas únicas vantagens: dar algumas
empreitadas aos amigos políticos, aos compadres e presentear
aos fazendeiros influentes com esses depósitos d’água, para a
bebida do seu gado, durante as secas ordinárias, e só durante
elas. Sendo tais depósitos de interesse todo particular, deveriam
esses fazendeiros construí-los à sua custa, se não quisessem fazer as bem conhecidas cacimbas.
Se o governo imperial quiser dar esses presentes, faça-o.
Quem tem, sem piedade pela bolsa do contribuinte, esbanjando
tanto dinheiro, não pode ter escrúpulos de esbanjar mais algum.
Faça, porém, os presentes completos: mande também, à custa do
erário público, abastecer as fazendas com milhões de toneladas
de forragem, para que o gado não morra à fome, o que impreterivelmente acontecerá se não caírem chuvas.
Não nos ocuparemos com a nova aplicação que, em falta
de melhor, faz s. exa. dos açudes, para predizer as secas, transformando-os em verdadeiros observatórios: é muito engenhosa,
mas. . . não aceitamo-la.
Em suma, apesar do mais alto respeito que tributamos ao
exmo. sr. conselheiro Henrique de Beaurepaire Rohan, pelos
seus grandes e indubitáveis méritos científicos; apesar de ter em
seu apoio as opiniões dos muitos ilustrados cearenses; finado
senador Pompeu, drs. Bezerra de Menezes, Castro Carreira, Araripe, e além destas até a do sr. Buarque de Macedo, não podemos de modo algum concordar com as idéias de s. exa.
A discussão do assunto de que nos temos ocupado foi da
maior utilidade.
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A escola pluvífera desapareceu com a formal declaração
do exmo.º sr. conselheiro de Beaurepaire Rohan, de que “não se
trata de mudar o clima do Ceará, e a açudagem fluvial e de todas
as torrentes da província não serve para determinar-lhe chuvas.”
Também ninguém ousa mais sustentar, que os célebres
açudes, a não serem verdadeiros mares d’água doce, com 135
palmos de profundidade, poderão resistir a uma seca extraordinária de três anos.
Todos estão hoje de acordo em que, com os tais açudes,
estaria muito longe das regras do bom senso, quem quisesse
irrigar milhões e milhões de léguas quadradas de campos de
pastagens e de agricultura de qualquer espécie, nos tempos das
assoladoras secas de dois e três anos.
Ninguém, a não ser algum refratário aos mais rudimentares
princípios da ciência e da boa razão acredita que não havendo
chuvas, possa fazer-se plantação alguma de cereais, à margem
desses açudes, sem que completamente aborte sob a ação irresistível do sol abrasador, durante as secas de vinte e mais meses.
Os exemplos da Índia Inglesa e das margens do nosso próprio
Rio São Francisco fazem calar a esses refratários, a esses cabeçudos.
Apesar de tudo isto, porém, ainda podem que se mandem
construir açudes!
Sabem para que fim? Ei-lo, nas mesmas palavras do exm.º
conselheiro de Beaurepaire Rohan, refetindo-se ao que dissemos
em um dos nossos artigos insertos no Globo: “Afirma o incógnito escritor, que nas estações das chuvas regulares, bem como nas
extraordinárias, a açudagem de todos os rios e torrentes só servi148
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rá para produzir medonhas inundações. É justamente o contrário
disto que tem de acontecer. Por meio de um sistema de represas
nos leitos torrenciais tornam-se impossíveis as inundações.”
Quais os princípios da ciência do engenheiro em que s.
exa. se funda para esta sua asseveração, ignoramos completamente, e por mais tratos que demos à mente, é-nos impossível
compreender um sistema qualquer de paredes levantadas através
de um rio que, em lugar de produzir inundações, pelos obstáculos por elas apresentados ao livre curso das águas, possa evitálas!
Isto, em outras palavras, quer dizer: as inundações de um
rio são prevenidas obstruindo-o!
A regra é demasiado estranha, e estamos certos que o muito ilustrado sr. conselheiro, refletindo maduramente na matéria,
não lhe prestará mais o seu alto apoio profissional.
A frase – pôr diques a uma torrente – compreende-se, e
tem uma significação cientifica neste sentido – obstar por meios
artificiais que a torrente, saindo de seu leito, inunde os terrenos
adjacentes às suas margens, construindo-se nelas para isto diques, cais e outras obras de arte, todas tendentes a conter as
águas no seu álveo e dirigi-las de modo o mais seguro e livre no
seu curso.
Eriçar, porém, os leitos dos rios de enormes paredes, de
margem a margem, para fazer açudes, impedindo, assim, evidentemente, o livre curso de suas águas, e dizer que “é justamente por este meio que evitam-se as inundações” é coisa que
não se compreende nem se pode compreender; a ciência não
ensina, nem pode ensinar, porque ela nunca vai contra as leis da
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natureza, e de fato é ir contra elas querer que um rio não se desvie do seu curso, não cause inundações, atravessando-lhe o leito
com inúmeras barragens, que impedem-lhe o livre movimento
das águas.
Se fosse exata semelhante teoria que, pela primeira vez e
com espanto, vimos proclamada pelo digno sr. dr. André Rebouças, e sustentada com aplauso pelo sr. conselheiro Henrique
Beaurepaire Rohan, deveríamos concluir que muito arredios da
ciência andam os engenheiros franceses e italianos, que ainda
não se lembraram de obstar às inundações do Rhodano e do Pó,
atravessando-lhes os leitos com enormes paredes, formando
sucessivas barragens. Não menos atrasados na arte estariam todos os outros engenheiros europeus e americanos, que ainda não
tiveram a sem-cerimônia de obstruir os rios de seus respectivos
países, com o fim de obstarem às inundações a que estão sujeitas.
Acreditem o governo imperial, o público e com especialidade os cearenses que, se por fatalidade, forem os projetos dos
srs. dr. André Rebouças e conselheiro de Beaurepaire Rohan
executados a respeito da açudagem dos rios da Província do
Ceará, as inundações serão horrorosas, e sofrerão os cearenses
infinitamente mais com elas, por que serão anuais, do que com
as grandes secas, que só se repetem depois de longos períodos,
que precisam, devem e podem ser conhecidos.
Se o governo imperial quer deveras fazer alguma coisa
útil, de verdadeiramente eficaz, para a infeliz Província do Ceará; se, com efeito, deseja neutralizar as conseqüências das infalíveis secas extraordinárias, que são realmente hediondas, deixe150
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se pelo amor de Deus, de açudes, de fontes artesianas, de canalização derivada do Rio São Francisco, de arborização com árvore
da chuva e outros que tais, que de nada servem, e não podem
servir, na frase admitida, senão para inglês ver, mas nas quais
não acredita, e delas ri-se.
Mande cortar a província de estradas de ferro, tanto quanto
o permitirem os cofres gerais, mande construir de trinta em trinta quilômetros, em todas as estradas ordinárias que ligam a capital da província aos centros populosos dos sertões, grandes cisternas, como perfeitamente lembrou o sr. conselheiro Capanema; mande melhorar os portos de mar, de modo que os navios
possam ter seguro ancoradouro, prestem-se a fácil desembarque
e não se testemunhe o vergonhoso espetáculo de desembarcarse, até no porto da Cidade de Fortaleza, em jangada, como faziam os aborígenes.
Faça isto, e os cearenses não terão, e nem poderão ter mais
razão de queixa.
Veja o governo imperial como se trata destas coisas na Inglaterra.
Na carta de 01 de novembro publicada no Jornal do Comércio, de 25 do dito mês, o seu correspondente de Londres,
referindo-se à grande seca e fome na Índia diz: “Esta fome deu
lugar, ou antes, maior incremento a uma controvérsia importante, quanto ao melhor meio de promover a prosperidade agrícola
da Índia. Por canais, por açudes, pela irrigação canalizada, dizem uns; levando, afirmam outros, estradas de ferros aos distritos sujeitos à seca. Os canais, alegam estes, são de custo indefi151
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nido, e de utilidade incerta, ao passo que vias férreas podem ser
mais pronta e comodamente construídas.”
“O fornecimento d’água, sustentam aqueles, é o único recurso certo e seguro. Com as vias férreas, dizem os advogados
destas, pode-se diminuir a população superabundante de um
distrito flagelado, levar ali com rapidez o alimento quando necessário, e introduzir com mais facilidade melhoramentos na
agricultura.”
“Parece certo que importantes somas têm sido gastas improdutivamente em algumas partes da Índia, aumentando os
açudes e a distribuição d’água, ao passo que as estradas de ferro
nunca deixaram de aumentar a prosperidade. Assim não é de
estranhar, que o governo pareça inclinar-se de preferência para
as vias férreas.”
Construam-se, pois, como temos sempre dito, as estradas
de ferro, façam-se as grandes cisternas e melhorem-se os portos
da província.
Nos tempos calamitosos será fácil e pronto o socorro: a
população superabundante dos sertões não verá, como agora,
cortadas as suas comunicações com as serras e o litoral, onde se
abastecerá do necessário à vida por meio do trabalho, ou emigrará.
Nos tempos de fertilidade a província terá ganho tanto em
todos os ramos da indústria humana, que por si mesma e pela
sua população inteligente, ativa e laboriosa procurará precaverse com os mais adequados meios, para combater calamidades
futuras.
152

www.colecaomossoroense.org.br
Mas para que a ciência guie todas essas coisas, para que os
socorros, quando necessários, cheguem oportunamente, para que
o governo possa prevenir-se, e a população precaver-se, é necessário, é imprescindível, que se estude o fenômeno atmosférico,
em todas as leis que o regem, e conheçam-se os períodos em que
ele reaparece.
Se nos Estados Unidos podem os encarregados oficiais dos
observatórios meteorológicos dizer com antecedência aos agricultores de seu país, com grande vantagem para eles, quais os
fenômenos atmosféricos, que devem predominar em tais e tais
meses do ano, como se vê no Annual Report of the Chief Signal
Office, sem que nenhum norte-americano tenha a descaída de
chamar tal fato um milagre.
Sena Índia Inglesa, o sr. Blanford pode, pelo estudo das
leis meteorológicas, predizer as estações pluviosas, bem como
as grandes secas, dando com isto ensejo ao governo inglês de
prevenir-se em tempo com os socorros necessários às populações flageladas.
Não há razão alguma para supor-se que as mesmas leis,
sendo estudadas entre nós com o devido critério, para nada sirvam sob o ponto de vista prático. Pelo contrario, deve crer-se
que, como nesses países, apresentem os mesmos úteis resultados.
Não é de pensar que a meteorologia seja julgada inútil pelo
governo imperial, quando sustenta um completo observatório
meteorológico no Rio de Janeiro. Se até agora não tem ele prestado os serviços, que pode e deve prestar, a culpa não é de quem
o dirige, porém, do governo, por não o ter ligado a outros de
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igual natureza, na costa e no interior do Brasil, que ministrem as
informações necessárias ao diretor, e o induzam ao estabelecimento das leis atmosféricas, que regulam nesta vasta região.
Sem dúvida, não é para ter-se o pueril de ler nos jornais do
dia, o grau de calor, de umidade, de pressão atmosférica, da força dos ventos e da sua direção que existe o observatório meteorológico do Castelo.
É para ser o centro de estudos sérios da meteorologia brasílica que foi criado, e para isto são indispensáveis muitos outros
da mesma espécie onde se executem idênticos estudos.
Estabeleça-os o governo imperial, e creia que com isto
prestará um grande serviço à ciência, ao seu país, e completará
as medidas, que temos aconselhado para neutralizar os horrorosos efeitos das secas nas províncias do Norte, com especialidade
no Ceará.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1877
Viriato de Medeiros
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Considerações Gerais Sobre as Províncias do
Ceará e Rio Grande do Norte
Alípio Luiz Pereira da Silva
Tipografia União
Rio de Janeiro, 1885
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Já ninguém no Brasil deve ignorar que uma crise financeira e social abala profundamente as bases fundamentais da nossa
industria agrícola, pastoril e manufatora.
Já ninguém duvida da existência do abismo a cuja borda
nos achamos, pelos efeitos perniciosos de uma política que só
mira o interesse particular e o dos partidos, quando não o de
simples grupos, esquecendo o interesse geral, o direito do povo,
e, portanto, o progresso da nação.
É este o erro fatal de onde nasce todo o mal, causa da decadência moral que se vai notando no império.
O que não sofre, porém, duvida é que cada província tem
o seu futuro garantido por uma industria que carece ser desenvolvida, ainda quando aparentemente se manifesta antagonismo
entre algumas províncias, antagonismo que em realidade não
existirá, mas antes uma verdadeira compensação, se conseguir a
maior facilidade de permuta de gêneros e de objetos manufaturados, e a conseqüente barateza nos preços pela taxa, aliás diminuta, com que forem sobrecarregados certos produtos naturais e
industriais que nos vêm do estrangeiro, só por falta de iniciativa
e de trabalho nacional, e de bem entendida proteção para este
dos poderes públicos.
Por estas razões, a Província do Rio Grande do Norte e outras têm sido vitimadas, e não conseguiram sacudir a apatia em
que têm jazido, por falta de impulso que desenvolva suas indústrias naturais.
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É tempo de fazer com que desapareça semelhante estado
de coisas. É tempo de incitar aqueles que sofrem, a articularem
suas queixas ao país; e se o direito não prevalecer, se a justiça
não tiver força, então estará tudo perdido e surgirá talvez a época das reações, ainda que irrefletidas, de que a história nos dá
mais de um exemplo, motivadas pela prepotência de mandões
que sem patriotismo nem consciência ousaram calcar aos pés a
soberania de um povo, usurpando-lhe os direitos.
A província do Rio Grande do Norte está infelizmente na
triste condição das que precisam ser auxiliadas. Uma das martirizadas pela seca, como nos mostra a história; uma das que viram morrer mais de oitenta mil de seus habitantes no período do
último flagelo que assolou nos anos de 1877 a 1879, e do qual
foi também vitima em maior escala a Província do Ceará, não
pôde ela ainda, por mais esforço que tenha empregado, conseguir do parlamento brasileiro auxilio para o desenvolvimento
das únicas industrias que a salvarão: a do sal e a de tecidos.
Fizeram-lhe concessão de uma ferrovia, que pesará eternamente sobre o Estado, sem, entretanto, prestar utilidade à província nem ao país, a menos que não se desenvolvam ali as referidas indústrias.
Agora, que se teme o aparecimento de novas calamidades,
que a devastarão como outrora, e para evitar que elas continuem
a pesar sobre as finanças do Estado, como por mais de uma vez
tem sucedido, é esta, sem dúvida, a ocasião mais própria para
que o parlamento trate deste assunto, da mais alta importância e
digno de ser estudado, já por entender com o interesse geral e
particular do país, já por depender dele a felicidade de um povo
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que se acha condenado a morrer de fome, se mão caritativa o
não salvar.
Quando observamos o universo e lançamos as vistas para
os cantos mais recônditos de cada país, nos maravilhamos do
modo porque o Criador fez a partilha dos bens naturais, tão diversos entre si, dando a uns o frio intenso, a outros o calor abrasador; aqui o solo apropriado à cultura da cana, do café e do
arroz; ali a do trigo e da vinha; acolá a do algodão; em um ponto
o terreno próprio para a criação; mais adiante as salinas; em certa região a facilidade do preparo das carnes e dos peixes em
conserva; em outra a do estabelecimento das manufaturas.
O que não se pode ver, porém, é tudo isto reunido em um
só ponto.
A esta diversidade de distribuição harmônica da natureza
está ligada, é certo, uma ordem geral a que se subordinam todos
os países cultos, estabelecendo leis que garantam os direitos e o
bem-estar dos povos e o desenvolvimento dos elementos de sua
prosperidade, segundo as propensões, o clima e o meio, enfim,
em que esses povos vivem.
O Brasil não está fora dessa fora dessa ordem. Constituído,
como os demais, se tem observado mais ou menos aquele principio, promulgando leis que garantam o desenvolvimento da
agricultura e das indústrias manufatora e pastoril nas diversas
províncias, resta, entretanto, ainda muito por fazer. Esqueceu-se
principalmente da Província do Rio Grande do Norte() sempre
() Um dos mais simples benefícios seria o melhoramento do porto da capital. Para
que constitua ele um dos primeiros do Norte, basta arrebentar a ponta de uma pedra
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infeliz e abandonada por todos os governos, apesar de dotada de
uma natureza produtora em sal, sem rival no universo.
Interesses mal entendidos de três ou quatro províncias têm
deixado no esquecimento aquela que, entretanto, como suas irmãs, tem também jus à atenção do governo; e é assim que se
favorece a entrada do sal estrangeiro, livre de direito, tornandose o governo protecionista dele em vez do nacional, sob o pretexto de ser um gênero de primeira necessidade.
Deste modo, não só mata-se o desenvolvimento industrial,
como também se continua a defraudar o país, que desde a sua
independência tem estado privado de uma grande renda que terlhe-ia sido de muita utilidade.
Não é só isso. Do estrangeiro importam-se anualmente
cerca de três a quatro mil contos de réis em sal, que poderiam
ficar no país, e beneficiariam não só a província que mais o produz, mas ainda a do Rio Grande do Sul, que é o mercado de carne e de cereais da do Rio Grande do Norte.
Convém, portanto, que se desperte o patriotismo brasileiro;
convém que se atenda a que a província, de que me ocupo, merece especial proteção, pondo-se de parte um sistema oposto ao
bem geral da nação, que tende a satisfazer interesses de uma ou
outra província, mas concorre, sem a menor dúvida, para prejuízos recíprocos, que enfraquecem a cultura de umas e extinguem

que existe na barra: o que permitiria entrada franca aos grandes vapores que ora ficam
fora, com grande perigo para os passageiros que tentam desembarcar, tendo até já
havido mortes. Este melhoramento não custaria 200:000$000.
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as indústrias de outras, revertendo somente o benefício para os
mercados estrangeiros exportadores.
O próprio estrangeiro industrial que busca o Brasil para
nele estabelecer-se, não pode concordar, por certo, com este
sistema. A liberdade que atrofia o desenvolvimento da nação
brasileira lhe deve ser repugnante. E se o governo não se esforça
por auxiliar a indústria nacional, tarde ou nunca o Brasil poderá
competir com aqueles mercados que contam séculos de existência!
E a prova está na corrente interrompível de imigração européia para as repúblicas do Prata.
A Província do Rio Grande do Norte pode fabricar sal, em
qualidade e quantidade tais que satisfaçam os mercados consumidores mais exigentes, não só do Brasil e estados americanos,
como de toda a Europa.
A natureza, sempre providencial no estabelecimento de suas leis, ao lado dos cataclismos que de um em cem anos, e em
outros períodos menores, devem visitar não só aquela província,
como a do Ceará, e da escassez tão freqüente de seus invernos,
dotou-as, entretanto, com uma fonte de riqueza que causa admiração aos visitantes europeus que a elas aportam: o sal.
Sim, deu ao Rio Grande do Norte trinta léguas de terras
produtoras de sal, para que, durante as secas e a escassez dos
invernos, pudessem seus habitantes tirar desse produto sua subsistência, o bem estar de seus filhos, a grandeza futura da província e boa parte de renda para a nação. E se até hoje isto ainda
não se pode realizar, só se deve atribuir à falta de patriotismo
dos governos e dos representantes do povo.
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Quando, porém, tivermos um governo patriótico que pense
em cumprir seriamente seus deveres, pondo de parte interesses
estranhos ao país; quando os eleitos d povo compreenderem que,
se isolados representam um distrito, reunidos formulam um só
corpo, que é a representação nacional, quando um e outros encararem e avaliarem a dignidade de que se acham revestidos;
quando não se colocaram na contingência de satisfazerem pedidos caprichosos de uma ou outra influência política de seus municípios, que nem sempre têm consciência do que pedem; quando, enfim, levantarem aquela indústria tão decaída, verá então o
país como se tem concorrido para a destruição de um povo cheio
de elementos tão poderosos de vidas, e se tem privado ao mesmo tempo o desenvolvimento desta nação!
Um imposto de dez réis, lançado sobre cada litro de sal estrangeiro que entrasse nos nossos portos, seria suficiente para
que o fabricado naquela província e na do Ceará, e em menor
escala nas do Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, pudesse competir com aquele; e,
por este meio, em poucos anos, as províncias do Ceará e do Rio
Grande do Norte, poderiam ter lisonjeira prosperidade, igual
pelo menos a das suas irmãs que gozam dos efeitos de chuvas
regulares e da proteção do governo.
Deste modo, as secas, que fazem parte do programa natural das duas províncias, passariam a ser, em vez de terror para o
comércio, de descalabro para o tesouro e de devastação para
seus habitantes, um ponto de apoio e um bem que lhes daria
mais vida, e desenvolvimento à nação, pela proteção que trariam
à providencial indústria salina.
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Em futuro não remoto será isto uma realidade, sem a menor dúvida. E quem ousar negar esta verdade, será capaz de
afirmar que os elementos de vida, que desenvolvem a grande
lavoura do Sul, são os mesmos que fazem coalhar o sal e concorrem para as grandes calamidades do Norte.
É para lamentar que o governo não tenha ainda pensado
em resolver o grande problema das secas com o auxílio de uma
taxa lanaçada sobre o sal estrangeiro que entra no Brasil, procurando, entretanto, sua solução em prestação de socorros públicos, em estradas de ferro, melhoramento de portos e construção
de açudes!
É um engano manifesto este com que o governo procura
iludir a si próprio, querendo convencer-se da possibilidade de
tornar o Ceará uma província agrícola por meio de grandes açudes de irrigação, sob o fundamento de desenvolver ao mesmo
tempo a uberdade do solo, dando assim nos períodos calamitosos das secas elementos de vida à província. A decepção não se
fará esperar, estamos intimamente convencidos.
Que fatalidade persegue aquela província! Tentar fazê-la
uma região agrícola! Como? Com os elementos indicados? Não!
Seria loucura.
A sabedoria humana debalde tentaria corrigir a grande
obra do Criador, transformando aquela atmosfera de ativa seca
que é, em calma e úmida, com os processos que se pretendem
por em prática!!!
Eles, como se me afiguram, são outros, e os apontarei no
correr deste despretensioso trabalho.
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Envidai esforços para converter a Baía do Rio de Janeiro
em terreno seco e salino, próprio de uma indústria séria de sal.
Se tal conseguirdes, direi então que as províncias do Ceará e Rio
Grande do Norte farão um dia, por meio da indústria agrícola, a
felicidade do Brasil.
Porém permita-se-me perguntar: que deveríamos dizer se
se tentasse o desenvolvimento da indústria salina em lugares
como as serras da Mantiqueira, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo?
Que futuro poderia ter a nação em que isto se desse?
É claro que absolutamente nenhum.
Eis justamente o que acontecerá às províncias do Rio
Grande do Norte e do Ceará, se se levar a efeito o que se pretende fazer para resolver o problema das secas e modificar os seus
rigores.
Deve realizar-se em 1891 a nona época das grandes secas
que têm havido no Norte do Brasil, segundo as tradições correntes, pelo menos na Província do Ceará.
No século XVII, três períodos de secas terríveis assolaram
o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, nos anos de 1625, 1677
e 1691. No século XVIII, em 1725, 1777 e 1791. No século
XIX, em 1825, 1877, restando agora ver-se a realização da nona
seca, que deverá dar-se em 1891, época esta que todos, com
justa razão, julgam fatal por marcar o centenário da de 1791.
Diante desses precedentes não é justo expor-se, mais uma
vez, um povo à morte, como involuntariamente se praticou no
período da última seca, cuja sucessão de fatos causaria a mais
profunda indignação se fossem descritos.
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Não é de justiça que o governo, animado por elementos
extraídos de cálculos infundados e de nenhuma vantagem em
tempos calamitosos, tente fazer experiências em seres humanos!
Não é justo, direi ainda, que o governo se guie por homens pouco experientes e com falta de conhecimento das duas províncias,
principalmente em assunto de tanta importância. Outro fosse ele,
teria ido pessoalmente presenciar os acontecimentos lamentáveis
de 1877 a 1879, a fim de poder, por si próprio, julgar da sua
gravidade. E foi justamente por assim não se ter praticado que se
deixou morrer aquele povo, que tão facilmente seria salvo da
calamidade, podendo retirar-se para o Sul e para o Norte. Porém
não! Ligou-se, como ainda hoje se observa, pouca importância
àquele fenômeno, profundamente sério. O parlamento, que deveria ter-se ocupado seriamente com ele esqueceu-se completamente desse dever, para ocupar-se de questões de caráter político e de pretensões particulares!!
A emigração, que a principio era facilitada, ficou pouco
depois tolhida oficialmente, dificultando-se a concessão de passagens gratuitas. Aqueles que, cuidadosamente dela se ocupavam, tiveram contra si opiniões de algumas pessoas que entendiam que não se devia despovoar a província! Essas opiniões
encontraram apoio no governo; mas, a triste verdade é que tudo
isto não passava de pretextos levantados pelos interessados na
distribuição dos socorros públicos.
Mas, que fazer? Neste país só merece crédito o homem
que é conduzido por um móvel político; fora disto é um desconhecido que passa sem que se apercebam de seus trabalhos, ali164
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ás, feitos em boa fé, e às vezes originados de acurados estudos,
longa prática e força de patriotismo.
“Morrer é de todos os tempos”. Era esta a máxima dos sábios da seca.
“Salvar a província não é para nós” – acrescentavam eles –
“deixemos que outros se encarreguem dessa obra; cuidemos dos
nossos; nada de celebridades.”
E foi esta a celebridade que eles alcançaram.
De quanta inspiração não eram dotados aqueles a quem foram confiados os destinos do Ceará desde 1877 até 1879, deixando morrer ao abandono uma enorme massa de povo, pouco
importando isto, contanto que não abandonassem a província!
Fez-se ainda mais.
O governo principiou então, por um lado, a negar passagem àqueles que ainda procuravam a possível salvação em sua
retirada; e por outro lado, a facilitar a volta, quando a província
ainda se achava na mesma desordem e cheia de males, aos que
pouco antes se tinham retirado.
Isto se tornou ainda mais sério. Chegou a ponto de escarnecer publicamente daqueles que se decidiam a abandonar a sua
terra; davam-lhes o epíteto de preguiçosos, indolentes e desordeiros para que ninguém os protegesse e chamasse a trabalho.
Não se via uma emigração em ordem, nem localidade onde os
retirantes se estabelecessem e encontrassem o necessário agasalho e trabalho. Nas províncias do Espírito Santo e do Amazonas
e em algumas outras para onde muitos seguiram, eram os pobres
retirantes como que abandonados, entregues a si próprios, sem
terem quem os encaminhasse, servindo esses desgraçados até de
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pasto ao escárnio público. Poucos no Sul admitiam um cearense
à sua porta pedindo trabalho. É certo que este fato não causará
estranheza, quando se souber que o próprio governo, por sua
vez, não permitia que se fundasse uma colônia regular de cearenses, como pretendeu o autor destas linhas, e consta não só da
noticia que vai abaixo transcrita, dada a 23 de novembro de
1879, no jornal Cearense, que se publica na capital do Ceará,
mas também de uma repetição documentada, existente na Secretaria da Agricultura, a qual, apesar dos esforços empregados,
não foi despachada, sob o fundamento de não haver para a despesa verba no orçamento, quando, entretanto, sob o pretexto de
minorarem-se os efeitos da seca, se despendiam inutilmente somas fabulosas.
“O Ceará no Sul. O sr. Alípio Luiz Pereira da Silva, nosso
comprovinciano, projeta estabelecer sob a denominação da epigrafe acima, uma colônia agrícola na Província do Espírito Santo, composta exclusivamente de famílias cearenses”.
“O intuito primordial do sr. Apílio é provar, à luz plena,
com a lógica irresistível dos fatos, que o enérgico e possante
braço cearense só se prostra indolente quando exausto ou inane
por qualquer astenia, que o prive de sua seiva vivificadora e
fecundante.”
“O projeto é digno de aplausos animadores; e, pelo que
nos informam pessoas de todo o critério, auguramos à projetada
empresa o mais lisonjeiro êxito, por ser o mesmo sr. Alípio dotado de um espírito ativo, infatigável e empreendedor, próprio
de verdadeiro yankee.”
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“Parabéns ao sr. Alípio que pretende prestar tão relevante e
eloqüente servido a esta tão deslocada e tão injustamente caluniada província.”
“Segundo nos consta, as bases do contrato já se acham estabelecidas, faltando somentefirmá-lo com as solenidades do
estilo.”
“Para esse fim já seguiu o sr. Alípio para o Rio de Janeiro
no último vapor.”
“Aguardamos esperançosos a proficuidade dos resultados”.
Devo dizer que um de meus intuitos na organização dessa
empresa, era sobretudo provar a aptidão do cearense para o trabalho, a fim de desfazer a falsa opinião contrária que então se
levantava.
Nada consegui, é verdade; mas o tempo, o mestre dos mestres, veio desmentir a falsa crença da imprestabilidade do braço
cearense; e, em lugar de descrédito, viu-se justamente o contrário. Os filhos dessa província são considerados no Sul, segundo
a opinião dos representantes da nação, os exm.º. srs. Barão de
Leopoldina e comendador Manoel José Soares, bem como de
muitos outros cidadãos, como morigerados e trabalhadores de
primeira ordem, e no extremo Norte, como exploradores audazes e infatigáveis.
Deve ficar bem assinalado que as províncias do Ceará e
Rio Grande do Norte nunca serão agrícolas, e que, além das secas, que jamais poderão ser debeladas, existem outros males,
que perseguem nelas a agricultura, e cabe o governo estudá-los.
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Cumpre, portanto, desenvolver essas províncias com os
elementos produtivos de que dispõe a sua natureza e não com os
que lhe são contrários.
Assim, no sal, nas fábricas de tecidos e em outras manufaturas, que não dependam das chuvas e não sofram com aqueles
males, é que está unicamente a vida real e o futuro lisonjeiro das
duas províncias. Tudo quanto, fora disso, se procurar fazer como
motor para o seu desenvolvimento presente no futuro, será inútil; seria o mesmo que pretender descobrir no sol trevas, e nas
trevas sol.
Como e de que meios lançaria mão o governo para modificar a atmosfera úmida e fria do Sul?
As naturezas não se mudam, encaminham-se, aproveitando-se pela ciência os seus produtos.
As províncias do Ceará e Rio Grande do Norte têm o direto de perguntar: “Como e por que meios pretendem mudar os
fenômenos da nossa natureza toda diversa das demais províncias
do Brasil?”. “Com grandes açudes que são contrários à nossa
salubridade e que de nada servem em tempos secos?” “Com
estradas de ferro que consomem grandes capitais e que nenhum
produto de nossa lavoura conduzem em tempos calamitosos?”
“Com a construção de um porto que esperará o produto para
visar o lucro, oferecendo apenas alguma comodidade?” “Com os
socorros públicos, cuja experiência já tem demonstrado só servirem para corromper e desmoralizar tudo?”
Todos estes elementos são improdutivos quando não encontram base para o seu desenvolvimento. É necessário que o
governo tome este assunto em alta consideração. É mister estu168
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dar com verdadeira caridade, enquanto é tempo, os meios de não
abater ainda mais a população dessas duas províncias, a qual
com verdadeira heroicidade luta com a agricultura que é contrária à natureza do solo, por causas diversas, que serão demonstradas, e será por assim dizer entregue ao mísero destino a que a
forçam as calamidades naturais, além da falta de patriotismo e
de esforço dos que por sua posição social poderiam elevá-la e
enriquecê-la.
É necessário, direi ainda, que o governo decrete o direito
de que se acham privadas as duas províncias, desenvolvendo a
sua indústria nativa, que é o sal, e deixando ao mesmo tempo de
continuar a atender neste particvular aos infundados protestos de
outras províncias, sobre os quais tem pesado a sorte daquelas.
Elas tudo poderão ser, menos agrícolas; portanto, cumpre
não esquecer isto e tratar seriamente do seu desenvolvimento
industrial.

II
A cana-de-açúcar dá-se perfeitamente nos terrenos baixos
e úmidos, mas nas províncias do Ceará e Rio Grande do Norte,
além de existirem poucos destes terrenos, são eles sujeitos a
freqüentes inundações dos rios.
Quinze dias de chuvas torrenciais são suficientes para que
fiquem completamente alagados, dando aos agricultores enormes prejuízos, por isso que com as cheias perdem dois terços,
senão toda a colheita.
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Esse fato pode-se observar no Ceará-Mirim e em todo o litoral do Rio Grande do Norte, assim como no Cumbe, Beirada,
Córrego do Retiro, Missão Velha, Crato, Jardim, Baturité, Mecejana, Aquiraz, e nos demais lugares dos tabuleiros do Ceará,
onde se perdem os canaviais, por permanecerem às vezes completamente cobertos pela água um, dois e mais meses em certos
lugares, e outras vezes por transformar-se o terreno em um brejo, que, sem cobrir o canavial, conserva-o alagado.
Em outras épocas, sem que haja seca nem tão pouco cheias, dá-se também a falta de colheitas. Explica-se este fato pelas
chuvas finas que caem, sem contudo darem a umidade necessária para o desenvolvimento da cana, a qual por esse motivo frecha ainda quando muito pequena, e não deixa resultado algum
para o lavrador.
Os agricultores de cana das duas províncias nada puderam
fazer pelas causas indicadas. Se, porém, muitos poucos alcançaram resultados regular no decorrer da seca, colhendo e vendendo
toros de canas plantadas em brejos, foi isso devido a ficarem
estes dessecados pela falta de chuvas ou mesmo por terem sido
estas passageiras, porquanto, existia ali mais ou menos alguma
umidade.
Cumpre observar que durante as secas, algumas chuvas
fracas e algumas vezes até torrenciais apareciam dando lugar a
supor-se que estava terminado o flagelo.
A cana produziria em qualquer localidade, pelo menos na
Província do Ceará, se houvesse umidade, e daria muito resultado à agricultura, se pudesse ser plantada em lugares elevados,
livres de cheias.
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Seria necessário para isso a elevação das águas àqueles lugares, com auxilio de bombas de alta pressão, e não por meio de
açudes nas baixadas, de cuja construção se trata, porque ficarão
as plantações sujeitas às inundações.
Mas firmada a convicção de que a Província do Ceará é,
por sua natureza, completamente seca, pelos numerosos fatos
que se observam, quer com relação ao seu sistema hidrográfico,
quer com relação aos ventos ali dominantes, o problema só se
resolverá quando o Rio São Francisco desaguar no leito do Jaguaribe.
O algodão é outro produto agrícola que se dá bem nas províncias do Ceará e Rio Grande do Norte, pela resistência que o
algodoeiro oferece às ligeiras inundações e à escassez dos invernos; é, porém, constantemente assolado por diversos males a que
está exposta a sua florescência, resultando daí que as colheitas
nas duas províncias dão todos os anos metade ou menos ainda
que se planta. Entre os males a que aludo, sobressaem a lagarta,
o mosquito, a espuma, o cascudo, a seca da maçã, a lêndea, sem
contar com os veranicos que impedem o desenvolvimento da
planta e o aparecimento da flor para a formação do casulo, triplicando para o lavrador as despesas com as limpas pelo crescimento do mato, etc.
Se há, como se vê, alguma exportação de algodão e de
açúcar nas duas províncias é isto devido ao grande número de
braços que se dedicam à lavoura, embora haja a certeza de pouco se colher pelas causas apontadas. Cumpre, entretanto, assinalar que os lavradores nunca desanimam, antes conservam a esperança de boa colheita. Deste modo prosseguem sempre de derro171
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ta em derrota, até que chegam ao estado de pobreza a que se
vêem reduzidos mais ou menos todos os agricultores nessas províncias, onde, portanto, a agricultura bem pode ser considerada
uma miragem.
Temos tratado até aqui do algodão em tempo chuvoso;
passamos agora à apreciação dos males que afetam esta planta
na estação seca, depois das inundações dos rios.
Como se sabe, chamam-se terrenos de vazantes os que haviam sido alagados com as cheias, e ficam novamente a descoberto com a retirada das águas.
Pois bem, as plantações feitas nesses terrenos de junho em
diante, também se perdem pela metade, além dos males indicados, por outros, entre os quais a rosca() que corta a haste do
algodoeiro quando está em seu começo, razão porque se diz que
“quem planta antes de agosto tem desgosto”, e é uma verdade,
porque deste mês em diante as pragas, não sei se pelas ventanias
ou outra qualquer causa, atacam menos a lavoura.
Mas, de muito pouco servira fazerem-se novas plantações
do mês de agosto em diante, pelo fato de haver alguma umidade
em um ou outro ponto baixo nos leitos dos rios; porque tais rios,
em dezembro ou janeiro, épocas, em que começa a colheita, são
também sujeitos a pequenas inundações em conseqüência de
uma outra chuva torrencial destacada, que cai antes mesmo da
entrada do inverno.
O algodão daria, entretanto, magníficos resultados à província, ainda quando sua plantação tivesse lugar de agosto em
() Espécie de lagarta que abunda nos lugares úmidos.
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diante, e a colheita ficaria isenta daqueles males até janeiro, se
fosse possível plantá-lo em lugares elevados e umedecidos com
o auxilio das bombas de que falei quando me ocupei com o
plantio da cana.
Todas as plantações nas margens dos rios, depois dos alagamentos, estão sujeitas a perdas totais no seguinte ano, por
causa de novas inundações, salvo em um outro ano em que isto
não se dá, o que é muito raro.
Nesses anos ainda os pobres poderão tirar algum resultado
caso não apareçam outros males, assim mesmo com uma redução de dez, vinte ou trinta por cento. É preciso notar que por
mais favorável que seja o ano para aqueles que se dedicam à
cultura do algodão, o maior plantador não chega a apurar um
conto de réis do seu trabalho livre de despesas.
Pelo fato que adiante assinalarei, estão sujeitos ainda os
que plantam, na estação chuvosa à margem dos rios Jaguaribe,
Banabuiú, Riacho do Sangue e outros, a perder no mesmo ano
duas, três ou mais plantações, deixando não só de ver o resultado do seu trabalho, como fazendo constantes despesas com cercados, limpas, etc, que, embora não subam a grande valor, são,
contudo, pesadas para quem não dispõe de recursos.
Muitas vezes, em janeiro, os rios que estavam cheios e debaixo de um sol abrasador, começam a vazar logo depois de ter
inundado as várzeas. Que devem fazer os lavradores? Esperar?
Não. Pode ser um dos invernos de mês, e estão eles perdidos.
Plantar é o que aconselha a boa razão, e é justamente o que fazem. Acontece, porém, muitas vezes que depois de limpas as
plantações e próximas a darem o fruto, sobrevêm de novo as
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chuvas, dão-se novas inundações, e toda a plantação fica perdida. Em abril plantam novamente, em maio vem nova cheia, e
assim sucessivamente às vezes até julho.
Não há, portanto, previsão possível.
É por este motivo que tem acontecido muitas vezes aos lavradores ficarem sem o melão, a melancia e o jerimum, de que
se alimentam na estação em que não chove por deixarem de
plantar com receio de novas enchentes.
Este estado de coisas, pois, é devido à grande irregularidade das chuvas, que ou caem em demasia em alguns lugares, ou
faltam completamente em outros.
Ocasiões há em que caem chuvas tão abundantes em toda a
província, que os rios inundam os campos, conservando-os os
dois e três meses em completa cheia, com a largura de uma, duas e três léguas, interrompendo deste modo o trânsito e o comércio, como sucede com o Jaguaribe e Banabuiú, no Ceará, e o
Assú e outros, no Rio Grande do Norte.
Vêem-se outras vezes começarem as chuvas em fevereiro e
em abril, cessando para só aparecerem no ano seguinte; o que
faz com que as colheitas sejam de pouco valor. Outras vezes
começam em março e param em junho, tendo caído neste período de tempo dez ou doze chuvas com interrupção de um e dois
meses, caindo uma no fim do referido mês de junho, como por
despedida.
Em outros anos chove de maio a junho sem interrupção;
outras vezes de dezembro a julho do ano seguinte, ocasionando
grandes inundações e consideráveis prejuízos à lavoura, habitação, criação, etc.
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A irregularidade das chuvas, enfim, é tal, que chega a ponto de caírem com abundância em certos lugares da província,
quando em outros, distantes duas léguas apenas, conservam-se
secos, obrigando, continuamente, a mudar-se o gado de um para
outro lugar, a fim de evitar a sua morte.
Se as quadras chuvosas das duas províncias são assim, o
que ninguém de certo contestará, compreende-se perfeitamente a
impossibilidade de serem elas consideradas agrícolas, e por conseqüência que este ramo de vida possa constituir o futuro de
seus filhos.
Trataremos agora de outros males que assolam de modo
desabrido a cultura do milho, feijão, mandioca, arroz, melão,
melancia e jerimum, que fazem parte da alimentação dos habitantes do Ceará e Rio Grande do Norte, e bem assim a do fumo.
Vou descrevê-los minuciosamente para que se faça justiça
aos agricultores das duas províncias, tão injustamente caluniados, especialmente os do Ceará. Sirva de admiração aos que
dizem serem eles preguiçosos e indolentes. São verdadeiros homens de trabalho, mártires, da justiça e desconhecimento de seus
direitos. Conheçam as dificuldades com que lutam e como trabalham, tendo quase certeza do nenhum resultado das suas plantações, e então falem conscienciosamente os que tanto praguejam
contra eles.
Firmes em seus princípios, trabalham e trabalham muito,
cumprindo assim um dever a que são levados pela necessidade e
pelo desejo de ter cada um o seu terreno preparado para o plantio ao cair das chuvas; só por exceção se encontrará um ou outro
que não siga este sistema.
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Tratando do milho, cuja colheita na província só tem lugar
uma vez por ano, direi que fica ele exposto aos verões de quinze, trinta e sessenta dias, o que reduz as plantações a 70 e 80%
menos do que se poderia esperar do seu produto. Se isto não se
dá, vem a praga da lagarta que devasta, às vezes, plantações de
modo a nem sequer deixar vestígio delas. Se estas calamidades
não apareceram e o milho está próximo a pendoar, vem o que os
lavradores chamam mel que, atacando o olho da haste da planta,
atrai a mosca, o mosquito e outros pequenos insetos que ali se
desenvolvem, resultando não crescer a planta nem produzir coisa alguma.
Se escapa dos males apontados, aparece o que vulgarmente
chamam galoar (quando a planta está pronta a deitar o pendão)
causado pelas chuvas torrenciais; crescendo então a planta em
demasia sem deitar fruto.
Outras vezes, na ocasião de granarem as espigas, ficam
elas machiadas, por falta de chuvas, do que resulta perder-se
toda a colheita; e, ainda além deste mal, pode aparecer a invasão
dos pássaros, que arrancam as plantas ao nascer, ou estragam as
espigas.
Quanto à mandioca, direi que está sujeita também à lagarta, ao mosquito, aos verões, ao fofamento da raiz, à formiga, ao
brejamento das terras e a outros males, nada deixando também
aos que se ocupam com a sua cultura, não só pelo trabalho e
pelo tempo que leva para dar farinha, como pelo baixo preço,
por que a vendem nos mercados consumidores da província, de
2$000 a 4$000 o alqueire, que equivale a 160 litros. Para efetuarem estas vendas, fazem um trajeto de dez ou vinte léguas em
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animais. Juntem-se a isto 24 meses de trabalho, pelo menos,
desde o dia em que o agricultor começou a brocar o mato para
plantar, até a época do fabrico da farinha, tendo nesse período
feito as cercas, plantando e limpado as plantações cinco e mais
vezes; e tudo nesse período feito sem resultado, porque as despesas com o fabrico absorvem toda a colheita, a ponto de nem
sequer poderem guardar alguma coisa para o próprio sustento; e
ver-se-á então a luta tremenda que em vão eles sustentam com
este gênero de cultura.
Entretanto, quando por acaso chega a farinha a preço elevado, em virtude de sua escassez, os lavradores não podem
aproveitar-se dessa quadra, porque pelas causas aludidas acontece quase sempre faltar esse gênero, nas duas províncias que se
suprem com a que lhes é fornecida pelo Rio Grande do Norte e
Santa Catarina, passando aqueles que não tem recursos a alimentarem-se da carnaúba, donde extraem a farinha do palmito.
A plantação de arroz é tão pequena que quase não vale a
pena tratar dela. Esta lavoura encontra-se em um ou outro ponto
baixo, e só em épocas de abundantes chuvas; nos terrenos alagadiços plantam e colhem também alguma coisa.
O feijão pouco produz, por causa da invasão da lagarta, do
tamanjoá e da falta de chuvas na quadra de vingar a flor.
Do mesmo modo, o fumo, que é plantado nos lugares frescos e sujeitos a inundações pelas enchentes dos rios, também é
muito perseguido pelos insetos apontados, pouco resultado deixando ao agricultor.
Temos ainda o café, que no Norte só é cultivado e colhido
em Baturité, pouco produzido pela falta de chuvas nos meses de
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novembro e dezembro para conservação da flor; daí resulta que
a maior exportação que a província tem feito desde 1862 até
hoje, atingiu unicamente em um ano a 35 mil sacas ou duas terças partes da carga de um dos grandes vapores americanos que
freqüentam o porto. Parte é consumida na própria província, que
também o recebe de fora muitas vezes.
A prova mais convincente do pouco ou nenhum resultado
da cultura do café, é que os agricultores são mais ou menos pobres e acham-se endividados.
O Município de Baturité é um dos mais belos e de melhor
clima do Brasil; aí se encontram correntes de água doce, que
fazem a frescura da serra, notando-se que as águas que correm
para o nascente, são potáveis e as que correm para o poente não
o são.
Uma fábrica de tecidos nessa localidade seria, portanto, de
grande vantagem.
Os agricultores do Ceará e do Rio Grande do Norte achamse ainda empenhados em um verdadeiro jogo de azar, pela incerteza que têm da localidade em que devam fazer suas plantações,
se nos lugares altos ou nos baixos.
Os lugares elevados apresentam o grande inconveniente da
falta de chuvas regulares; os lugares baixos estão sujeitos a
inundações dos rios, córregos, riachos e ao brejamento das terras.
Este ainda é um dos grandes males das duas províncias. A
dúvida de plantarem nas localidades altas ou baixas é desesperadora; ou numa ou noutra hipótese arriscam-se a tudo perder,
como passo a demonstrar.
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Se as plantações se fazem nas localidades onde não alcançam as inundações, vem o ano escasso de chuvas e perdem quase tudo, lucrando alguma coisa os que plantaram em terras baixas e nas várzeas; se, porém, aparecem quinze ou vinte dias de
chuvas torrenciais, ficam as várzeas inundadas pelas águas
transbordadas dos rios e brejadas pelas chuvas, lucrando, neste
caso, os que plantaram nas localidades altas ou nas fraldas das
terras, se, porventura, não aparecem alguns dos outros males já
apontados, o que é caso raro.
Em certos tempos, enquanto os lavradores esperam as
chuvas, o alimento de que fazem uso é o peixe, o melão, o jerimum e a melancia que aparecem depois das inundações, e são
vendidos nos mercados da província. Sucede, porém, às vezes,
que há escassez destes frutos, em conseqüência de ordem diversa de males que os destrói; e assim a população fica exposta à
fome até a chegada dos produtos da quadra invernosa.
Descrita como está, ainda que sumariamente, e nos estritos
limites de simples indicações que estas considerações representam, a agricultura das duas províncias, e bem assim os principais
males que oprimem o seu desenvolvimento, passarei a tratar do
que é concernente à criação nas mesmas províncias.

III
Aqueles que pouco conhecem o que é o desenvolvimento
criador e o que são boas pastagens, dizem que a província do
Ceará é uma das melhores do Brasil para criação de gado; supo179
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nho que esta tradição vem da boa carne que se encontra aí. Quase nada, porém, se tem dito ainda sobre as dificuldades com que
lutam os criadores não só pela fome que sofrem as criações,
devida à fraqueza dos pastos, com por diversos males a que estão sempre sujeitas. O que se dá no Ceará, dá-se também no Rio
Grande do Norte. É, afirmo sem medo de errar, engano manifesto dizer-se como se diz: “o Ceará e o Rio Grande do Norte são
províncias criadoras.”
Apesar de haver em uma ou outra época do ano, boas pastagens, e de ser rápida a produção, muito se tem exagerado com
relação ao assunto.
Por este e outros motivos é que sofrem as duas províncias.
Elas dispensam de bom grado os melhoramentos que hoje lhes
querem dar, porque servirão unicamente para desacreditá-las
amanhã, e limitam-se a pedir aos poderes públicos que atendam
para aqueles de que mais precisam para sua prosperidade.
Há também um ponto que carece do mais sério estudo nas
duas províncias, e dele me ocuparei: a epizootia.
É matéria esta que deve ser tratada pelos governos geral e
provincial com toda a solicitude e sinceridade, no intuito de atenuar, quando for possível, as grandes dificuldades com que lutam os criadores, sobretudo na estação seca do ano.
Entre os males que devastam o gado, pondo de lado as secas gerais, que, como todos sabem, assolam as fazendas de criação, os que maiores danos causam, são:
o denominado mal triste, que flagela o gado nos meses
de maio a julho, isto é, quando as reses estão gordas. A rês
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vai entristecendo lentamente e fica com as orelhas completamente caídas. Neste estado sobrevém um fastio tal que
morre em poucos dias;
● o seca, é uma espécie de tísica, que reduz qualquer rês à
extrema magreza, terminando quase sempre pela morte.
Este mal é de tal natureza que obriga a retirada do gado para outros sitios, se o dono não o quer perder totalmente;
supõe-se ser contágiosa, apesar de que algumas pessoas
atribuem o seu aparecimento a alguma rama venenosa que
é comida pelo gado. Tem ela aparecido em certos sítios do
litoral e atualmente já vai invadindo também alguns pontos
do interior;
● o mal denominado quarto-inchado, mata o gado vacum e
cavalar, inchando repentinamente um ou ambos os quartos
dos animais; quando estão gordos, com mais facilidade são
vítimas da moléstia;
● o carrapato, que é um dos males que considero pior,
quando não mata logo, enfraquece a rês por modo tal, que
ela não pode resistir à menor enfermidade que sobrevenha;
os milhares de bichos, quase invisíveis, que a princípio cobrem a rês, adquirem em cinco e seis dias o tamanho de
um pequeno grão de mamona. É de tal ordem a natureza
dessa enfermidade, que torna o couro sem a menor consistência, servindo apenas para fins muito insignificantes;
● o carbúnculo, também faz seus estragos, produzindo a
morte não só da rês que é atacada, como quase sempre a
do individuo que extrai o couro, ou seja por imprudência
ou ignorância;
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os morcegos, em certos pontos da província contribuem
também muito para danificar o gado;
● a disenteria, é outro mal que ataca os bezerros, e anos há
em que os reduz nas fazendas a uma quarta parte, ou menos ainda. Ataca também às vezes os animais grandes,
bem como o gado lanígero.
●

A magreza que ataca o gado é devida ao enfraquecimento
das pastagens, por causa das chuvas torrenciais. Depois de acamados e secos os pastos, o aparecimento de uma chuva é bastante para apodrecê-los, e nada fica que possa ser aproveitado pelo
gado; outras vezes, por não terem caído chuvas no ano, há falta
inteiramente de pastos.
É então que se começa a tratar do gado, ocupando-se neste
trabalho grande pessoal durante três, quatro, cinco e seis meses;
uns encarregam-se de tirar o palmito, outros de colher o mandacaru (cardo), outros o fruto da carnaúba, a rama do juá, o feijão
bravio, etc.; finalmente, outra ordem de trabalhadores ocupa-se
em extrair o couro das reses que vão morrendo, em tratar as que
são vitimas de moléstias e em outros serviços de ocasião.
Toda esta série de trabalhos traz prejuízos enormes para o
criador, senão a ruína completa
Se não cuidar, pois, todos os anos mais ou menos do gado,
até aparecerem as chuvas e engrossarem as ramas do mato, sofrem não só o gado que está em tratamento, como o são nas duas
províncias, à exceção da oiticica, do juá, do feijão bravio e de
outros vegetais, todo o mato despede-se de folhas logo que termina a estação chuvosa; a menor chuva, porém, em outubro ou
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novembro faz brotar, como por encanto, aquelas plantações que
estavam com os galhos como que parecendo secos. É nesta ocasião que nova crise também aparece para os criadores, porque se
continua a chuva até engrossar a rama está tudo salvo, mas, se,
ao contrário, as folhas tenras começam a murchar por ter cessado a chuva, maior é então o prejuízo porque se o gado come
essas folhas murchas e bebe depois água morre como que envenenado.
Neste estado de coisas, os criadores exaustos de recursos
para salvarem o gado, só desejam chuvas, mas brandas, e com
razão, porque só elas os podem salvar; infelizmente os seus desejos nem sempre são satisfeitos, por isso que as primeiras chuvas que aparecem são algumas vezes torrenciais, e duram de dez
a quinze dias com estiadas, é certo, mas muitas vezes chovendo
dois e três dias consecutivamente. Estas chuvas produzem grandes inundações que matam o gado que encontram nos campos,
arrastando-o em suas torrentes impetuosas, não falando já dos
milhares de reses que se acham quase sempre em tratamento e
morrem por não poderem suportar o resfriamento.
Devo também falar do tingui, que é uma rama venenosa
que abunda em certos sítios do Ceará e que produz a morte das
reses que a comem; dando-se a particularidade de caírem fulminadas se, depois de a terem comido, espantam-se por qualquer
motivo, e correm.
Os gados que vêm do Piauí passam por lugares onde existe
em grande quantidade essa rama; e, não obstante, os proprietários e condutores que os acompanham tomarem as maiores precauções, sucede, às vezes, perderem em um só dia quarenta e
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cinqüenta reses, por terem elas, na dormida ou descanso, comido
essa malfadada planta.
É desta rama e de outras venenosas que o povo lança mão
para matar o peixe dos rios.
Para quem não conhece os males que acabo de apontar, e
observa as fazendas de criar nessas províncias, supõe, pelo aspecto que elas apresentam, que são estabelecimentos rurais que
começam. É um perfeito engano. A maior parte delas são estabelecimentos antiqüíssimos; as diferentes moléstias, porém, que
destroem o gado, obrigam os criadores, a fim de refazer a criação, a mandar buscar anualmente na Província do Piauí milhares
de garrotes, novilhotes e bois novos. Se não fosse o fornecimento continuo que aquela província faz ao Ceará e Rio Grande do
Norte, de certo não haveria gado para consumo e ainda menos
para vender, como fazem, exportando para Pedra de Fogo, na
Província de Pernambuco, o melhor gado produzido daquele que
veio do Piauí.
Eis o que é a criação nas províncias do Ceará e Rio Grande
do Norte, tão apregoadas como próprias para aquele fim. Devo
ainda acrescentar que de todas as províncias são estas as que em
o gado tem pouco crescimento.
E à vista deste resultado pode dizer-se que as suas pastagens e campos são magníficos para criação? Não, de certo. Confundem o bom capim forte e nutritivo que tem o Ceará em certo
período de tempo antes de sementarem, com a salubridade necessária para a criação; e, como nessas condições, a carne é excelente, daí nasce o juízo errado que em geral se forma.
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Sabem dizer tudo do Ceará e Rio Grande do Norte, mas
negam-lhes as suas competências em todos os mercados brasileiras, quanto aos produtos das suas indústrias naturais, tão diversas das demais províncias.
Estas províncias talvez pudessem fazer um grande ramo de
negócio, criando gado de boa raça e tratando-o como se faz
aqui; dessa forma valeria a pena apanhar as ervas na época em
que estão fortes, e guardá-las para alimento.
Sustentar, porém, centenas de cabeças de gado de péssima
qualidade, cujo valor não excede a 30, 40 ou 50$000 por cabeça,
não convém, pois, que em um ou dois anos o seu valor estaria
absorvido pela despesa de capim, etc. Não haveria compensação
alguma para o criador, adotasse ele o sistema que quisesse. Isto
dar-se-ia talvez com as boas raças bovinas, porém como alcançá-las esses criadores que são tão pobres e tão desanimados pela
luta continua em que vivem?
Se entretanto as províncias do Ceará e do Rio Grande do
Norte não podem ser consideradas criadoras pelas razões que
acabo de expor, podem, porém, pelo menos a do Ceará, fazer em
alta escala comércio de exportação do excelente capim que produz em geral, sobretudo nas margens do Rio Jaguaribe, que seco
é de maior nutrição que o feno e a alfafa, como a prática tem
demonstrado; bem assim das aparas da raiz de mandioca que,
além de produzir grande engorda no gado, porem ser guardados
por longo tempo.
Para isso tornava-se necessário que se lançasse um imposto sobre o feno e a alfafa que nos vem do estrangeiro.
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De que serve porém lembrar tudo isto, se estou certo será
tempo perdido, pela pouca atenção que se presta às verdadeiras
necessidades das duas províncias?
Só especuladores que visam lucros indébitos, com este estado de coisas, mostram-se ignorantes das reais necessidades das
duas províncias. Infelizmente é esta a pura verdade.
Deixemos, pois, que continue este desmantelo. Um dia,
quando a miséria invadir verdadeiramente essas províncias como conseqüência de tantos erros, é possível que então surja uma
nova aurora que salve os seus direitos.

IV
Estando os açudes intimamente ligados, como estão, ao interesse da criação, e havendo opiniões que sustentem ser eles um
dos elementos mais poderosos para modificar os efeitos das secas que assolam as duas províncias, vou também me ocupar com
este assunto, e conjuntamente com o das águas e suas qualidades.
Não censuro que se façam os açudes que o governo entender, apenas tentarei provar que eles em tempos secos não são,
como se julga, elementos de salvação, mas antes, um ponto de
engodo, um canal para o morticínio de infelizes vitimas daquela
calamidade, como foram as cidades, vilas e aldeias em 1877,
1878 e 1879 com os socorros públicos, de tristíssima recordação.
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Acredito que tais açudes possam ser úteis unicamente para
produção de peixe; mas, como meio de minorarem os efeitos das
grandes secas, servindo para rega das várzeas, não; já porque as
suas águas nos tempos das mesmas secas se tornarão salobras e
secarão em seguida, já porque tais várzeas, nos anos, ainda
mesmo escassos de chuvas, mas que sejam torrenciais, ficarão
cobertas pelas grandes inundações que necessariamente devastarão as lavouras nelas feitas.
Além desta razão, que serve de fundamento para julgar da
inutilidade dos mesmos açudes, há outra mais valente, e é simplesmente que tais açudes em pouco tempo ficarão completamente aterrados por coisas naturais, isto é, pelo movimento
constante de terras que se observa em toda a província.
Têm as duas províncias diversos açudes naturais com o
nome de lagoas, havendo entre elas algumas com cinco e mais
léguas de circunferência e seis a oito braças de profundidade, e
todas ou secaram completamente ou suas águas tornaram-se
salobras na quadra calamitosa porque passaram estas províncias.
É de supor que aquelas cujas águas se tornaram salobras e
que se conservaram com águas durante os três anos da seca
achem-se em comunicação subterrânea com o mar.
Em algumas das lagoas que secaram completamente coalhou muito sal.
As circunvizinhas de todas elas, nos terrenos alagados pela
represa das águas, prestavam-se alguma cultura de batatas, mandiocas, melão, jerimum e araruta, mas a produção era escassa
ainda em anos de bom inverno. No ano de 1877 começaram as
águas a tornarem-se salgadas, secaram e nada mais produziram
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suas margens; quando se plantava a germinação era boa, e até
mesmo dava-se um certo crescimento da planta; logo em seguida, porém, aparecia uma formidável queima e todas as plantações morriam.
Houve quem atribuísse esse mal ao salitre; mas suponho
que não era esta só a causa, e sim também a aglomeração de
pequenos insetos que pouco a pouco se formava na parte inferior
das folhas das plantas.
As lagoas principais da Província do Ceará a que me refiro
são: no litoral, as de Aruaru, Pequeri, Salgada, Cidade, Tatuba,
Seca, de Dentro – no Município de Cascavel, a Encantada – entre Aquiraz e Cascavel, as de Mecejana, Tapuio, e Eusébio –
entre Aquiraz e Mecejana, as de Canipé, Pecem e Trairi; as do
Córredo do Sal, Correia, Ipueiras, Canto Verde, Prata, Porteiras
e Tanques do Ribeiro – no Distrito de Paripueira; as do Saco da
Velha, Camurupim, Salgada, das Pombas e muitas outras – no
Município de Aracati; as de Arronches, Porangaba, Amaraponga
e Porangabuçu; a de Pará-Mirim; a de Maracanau; a do Boqueirão – no Camocim; a do Amersa – no Aracati-Açu.
No interior: as Intans, Aguatu, Bastiana, Gadelha e Barro
Alto – no Município da Telha; as Mutuca, Várzea-Alegre, de
Baixo, de Cima e Imputi – nos Municípios de São Mateus e Icó;
as de Junqueira, Caiçara e Lima – nos Município de São João e
de São Bernardo; a Prata – no Município da União.
Da província do Rio Grande do Norte apontarei as lagoas
do Apodi, Piató, Papari e Groagras que são as mais importantes
e de grande profundidade.
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Cito também as lagoas do litoral com as do interior, para
que não se diga que aquelas nada produziram, por estarem sujeitas ao salitre, não obstante acharam-se algumas delas distantes
oito e dez léguas das costa do mar.
Todas estas lagoas são, entretanto, de grande utilidade nos
anos rigorosos de chuvas ou mesmo escassos, por abundarem
em peixe que serve de alimento à pobreza, a qual não poderia
viver, se não tivesse esse recurso no interior das duas províncias.
Ocupar-me-ei sucintamente dos pequenos açudes que já
existem nas duas províncias, e supondo que com o que disser a
respeito deles, se ajuizará facilmente do nenhum resultado da
construção dos grandes.
O Ceará e Rio Grande do Norte contavam centenas de
açudes de diversas dimensões, feitos por particulares, nos pequenos riachos, córregos, grotas, etc., em lugares não salgados
ou salitrosos, encontrando-se sempre ao lado deles uma casa de
vivenda ou uma fazenda de criação.
A maior parte desses açudes secou e foi abandonado por
seus donos, com exceção de um ou outro alimento no decorrer
das secas por algumas chuvas de manga, como denominam,
conservando, porém, tão pouca água que mal chegava para beber-se e para não fazer desaparecer inteiramente a cultura de
melão, jerimum e melancia.
Deve-se ter em vista, antes de construir-se um açude, conhecer-se a natureza do terreno, em que se pretende abri-lo,
examinando se as terras são salgadas, salitrosas ou ferruginosas,
etc. para que as águas não se tornem imprestáveis; sendo preciso
atender também a que todos os rios, riachos, córregos e baixios,
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na zona que ocupam, apresentam lugares em que existem, em
maior ou menor quantidades, sais daquela natureza.
Pois bem, viu-se a nenhuma utilidade das lagoas e açudes
no período da seca; porquanto grande parte do interior das duas
províncias ficou despovoada, por ter emigrado para o Crato e
para o litoral, dois terços talvez da população que aí habitava.
Se pois os açudes pequenos colocados em pontos de terras
doces, pouco ou nenhum resultado deram, é de presumir que os
grandes que, sem dúvida alguma, tornar-se-ão salgados, por
ocuparem grandes zonas de terrenos salitrosos e salgados tão
comuns em qualquer parte do Ceará, nenhuma garantia possam
por sua vez oferecer.
As águas das cacimbas abertas em pontos até dar em pedra, ou cavadas em lugares que outrora formavam canais, são,
sem dúvida, devidas ao fluxo e refluxo das marés e do Rio São
Francisco, que transmite suas águas por meio de correntes subterrâneas, mais ou menos abundantes, dando isso lugar a que
nunca falte água potável em certos pontos da província, e a que
também não se possa descobrir com facilidade a pedra, a que
tenho aludido(), no centro daqueles canais, pela muita água que
se encontra em uma profundidade de 25 a 30 palmos.
() Sustento que o Ceará e o Rio Grande do Norte, assim como todo o Brasil,
estão assentados sobre uma só pedra. Esta opinião desenvolvo-a no capitulo
V, o qual, logo que dei a estampa este trabalho, era o IV. Para método do
mesmo trabalho tive mais tarde de alterar a ordem dos respectivos capítulos,
esquecendo-me, por esta ocasião, de modificar a frase apontada, que tinha
cabimento quando o assunto do atual capitulo IV era tratado depois do daquele.
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As das cacimbas abertas em outros lugares, tem por origem as águas provenientes de chuvas e de inundações que se
infiltram na terra; estas, porém, não sofrem a menor influência
do mar, nem do Rio São Francisco, pois, uma vez abertas, suas
águas vão sempre diminuindo até secarem, tornando-se necessárias as chuvas pra novamente darem água; o que, entretanto, não
acontece com as outras que são sempre abundantes e nunca faltam, mesmo em tempo da mais rigorosa seca, dando-se até a
circunstância de se tornarem nessa quadra mais abundantes e
melhores.
Tenho visto mais de quinhentos destas fontes em diversos
municípios das duas províncias, destinadas não só a criação, mas
também aos habitantes, notando-se, porém, uma variedade extraordinária na qualidade das águas. Aqui potável e sempre sobre a areia; ali um pouco salobra sob a ação do barro e areia;
mais adiante nos lugares em que outrora tinham sido extensos
mangues completamente salgados, além, com caráter ferruginoso; e outras mais adocicadas, mas tão desagradáveis ao paladar
que não podem ser bebidas.
As cacimbas nas várzeas do Aracati vão todas acompanhando o Rio Jaguaribe até onde começam os poços, que se encontram dentro de um dos grandes canais de que me tenho ocupado, e contêm magnífica água potável em seis, oito e dez braças de profundidade, sobre areia alvíssima e igual à que se encontra na costa. Dentro do leito do rio abrem-se também muitas
cacimbas nos lugares aterrados e onde não há poços, tirando-se
daí magnífica água.
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No leito deste rio, somente se vê areia; e esta se torna fofa
quando seca, notando-se pela pouca ou nenhuma goma. Nas
ribanceiras, porém, encontra-se cerca de um a dois metros de
barro massapé, estendendo-se por toda a várzea, quer do lado
direito do rio, quer do esquerdo, mostrando assim ter ele feito
parte também daquela várzea.
Se esse fundo e grande canal, hoje aterrado pelas areias do
mar, foi outrora navegável, como tudo induz a crer, poderá ainda
tornar a ser, em pouco tempo, se o governo resolver a canalização do Rio São Francisco e quiser, com esse grandioso melhoramento, ligado a outros que indico nessas considerações, terminar de uma vez por todas com as calamidades da seca.
Há cem anos era o Rio Jaguaribe muito estreito; tem-se,
porém, alargado de modo tal, a deixar claro o leito oculto do
grande canal que constituirá ainda uma das glorias do Brasil. Em
cada ano que decorre vêem-se nas duas margens do rio as suas
ribanceiras caírem, alargando-o cada vez mais. É extraordinária
a rapidez deste trabalho.
Quanto um dia a mão do homem encaminhar o Rio São
Francisco para aquele lado, a Província do Ceará passará a ser o
lugar preferível, quer por nacionais, quer por estrangeiros.
Será então que a Serra do Araripe, em toda a sua extensão,
mostrará ao estrangeiro pontos de onde se descortinam os mais
belos panoramas do universo; ali gozará ele de um clima igual
ao da Europa, ou talvez melhor, atravessando planícies sem a
menor ondulação, com seis e oito léguas de largura e de extensão considerável. O mesmo experimentará em Baturité e no
Apodi que divide o Ceará do Rio Grande do Norte, e onde existe
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uma chapada de dez léguas, de beleza indescritível e temperatura magnífica, se bem que inferior à da do Araripe; e ainda poderá encontrar tais predicados se percorrer as serras do Martins e
da Vila na segunda província.
Quando naquelas montanhas ouvir-se o sibilar do vapor,
movendo a indústria manufatora, o Ceará levantar-se-á como um
colosso, tornando o seu progresso admirado, não só pelas suas
irmãs, como pelo universo inteiro.
Notam-se ainda nas cacimbas abertas nas várzeas do Crato, Icó, Telha, Lavras, São Bernardo, Missão Velha, Canindé,
Sobral, Camucim, Choró, Quixadá, finalmente em qualquer ponto da província, quer para o Norte, quer para o Sul, sempre as
mesmas águas, havendo, porém, lugares, em que as há de pior
qualidade; e citarei entre eles o Rio Pirangi, onde uma vez feita
a escavação dentro do seu leito ou nas várzeas, que são quase
todas de barro e pedra igual à que se encontra no centro da terra
de toda a província, são todas salgadas. As do Rio Choró são
melhores do que aquelas, mas tornam-se salobras em pouco
tempo.
Nos lugares de pouca elevação encontram-se águas infiltradas pelas chuvas, tornando-se salobras ou salgadas, conforme
a veia da terra por onde passam; secam, porém, antes que chegue novo inverno.
A grande pedra que em minha opinião forra toda a província está mais ou menos coberta da terra. Nos lugares ondulados,
ela é encontrada de cinco a trinta palmos de profundidade e nos
canais de oitenta a trezentos e mais; profundidade esta que se
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encontra dentro do canal navegável ao longo da costa das duas
províncias a qual é também ramificação dos canais aterrados.
Quando se fazem escavações naquela pedra até à profundidade conhecida, toda a água que se encontra é salgada ou salobra. Tem acontecido muitas vezes por ocasião de se aprofundarem as cacimbas na grande pedra, aparecerem nela buracos de
onde jorra repentinamente de dentro das escavações uma coluna
de água salgada da altura de dez a quinze palmos(). Tive ocasião de presenciar este fato no Salgadinho e Pirangi, parecendome provir de pequenas correntes subterrâneas de água salgada.
Em certos lugares encontra-se água de caráter mineral,
conforme vi dentro da Lagoa da Amarela, no lugar do mesmo
nome, e que secou em 1877. Aberta aí uma cacimba, depois de
cavada a pedra, a que me tenho referido, foi que se encontrou
água; mas esta, posto que muito abundante, apresentava uma cor
azul-claro e as pessoas que a beberam foram atacadas de câmaras de sangue e urinas sanguíneas; essa água não era salobra
nem tampouco doce, mas notei que não saciava a sede, desafiando-a, ao contrário, cada vez mais.
Seria de grande conveniência proceder-se à escavação nessa pedra, pelo menos em alguns pontos da província, a fim de
() O pensamento aqui não ficou claro, podendo levar o leitor a supor que a
pressão da água que saía do buraco era tão forte que a elevava acima das
escavações dez a quinze palmos em forma de coluna. Dos buracos que, conforme presenciei, apareceram em algumas escavações que se faziam dentro
da pedra para a formação de cacimbas, a água saía em tal abundância pelos
referidos buracos que enchia rapidamente as escavações até a altura de dez,
quinze e mais palmos.
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conhecer-se, quanto possível, a sua profundidade. Se se conseguisse a perfuração e verificação de areias em sua base, chegarse-ia ao exato conhecimento da qualidade da água, se potável, se
ainda salgada, como aparece senão de todo, ao menos bastante
desagradável ao paladar, quando as escavações são feitas nas
primeiras camadas do solo e do subsolo até onde tem sido possível fazê-las.
Presumindo que tal perfuração seja impraticável, acreditamos, contudo, que as escavações profundas na pedra poderiam
ser de grande vantagem, porque se formariam por este meio
imensas cisternas para o recebimento das águas das chuvas, tendo-se, entretanto, o devido cuidado de revestir as suas bordas de
modo a impedir que as águas que aparecem nas primeiras camadas do solo não contaminem aquelas.
O que venho de dizer em nada atenua o juízo formado da
inutilidade dos grandes açudes que se pretendem construir, ou
antes, dos males que eles produzirão, ainda mesmo quando fosse
possível estendê-los por sobre terras completamente doces, porque, se forem rasos, forçosamente secarão, e se forem profundos, nenhum beneficio poderão trazer quer ao homem, quer à
criação, quer finalmente à agricultura, pela simples razão de se
tornarem em pouco tempo inservíveis, com o recebimento das
águas dos terrenos salgados, salitrosos ou ferruginosos que necessariamente serão trazidas pelas enxurradas.
Nestas condições, sendo as estações na província do Ceará
tão irregulares, que confiança podem merecer tais açudes, como
melhoramento tendente a neutralizar os efeitos das secas?
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Não pareçam contraditórias as reflexões que externo com
relação às cisternas e aos açudes, não. As primeiras só deverão
ser feitas de preferência nos lugares altos e em cavidades da
maior profundidade possível; e os segundos, que são simples
represas de águas, têm a sua base apenas na superfície da terra e
em extensão considerável, e nunca a sua profundidade, mesmo
quando a mão do homem tentasse dá-la, poderia sequer descer
até a face granítica do subsolo, por motivos que são óbvios; e
quando semelhante hipótese se realizasse, dentro de pouco tempo esse grande depósito ficaria completamente aterrado pelas
areias que trazem as enxurradas, e, sem a menor contestação, as
águas se tornariam salgadas.
Se por este lado nenhuma vantagem podem oferecer à
agricultura os grandes açudes que se projetam, único ponto que
se pretende visar com a sua construção; por outro podem produzir, e produzirão, grandes males.
Em primeiro lugar à salubridade pública, porque as águas
desses grandes açudes, tornando-se estagnadas, desenvolverão
nos lugares próximos, febres de mau caráter e outras moléstias.
Por toda a parte do mundo é medida de saneamento o aterro e dessecamento de pântanos e lagos; no Ceará onde há muita
salubridade, tenta-se formar pântanos e lagos, e, por conseguinte
em tornarem-se as localidades insalubres!()
Em segundo lugar, aos infelizes sertanejos acossados pelas
secas; porque os açudes, pelo seu caráter oficial, serão uma verdadeira miragem que atrairá como engodo, populações inteiras
() Haja vista a Lagoa do Rodrigo de Freitas nesta corte.
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para suas margens, e nelas, pela fatal desilusão dos prometidos
benefícios, mais uma vez se reproduzirá a tragédia representada
em todas as cidades, vilas e povoados do litoral, e mesmo de
muitos pontos do interior, por ocasião da distribuição de socorros públicos no período da última seca.
Porventura no Crato não houve a mesma mortandade que
no litoral, existindo naquela localidade diversas correntes de
água doce? De que serviram? Absolutamente de nada pelo grande número de retirantes que afluiu para ali. Muitos desgraçados
foram levados a tiro, porém mesmo assim não puderam impedir
que fosse tudo destruído. Dada a hipótese de que nas margens
dos açudes projetados haja produção em tempos secos, constituirão eles sempre uma verdadeira armadilha para destruir os cearenses. Veríamos tudo aniquilado em um só dia, como acontece
quando os bandos de gafanhotos pousam em grandes ou pequenas plantações.
A única, mas insignificante vantagem que podem trazer os
grandes açudes é a provisão de peixes; mas, é licito convir, que
é negativa semelhante vantagem, já pelos males que ficam apontados, já porque só haverá neles peixes nas quadras chuvosas; o
que se dá em qualquer parte da província.
Este projetado melhoramento, pois, nos faz lembrar, e com
tristeza, outro não menos estulto e que constituirá um dos mais
burlescos episódios da história do Ceará: a introdução dos camelos e sua reprodução na província para atenuar também as calamidades das secas!
Como ainda não estará de todo olvidado, os camelos fizeram sua entrada triunfal na Província do Ceará em 1859 na me197
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lhor estação; mas, nunca se puderam aclimar aí. Grande parte
morreu, e o que ficou, exatamente na ocasião em que podiam
prestar os serviços para que foram convidados, isto é, quando se
manifestou a grande seca em 1877, safou-se desta para a Província de Pernambuco, ensinando assim aos homens o caminho que
também deviam seguir.
Esses pobres quadrúpedes, arrebatados de sua pátria, vieram morrer miseravelmente em terra estranha; deixaram de si
algumas façanhas, é certo, pelo terror que incutiam aos homens
e animais, espantando a este e dando prejuízo àqueles; e seus
cadáveres jazem enterrados no interior da província, para imensa
satisfação e felicidade dos naturalistas do futuro, os quais à vista
dos elementos pré-históricos, que as respectivas ossadas tem de
representar, classificarão, sem errar, o pobre Brasil como terra
de camelos.
Mas para combater semelhante classificação, os sábios,
também do futuro, encontrarão nas bibliotecas e arquivos deste
império os incomensuráveis trabalhos da comissão cientifica que
foi incumbida de estudar a referida província por todas as suas
faces, e à qual o povo, com o seu bom senso admirável, classificou de comissão das borboletas.
Vai já muito longa esta digressão a que fui arrastado; voltemos aos açudes.
Foi naturalmente o exemplo da Itália, Algeria e outros países com seus sistemas de irrigação artificial, que despertou no
Império a idéia de melhoramento congênere.
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Mas não basta isto em minha humilde opinião, porque os
climas daqueles países são temperados, propendendo mais para
o frio a Itália, onde em muitas partes gela.
É necessário que se estude primeiramente, e muito, as
condições especiais da Província do Ceará, principalmente sob o
ponto de vista atmosférico, porque, como ninguém ignora, esta
parte do Império não tem absolutamente águas próprias, mas
unicamente, se me é dado assim expressar, águas emprestadas
ou pelas chuvas ou pelo Rio São Francisco por infiltração, como
tudo induz a crer.
O nosso ponto de observação, pois, deve ser de preferência
as índias, nas possessões inglesas, cujo clima é igual ao da Província do Ceará, e onde os desastres são os mesmos que os daqui
nos períodos das secas, não obstante os rios caudalosos que cortam aquele país, e os esforços ingentes e baldados dos ingleses
no intuito de atenuar os males que ali produzem.
Os meios empregados pela Inglaterra, e em vão, são os
mesmos que infelizmente vemos em via de execução no Ceará.
De que tem servido à agricultura o grande Rio São Francisco nas regiões secas por onde passa? Se lembro a canalização
deste rio para a Província do Ceará, não é que este fato determine a cessação dos efeitos das secas, ou venha tornar a província
agrícola, na verdadeira acepção deste termo, mil vezes não; mas
unicamente porque trará o desenvolvimento da industria manufatora, que é a vida dessa província, e a sua navegação interna
dispensará uma rede inútil de estradas de ferro.
Quando semelhante fato for uma realidade e nos mares que
banham a Província do Ceará o Rio São Francisco lançar as suas
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águas, então nada obstará a que haja na mesma província irrigação artificial, o que constituirá certamente um grande melhoramento. Conforme se pratica na Itália, as águas do dito rio, pelos
processos conhecidos, serão levadas aos lugares altos, secos e
livres de inundações, e em épocas em que a lavoura não é tão
atacada dos males que a perseguem, isto é, de setembro a dezembro; principalmente para a cultura da cana e do algodão herbáceo, que são as únicas de proveito real para a província.
Fora disto é malhar em ferro frio.
De que serviram as águas do Pirangi e do Choró na época
da seca? As que não sofreram alteração foram unicamente as do
Jaguaribe por ser o fundo deste rio todo de pedras muito pequenas e soltas, representando como que uma drenagem por onde
recebem os seus poços as águas infiltradas vindas do Rio São
Francisco; e se os poços não indicavam crescimento, tanto naquele tempo como ainda hoje, é pela vazão das águas do mar,
como se vê desde do Cumbe até o Retiro Grande, onde começa a
levantar-se a pedra que forma a ribanceira do canal ocupado por
uma parte dos rios Jaguaribe e Banabuiú, e Riacho do Sangue e
alguns outros.
Dentro das barras do litoral vêem-se grandes extensões de
terrenos de barro massapé ocupadas por florestas de mangue; o
que leva a crer que todo o interior do Ceará, onde existe aquele
barro, foi também ocupado por tal vegetação. No Pirangi, há
quarenta anos, viam-se grandes mangues em extensão de duas
léguas, banhados por água salgada, ao passo que hoje nesses
mesmos sítios vêem-se grandes várzeas iguais às do interior da
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província e em diversos pontos, como as do Choró, Jagauribe e
muitas outras.
Notei ainda no Distrito do Aracati que quanto mais abundantes eram os invernos piores ficavam as águas. No correr da
última seca as águas ali se tornaram mais abundantes e de melhor qualidade. Atribuo aquele fato ao ajuntamento das águas
infiltradas pelas chuvas, passando por terrenos salgados.
Em 1866 vi no Córrego do Gurguri junto ao Rio Jaguaribe,
depois de um grande inverno, em lugares que serviam para bebedouros do gado, as águas tão escassas que apenas eram encontradas depois de quatorze palmos de profundidade; ao passo que
em 1878, no decorrer do segundo ano da seca, esse córrego
apresentava água com uma abundância tal que impedia aí qualquer espécie de trabalho.
Uma légua ao Norte do Aruaru vê-se entre o mar e a lagoa
desse nome, que já estava então seca, um morro arenoso com
cerca de cinqüenta palmos de altura, do qual saia uma ligeira
corrente d’água potável. Esta água corria muito rasa, em uma
extensão de trinta a quarenta metros, e caia de uma ribanceira
nua no oceano. Ainda hoje ignoro a origem dessa água que na
quadra das secas corria da mesma maneira como em anos de
bons invernos, parecendo-me uma pequena corrente subterrânea
que surgia daquele morro.
No Cumbe e Beirada até o Córrego da Baleia, vêem-se diversos olhos d’água potável correndo com grande abundância
para o Rio Jaguaribe e para Canavieiras, braço daquele rio. Por
detrás destes lugares descortina-se a grande cordilheira de mon201
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tes arenosos que termina na barra do Rio Mossoró e cujas fraldas são banhadas pelo mar.
Pela posição em que está Canavieiras, fornecendo ainda
água salgada para a indústria salina no Córrego do Rodrigo, vêse que, em outros tempos, o seu percurso ia além, passando pela
Lagoa Saco da Velha e Córrego da Baleia e desaguando na Lagoa do Mato, onde outrora via-se um entrada que ia dar no grande canal a que pouco acima aludi. Entre as duas embocaduras a
do Rio Jaguaribe e a da Lagoa do Mato, hoje aterrada, está o
Arraial da Canoa Quebrada, em cima de um cachopo de pedra
coberto pelas areias atiradas pelo mar e que forma o morro daquele nome.
Este cachopo, que talvez tenha mais de três léguas de extensão entre a Lagoa do Mato e a Barra do Aracati, é causa de
não haver água potável nas proximidades do mesmo arraial.
Pelas cacimbas abertas na zona deste lugar, que é em seguimento daquela em que abundam os olhos d’água, vêem-se,
uma vez tocada a pedra em que está assentada a província, desaparecer as águas dentro em pouco tempo, indo-a buscar os moradores em distância de quatro milhas. Desse fato tiro a conclusão de que o grande canal obstruído que tem a província possuía
duas entradas, sendo uma por onde corre o Jaguaribe e a outras
entre Canoa Quebrada e o Retiro Grande.
Esta zona de que me ocupo é uma das mais abundantes em
água potável; se, entretanto, não aparenta isto é pela razão de
desaguar toda a água no Jaguaribe, Canavieiras e no Oceano
para o lado da Lagoa do Mato e no lugar denominado Fontainhas.
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Entre o Retiro Grande e a Lagoa do Mato garantiu-se-me
existir um grande olho d’água potável dentro do mar, vendo-se
no meio d’água salgada, na baixa de grandes mares, o seu borbulhar. Por causa de chuvas torrenciais e do grande mar na costa
não pude examinar este fato na ocasião em que por ali passei. É
bem possível que se queira atribuir a depósitos no centro dos
montes arenosos; admito isso, mas acrescento que as origens de
tais depósitos são as águas vindas do Rio São Francisco, as
quais, tendo suas saídas por ali, por ser o ponto terminal do seu
trajeto subterrâneo, encontram aquele grande cachopo e não
podendo continuar o seu curso para o mar, sobem e arrebentam
em olhos d’água nas fraldas dos montes; e voltando então para o
lado da terra tomam novas direções, seguindo parte para Canavieiras, parte para o Jaguaribe, parte descendo pelo Córrego da
Baleia, e finalmente, aproveitando uma saída que se lhes oferece
em Fontainhas entre a Lagoa do Mato e o Retiro Grande, parte
corre então para o mar.
No decorrer das secas todas estas águas tornaram-se mais
abundantes. Pode-se também supor, à vista daquele olho d’água
dentro do mar, que exista alguma corrente de água potável por
dentro da própria pedra e que vá desaguar em alto mar, no seu
interior, não podendo por isso ser observada.
Com relação à cordilheira, de que acima me ocupo, estou
convencido de que é ela formada de cachopos mais ou menos
altos ao correr de toda a costa.
No Cumbe há um lugar onde os supersticiosos dizem estar
encantado o rei D. Sebastião; essa supertição nasce do ruído que
se ouve em ceras épocas semelhante ao rufar de tambor.
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Grande parte dos terrenos ai são antigos brejados, e neles
fazem-se principalmente plantações de cana. Tem-se visto, precedidos de fortes ruídos subterrâneos, parte desses terrenos que
se compõe de barro lamacento se elevar de repente com as respectivas plantações a alturas de vinte e trinta palmos.
Tive eu próprio ocasião de ver um destes acontecimentos
pouco tempo depois de se haver dado o fenômeno.
Relataram-me então que seriam 11 horas da noite, mais ou
menos, quando se ouviram estrondos no centro da terra, e pela
manhã do dia seguinte via-se uma daquelas plantações com o
cercado elevado à altura referida. Vi em outro ponto no mesmo
lugar uma cajazeira e outras árvores mortas sobre uma porção
daquele barro todo revolvido; tinha sido um outro fato idêntico.
Este fenômeno atribuo ao peso dos morros de areia que se formaram sobre aqueles brejos por não acharem um solo ainda bem
consolidado, descem produzindo esses deslocamentos.
No Pirangi, no lugar denominado Lolô, distante do Cumbe
seis léguas, dentro do leito do rio daquele nome tem-se ouvido o
mesmo ruído.
No lugar denominado Salina Redonda, entre a foz do Rio
Jaguaribe e Cumbe, deu-se também há anos um fato bem curioso. Uma noite ouviu-se um pequeno ruído naquele ponto e no
dia seguinte foram encontradas diversas fendas sobre o barro
revolvido e envolta com uma substância parecida com enxofre;
do mesmo modo viu-se de repente aterrado um braço do Rio
Jaguaribe, que por ali passava, de quatro a seis braças de profundidade.
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Termino este assunto com um fato que se deu na Fortaleza
e me foi narrado por pessoas de conceito.
A Câmara Municipal, receando, em 1878, que faltasse
água potável, fez cavar no Benfica uma cisterna que pudesse
suportar quarenta palmos d’água, sendo ajudada a escavação
com uma bomba a fim de impedir o crescimento da água durante
o trabalho. Com efeito, depois de ter-se cavado a profundidade
necessária, mediam-se no dia seguinte quarenta palmos d’água,
mas, com verdadeiro espanto, no dia imediato tinham desaparecido dezoito palmos, sem se ter tirado uma só gota; no dia subseqüente reapareceram de novo os quarentas palmos e daí em
diante foi diminuindo diariamente 1/2 palmo até secar totalmente; e que tendo-se tentado nova escavação encontrou-se pedra,
que obstou a continuação do trabalho, e então a água que minava era de péssima qualidade.

V
O solo da Província do Ceará parece ter sido em seu principio formado de grandes e pequenas rochas, de natureza plutônica em camadas estratificadas, de blocos erráticos e seixos rolados de muitas colinas e canhopos, representando como que um
oceano com diversas ilhas áridas, tendo por base uma só pedra
de granito em decomposição, de consistência branda até certa
profundidade e daí para baixo cada vez mais dura, mas resistindo pouco à pressão da alavanca. Este solo pedregoso é coberto
por diversas qualidades de terra, como: argila plástica, argila
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pura, caulim e outras espécies; contém cristais de quartzo e
constitui vales, várzeas, montes grandes e pequenos, e a grande
Serra do Araripe, com denominações diversas e outras menores
que parecem ser ramificações da mesma, como sejam ao norte
as serras da Joaninha, Calogi, Pedra Branca, Catolé, Matas, Tatajuba, Machado, Maruan, Três Irmãos, Meruoca e a de Baturité
com diversos nomes até Maranguape, ao sul a da Várzea Grande, São Pedro, Santa Brígida, Bastiões, Flamengo do Camará,
Ouboré e parte da de São Miguel e Apodi. A pedra a que acima
me refiro em que está assentada a província termina na risca( ),
pelo menos aparentemente.
Quem tiver navegado pelo canal do Rio Grande do Norte,
Coroa das Lavadeiras, Caiçara, Tubarões, Urcas e daí por toda a
costa do Ceará até o Camocim, e conhecer os cachopos que aí
existem debaixo d’água alguns dos quais já cobertos de areia,
formando grandes e pequenos canais, reconhecerá que poucos
séculos faltam para que surja do oceano uma nova terra nas costas do Ceará e Rio Grande do Norte com a mesma topografia
destas províncias, resultado este devido às fortes correntes marítimas que sacodem uma chuva continua de areia branca sobre as
duas províncias.
Esse fenômeno que hoje se observa na costa, foi sem dúvida o mesmo que se deu em outros tempos, e de que resultou a
Serra do Araripe com denominações diversas e em continuação
de outras vindas do interior das demais províncias; quem conhe() Chamam risca na costa do Ceará a linha de pedra que formando uma parede ou talhado a pique, não longe de terra, separa o mar baixo do mar alto.
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cer este fenômeno verá que foi ainda ele que deu lugar ao recuamento do mar, do que resultaram os terrenos hoje ocupados
pelas províncias das Alagoas, Sergipe, Pernambuco e parte da
Bahia, banhadas pelo Rio São Francisco, o qual necessariamente
em outras eras lançava-se no mar, que então cobria o solo que
forma atualmente as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba e Piauí.
A obstrução dos grandes canais e estreitos destas últimas
províncias que outrora, pelo mar, tinham ligações com o leito do
Rio São Francisco, as quais, como é de fácil observação, ocorre
hoje por outros canais, que foram também já marítimos, deu
lugar a que todas as suas águas corressem e desaguassem nos
mares das Alagoas e Sergipe, por ser o terreno nestas duas províncias mais baixo do que os dos lugares obstruídos, e também
por não terem as areias sacudidas pelo mar produzido aterros
como fez no Ceará; fenômeno que certamente não se dará pelas
fortes correntezas do Rio São Francisco, cujas águas hoje correm somente para Penedo, fato que não se dava em outras épocas em que o mesmo rio dividia suas águas para muitas barras.
Três ou quatro anos das secas tão comuns nas regiões do
Ceará seriam bastante para dar lugar à aludida obstrução e aterro; mas creio que será muito fácil a desobstrução, se ela for feita, acompanhando-se sempre as tortuosidade do canal natural
com o qual me ocupo mais adiante.
Pelas mesmas causas ainda se poderá explicar o recuamento do mar quando cobria todo o solo cearense e também os do
Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Piauí, dividindo-se primeiramente em canais, estreitos, para depois transformar-se em
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grandes baias, as quais iam por sua vez secando e as águas recuando pelo movimento continuo da terra que passava então a
ocupar o lugar delas e assim sucessivamente até hoje, de modo a
formar, como se vê, uma só linha de montes arenosos em toda a
costa das províncias do Ceará e do Rio Grande do Norte com
vinte a cem metros de altura, e larguras diversas, notando-se
lugares com mais de seis quilômetros, como se dá na subida do
Rio Jaguaribe, logo à entrada da sua foz.
Foi por este modo que todas as barras dos pequenos rios se
obstruíram como parece demonstrar as que formam hoje as
grandes lagoas do Pequeri, Sucatinga, Aruarú, Cidade, Lagoa do
Mato, Catu, etc., etc., e outras estão muito próximas deste fim.
Em breve tempo sucederá também o mesmo às dos rios Jaguaribe, Pirangi, Ichoró, Pacoti e Acaraú, as quais, porém, serão
substituídas por novas, que dentro do oceano vão-se formando,
como se vê fora das barras do Assú e Mossoró na Província do
Rio Grande do Norte, e do Jaguaribe e Acaraú na Província do
Ceará, que já descobrem na baixa-mar as duas margens arenosas, notando-se na do Aracati, que é a barra do Rio Jaguaribe,
uma grande coroa, distante mais de quatro quilômetros da entrada da mesma barra e que o mar já não pode cobrir. Isto terá de
dar-se sucessivamente em maior ou menor prazo de tempo, séculos talvez, até que o aterro chega à risca, ponto terminal da
pedra que vem de terra notando-se já em certos pontos grandes
bancos de areia.
Do Araripe até onde se acha hoje o litoral, houve necessariamente diversas costas marítimas, todas elas transformando
por sua vez o solo do Ceará em grandes lagos de água doce pela
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mesma obstrução a que já me tenho referido, resultando mais
tarde o desaparecimento dos mesmos lagos pelo aumento de
suas águas com as chuvas, e que cobrindo aqueles montes, os
arrasaram transformando-os de montanhas que eram em grandes
várzeas.
Diversos boqueirões e lugares denominados ainda hoje
barras no interior do Ceará, atestam esta suposição.
A descrição que faço das províncias do Ceará e do Rio
Grande do Norte, sendo extremamente minuciosa, bem pode
induzir o leitor à não compreendê-la perfeitamente em alguns
pontos; no entanto, descrevo a pura realidade; e, se desço a tais
minudências, é para demonstrar todos os fatos com que tenho
ocupado a sua atenção, se com efeito a captar; e permita-se-me
que declare, sem a mínima parcela de vaidade, que o pleno conhecimento que tenho dessas províncias, muito principalmente
da de que me desvaneço de ser filho, o Ceará, me compeliu a
históriar os fatos em linguagem chã, mas sincera.
Há muitos anos que estudo a Província do Ceará em toda a
sua natureza, expondo-me a imensos perigos; tenho tido ocasiões de bem avaliar todos os fatos que aponto nesta noticia, e
reconhecido por mais de uma vez que suponho não me enganar
em minhas asserções.
Nas fases por que a província tem passado, coisas que a
qualquer outro pareceriam de nenhum valor, têm servido para
que eu mais me certifique da verdade do que hoje afirmo.
Na se diga, porém, que a minha certeza chega a ponto de
ser ela infalível; não. Repito, nenhuma vaidade me alimento. O
que escrevo é o resultado unicamente de um estudo aturado, e
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desvaneço-me de já terem encontrado eco observações que hei
feito sobre alguns assuntos, entre outros, por exemplo, com relação aos açudes.
Quem, como o obscuro autor desta noticia, acompanhou
passo a passo a última seca; quem empregou os mais humanos
esforços em prol da legião de desgraçados que ela produziu, já
passando noites inteiras ao lado deles, já tratando de aliviar os
seus males; quem teve grande prejuízo em seus interesses; quem
só teve por mira única e simplesmente a verdadeira caridade,
bem pode atrever-se a dizer alguma coisa sobre a província que
lhe serviu de berço.
Bem sei que me faltam predicamentos para bem explicar
os fatos que tenho observado e concorrem, em minha humilde
opinião, para o estado de atraso que se nota nas duas províncias
a que mais particularmente me tenho referido, e que apenas os
traduzo por simples induções; mas é bem possível que estas toscas anotações possam orientar os homens de ciência e amigos de
investigação: estudos tão essenciais para que, sacudidas as trevas que o envolve, surja brilhante o futuro de nossa pátria.
Continuemos, porém, a nossa narração, pois que da parte
da seca ocupar-me-ei amplamente em outro lugar.
Quem conhecer os rios Jaguaribe, Pirangi, Acaraú, e quase
todos os que cortam a província e as grandes profundidades que
tiveram, e subir algumas milhas acima das suas fozes, vendo-os
hoje quase que obstruídos por grandes e pequenos bancos de
areia que dão passagem a vau em lugares, onde há vinte anos
mediam-se de uma a dez braças de profundidade, confirmará a
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probabilidade da transformação da província em período não
muito remoto em um só lago ou em muitos.
Não decorrerão cinqüenta anos talvez sem que se vejam as
águas do mar, que fazem o seu percurso pelos rios a dentro vazando e enchendo cotidianamente, parar sem poderem mais galgar os bancos de areia que se terão levantado nas barcas, dos
mesmos rios, impedindo, assim, a entrada e saída dessas águas;
e cessando, portanto, a correnteza que dava lugar às vazantes e
enchentes das marés e conduzia parte das areias atiradas da
praia e vindas do interior para dentro do oceano.
No Jaguaribe, por exemplo, há vinte anos seguros, as
águas do mar subiam por ele além do lugar denominado “Passagem do Negro”, que fica distante de sua foz cerca de oito léguas,
tendo até em outro lugar chamado “Passagem de Pedra”, abaixo
daquele umas duas léguas, uma profundidade de uma a dez braças e navegável. Pois bem, hoje se acha este pedaço do rio quase
todo cortado por bancos de areia e dando vau em muitas partes,
dificultando já a navegação de canoas em diversos pontos.
Uma vez que as coisas cheguem a esse ponto, bastarão doze meses para que o banco de areia, que se levantar na entrada
da barra, principalmente na do Aracati onde se vê uma cordilheira de montes arenosos, vinda do sul, com direção ao norte com
mais de dez léguas de extensão, e duas de largura e cinqüenta a
cem metros de altura em diversos lugares, atirando consecutivamente uma nuvem de areia para dentro do leito do Jaguaribe,
tomando proporção tal que será dificílimo senão impossível tentar-se daí em diante a desobstrução da mesma barra a não ser só
pela canalização de um rio perene, pois que por outro meio no211
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vamente ela se obstruirá. O único meio possível será, portanto, a
canalização do Rio São Francisco a que já aludi; e se tal não se
fizer, mais cedo ou mais tarde ficarão completamente debaixo
d’água as regiões baixas da província – em épocas de grandes
chuvas e conseqüente enchentes dos rios, pela represa das mesmas águas sem saída imediata para o mar.
Quando, porém, estas águas pelo seu crescimento constante conseguirem cobrir os montes de areia que lhes servem de
parede, o seu imenso volume as arrastará em sua correnteza e
então formará a passagem para o mar.
Mas por certo ninguém esperará que se verifique este estado de coisas para então se cogitarem em providências e medidas
que possam salvar ainda a malfadada província do Ceará, quando se pode desde já prevenir males futuros.
A Ilha de Fernando de Noronha e as rochas que se notam
naquelas paragens são pontos de apoio para cada vez mais se
firmar a minha opinião – de existirem diversos canais em terra
firme que se acham hoje obstruídos e ligam o norte ao sul do
Império por uma só pedra natural.
Sendo tais canais de fácil desobstrução, formariam um
que, unindo o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia pelo interior até o Rio São Francisco, daria ótima navegação para embarcações de grande calado.
Urgente necessidade têm as duas províncias de um rio perene que, desaguando sempre no mar, impeça de uma vez o mal
apontado, isto é, obstrução de suas barras; e facílima é a solução
deste problema, uma vez que se traga aquele grande rio para o
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interior das ditas províncias, trabalho cuja despesa não importará
em mais de vinte mil contos.
A solução que se pretende dar ao problema das secas, quer
se considere a questão sob o ponto de vista do projeto, já conhecido, de canalização do Rio São Francisco, com o qual se despenderão somas fabulosas e longos anos, por terem-se de rasgar
serras de rochas vivas de grande extensão para formação do canal, serviço este impraticável; quer se o considere pelo lado da
construção de grandes açudes e estradas, nenhum resultado benéfico trará à Província do Ceará e dará os mesmos resultados
produzidos com a prestação de socorros públicos.
Quem tiver passado pela costa desta província e da do Rio
Grande do Norte e observar a facilidade com que as areias atiradas pelo mar são conduzidas pelo vento ao cume dos mais altos
morros, reconhecerá que foi por este modo que os rochedos do
interior das mesmas províncias e os da Paraíba ficaram cobertos
e formam hoje diversas serras, cujos cimos são em grande parte
de areia da mesma natureza da que se encontra no litoral.
Os rochedos outrora existentes entre os pontos nordestes e
sudeste da serra hoje denominada Apodi e outras com diversos
nomes, desde o Araripe até o Ipiapaba, foram aterrados também
com as areias atiradas pelo mar, e vindas das províncias mencionadas.
Recebendo a Província do Ceará por todos os lados sempre
a mesma chuva de areia, parece ter sido aterrada com mais rapidez do que as de Sergipe e Alagoas.
Quando em 1878 a seca assolava o Ceará, fui incumbido
de embarcar os retirantes que chegavam do interior, e quisessem
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seguir para o norte ou para o sul, tarefa esta que pouco tempo
durou pela razão a que já aludi, de entenderem alguns patriotas
que isto despovoaria a província. Este trabalho eu fazia em três
pontos: Barra, Fortinho e Jardim. Sendo imensamente procurado esse pontos pelos infelizes cearenses, sem que eu disso soubesse o motivo, ou se o sabia, a minha modéstia não me permite
declarar se porventura aquele motivo não se pode explicar pela
carta minha e no artigo do Diário de Pernambuco que vão publicados no fim deste trabalho, aproveitei entretanto a boa vontade com que estavam e, no intuito de estabelecê-los, tratei de
fazer um roçado de duas léguas de extensão com um quarto de
légua de largura; iniciei imediatamente o fabrico da cal, pela
grande abundância de mariscos que ali havia e que também
aproveitava para alimento dos infelizes; alimento esse que a
princípiorepugnava-os horrivelmente pela razão de ser-lhes desconhecido, mas, pouco tempo depois, deu em resultado salvaram-se com ele milhares de famintos.
Foi nesta ocasião que firmei mais o meu pensamento a
respeito da constituição geológica do Ceará por meio de canais e
estreitos marítimos sem a menor corrente de água doce. No decurso do trabalho confiado aos cearenses estabelecidos nos pontos que indiquei, traziam eles diariamente dez, quinze e mais
canoas cheias de mariscos. Comparando alguns destes mariscos
com outros que conservava desde 1877, a fim de apreciar o
crescimento que iam tendo, reconheci que era ele moroso; tive,
porém, de admirar-me extraordinariamente quando trouxeram à
minha presença muitas cargas de conchas de ostras com 26 centímetros de comprimento, dezoito de largura e quatro de grossu214
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ra, ao passo que as que tinham dois anos de crescimento apenas
mediam oito centímetros de comprimento, cinco de largura e
seis milímetros de grossura.
Estas cascas de ostras grandes foram encontradas em uma
ilha muito elevada, acima da faz do Rio Jaguaribe, coberta de
árvores que anunciavam mais de um século de existência, como
bem indicam as carnaubeiras que ali existem. As grandes marés
chegavam na enchente ao meio das ribanceiras descobertas da
ilha, que são arenosas, porém de barro duro desde o ponto coberto na baixa-mar até onde fazia suas preamares as marés vivas; o constante bater das águas abriram uma fenda que deu lugar ao desabamento de um barranco, aparecendo envoltas no
barro que ainda se conservara mole aquelas cascas.
Pergunto: se dois anos de seca apenas fizeram as pequenas
ostras vivas chegar ao tamanho acima indicado, quantos anos
não seriam precisos para o crescimento das grandes?
E, convém, ainda, observar que as ostras não podem continuar vivas e em crescimento desde que as águas que as banham
sejam totalmente doces. Morrem todas como por mais de uma
vez observei, e da putrefação, que deita um fétido insuportável
resulta o aparecimento, nas imediações, de febres intermitentes,
e outras de mau caráter.
Respondo àquela pergunta do modo seguinte: para que as
ostras chegassem às dimensões apontadas, parece que o Ceará
teve que lutar com uma seca de vinte anos, pelo menos, sem que
houvesse a menor chuva que adoçasse as águas do Jaguaribe até
a sua foz; e, se assim não sucedeu, então parece razoável o que
penso, de ter sido essa província uma cadeia de ilhas marítimas
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sem a menor participação d’água doce, onde aqueles mariscos
viveram longos anos até que ficou aterrada toda a série de canais
entre elas e do que resultou formar-se esta parte do continente
que, participando então da ação d’água doce, veio-lhes trazer a
morte.
Ouvindo o parecer de um ilustrado brasileiro, a quem muito venero, residente na corte e cujo nome não devo declinar,
disse-me esse venerando cidadão que a diferença de dimensões
apresentada pelas ostras encontradas era devida à degeneração
das raças, mas com franqueza não posso aceitar semelhante opinião.
Vou tratar ainda, do modo porque que as correntes marítimas conduzem areias para a continuação do aterro das províncias do Ceará e do Rio Grande do Norte.
Em 1880, naufragou na Coroa das Lavadeiras, nesta última
província, uma barca norueguesa que seguia viagem para a Ilha
de Java, com carregamento de diversas mercadorias. Um dia
antes do naufrágio viera até a Ponta do Melo reconhecer a terra
e voltara, admirando a todos como tinha podido aquele navio de
1.600 toneladas de registro, passar por junto de tantas coroas
sem pegar; no dia seguinte, porém, encalhou e ficou completamente perdido.
Assisti a esse naufrágio, por achar-me em Macau, perto do
lugar do sinistro, e tive curiosidade de verificar a causa da perda
do navio e ao mesmo tempo reconhecer pessoalmente aquele e
outros bancos de areia para melhor firmar o meu juízo. O navio
encalhou a dezoito milhas distantes dos Três Irmãos e 54 de
Macau, pela grande enseada que aí existe. Depois de encalhado,
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foi arrastado pela correnteza e mar forte no dia seguinte até a
proximidade de um canal onde pegou completamente e abriu-se
despejando parte da carga para o canal na rampa da coroa onde
estava preso.
Sondei o lugar onde se deu o sinistro e achei duas e meia
braças de fundo, em maré baixa. Nunca pude estar sobre o banco
de areia até a preamar, por ficar sempre o mar enfurecido, correndo até risco de vida as vezes que tentei, não obstante o tempo
bonançoso, e empreender eu as viagens em jangadas.
Voltei muitas vezes ao lugar onde estivera a barca, que já
tinha completamente submergido, creio que por ter descido alguma coisa mais para o declive do canal, parte do qual hoje já se
acha aterrado.
Este naufrágio deu lugar a que ficasse eu conhecendo a
parte da costa perigosa do Rio Grande do Norte, seus bancos,
recifes, etc; tudo presenciei de diversos pontos, expondo-me a
grandes perigos e muitas vezes à morte; conversei sempre com
os jangadeiros e mergulhadores ouvindo suas opiniões, tradições, etc., e conheci pelas suas respostas estarem eles senhores
de toda a costa. O local em que naufragou aquele navio era digno de ser fotografado para se avaliar das dificuldades que se
davam com a retirada das mercadorias que se podiam salvar; e
nesta ocasião presenciei, e isto vem corroborar a minha previsão, como que um mar de areia que vinha rolando sobre o banco, procurando a terra; eram pequenas ondas arenosas, submarinas, umas sobre outras, a ponto de haver dias em que a barca
ficava completamente coberta, e outras em que ela ficava descoberta pelas grandes marés de extraordinária correnteza. Notei
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ainda que se alguma jangada se desprendia, quebrando a amarra,
não podia voltar mais ao lugar em que antes se achava, senão
indo primeiramente a terra, e, aproveitando então um certo vento
terral que aí sopra, colocava-se em direção ao navio, e nesta
posição a mesma correnteza era suficiente para levá-la até lá
outra vez.
Esta mesma dificuldade encontravam os navios que passavam naquelas alturas, os quais eram obrigados a bordejar para o
sul e a fundear a fim de seguirem com a viração pela manhã. As
correntezas das águas para o norte naquelas alturas são muito
fortes.
Entretanto, devo de passagem mencionar aqui que nesta
costa da província do Rio Grande do Norte, cheia de perigos não
existe um farol; passa-se por ali durante a noite, conhecendo-se
o local, onde se está, unicamente pela arrebentação do mar nos
cachoupos; e é por esta razão que se perdem todos os anos nessas paragens grande número de navios de alto bordo.
Citarei ainda um fato que vem confirmar o juízo que tenho
manifestado a respeito da transformação das duas províncias.
Frei Vidal, da Ordem dos Capuchinhos, quando, segundo a crônica, pregava em 1770, mais ou menos, na Cidade de Aracati,
dizia aos seus ouvintes que chegaria uma época em que aquela
cidade deixaria de existir, tornando-se cama de peixes (palavras
textuais); nada explicou com referência a essa sua profecia, mas
tinha toda a razão quando assim falava. Como era muito inteligente, e devia sem dúvida ter estudado os fenômenos anteriores,
via já então no litoral o começo de outros que se levantaram no
oceano para mais tarde destruir aquela cidade.
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VI
Ocupar-nos-emos agora com os ventos predominantes que
sopram no Ceará e Rio Grande do Norte e formam as duas únicas estações do ano – a seca e a chuvosa.
Esses ventos são o leste e o noroeste que, mesmo nos anos
de bom inverno nas duas províncias, depois de terem cessado as
chuvas dos três primeiros meses do ano, não produzem uma só
chuva torrencial durante oito e nove meses, mas apenas neblinas
em outubro e novembro, as quais são denominadas de caju. Por
exceção, porém, há anos em que aparecem algumas chuvas torrenciais durante a estação seca e sobretudo no fim do ano, resultando delas, como já disse algures, grandes males e apenas o
beneficio de segurar a flor do cafeeiro que produz em Baturité,
Maranguape e outras localidades próximas; mas semelhante fato
dá-se uma ou outra vez e com intervalos longos.
Os dois ventos mencionados foram os que reinaram na
Província do Ceará no decurso da última seca, não só de dia,
mas também de noite, e quando havia mudança era de um para
outro, prevalecendo sempre o leste.
Em geral no Ceará há pouca mudança de ventos quer para
o norte e noroeste, quer para o sul e sudeste; entretanto de 1861
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a 1863 os ventos dessas direções predominaram ali nos meses de
dezembro a junho produzindo invernos muito fortes.
Convém em todo caso assinalar que os ventos norte e sul
alternadamente são os precursores das chuvas na época invernosa, dependendo da maior ou menor duração destes ventos ser o
inverno abundante, regular ou escasso.
Logo, porém, que tais ventos cessam, vem o leste e com
ele o sol abrasador, destruindo tudo.
Quando há rápida mudança, o que constitui regra geral, do
vento norte ou do sul para o de leste, sucede cair chuva torrencial com muito vento, que em poucas horas dissipa os espessos
nevoeiros que, em virtude daqueles ventos, envolvem a província, tornando-se a atmosfera límpida e completamente seca, como se não tivesse chovido.
Por exceção, se vê na aproximação do inverno algumas
vezes, sob a ação do próprio vento leste, nuvens muito elevadas
e esbranquiçadas que, entretanto, se dissipam com rapidez.
Por causa dessas irregularidades de ventos e de chuvas,
aconteceu no decurso da seca ter chegado a esta corte, por várias
vezes, a falsa noticia de haver terminado o flagelo, quando de
fato ele continuava.
Por tudo isto, acho que o assunto relativo aos ventos que
sopram nas regiões do norte é também digno do mais sério estudo; pois que por ele talvez se pudesse determinar o conhecimento prévio da aproximação da seca.
Uma análise comparativa dos ventos ora aqui reinantes,
com os que sopraram também aqui no ano que precedeu o da
última seca, isto é, em 1876, trabalho que o Imperial Observató220
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rio poderia desempenhar, talvez produzisse um resultado satisfatório.
De passagem direi que me parece da maior utilidade para o
país e para a ciência, o estabelecimento de um observatório na
Província do Ceará pela limpidez constante da sua atmosfera.
Aqueles que entendem que as secas das províncias do Norte têm por causa principal a devastação das matas, censurando
até com certa veemência os cearenses por semelhante fato, estão
em caminho errado.
É verdade que no Ceará se fazem constantemente derrubadas de matas pra a lavoura; mas cumpre de uma vez por todas
dizer que se assim não se praticasse, então seria humanamente
impossível obter qualquer colheita, porque, pela fraqueza e sequidão das terras (falo daquelas que estão livres de inundações e
por conseguinte em lugares altos) não suportam mais de uma
plantação, tornando-se então necessário procurar terras virgens,
que são exatamente as que se acham ocupadas pelas matas.
Se o lavrador tentasse aproveitar as terras que já tivessem
produzido, replantando nelas, ficaria irremediavelmente perdido,
porquanto nunca mais conseguiria tirar as despesas que fizesse
com as limpas.
Assim, pois, estou firmemente convencido de que nenhuma influência infelizmente exercem as matas nas províncias
sujeitas à seca para o desenvolvimento das umidades necessárias; a causa ocasional da seca é, em minha opinião, simplesmente o fato de acharem-se essas regiões do Norte do Império
sob as correntezas dos dois ventos predominantes, sobretudo do
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de leste; e, assim, penso que será inútil tentar qualquer coisa no
intuito de torná-las agrícolas.

VII
Vamos agora tratar do melhoramento de maior alcance e
proveito para a Província do Ceará: o de artificialmente fazer
correr pelo seu território um rio perene.
É convicção minha que a canalização para o Ceará de parte
das águas do majestoso Rio São Francisco pode fazer-se, muito
diferentemente do que já se tem projetado, por alguns de seus
numerosos tributários ou por algum ponto do seu próprio leito,
podendo partir de três regiões indistintamente: primeiro da Província de Minas Gerais ou Bahia; segundo da de Pernambuco,
atravessando a Paraíba; terceiro, do litoral da Província das Alagoas entre Pão de Açúcar e Penedo, cortando Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Em qualquer das hipóteses, feito o corte na margem respectiva para o desvio das águas do Rio São Francisco, deve o
leito do novo rio seguir também algumas milhas para o litoral e
daí então tomar a direção do Ceará.
Figuremos a primeira hipótese. O governo ou a companhia
que empreender tão momentoso trabalho, não poderá certamente
abrir o canal em linha reta, por causas das serras e cachopos de
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pedra de léguas de extensão que se teria de romper, o que seria
impraticável pela despesa incalculável.
Derivado o canal de algum tributário ou de algum ponto do
próprio São Francisco, deverá ele ir margeando as serras, por
entre montes se as tortuosidades naturais para lá o conduzem,
sem se cavar o leito, visto que desse trabalho se encarregará a
própria correnteza das águas, bastando:
1.º - abrir um pouco o ponto por onde tenham de passar,
conforme o estudo que se tiver feito; 2.º - romper-se mesmo o
aterro entre alguns montes cobertos outrora com as areias que o
mar atirava de suas praias, conduzidas depois pelos ventos às
maiores, e que hoje servem de obstáculos natural daquelas
águas; 3.º - obstruir-se por outro lado alguns pontos de modo a
impedir que as águas, antes da formação do novo leito, procurem pelo declive do solo novamente o leito São Francisco.
Este canal desde o seu ponto de partida até entrar na Província do Ceará deve ser muito tortuoso e encachoeirado, representando mais ou menos o aspecto atual do Rio São Francisco.
O estudo deste assunto cabe principalmente a homens práticos e conhecedores das localidades, devendo ser depois confirmado por profissionais prudentes e conscienciosos que não
queiram somente que prevaleçam suas opiniões, sem atenderem
ao interesse geral do país, desprezando as indicações daqueles
homens e procurando traçados completamente inconvenientes,
segundo o seu capricho.
Faça-se isto sem aparato e sem a política de permeio que
dentro em pouco tempo será conduzido o Rio São Francisco
para o Ceará, avolumadas as suas águas com as dos que dão
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elementos para a formação da grande Cachoeira de Paulo Afonso, e que pelo desvio necessário seguirá para o norte, constituindo assim um caudaloso rio.
Todo o interior, mais ou menos alto do Brasil, assim como
todo o litoral aterrado, e algumas milhas dentro do oceano ainda
por aterrar, começando do Pará até a Província do Rio Grande
do Sul, representam uma rede natural de canais talhados na
grande pedra e por entre as rochas que ornam a superfície do
solo, com a mesma constituição geológica, e tendo ramificação
análoga para o interior das terras e para o mar.
Isto se verifica apreciando-se, por estarem expostos à sondagem, os canais denominados dos Abrolhos, na Bahia, e o que
tem a Província do Rio Grande do Norte, com uma extensão de
cerca de sessenta léguas, formando em si outros menores, por
causa dos cachopos que se vêem descobertos e outros já cobertos por bancos de areia, com diversas saídas e entradas para o
alto mar e para o interior da província.
Observa-se na costa do Rio Grande do Norte, e em grande
extensão, o recife mergulhado no mar com aquelas saídas e a
descoberta em alguns pontos, conforme as marés.
Do mesmo modo em diversos pontos, como no cabo de
São Roque, Pitinga, Touros, Caiçara, Casa Forte, Galinha, Bicuda, Ponta do Melo, etc., vê-se a costa guarnecida de outro recife,
que forma a parede do canal pelo lado de terra tendo as entradas
em Natal, Assú, Guamaré e Mossoró, que outrora formaram
grandes baías, seguidas de ramificações de canais para o interior. Estes canais acham-se hoje todos aterrados e cortados por
diversos rios, o que sem dúvida alguma será confirmado pelos
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homens da ciência que se derem à observação de certos pontos
do interior das duas províncias.
Uma mulher chamada Anna Guela, que faleceu no Aracati
em 1864, com cerca de 128 anos de idade, contava que até 1777
viveu sempre no interior, de onde, por causa da seca, passou-se
para o Pirangi, onde esteve até 1794, quando se transferiu para a
Fortaleza.
Com referência à capital dizia existirem ali então dois
grandes lagos entre Mucuripe, Mecejana e Arronches, com
grande profundidade e contendo ilhas e bancos de areia; que o
do lado norte era conhecido pelo nome de Maceió e o do sul
pelo de Lagamar.
Em 1814, quando Anna Guela mudou-se para o Aracati os
dois lagos estavam consideravelmente reduzidos em suas dimensões, e hoje se sabe que deles há apenas vestígios em alguns
pontos distantes uns dos outros, como sejam a Lagoa de Arronches, a de Mecejana e o Garrote, cujas, águas são devidas unicamente às chuvas torrenciais.
Por estas evoluções se poderá imaginar o que será do porto
da Fortaleza daqui a vinte anos, tendo-se em vista os bancos que
já existem dentro do mesmo porto e próximo à praia os morros
de areias, as quais com os ventos são atiradas continuamente
também para dentro do porto; indo assim se operando, insensivelmente o seu aterro.
Tratemos agora da segunda hipótese.
Do ponto que divide a Província de Pernambuco da Província da Bahia e daí até a Cachoeira de Paulo Afonso (na parte
superior) encontram-se diversos lugares por onde facilmente
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podem ser conduzidas as águas do Rio São Francisco, ou derivadas por um de seus afluentes, para a Província do Ceará.
Como no primeiro canal a que já aludi, devem correr pelos
vales tortuosos guarnecidos de montanhas, ou por dentro dos
rios, riachos e córregos, ou, ainda, por dentro de lagoas, atravessando grandes várzeas que outrora foram baias; outras vezes
descendo ao litoral para depois voltar novamente ao interior e
tomar seu pondo de partida, que é a Província da Paraíba, entrando por esta na do Ceará.
Do ponto de entrada, pode-se facilmente fazer descer as
águas do São Francisco para o litoral da Paraíba pelo rio do
mesmo nome; e para o litoral da Província do Rio Grande do
Norte pelo Rio das Piranhas, desaguando na Barra do Assú, caso
sejam removidos certos obstáculos iguais aos de que já falei,
quando trarei da constituição do terreno do Ceará.
O mais será fácil, porque as águas formarão naturalmente
o seu leito sem ser preciso proceder-se a grandes escavações,
visto ser o terreno mais ou menos arenoso e sempre em declive.
Removam-se estes obstáculos depois de estudos práticos e
pacientes; obstruam-se outros pontos que possam dar saída às
águas e o aparecimento de uma grande enchente incumbir-se-á
do resto.
O que se torna preciso, como já disse, são estudos prudentes, um exame minucioso naqueles vales, observando-se as tortuosidades de montes, às vezes tão apertados que à primeira vista parecerá impossível as passagens das águas por tais lugares; é,
porém, por ai mesmo que deverá passar o canal, como acontece
em muitos pontos do atual leito do Rio São Francisco.
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Mais de uma vez acontecerá encontrar-se uma linha ou
circulo de montanhas, como se dá ao lado direito do Rio Jaguaribe, de sua foz para dentro, onde os morros medem cinqüenta,
oitenta e mais metros de altura com uma e duas léguas de largura, e que à primeira vista possa parecer um obstáculo insuperável à continuação dos trabalhos, por supor-se necessário um
corte para o trajeto das águas. Procure-se, porém com atenção e
perseverança que encontrar-se-ão forçosamente boqueirões outrora desobstruídos pelas águas pluviais, as quais depois de terem formado grandes lagos transbordaram, abrindo por esse
modo passagem franca por entre aquelas montanhas, como fora
toda a dúvida, formou-se por exemplo o Boqueirão das Lavras,
entre o Crato e Icó. Fatos dessa ordem observam-se ainda nas
serras do Apodi, do Martins, da Vila, do Pereiro e muitas outras
até o Araripe as quais ao longe apresenta lilnhas de montes
completamente seguidos, sem a menor interrupção, quando entretanto existem entre eles grandes gargantas.
Na Serra do Ibiapaba há a passagem do Rio Poti para a
Província do Piauí entre dois talhados; uma das coisas verdadeiramente admiráveis, que o homem pode observar.
O que é portanto necessário é descobrir tais passagens; que
o mais está naturalmente feito.
O que nunca se deverá é procurar encurtar o seu caminho,
tentando romper serras e cachopos, por ser trabalho impraticável.
Do ponto entre a Cachoeira de Paulo Afonso e a divisa de
Pernambuco com a Bahia, está o São Francisco a trezentos metros mais ou menos acima do nível do mar; portanto desde que
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forem aproveitadas as tortuosidades e as várzeas que substituem
hoje as grandes baias de outrora, poder-se-á facilmente transportar esse majestoso rio sem grande movimento de terras até o
Ceará, onde, pelo declive natural para o mar, as águas correrão
canaliza ndo a província.
Na terceira hipótese, que é da do canal partindo de um
ponto entre o Pão de Açúcar e Penedo ou mesmo da parte superior da Cachoeira de Paulo Afonso, na Província das Alagoas,
deverão fazer-se desobstruções em quase toda a sua extensão,
mas em pequena profundidade, nas províncias de Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte, até a do Ceará.
Este canal será aberto com toda a facilidade, visto não haver obstáculos na sua passagem, e sim grandes várzeas, baixas,
brejos, rios, lagoas, etc., que se ligarão com poucas tortuosidades e podendo as próprias correntes d’água ajudar a desobstrução que for sendo feita antes mesmo de nele se lançarem as
águas do Rio São Francisco.
Eis o que penso sobre a conveniente canalização, para a
Província do Ceará, do grande Rio São Francisco.

VIII
Quando, há sete anos, por ocasião da seca que se manifestou em algumas províncias do norte do Império, todo o país
soube que as cidades, vilas e povoações do Ceará e do Rio
Grande do Norte estiveram por muito tempo juncadas de cadáveres de pessoas que morriam já de fome, já de moléstias que se
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desenvolveram no período de tão horrorosa calamidade, achando-se os campos transformados em vastos cemitérios, o governo, por seus delegados, não devia ignorar que este estado de
coisas era em grande parte devido à retirada em massa para tais
pontos da população que, atraída unicamente pelos socorros
públicos, fugia em completa desordem de lugares salubres para
aqueles centros acanhados e pestíferos, como em geral são as
cidades, sobretudo com grande aglomeração de gente.
Quadro tremendo e desolador foi esse! Como era triste ver
milhares de famílias, alvoroçadas por aqueles fugazes socorros,
abandonando, por falta de trabalho que lhes dessem o pão, única
coisa de que precisavam, suas propriedades, e seu viver campestre no interior da província em busca do litoral; e, o que mais é,
grande parte dos habitantes do mesmo litoral, correr, também
seduzidos por motivo idêntico, para as cidades mais próximas,
sem se lembrarem de que deixavam pouco distante de suas vivendas grandes lençóis de sal que poderiam dar-lhes vida feliz,
se encontrassem compradores para esse gênero! A natureza de
dia para dia desenvolvia cada vez mais os comezinhos elementos de que dependem a indústria do sal, apontando assim ao governo onde poderá encontrar os meios de salvar aquele povo.
Viam-se em Guamaré, Macau e Mossoró, na Província do Rio
Grande do Norte, e na Areia Branca, Aracati, Paripueira, Pirangi, Mundaú, e Acaraú, na Província do Ceará, mais de cinqüenta
léguas de terras apropriadas exclusivamente àquela indústria.
Ninguém, porém, atendia para essa fonte inesgotável de riqueza; viam-na com a maior indiferença, ou antes, não a viam,
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porque visavam sós os socorros públicos, que, como a serpente,
atraia a vitima que se aproximava, matando-a em seguida.
Ninguém se animava a fazer negócio de sal, porque se
contava com prejuízos certos, como ainda hoje acontece, por
causa do infamante monopólio do sal estrangeiro, famigerado
abutre protegido pelo estado e destruidor daqueles povos; a pródiga liberdade brasileira matava seus filhos para dar vida a estranhos! E eles, infelizes e desgraçadas criaturas, tristes caminhavam do interior para o litoral com a sentença de morte já
lavrada, buscando os lugares onde deviam morrer pela aglomeração, pela falta de caridade e pelos males que lhes sobreveriam
de tais socorros públicos.
Muitos, entretanto, nessa jornada da desgraça voltavam-se
atentos para os pontos cobertos de sal, que iam descortinando na
passagem e já haviam sido abandonados por outros tantos famintos, e diziam chorando: “se comprassem sal, não precisaríamos de esmolas; o governo nada gastaria conosco, e por certo
não morreríamos à fome; estes mesmo lugares tão saudáveis nos
salvariam das epidemias, e nossas filhas não se prostituiriam nas
cidades!” Era horrível e doloroso ouvir aquela linguagem, proferida em tom rouquenho por criaturas humanas que, reduzidas a
esqueletos, caminhavam para o matadouro público.
Os socorros públicos nada mais eram do que engodo da
morte, o prostituídor dos costumes, abatendo o homem e corrompendo a mulher.
Dir-se-ia que a morte havia sido decretada pelo gênio do
mal; era preciso que a sentença se cumprisse; e o governo a executava com horrorosa calma.
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De outro modo nunca se poderão explicar os fatos que se
deram, porque o governo cego e mudo a nada atendia!
Em 1879, de viagem a esta corte daquele centro pestífero e
de desordens, dirigi-me a s. majestade o imperador que, cheio
sempre da bondade que lhe é peculiar para todos, fez-me a graça
de ouvir quatro vezes sobre a colonização de duzentas famílias
cearenses que, sentindo os horrores da fome, pediam-me que as
salvasse, retirando-me com elas para o sul.
Requeri então para elas, que representavam mais ou menos
2.200 pessoas, terras, passagens e alimentação somente para seis
meses, despesa que mais tarde seria indenizada com produtos da
lavoura.
Tratava de uma emigração em ordem de cearenses, e, não
fazendo questão de posição, pedia um lugar mesmo no deserto;
lembrando até o Mucuri, se não fosse possível o Rio Novo, na
Província do Espírito Santo, onde pretendia estabelecer a colônia; porquanto na primeira das aludidas regiões faltavam braços,
e via-se, como se vê agora, o governo embaraçado pelas correrias de índios bravios. Já se falava então da via férrea – Bahia e
Minas – que, construída como vai sendo, não pode ainda melhorar aquela zona, por falta exatamente de colonização.
Bem acolhido, como disse, e crente de que tratava do bem
geral deste país, promovi os meios, empenhado-me com uns e
falando a outros; envidando enfim todos os esforços para que o
governo fizesse ao cearense, o que fazia a qualquer colono estrangeiro. Qual porém, não foi a minha surpresa quando vi que
não tinha podido alcançar sequer a atenção do governo para esse
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assunto, que considerava e ainda hoje considero de tanta magnitude para o país em geral.
Novas famílias, sabendo então que se tratava de uma colonização séria de cearenses, pediram-me também, para serem
contempladas, de modo que já não se cuidava somente da salvação de duzentas famílias, porém de muitos milhares de cearenses.
Certo de que obteria o que solicitara, voltei ao Ceará, e,
animando aquele povo, disse-lhe tudo ter conseguido e que dentro em pouco viria a ordem para o embarque.
Tudo foi inútil; os meus esforços foram baldados, nada
pude conseguir. Os socorros públicos preocupavam completamente a atenção do governo!
É verdade que se tratava nessa ocasião de transplantar para
aqui a China! E tinham razão; para a felicidade do Brasil, só o
africano ou o chim. Chegaram mesmo a convencer o governo do
celeste império de que dessa medida dependia o nosso engrandecimento material e moral! Mas o emissário chinês que aqui
veio compreendeu melhor a coisa, e mostrou-se menos tolo do
que o supunham.
Ah! Socorros públicos!!
Um arranja-se depois, todo cheio de esperanças, e tão comum nas cortes, era o que se me dizia para transmitir a tantos
desgraçados, que guardavam ansiosos o dia feliz do seu embarque. “Não tenho verba”, foi finalmente o desengano que o governo deu-me, depois de dois anos de pura perda. Poucos daqueles infelizes escaparam à morte; e a prostituição foi o desfecho
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fatal dessa comédia, que ingenuamente pensava só se pudesse
representar no Japão ou China.
De tudo isto resultaram duas coisas gravíssimas: a morte
daquela gente, que podia estar cultivando terras incultas, e que
assim veria, em lugar de túmulos, em lugar de um ponto negro
para a história da nossa pátria, a completa felicidade no centro
de vastas e sombrias matas; e a despesa enorme que se fez, cujos
resultados traduzem-se somente em gozos para os indiferentes
do verdadeiro sofrimento cearense; porque abrir as arcas do tesouro e fazer jorrar a esmo dinheiro para todos os cantos do Brasil, a titulo de salvar o Ceará, tudo se poderá chamar, menos
caridade.
Se falta à minha imaginação um qualificativo para acentuar verdadeiramente o que foram os socorros públicos na Província do Ceará, está ela porém povoada de alegorias, que facilmente substituem aquele qualificativo.
Depois de grande naufrágio em pleno oceano, um dos náufragos, destemido nadador, debatia-se com as ondas em direção
à terra. Nesta ocasião passa à vista um vapor, a quem o náufrago
pede socorro. O comandante faz arriar um escaler, e, em vez de
ordenar que o tomem a bordo, determina aos tripulantes que
convençam o náufrago de que não deve abandonar o seu posto, e
que, se o fizer, cometerá uma infâmia. Convencida a vitima. O
infeliz vê-se cercado de mil perigos e de outras tantas esperanças, entre a praia e o ouro; luta e sente não poder desprender-se
daquilo que o fascina, daquilo que é a vida em terra, mas que lhe
estava dando a morte no mar, e neste vacilar, perturba-se-lhe a
razão e morre afogado, sem poder livrar-se do precioso metal.
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Os socorros públicos no Ceará foram o fatal quintal de ouro!
Vejamos agora o contrário.
Nadava aflito um pobre náufrago para salvar-se, quando
viu uma jangada com pescadores que seguia para o alto mar e
que, vendo-o no meio das águas, se aproximou. – Quer a jangada? Perguntam com ansiedade os bons jangadeiros. A proposta
foi imediatamente aceita pelo náufrago, o qual, reanimadas logo
as forças, fez com eles boa companhia, e seguiram todos para a
pesca; voltando mais tarde alegres e carregados de peixes e entoando hinos de louvor ao Todo Poderoso.
Não era um cadáver que se conduzia à sepultura, não era
um desgraçado corrompido pela escola de crimes intitulada socorros públicos, porém um homem útil que, salvo, prosseguiria
no trabalho com aqueles que tinham tido por escola a moral, por
dever a caridade e por honra o amor da Pátria.
A moralidade deste conto é que o governo devia, naquela
época, mandar embarcar, à força mesmo, se fosse preciso, para o
norte e para o sul aqueles que estivessem famintos. Com três
dias de viagem para o Pará e dez para o Rio de Janeiro estariam
salvos 90% dos 380.000 que morreram.
Mas o Brasil não precisa de braços nacionais, bastam-lhe
os africanos que existem e os chineses que existirão; portanto, a
fome é uma lei natural de destruição: que morram os cearenses!
Quem tivesse presenciado o que se passou principalmente
com as populações das províncias do Ceará e do Rio Grande do
Norte desde 1877 até 1879; quem tivesse visto esvoaçando diariamente as aves carnívoras atraídas pelas exalações pútridas dos
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cadáveres insepultos por muitos dias nos cemitérios; quem fitasse miséria tão grande, não poderia deixar de entristecer-se diante
de espetáculo tão descomunal, e ficaria verdadeiramente indignado, observando que aquele elemento, que se dizia de vida()
servia ali para destruição dos homens! Quando horror! Ocasião
houve em que morriam diariamente duzentas, quatrocentas, oitocentas pessoas em cada distrito das duas províncias e até
1.300, como se deu no da Fortaleza!
Este drama lutuoso, um dos maiores que a história há de
registrar, deveria ter sido presenciado pelos que trazem gravado
na fronte a responsabilidade de tantas desgraças: os representantes do povo.
Parecia que tudo se havia conspirado para levar aquele povo ao grau de desespero e de desmoralização a que chegou; de
um lado negando-lhe até com frenesi a imposição de uma taxa
sobre o sal estrangeiro, de modo a dar competência ao nacional
nos mercados do Brasil; de outro só se protegendo a colonização
estrangeira, não se permitindo a de cearenses, que aliás não podiam esperar um só dia.
E tudo isto, digamos sem rebuço, para satisfazer a meia
dúzia de especuladores!
O luto, a dor, a prostituição, foram a partilha da maior parte das famílias pobres. Sós três individualidades, as duas primeiras inconscientemente, devemos confessar, sorriam-se: o governo, o parlamento e os espetáculos, por cujas mãos passavam os
socorros públicos.
() Os socorros públicos.
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Sem pretender molestar a quem quer seja, mas unicamente
levado pelo dever de narrador consciencioso das desgraças de
minha província, não posso deixar de lembrar, com magoa, é
certo, que enquanto sobre aquelas imensas várzeas o sal coalhava naturalmente em camada tão espessa, que sobre ela correria
veloz uma locomotiva, e ao lado em vastos cemitérios jaziam
milhares de esqueletos humanos, cujas carnes haviam sido devoradas pelos corvos, aqui na corte alguém solicitava que fosse
lançada taxa de que acima falei sobre o sal estrangeiro() e obtinha como resposta um riso de desprezo, por parte das deputações de algumas províncias, acompanhadas das seguintes palavras: “satisfaçam-se com o que para lá já tem ido: querem muito.”
Nessa ocasião bem se poderia ter julgado da decadência do
parlamento brasileiro e do patriotismo dos nossos homens, sem
distinção de cor política, mas é caso de repetir as palavras do
mártir do Gólgota: Pai, perdoai-lhes; eles não sabem o que fazem!
Voltando os olhos para os ancoradouros dos nossos portos,
viam-se dez, vinte e até quarenta navios de diversas nacionalidades descarregando sal para o nosso consumo, e no fim de cada
ano, uma renda de três a quatro mil contos, pelo menos, enviada
para o estrangeiro, produto daquele artigo.

() Vide o trecho do parecer do Conselho de Estado que vai publicado como
anexo.
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E há quem diga, para suplantar a nossa indústria, que o sal
brasileiro não presta, quando o contrário é o que se dá como
provarei na próxima exposição de Petrópolis.
Faz-se com o sal brasileiro o que se faz com o nosso café
na Europa, que sendo um dos de melhor qualidade passa por
inferior.
Em todos os tempos e em todos os países notam-se acontecimentos inqualificáveis e é justamente o que se dá atualmente
no Brasil. Vê-se este colosso completamente desnorteado, entregue somente a caprichos políticos e nada mais; ali uma cidade
em plena decadência sem que tivesse atingido o seu completo
desenvolvimento, aqui um trabalho todo diverso do que o que
deveria ter sido iniciado, mais adiante uma via férrea sem razão
de ser e tudo o mais assim.
A desobstrução da barra do Rio Grande do Sul, a construção do porto de Fortaleza e de açudes no Ceará e a multiplicidade de vias férreas, onerosíssimas para o estado e em zonas pouco produtoras, são exemplos do que avanço.
E é por estes meios que se julga encaminhar o Brasil para
o progresso; porém, contra toda a expectativa ele chegará a um
ponto tal, se já não chegou, de anarquia mental que fácil será
compreender que há muito estamos parados, se é que não temos
retrogradado.
É tempo, pois, de pensarmos seriamente no futuro de nossa
pátria; para isto, porém é preciso trabalho sério, muita economia
e completo desinteresse dos homens que dirigem a nau do Estado.
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Voltemos porém ao assunto. Em nossa opinião até hoje o
governo ainda não deu um só passo que fosse de utilidade pública com relação à Província do Ceará em tempos calamitosos de
seca. O que se tem feito são meros paliativos. O tempo mostrará
esta verdade e não está muito longe a época em que infelizmente
veremos o Ceará reduzido a pior estado ainda do que o da última
seca, se a lição do passado não aproveitar para o futuro.
Se o governo, portanto, por um só instante, julgou ter salvo
o Ceará e o Rio Grande do Norte, no período da última seca que
os assolou, com os decantados socorros públicos, enganou-se
redondamente.
A salvação das duas províncias deve-se ainda uma vez a
um acontecimento que bem se poderá chamar – providencial. A
natureza, como que cansada de presenciar tantos sofrimentos,
indignada de tanta incúria, vendo que os povos das duas províncias desapareciam antes mesmo de acabado o fenômeno determinado por leis naturais e que se manifestará nessas e em outras
regiões do globo periodicamente, faz aparecer, quando todos já
desanimavam com a perduração do flagelo, três ou quatro chuvas torrenciais e com elas as aves e animais que haviam emigrado, e voltavam como mensageiros da felicidade, que há tanto
tempo anda fugitiva destas paragens!
No interior do Ceará e Rio Grande do Norte bando de preás e nuvens de pombos trouxeram então a fartura aos famintos,
que os apanhavam quanto queriam e podiam.
Transmitida ao litoral a grande nova da abundância do
alimento natural que se via no interior, ficaram todos estupefatos; não quiseram a principio dar crédito a tão faustosa noticia,
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mas tendo na mesma ocasião aparecido alguns bandos de pombos no próprio litoral, entre outros pontos na capital, como que
doudejando sem pousar, fez isso com que se dissipassem todas
as dúvidas.
Numerosos grupos de homens, mulheres e crianças, enxotados pela força pública, que os obrigava a deixar o litoral (isto
se deu na linha férrea de Baturité), todos esfarrapados, alguns
quase nus, e sem o menor alimento abandonaram aquelas tendas
imundas (os chamados abarracamentos) e internaram-se. A capital e as duas margens da via férrea apresentaram então um vazio
imenso; havia desaparecido aquela massa enorme de retirantes e
cessado a orquestra formada de lamentações e maldições; e decorridos trinta dias não se falou mais em continuação da seca.
Havia terminado o flagelo com os pombos e preás; e aquilo que o governo não tinha podido fazer gastando, segundo dizem, setenta mil contos de réis e deixando morrer 380.000 pessoas, fez em um momento a providência divina.
Como um parêntese devo assinalar que mais de uma vez,
tempos depois de terminado o flagelo, transpondo o limiar de
modestas choupanas, vi pobres famílias sentadas diante de mesas fartas, chorando, porém em vez de comerem; mistérios insondáveis do coração humano, é que recordavam-se da miséria
passada, e de pais, e filhos e amigos que haviam perecido à fome!
Estes e outros fatos provam à sociedade a sensibilidade do
povo cearense, tão acusado de falta de amor paternal e filial no
decorrer da seca.
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Mas, Santo Deus! É que então a miséria e a fome, tinham
transformado os seres humanos, ainda os mais frágeis, em verdadeiras feras, poluindo-lhes todos os sentimentos!
A troco de um punhado de farinha para matar a fome, os
desgraçados davam tudo quanto deles exigiam os perversos, e
em tal emergência este tudo cifrava-se em um só coisa – a honra
de suas famílias!
A emigração dos animais e das aves, a sua volta, que não
passa de um fato natural, e não era totalmente estranho, porque
já se dera em outras épocas de seca, devia ter servido já ao homem.
Os referidos animais deixaram por instinto as duas províncias quando se manifestou a seca, e a elas voltaram logo que o
flagelo terminou, e voltaram centuplicando sua produção onde
pouco tempo antes não podiam viver.
Apanhavam-se nos pombais cargas e cargas de ovos e
qualquer homem podia matar diariamente mais de mil pombos;
se não o fazia era por não ter tempo de prepará-los a fim de se
conservarem em estado de ser aproveitados como alimento.
Em todo o caso os mercados ficaram repletos de pombos e
de preás secos, que se vendia por 20 réis cada um.
Competia, pois ao governo ter feito com o povo aquilo que
consigo mesmo fizeram aqueles animais, isto é, devia ter obrigado os retirantes a emigrar, mas em ordem e colonizando-se.
Não quis: caiba-lhes, pois, inteira a responsabilidade dos
acontecimentos.
Os anos correm, e quando alguns contemporâneos tiverem
desaparecido deste mundo, a história da última seca será então
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contada em toda a sua cruel verdade e com seus quadros mais
vivos.
O país poderá então conhecer o que ainda ignora.
Entre muitos fatos, que outrem poderá narrar, vou apenas
citar três como um protesto de minha parte contra o que se deu
no Ceará, sob a santa denominação de socorros públicos a indigentes.
Presenciei-os em um ponto da província, que deixo propositalmente de nomear, para evitar personalidades.
Em 1878, eram 10 horas da manhã de um daqueles dias de
verdadeira desgraça para quem pedia, quando se aproximou do
ponto em que se distribuíam os socorros públicos uma infeliz
que dizia ter 14 anos, com fisionomia triste, mas simpática, não
obstante sua extraordinária magreza, que lhe dava o aspecto
mais de esqueleto do que de uma criatura humana. Pediu ela a
parte que lhe cabia, isto é, apenas dois litros de farinha para quatro dias. Depois de ter recebido a ração, ao retirar-se, meteu a
mãozinha descarnada num caixão onde estava a farinha, tirou
um pouco e fez menção de levá-la à boca; imediatamente um
daqueles bravos que a policia tinha sempre ali para manter a
ordem, desandou sobre a desgraçada um golpe tremendo de rifle
decepando-lhe quase a mão, que ficou com os ossos a descoberto!
Eis como por um ato tão simples e natural nos famintos, se
executava a lei com tanto rigor, castigando-se por modo tão desumano um pobre ente que se podia fazer inanido pelo sofrimento!
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Fez-se corpo de delito, é certo, trocaram-se telegramas
com a presidência da província sobre o fato; mas tudo ficou nisto.
Por este fato se poderá avaliar quantos crimes foram cometidos e ficaram impunes no decurso da seca, e julgar o grau de
indiferentismo com que eram tratados os desgraçados que recebiam socorros públicos.
Em outro lugar, que se dizia de caridade e de educação,
representou-se o drama seguinte. Pouco retirada de uma das
cidades da província e separada apenas dela por um estreito braço de rio, via-se uma grande casa de palha com cento e tantas
órfãs, desde a idade de seis anos até 21 anos. Estas infelizes
eram bem tratadas, nada lhes faltava e pareciam viver felizes.
Isto porém era apenas pelo lado material, porque pelo lado moral basta saber-se que estavam elas entregues a um rapaz solteiro, que era o diretor e que morava e dormia no mesmo estabelecimento. Junto havia uma outra casa, feita também por conta dos
socorros públicos, onde residia um professor que lecionava às
órfãs.
Aquele ponto principiou a ser freqüentado, e o certo é que,
como é de notoriedade pública, apareceram ciúmes e houve necessidade de levarem-se queixas à comissão respectiva do lugar,
encarregada da distribuição de socorros públicos; a justificação
que foi produzida provou que o diretor do estabelecimento era
antes uma garantia para as infelizes, visto não possuir a virilidade.
E assim continuaram as coisas por mais algum tempo, até
que continuando a tomar corpo cada dias mais criticas, foi o
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mesmo diretor forçado a deixar aquele lugar tão cobiçado, porque a censura era mais filha do ciúme, e da inveja pela vida de
gozos que tinham o diretor e outros sócios, do que da caridade
para com as infelizes.
Substituído afinal depois de grande barulho, por serem
muitos os pretendentes, coube o lugar por sorte a um viúvo, naturalmente por ser mais prático e melhor conhecedor da vida, e,
portanto apto para dirigir as órfãs.
Senhor do rebanho, este último, como seu antecessor, não
teve também mãos a medir e dentro de pouco tempo as ovelhas
apresentaram provas suficientes para não se duvidar de que a
população do lugar em breve ficaria aumentada; e, coisa também singular, o primeiro diretor logo depois de deixar o cargo
procurou os laços do himeneu, provando assim a falsa garantia
que havia tido a honra daquelas pobres órfãs.
Dissolveu-se então o estabelecimento, mas cumpre confessar, já um pouco tarde!
Ainda não fica aí. Algumas dessas órfãs vieram para a cidade e continuaram ainda sob a proteção dos distribuidores de
socorros públicos!
O terceiro fato, que se prende também à caridade oficial, é
atinente ao modo como por último eram distribuídos os alimentos. Um grande cercado de pau a pique, com altura de cerca de
quinze palmos e com duas porteiras ou cancelas, como as de um
curral, levantado em uma grande praça e sem ser coberto era o
local onde duas vezes na semana recebiam, em um dia sexo
masculino e no outro o feminino, os socorros públicos que con243
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sistiam em dois litros de farinha, milho ou feijão, para as crianças e quatro para os adultos, sem nada mais.
No começo da seca, até julho de 1878, eram tais socorros
dados com alguma abundância, embora sem método na distribuição, recebendo os famintos diariamente carne e farinha, depois passando a receber exclusivamente bacalhau ou carne seca
em muitos dias consecutivos; tais socorros, porém foram diminuindo progressivamente.
O governo não soube, ou se soube, não fez idéia da mortandade que produziram a carne seca e o bacalhau; anêmicos
com como em geral se achavam os infelizes que vinham corridos do interior, uns completamente inchados, outros inchando,
com os intestinos irritados pelo uso da mucunã, do palmito de
carnaúba e tudo quanto podia haver de irritante com aparência
de alimento, comendo depois carne e bacalhau sem mais nada
por espaço de quinze dias seguidos, como vi, imagine-se qual o
resultado!
Era horrível tal caridade; não se atendia ao estado do doente, mas sim à vontade daquele que tinha o gênero para vender,
conforme o protetor político que o recomendava.
O prazo de cinco a trinta dias era suficiente para que morressem aqueles que se alimentavam só de carne ou bacalhau;
outros, senão morriam logo, eram acometidos de gastroenterite e
de câmaras de sangue, que terminavam pela morte. E assim faleceram milhares de pessoas.
Certos do mal que lhes produzia tal alimentação muitos
preferiram vender a ração por 40 réis (tendo custado ao governo
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400 réis), a fim de poderem obter toros de cana de mel, que consideravam remédio eficaz para o mal que sofriam.
Aquela mesma carne que eles vendiam pra prolongar a vida por mais algum tempo, e a preço infimo, foi por vezes comprada por especuladores que a revendiam ao governo por alto
preço, sendo depois novamente fornecida aos desgraçados! Tais
acontecimentos não se podem qualificar!
Os míseros não tinham para quem apelar; estavam cercados, por assim dizer, de três poderosos inimigos: a seca, o especulador de mãos dadas com algumas influências políticas, e um
grupo a quem o governo só atendia por julgar a expressão da
verdade tudo quanto dizia a respeito da seca, sem ter aliás a menor habilitação nem conhecimento práticos para guiar a província em tempos tão calamitosos.
Não direi que a administração pública fizesse ou consentisse no que se fez, com a intenção sinistra de destruir o povo
cearense, não; mas posso assegurar que tudo aconteceu por supina ignorância, aliada à facilidade do governo em deixar-se
arrastar por grupos políticos e por correspondências de agradável efeito.
O trigo, o café, a carne fresca e mel deveriam ser os gêneros de preferência distribuídos aos famintos e doentes. Assim
porém não se praticou.
Estes alimentos só eram dados quando o enfermo achavase prestes a entregar a alma ao criador; daqui a grande mortalidade que se observava nos hospitais.
Poderia alongar-me muito sobre este assunto, apontando os
imensos abusos e as imoralidades de toda sorte praticadas na
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província inteira sob a capa de socorros públicos; mas prefiro
deter-me aqui, lastimando mais uma vez que os membros do
governo não tivessem pessoalmente, ainda com um pequeno
sacrifício de suas comodidades, feito uma excursão pelas províncias flageladas pela seca.
Se tiver a fortuna de ser lido, peço que não enxerguem
exagero nestas descrições; a fé de homem honrado, juro que não
há.
O que eu próprio vi de horroroso, constituem cenas que
jamais se apagarão de minha imaginação; são de tal ordem que
não devo dizê-las, ainda com todos os circunlóquios possíveis,
para não fazer corar a quem quer que seja; e tal é o constrangimento de minha alma quando me recordo de tudo isso, que peço
a Deus que, se minha desventurada província, tem de passar por
transes iguais, o que se me afigura não estar longe, eu prefiro
vê-la completamente destruída por pavoroso incêndio ateado em
todos os seus cantos, a vê-la salva por meio de distribuição de
socorros públicos!
Quero que ela viva no seu elemento natural que é a seca,
como a umidade é o elemento da vida do Sul do Império, mas
com o próprio suor de seus filhos; para este desideratum basta
que se estabeleçam o trabalho e o salário com o necessário desenvolvimento das indústrias que a podem engrandecer.
Mas nunca pela esmola que abate o caráter!
Ao terminarmos esta parte do nosso trabalho, cumpre-nos
contestar uma proposição escrita mais de uma vez por pessoas
que também se têm ocupado com a Província do Ceará.
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Asseveram que a Província do Ceará gozou de um período
de 31 anos sem o aparecimento de secas – de 1845 a 1876.
Não é exata tal asseveração; infelizmente todos os períodos das secas acham-se registrados.
As secas nessa província são periódicas; sendo as de maiores intervalos de cem a cem anos, e de vinte a vinte anos, não
falando nas secotas, como vulgarmente denominamos às de menores intervalos, as quais, entretanto em outras províncias mais
ao Sul constituem grandes secas.
Referindo-se somente às secas com intervalos de vinte em
vinte anos, vemos que no século atual elas se manifestaram em
1805, 1825, 1845 e 1865; e quase podemos assegurar que se
manifestará no decorrer do presente ano de 1885.
As secas desse segundo período não passam em geral de
um ano, e há sempre chuvas, ainda que poucas; quando não
coincidem com as de cem em cem anos porque nesta hipótese
são sempre muito prolongadas e muito raras as chuvas.
É assim que a de 1825, que foi a mais forte das que aponto, compreendeu os anos de 1825 a 1827, porque coincidiu com
a do centenário que principiou em fins de 1724 e foi a 1728.
A de 1865, de que nenhum escritor, que eu saiba, se ocupa,
razão pela qual dão um período de 31 anos sem secas na província, acha-se entretanto mencionado em documento oficial.
No Relatório do Ministro do Império do ano de 1865 menciona-se que em conseqüência da prolongada seca que se manifestou em fins de 1864, o governo enviara para o Ceará gêneros
alimentícios, a fim de serem distribuídos pela população.
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O que deve ficar assinalado é que os efeitos dessa seca
passaram quase despercebidos por dois motivos:
1.º - Pelo grande deposito de algodão que existia na província e alta extraordinária que este produto obteve, devida à
guerra norte-americana, que elevou o seu preço de 6$000 a
29$000 a arroba.
Como ninguém ignora, por ocasião daquela guerra, os portos dos estados do Sul da grande República foram bloqueados, e
assim nenhuma exportação fizeram de algodão.
A falta desse produto nos mercados da Europa tornou-se
tão sensível, que despertou natural ambição dos plantadores.
A província do Ceará, que estava passando então por uma
crise comercial terrível também participou da ambição geral, e
atirou-se de corpo e alma ao plantio do algodão, e tão feliz foi
que, não obstante os males que perseguem essa cultura na província, pode colher grande quantidade de algodão, graças ao
número de braços que nela se empregou.
Por falta de transporte imediato, metade da produção ficou
encostada, como vulgarmente se diz, no centro da província;
compensando porém aquela falta, a venda das pequenas partidas
que se iam fazendo pelo preço, já então avantajado, desse produto.
O mesmo se dava no litoral, por faltarem também embarcações para os mercados consumidores.
Aparecendo, porém, a seca no fim de 1864, que se prolongou por todo o ano de 1865 e terminou em março de 1866, com
um dos melhores invernos que tem havido na província, coincidiu este fato justamente com a maior procura do algodão, cujo
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preço cada vez mais se elevava. Daí a saída pronta daquele produto, que se achava retido no interior; a continuação das plantações; a distribuição do trabalho em geral; abundância de numerários na província, de que participavam os pequenos lavradores,
e conseqüentemente o bem estar de todos, que assim puderam
atravessar suavemente a seca que se manifestara.
2.º - Pela grande venda de escravos que se fez na província
logo que o governo imperial declarou a guerra contra o governo
do Paraguai; pela partida de milhares de voluntários da pátria, e,
sobretudo, pela baixa do câmbio que muito favoreceu o comércio de couros, cera de carnaúba, etc., produtos estes que são
próprios de tempos secos.
Foram estas unicamente as causas porque os efeitos dessa
seca não se fizeram sentir, mas isso não vai ao ponto de negar-se
a sua existência.
IX
Concluindo estas desalinhadas considerações, a que, mau
grado a nossa incompetência, fomos arrastados pelo transe
amargurado de um povo extenuado por um sofrimento lento,
sem previsão de elnitivo imediato, prolongado antes por meros
paliativos, que finalmente acabarão por matar o pobre enfermo,
vimos, ainda que receosos, mas cheios de um amor que não cansa o amor da pátria, sugerir, nós os sofredores, os abatidos, os
extenuados, alguns dados para a solução do grande problema
atinente às secas que periodicamente assolam algumas das regiões do Norte do Império, em maior escala às das províncias do
Ceará e do Rio Grande do Norte.
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O governo imperial e o parlamento, fatores principais, senão para o completo engrandecimento do país, ao menos para o
aproveitamento de todas as suas forças produtoras, e conseqüentemente de todas as fontes de riqueza pública, de modo a poderse estabelecer o necessário equilíbrio entre outras, fato que, com
o coração confrangido, confessamos por amor à justiça, tem-se
dado desgraçadamente com estas províncias, o governo e o parlamento não se dedignarão de tomar em consideração tais dados,
preenchidas as lacunas que ao autor passam despercebidas por
falta de ilustração, ou por erro de observação.
Se é loucura pretender obstar ao aparecimento das secas, é
da maior lucidez de espírito neutralizar quanto possível os seus
efeitos, prevenindo as calamidades públicas que delas se originam e tirando deste fenômeno natural toda as vantagens que ele
próprio oferece.
Acreditamos, portanto, que a prosperidade dessas duas
províncias depende exclusivamente do desenvolvimento nelas
das indústrias salina e manufatora em primeiro lugar, em segundo das extrativas; despertando-se para este fim a iniciativa particular, por meio de bem entendida proteção oficial nos primeiros
tempos.
Para semelhante desideratum bastará:
1.º - abandonar-se completamente a idéia de que essas
províncias podem ser consideradas agrícolas.
2.º - estabelecer-se uma taxa sobre o sal estrangeiro;
3.º - concederem-se favores às companhias ou empresas
que se incorporarem para o desenvolvimento daquelas indús250
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trias, bem assim às que se organizarem para transporte marítimo
dos respectivos produtos;
4.º - facilitar-se por todos os modos o estabelecimento de
fábricas e engenhos de qualquer espécie nas duas províncias;
5.º - criarem-se nas capitais das duas províncias cursos científicos práticos e experimentais destinados especialmente aos
estudos das aludidas indústrias;
6.º - canalizar-se parte das águas do Rio Francisco para o
litoral da Província do Ceará, a fim de dar-se a esta província
um rio perene;
7.º - facilitar-se o mais que for possível, enquanto aquelas
indústrias não se acharem convenientemente desenvolvidas nas
duas províncias, a colonização em outras províncias principalmente de cearenses, uma vez que a Província do Ceará é a que
mais sofre nos períodos das secas pelo maior número de habitantes que tem;
8.º - criarem-se estabelecimentos bancários para proteção
das indústrias e do desenvolvimento comercial nas duas províncias;
9.º - finalmente, ter-se sempre presente ao espírito que o
Estado despendeu inutilmente com a última seca mais de
70.000:000$000, quando com a metade teria colocado essas
províncias entre as mais prósperas do país.
Só assim, repetimos, poder-se-á garantir o futuro das duas
províncias.
Não se iludam os incautos ou indiferentes com a idéia de
grandes despesas públicas; para esses melhoramentos bastaria
pouco mais do que se vai inutilmente despender com os açudes.
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A obra mais gigantesca que o Brasil teria de fazer ainda
neste século – a canalização do Rio São Francisco – tornar-se-ia
a menos dispendiosa possível, aproveitando-se nesse trabalho o
braço nacional, que é o mais barato, e que as próprias províncias
flageladas pelas secas podem fornecer, uma vez que, segundo
penso, nenhuma obra de arte ter-se-á de executar.
A colonização cearense poder-se-ia fazer na Província do
Espírito Santo, não só por ficar mais próximo, como pela uberdade do seu solo; o que sem dúvida traria mais economias ao
Estado.
Não se tire, porém, de nossas palavras a ilação de que entendemos que a agricultura deva ser completamente abandonada
nessas províncias, mil vezes não; pensamos pelo contrário que
tudo se pode fazer, sem que uma coisa prejudique a outra.
É até de imperiosa necessidade que os cearenses e riograndenses se convençam de que devem empregar todos os esforços, a fim de tirarem do próprio solo a matéria-prima para as
suas fábricas.
Poderá, por exemplo, alguma província concorrer com
elas, quanto à qualidade de matérias para a indústria?
Não poderiam estas duas províncias constituir-se em excelentes mercados de vinhos?
O algodão que elas produzem, ainda mesmo sem ser beneficiado, não é um dos melhores do Império?
Relativamente a óleos, elas fornecerão na maior escala, entre outros, o baiputá de aplicações tão múltiplas.
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Só a carnaúba daria uma indústria suficiente para ocupar
um povo e torná-lo feliz.
Fazendo ponto final a estas considerações, que já vão longas, só nos resta mais uma vez pedir a benevolência daqueles
que nos lerem.
Bem sabemos que a crítica encontrará aqui bom repasto,
sobretudo colocando-nos como nos colocamos, em ponto diametralmente oposto a quantos têm escrito sobre a Província do Ceará, com mais ciência, mais erudição, é certo, mas sem acurada
observação dos fatos que se dão nas duas províncias, já em seu
estado normal, já no suposto estado anormal em quadras de seca.
Que ao menos salvem a boa intenção que nos guiou nesse
trabalho.
Outros que pensassem como nós, diriam melhor e com
mais substância; mas daí a negar-se justiça ao cobreiro obscuro
vai um abismo.
Para nós já será grande satisfação se estas linhas, não na
sua forma, mas no seu fundo, prenderem algum espírito mais
alentando, e o fizerem meditar por alguns instantes sobre os destinos dos povos do Ceará e do Rio Grande do Norte.
Se nem isto acontecer, ficaremos todavia com o direito de
apelar para o futuro.
Se porém algum proveito emanar destas humildes lucubrações, a nossa maior ventura será repetirmos os versos do grande
poeta Antonio Ferreira:
Eu desta glória só fico contente,
Que a minha terra amei, e a minha gente,
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Anexos
Trechos da consulta do Conselho de Estado
Pleno de 7 de agosto de 1883 – publicado com o
relatório do ministro da Fazenda, apresentado pelo
conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira.
Conselheiro Teixeira Junior:
Outro imposto suscetível de aumento é o do sal. É um artigo, que pode sofrer alguma agravação nos impostos de importação, pois embora aumentado em muito diminuta proporção, como deve ser, produzirá grande resultado.
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No país há excelentes salinas, que não são aproveitadas
senão em muito pequena escala, porque a barateza do sal importado não incita a sua exploração, o sal grosso ou comum, principalmente, poderia sofrer um leve imposto e talvez assim se incitasse a exploração e aproveitamento das salinas que existem em
diversas províncias do Norte.
Pelas estatísticas do comércio marítimo, organizadas no
Tesouro Nacional, vê-se o aumento progressivo, que a importação dessa mercadoria apresenta anualmente, verificando-se assim a grande importância, que deve produzir a mais diminuta
taxa suplementar.
Objeta-se que essa mercadoria é indispensável à alimentação, que serve a várias indústrias, e principalmente aos estabelecimentos rurais; mas estas razões só procedem quando o imposto é excessivo e vexa ou atrofia as fontes produtivas do país.
Um artigo de procedência estrangeira, importado em tão
grande escala, quando no país pode ser explorado, parece ser
facilmente tributável, desde que o imposto for tão módico é necessário.
Evitar-se o monopólio, e os vexames, com que na França
se estabeleceu esse imposto, 1343, no tempo de Phillipe de Valois. Refiro-se à organização viciosa e condenada, que primitivamente ali se deu a esse imposto, então denominado gabelle.
Mas, lá mesmo, depois de passar por muitas alterações, ainda se
mantém em 12% por quilo, sendo apenas isento o sal exportado
para o estrangeiro.
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Na Inglaterra também este imposto se manteve por muito
tempo e na mesma proporção das taxas da antiga gabelle da
França, até que foi abolido.
Subsiste, porém, em diversos países, e conquanto recentemente abolido na Bélgica e na Alemanha, produz somas consideráveis na Itália, na Áustria e em outros Estados.
Conselheiro Visconde de Bom Retiro:
Além do fumo, temos o sal, de que também se poderá lançar mão.
Admitindo-se, que somente oito quilogramas de sal seja o
despendido por cada habitante, dentro de um ano, e avaliando-se
em onze milhões somente o número destes, teremos que se consome por ano 88 milhões de quilogramas. Segundo uma estatística, apresentada pelo dr. Soares, o uso do sal tem ido sempre
crescendo entre nós, como ele o demonstra pela importação estrangeira nos exercícios desde 1869 – 1870 até o de 1872 –
1873, de modo que dá a média de 115.207,027 quilogramas.
Atendendo-se ao aumento de população de então para cá e
no excesso da importação dos últimos exercícios sobre os anteriores, penso que não cairá em erro quem avaliar que atualmente
são importados, no mínimo, cem milhões de quilogramas. Ora,a
cobrando-se, além das taxas atuais, vinte ou trinta réis por quilograma, teremos dois ou três mil contos de receita; sem que se
possa dizer, que essa taxa não é muito módica, importando o
ônus acrescido em 240 réis por pessoa, na hipótese de ser o imposto de trinta réis, isto quando a França cobra quarenta réis, por
quilograma.
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Até 1860 nós tivemos esse imposto, que hoje recai somente sobre o sal fino ou refinado, sendo livre o grosso ou comum,
que é o de maior consumo.
Sou dos primeiros a reconhecer que o seu restabelecimento
há de levantar, a principio, reclamação, mais dos interessados na
indústria, e principalmente das duas províncias do Rio Grande
do Sul e de Minas Gerais, onde o seu uso é mais geral do que
dos consumidores pobres, e que as classes pouco abastadas que
se sustentam dos salgados, serão as que mais hão de sofrer.
Não existe, porém, fundamento para não estabelecê-lo,
uma vez que a taxa seja tão módica, que não haja razão pra rejeitá-la.
Como disse acima, tudo vai do modo menos vexatório,
com que se impõe. Esses clamores hão de desaparecer logo depois, e com uma taxa ínfima o Estado pode tirar do imposto
grande rendimento. É ele admitido em muitos paises, sem gravame sensível para o consumidor, com vantagem natural da receita pública.
Em uma excelente obra sobre o sistema financeiro da
França, se diz que uma isenção de direitos sobre esta mercadoria
importaria o abandono da parte do Estado de renda muito considerável sobre um imposto, cujo peso se reparte, de maneira quase insensível, por muito grande número de consumidores, e confunde-se ordinariamente no salário do trabalho, por menos retribuído que este seja.
Cumpre, por outro lado, observar que os alimentos das
classes operárias são freqüentemente pagos por aqueles que os
empregam. Por isso em tempo algum tem este imposto suscitado
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queixas dos consumidores, e sim unicamente dos proprietários
das salinas, e algumas vezes também as exagerações de uma
filantropia, mal-esclarecida sobre a melhor repartição dos encargos públicos. Não vejo, pois, fundamento razoável para opor-se
ao seu restabelecimento no Brasil, principalmente nos apuros
das circunstâncias do Tesouro.
Aqui, como em França, será um imposto muito rendoso,
que o contribuinte pagará sem sacrifício, e que só poderá provocar, como já disse, reclamações do importador. O imposto é
mais módico do que em França; só compreende o sal estrangeiro, enquanto, que ali é igualmente sujeito o sal de produção nacional. Qualquer das indústrias que emprega este gênero, ou seja
em São Pedro do Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, ou em
outras províncias que se dão à indústria pecuária; ou seja empregado no prepararem a carne de charque, na salga do preparo
do couro, etc., não definhará seguramente por causa de um imposto tão ínfimo, que nem pode influir na determinação do preço
de venda do gênero tributado, como bem se disse em uma informação do Tesouro Nacional.

Diário de Pernambuco de 8 de junho de 1878
Ao comandante do Vapor “Marquês de Caxias”.
A violenta, e posso dizer, atrabiliária acusação com que
sou mimoseado no Diário de Pernambuco de ontem, tenho a
opor o seguinte:
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Não contratei conduzir no vapor senão de oitocentos a mil
retirantes; mas chegando ao lugar do embarque, vi-me forçado a
receber o grande número que trouxe, tais foram as instâncias dos
comissários e das autoridades do lugar.
Aquela infeliz gente parecia querer atirar-se ao mar para
que o vapor a recebesse, cada qual queria ser o primeiro a embarcar.
É verdade que morreram 24 até o porto desta cidade e dois
morreram no ato de embarque, mas eu não sou também responsável por isso.
Nem um morreu em conseqüência do tratamento que tivesse a bordo; vinham já enfermos e dois morreram no ato do embarque, como acabo de dizer.
Opus-me formalmente a receber doentes, e não sei que a
gana do interesse me pudesse induzir a isso, pois pelo doente
não contratei mais frete que pelo sadio.
Opus-me formalmente a receber doentes e só o fiz para
condescender com as instâncias daquela gente, com prova a carta que abaixo publico do Ilm.º sr. Alípio Luiz Pereira da Silva.
Receei, se não fosse condescendente, receber imprecauções piores do que aquelas que me dirigiu o Diário.
Quanto à falta de regular distribuição da ração no dia da
chegada a este porto eu não quero contestar que houvesse; mas é
isso bem desculpável pelo atropelo de baldear tão grande número de pessoas de um navio para outro.
À reclamação do ilm.º sr. inspetor do Arsenal de Marinha
respondi que a bordo de um ou de outro vapor estava pronto a
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mandar dar alimentação aos que se queixavam não tê-la reebido,
ou tê-la recebido uma só vez.
Nem eu tinha obrigação de mandar procurar em terra os
que fugiram de bordo.
Por último peço a publicação dos mais documentos abaixo
em relação ao tratamento que tiveram os retirantes durante a
viagem.
Recife, 6 de junho de 1878.
Anselmo Peres

Ilm.º sr. comandante do Vapor Marquês de Caxias.
Sem que tenha tido relações com V. Sa. e sendo a primeira
vez que lhe escrevo, como vou tratar de um assunto grave, mas
cheio de caridade, peço toda a atenção de V. Sa. para o que passo a expor.
Incumbido pela comissão de socorros públicos do Aracati
do embarque de retirantes, tenho-o feito mesmo em pessoa; porém, não podendo fazê-lo assim desta vez por me achar gravemente enfermo, resolvi incumbir disto ao Sr. Pedro Pinto.
Quando, porém, julgava tudo combinado e bem preparado
para o embarque, recebo um bilhete do Sr. Pedro Pinto dizendome que V. Sa. só receberia aqueles retirantes que não estivessem
enfermos, com o que fiquei vexadíssimo, por conhecer que rara
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é a família hoje na desditosa Província do Ceará que não tenha
um enfermo.
Reconheço até certo ponto ter V. Sa. razão de não aceitar
um só enfermo a bordo, por ser coisa muito pesada ter doentes
em terra, e pior mil vezes conduzi-los a bordo.
Porém pensando maduramente, e cheio de caridade, como
se poderá separar o pai do filho, o marido da esposa, o irmão da
irmã, embarcando uns e deixando outros, como que condenados
à morte, o que é sempre infalível?
Parece serem cruéis estas cenas nas praias do Fortinho.
Eles, coitados, nada sentirão talvez por estarem como que petrificados por um sofrer continuo, porém como vemos nós esta
separação forçada?
Resta-nos, pois, somente enxugar o pranto de uma tamanha dor.
Sem ter o direito de reclamar de V. Sa. qualquer coisa, vou
respeitosamente, em nome desta massa cadavérica cearense,
amontoados nas praias do Fortinho, fazer apenas um pedido a S.
Sa.
Peço a clemência de V. Sa. para com este infeliz povo,
consentindo no embarque de todos, mesmo enfermos juntamente
com a família respectiva; praticando este ato de caridade, digno
de ser praticado por V. Sa. o seu nome ficará gravado para sempre nos corações cearenses que nunca mais poderão esquece-lo,
e Deus cheio de misericórdia o cobrirá de bênçãos. Sou de V.
Sa. amigo e criado.
Barra do Aracati, 28 de maio de 1878
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Alípio Luiz Pereira da Silva

TECNOLOGIA DA ARIDEZ
A difícil convivência com a natureza adversa
Jeová F. Queiroz
Revista Interior – Ano VI, nº 31, março/abril, 1980.
Ministério do Interior – Brasília
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Uma consciência se forma no Nordeste. A da necessidade
de substituir práticas e técnicas, sofisticadas ou não, de combate
ao efeito das secas por uma tecnologia de convivência com as
condições desfavoráveis de clima e de solo. O desenvolvimento
de uma tecnologia da aridez. Técnicos, cientistas e estudantes
pesquisam, desenvolvem estudos, experimentos e projetos na
busca de soluções menos emergenciais (mais definidas) para a
problemática nordestina. A proposta, longe de se firmar na unanimidade, abre espaço para o debate e se alimenta, ela própria,
da pluralidade de ponto de vista e de opiniões.
Na diversidade de posições começa, entretanto, a ganhar
força a colocação que há décadas vinha sendo defendida pelo
cientista nordestino José Guimarães Duque. Entre os trabalhos
de Duque está o já clássico O Nordeste e as lavouras xerófilas.
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Neles, o autor insistia na posição de que é mais fácil aprender a
conviver com a seca do que lutar contra ela.
O conselho parece ter sensibilizado a nova geração de pesquisadores e cientistas nordestinos, preocupados com a melhor
forma de convivência do homem nordestino com a adversidade
climática. Mas nessa luta, entre muitas dúvidas e poucas respostas, duas questões se destacam: em que bases cientificas deve se
fundamentar a tecnologia de resistência? Que princípios econômicos, sociais e ecológicos precisam orientar a formação da
“tecnologia da aridez”?
Sem a preocupação de fornecer respostas definitivas apresentamos diferentes pontos de vista e relatos de alguns experimentos e projetos, como exemplo e ilustração da prática e da
teoria que fundamentam a formação da tecnologia da resistência.
A TEORIA
No confronto de idéias, a trilha do entendimento
A intenção inicial era a de formar uma mesa-redonda, com
a participação de técnicos e cientistas nordestinos, para debate
das questões e dúvidas que afloram, a partir da proposta de formação de uma tecnologia da aridez.
A intenção não pôde ser cumprida integralmente. A maioria das pessoas consultadas, pela própria natureza do trabalho
que desenvolvem, não contava com muita disponibilidade de
tempo. Verificou-se, depois, ser praticamente impossível conciliar as escassas disponibilidades de tempo, de modo a que se
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reunissem num mesmo local e numa única data os técnicos e
cientistas envolvidos com o problema.
Diante da impossibilidade de realização de uma mesaredonda formal, partiu-se para a coleta de depoimentos individuais, para se buscar o máximo aproveitamento da pouca disponibilidade dos técnicos nordestinos.
A solução encontrada pode não ter sido a melhor, mas vai
permitir ao leitor uma participação no debate, na medida em que
fica a seu cargo o confronto das diferentes opiniões apresentadas
e as possíveis conclusões que se possam tirar.
Nesse livre jogo de opiniões, há o depoimento dos seguintes técnicos e cientistas nordestinos: Antonio Carlos de Sousa
Reis, presidente da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA; Rivaldo Chagas Mafra, diretor técnico da IPA;
Francisco Ascânio Nogueira Queiroz, do Departamento de Estudos Econômicos do Nordeste – Etene; José Alexandre Robatto
Orrico, do Fundo de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
do Nordeste – Fundeci; e Jorge Coelho da Silva Filho, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.

DEPOIMENTOS
Os modelos importados pouco rendem no sertão
Rivaldo Chagas Mafra
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A tecnologia agrícola que se tentou gerar no Nordeste não
foi suficiente para mudar a situação da agricultura regional. A
estrutura cultural-tecnológica herdada pelos cientistas nordestinos veio de regiões não semi-áridas, com condições diferentes
de cultura, de clima e de solo.
Após longos anos de esforços, uma massa enorme de pesquisas foi desenvolvida um tanto desordenadamente e, o que é
mais grave, tornando-as incapazes de gerar uma tecnologia adequada à ecologia e aos padrões sócio-culturais da região.
Com base em modelos clássicos ou ortodoxos de pesquisas
fragmentadas elaboradas em países desenvolvidos, nossos pesquisadores empregaram no Nordeste uma tecnologia inadequada. A percepção de nossos técnicos e cientistas, por estar condicionada por esses modelos, esteve, por longo tempo, também,
não adaptada à realidade nordestina.
Em geral, tentava-se aumentar a produção ou a produtividade dos recursos, sem se levar em conta que só existe validade
para essa prática se for conseguido o “bem-estar” tanto dos que
manejam os recursos (os produtores) como da sociedade como
um todo. Esquecia-se de que nem sempre a maximização da
produção implicava na maximização da renda e que a preocupação com a maximização isolada da renda podia levar a um produto que não correspondia à necessidade da sociedade, vista
como um todo.
Por muito tempo estivemos esquecidos de que a maior
quantidade de alimento consumido pelos nordestinos era produzida pelos pequenos agricultores. No Nordeste, quem produz é o
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pequeno, o agricultor que ocupa a menor porção das terras agricultáveis.
Hoje, há um despertar de consciência, entre nossos pesquisadores, de que é preciso conhecer em maior profundidade as
relações desse homem que trabalha num pedaço pequeno de
terra com seus meios de produção.
Por que ele prefere insistir numa determinada técnica herdada de seus pais e avós, quando tanto se fala no avanço da ciência? A ciência gerou uma tecnologia, mas o pequeno agricultor não está utilizando. Por que?
Até há pouco tempo se olhava com desprezo para a vaquinha de corda, criada no fundo do quintal. Mas a vaquinha era o
que de melhor havia em termos de ambientação às condições
existentes, ao universo do pequeno empresário rural. Em vez de
rações sofisticadas, ela comia palha de feijão. E o bezerro era
acréscimo de capital.
Antes se condenava a prática de várias culturas numa
mesma área (cultura consorciada). Depois se viu que o agricultor tradicional cientificamente tinha razão. No trópico, em questões de cobertura vegetal, a sobrevivência é heterogênea.
Quando o agricultor planta algodão misturado com feijão e
milho ele está procurando, além de maximizar os recursos disponíveis, abrir um legue de alternativas que lhe permitem enfrentar da melhor maneira possível a grande margem de risco
que ele enfrenta.

Mudança radical
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Nossos pesquisadores, agora, quando vão ao campo, levam
consigo a preocupação de primeiro aprender com o agricultor
para depois ver o que é possível melhorar.
Antes de realizarmos qualquer pesquisa, elaboremos primeiro o diagnóstico agroecônomico e social da área em que pretendemos atuar.
Nosso primeiro passo consiste na realização de um macroestudo, com a coleta e a análise das informações disponíveis que
caracterizam o ambiente, o clima, o solo, a estrutura fundiária
etc. Depois, o diagnóstico desce ao nível das propriedades escolhidas por amostragem para que possamos caracterizar bem o
funcionamento do sistema em estudo (o universo do agricultor).
Procuramos saber o que ele está plantando, se há problema de
mercado, se trabalha com a família.
Depois desse conjunto de informações, comparamos o sistema diagnosticado com a informação cientifica de que dispomos. Conhecida a realidade, procuramos, na medida do possível,
introduzir paulatinamente inovações.
O pesquisador tem total liberdade. A fonte de inspiração
dele, entretanto, será sempre o problema da propriedade em estudo. A metodologia de estudo fica a critério dele. O que exigimos dele é uma definição do problema a ser estudado.
Muitas vezes a realidade diagnosticada vai exigir a adoção
de uma tecnologia que não está ao alcance do técnico. A tendência é substituir os projetos voltados para o produtor por projetos
voltados para microrregiões.
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As pesquisas ortodoxas continuam. Elas são necessárias
para realimentar o estudo dos microssistemas, fornecendo bases
para inovações.

O Nordeste árido exporta a fertilidade
Francisco Ascânio Nogueira Queiroz
Desertificação
A região nordestina está em processo avançado de desertificação. Problema já apontado por vários cientistas, inclusive
por Kempton Webb em A face cambiante do Nordeste brasileiro, está preocupando seriamente os técnicos e os estudiosos dos
órgãos de desenvolvimento e das universidades nordestinas.
Essa preocupação fica mais seria quando se verifica que o
processo de desertificação evolui com extraordinária rapidez,
devido às relações desastradas que se desenvolvem entre o homem e a terra nordestina. A interação homem/terra está guiada
por objetivos demasiadamente imediatistas. Derrubadas, queimadas e até mesmo plantios são feitos de forma desordenada,
sem grandes preocupações sobre as conseqüências que advirão
da degradação do meio ambiente.
Nos projetos de desenvolvimento agrícola de grande, médio ou pequeno portes, em execução no Nordeste, a previsão de
práticas conservacionistas pode ser considerada como exceção
extraordinariamente rara.
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Como pano de fundo situa-se a busca da máxima produtividade, como se fosse possível repetir no Nordeste os resultados
obtidos em regiões privilegiadas. Falta ainda ao nordestino a
consciência de que não convém pensar em termos de alta produtividade para o Nordeste semi-árido. Quer dizer, poder pode,
mas a prazo muito longo, desde que haja um programa continuo
de investimentos maciços. Sonho de difícil concretização diante
da realidade de um país como o Brasil.
É preciso levar em conta a fragilidade do ambiente, caracterizada pela aridez (falta de umidade) e infertilidade do solo
fraco e raso.
A irrigação pode resolver alguns problemas, mas jamais
terá capacidade de mudar a estrutura do Nordeste semi-árido.
No máximo, poderemos irrigar 2% da área. Fração muito pequena para lhe dar um significado de peso.
Fertilidade exportada
No inicio da colonização do Nordeste, a pequena densidade da exploração agrícola e pecuária representava agressão pouco significativa para o meio ambiente. Hoje, porém, temos a
pressão demográfica. Os grandes centros urbanos estão aí a exigir cada vez maior o volume de produtos agrícolas e pecuários.
A pressão urbana significa estimulo à utilização mais intensa do solo, ou seja, o agravamento da taxa de agressão à natureza. A fertilidade de nossos solos vai para as cidades em forma
de alimentos, sem qualquer possibilidade de retorno. Os resíduos alimentares ficam armazenados em fossas ou são encami270
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nhados para o oceano. Interrompe-se o ciclo produtivo. Repetese aqui o que aconteceu na Itália, quando se diz que “a fertilidade da Sicília se esvaiu nos esgotos de Roma”.
E o Nordeste, como um todo, quando exporta açúcar, cacau, castanha de caju, algodão, sisal e cera de carnaúba, está
exportando, sem possibilidade de retorno, a fertilidade de seu
solo. O adubo químico que se utiliza nessas culturas de exportação devolve muito pouco da fertilidade que lhe foi retirada.
Tecnologia de equilíbrio
É preciso se repensar a problemática nordestina para se desenvolver uma tecnologia que ajude o homem nordestino a viver
a longo prazo. Há necessidade de desenvolver, com urgência,
uma tecnologia adaptada ao meio ambiente e sua fragilidade. O
solo é um ser vivo. Tem que ser tratado como um ser vivo.
É preciso, nesse caso, pensar em tecnologias diferenciadas
para o Nordeste como um todo. Nas terras férteis de aluvião, que
se concentram principalmente na zona da mata, nada impede
que desenvolvamos uma tecnologia de uso intensivo do solo, já
que as enchentes periódicas dos rios se encarregam de recompor, com a fertilidade que as águas trazem das terras do sertão e
do agreste.
Para as áreas semi-áridas, entretanto, só resta um caminho:
a utilização de uma tecnologia do equilíbrio, fundamentada na
baixa densidade de exploração agrícola ou pecuária.
Essa tecnologia do equilíbrio não pode, de maneira alguma, ignorar a prática tradicional dos que há quatrocentos anos
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vêm convivendo com a seca. O agricultor nativo, na maioria dos
casos, detem a melhor tecnologia adaptada a seu meio ambiente,
porque quando ele semeia ou cria o boi está pondo em jogo a
sua vida. Tal não acontece com o tecnocrata e seus pacotes tecnológicos, quando o máximo que ele põe em risco é o seu salário.
Veja bem o exemplo das fazendas tradicionais. O agricultor utilizava apenas 10% de suas terras para o plantio. O resto
permanecia em descanso, se recompondo, através dos anos.
Agora, com a nova legislação de uso de terra, essa prática se
tornou impraticável. Tentando reduzir o latifúndio, a legislação
acaba por forçar o uso de toda a terra, acelerando o processo de
desertificação.
A racionalidade programada em escritório e a tecnologia
importada de áreas mais privilegiadas estão transformando o
Nordeste num deserto. Não se pode explorar intensivamente
com a pecuária ou com a agricultura, as terras semi-áridas. O
melhor modo de explorá-las deverá ser definido através de pesquisa e do respeito à tecnologia já desenvolvida pelo agricultor
nativo, que não se guia por índices importados de produtividade.
Na serra do Baturité, uma das pouquíssimas áreas férteis
do Ceará, derrubou-se, há pouco tempo, a mata para se plantar
café a céu descoberto, segundo as mais modernas técnicas de
plantio desenvolvidas no sul do país. Ali o café era plantado à
sombra de árvores de grande porte. Apresentava pequena produtividade, porque não havia a preocupação de utilização intensiva
do solo. Seguindo a cartilha dos tecnocratas, o agricultor inova272
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dor, além de derrubar a mata, meteu o trator e fez a queimada.
Depois aplicou adubo.
As três primeiras colheitas foram um sucesso. Mas ficou
nisso. A chuva começou a lavar o solo raso, que sem a proteção
das árvores e revolvido pela lâmina do trator perdeu sua capacidade de armazenar água. Quando havia chuva, acontecia inundação. Os cafeeiros que resistiam à inundação não foram capazes de resistir aos subseqüentes períodos de estio.
Resultado: as terras, antes cobertas pela mata, apresentaram nos primeiros anos extraordinários índices de produtividade, mas agora estão cinzentas e duras como cimento. Não produzem mais nem capim-gordura.
O pior é que esse processo está se repetindo também na
Serra do Ibiapaba. Nós, nordestinos, pouco aprendemos com a
lição que a “revolução verde” promoveu na Índia. Pressionado
pela propaganda e por um conjunto extraordinário de incentivos,
o agricultor indiano tradicional trocou o plantio do sorgo nativo,
de baixa produtividade, por uma nova variedade que multiplicava a produção. O que os tecnocratas não sabiam é que a nova
variedade desenvolvida em laboratório não tinha a resistência à
seca e às pragas. A variedade nativa que aprendera a conviver
com a seca tinha, mas simplesmente desapareceu.
Hoje, não se ouve falar mais em “revolução verde” no
mundo, mas sua filosofia ainda está muito presente no Nordeste.
Precisamos substituí-la, com urgência, pela consciência de que é
impossível defender alta produtividade no Nordeste semi-árido,
pois esta exige grandes inversões para adubação orgânica e quí273
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mica, e para os tratos de conservação do solo e água. Onde encontraremos recursos para tanto?

A máxima produtividade pode levar ao deserto
Jorge Coelho da Silva Filho
Não se pode dizer que o Nordeste seja uma área irrecuperável, mesmo nas faixas consideradas pré-desérticas, desde que
medidas de uso adequado dos recursos naturais renováveis venham a ser adotadas.
Mas da metade do solo nordestino localiza-se na zona semi-árida, cujas condições climáticas constituem verdadeiro desafio ao lavrador. As principais características do clima nessa
área do Nordeste são: temperatura média de 26ºC e uma luminosidade intensa com cerca de três mil horas de luz por ano.
O período estival (de estio) varia de seis a oito meses no
ano, situação que é agravada por constantes secas periódicas,
acentuadas de dois em dois anos e com maior intensidade no
intervalo de dez em dez anos.
José Guimarães Duque, um dos maiores estudiosos e conhecedores da zona semi-árida do Nordeste, não conseguiu ainda hoje ser ouvido na sua advertência de que “é mais fácil
aprender a conviver com a seca, do que lutar contra ela”.
O emprego de uma tecnologia que se pretende moderna,
mas falsa, apoiada principalmente no uso de tratores agrícolas,
vem sendo um dos principais veículos destruidores de nossos
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recursos naturais renováveis, particularmente no que diz respeito
à devastação das reservas florestais.
É comum inclusive nos projetos aprovados por órgãos governamentais serem adotadas práticas de desmatamento através
do sistema de “correntão” e de lâmina “buldozer”. Tais processos não só provocam a completa erradicação de toda a cobertura
vegetal, como mobilizam em demasia a camada agrícola do solo, expondo-a às intempéries, com a conseqüente ocorrência de
processos erosivos.
Isto contribui, inclusive, para favorecer a ocorrência das
enchentes nas bacias dos grandes rios, como, por exemplo, na do
São Francisco, acarretando também o assoreamento (aterro) das
barragens e açudes.
A perenização dos rios, como medida isolada, poderá vir a
ser um investimento improdutivo. O processo de assoreamento
provocado pelo desnudamento das terras vai comprometer a
possibilidade de aproveitamento desse tipo de operação.
É preciso a retomada de algumas campanhas que foram
lamentavelmente combatidas e abandonadas, a nível do serviço
de extensão rural. Como é o caso da campanha contra o desmatamento, objetivando evitar a denudação do solo e o conseqüente processo erosivo.
É triste, mas continua-se a insistir, nessa pobre região, a
combater a seca até mesmo por meio de chuvas artificiais. Recursos consideráveis que são gastos no desenvolvimento de experiências abstratas dariam para alimentar, provavelmente, de
forma efetiva toda a população da área. Isso se fossem aplicados
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no sentindo de buscar a melhor forma de convivência com as
irregularidades climáticas.

Reflorestamento
Não se pode conceber que uma zona como o semi-árido
não adote, para o reflorestamento ou para o sombreamento das
pastagens, plantas xerófilas (adaptadas à seca), como a algaroba.
Mesmo a palma forrageira – tradicionalmente conhecida como
resistente à aridez – necessita ser protegida com o sombreamento de árvores para maior rendimento e manutenção de seu vigor
vegetativo por um período mais longo.
Quanto aos animais, mesmo os de raça indiana (mais adaptados às zonas semi-áridas) precisam ser protegidos da intensidade solar para apresentarem também um rendimento maior.
O plantio da algaroba pode ser feito diretamente pelo boi,
praticamente sem qualquer ônus suplementar. Basta misturar
sementes da planta xerófila à ração distribuída ao rebanho e depois fazer os bois pastejarem por período mínimo de dez horas
após a alimentação artificial. A semente da planta nativa do
Nordeste não encontrará dificuldade em sobreviver até que encontre condições de germinar.

Vegetação nativa
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Basta que se olhe para o imenso potencial de vegetação nativa do semi-árido para que se perceba o desperdício e a falta de
iniciativa em se promover seu aproveitamento.
Raros são os casos, no Nordeste, do uso planejado da vegetação nativa para alimentação animal nas épocas de escassez.
O serviço de extensão rural não se preocupou ainda em recomendar sua prática. Os agricultores, em uma maioria, desconhecem a possibilidade de armazenar os alimentos abundantes existentes no curto inverno para alimentação do gado nos meses de
estio.
Para sua própria sobrevivência, o nordestino tem de aprender a guardar alimento para seu rebanho, pelos processos rudimentares de ensilagem e fenação. É preciso se montar todo um
programa de extensão regional, porque nessa sofrida área do
semi-árido, durante o inverno (época das chuvas), a natureza se
transforma. A vegetação nativa se torna exuberante e dela não se
faz qualquer aproveitamento que não seja o uso direto pelo próprio gado. E o gado não sabe planejar e se preparar para o futuro.
Diante da diminuta possibilidade de se implantarem pastos
exóticos (não nativos) no trópico semi-árido, torna-se mais do
que necessária a definição de uma política de aproveitamento da
vegetação nativa, como suporte básico alimentar do rebanho
nordestino.
Entre as forrageiras nativas do Nordeste identificadas por
José Guimarães Duque, destacam-se algumas pelo elevado valor
proteico. O feijão-bravo, por exemplo, chega a ter mais de 20%
de matéria seca (massa desidratada) constituída de proteína bru277
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ta. O mororó alcança índice semelhante, com 19,7%, seguido da
canafístula, do juazeiro, do pau branco, da catingueira e do sabiá, com índices superiores a 17%.
Convém ressaltar que a crescente introdução de gramíneas
exóticas (não nativas), como, por exemplo, o capim buffel, deverá agravar a situação do Nordeste semi-árido no que diz respeito
ao combate a efeitos da seca.
Para a implantação desse tipo de cultura, a prática comum
é a erradicação do mais valioso recurso das terras vulneráveis à
seca, sua cobertura vegetal nativa. Ao implantarmos no semiárido pastagens que dependem de um regime regular de chuva
para sobreviver, estaremos cometendo um dos mais graves erros
técnicos e econômicos.

A água deve ser vista como produto escasso
José Alexandre Robatto Orrico
Uma tecnologia de resistência à seca tem necessariamente de
se fundamentar no uso da água, como produto escasso. A irrigação
tradicional, por exemplo, não pode ser tomada como tecnologia adequada ao Nordeste semi-árido, porque ela só pode ser aplicada em
poucas áreas privilegiadas. Ao se considerar todas a extensão de
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terras sujeitas à irregularidade das chuvas vê-se que ela não passa de
uma solução irrisória.
O homem nordestino precisa aprender a conviver com a escassez de água; desenvolver uma tecnologia de irrigação poupadora de
água. Há gente preocupada com isso e experimentos que já podem
ser considerados promissores, como o da irrigação por cápsulas (a
água é liberada de acordo com o consumo de cada planta), gotejamento (distribuição racionada em termos de quantidade, intervalos
de tempo e de localização) etc.
Mas uma tecnologia de resistência à seca só poderia trazer resultados efetivos se já existisse formada a preocupação da necessidade de se poupar água com um cuidado sempre maior. Uma consciência difícil de ser formada, dada a proliferação dos costumes importados da sociedade urbana industrial, originadas de regiões com
abundância de recursos hídricos.
Qual seria, a titulo de ilustração, o custo social das piscinas e
dos jardins gramados no Estado do Ceará? A água gasta para se
manter um automóvel limpo que parcela representa do consumo
médio humano? Nossos sistemas atuais de descarga sanitária podem
ser adotados – em termos de disponibilidade de água – por todas as
famílias do semi-árido?
A situação se torna mais difícil se lembra que costumes difundidos pela civilização industrial e adotados indiscriminadamente
contribuem para complicar o problema da escassez da água. Veja o
caso dos detergentes que proliferam Brasil afora, agente poluidor
que dificulta e até mesmo impede o uso subseqüente do chamado
precioso liquido.
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A tecnologia de resistência à seca precisa também estar condizente com o contexto econômico e cultural. A chamada “revolução
verde” fracassou nos países que em principio mais pretendia beneficiar porque se fundamentava no uso intensivo de insumos modernos
e em variedades de grãos não aceitos pela população.
No Nordeste semi-árido, em lugar da adubação química, se
deveria desenvolver e difundir técnicas de adubação verde (resíduos
de massa vegetal), tanto pelo seu custo reduzido e disponibilidade,
como pelo fato de não acarretar nenhum dano às plantas com a irregularidade do regime de chuvas.
A tecnologia de resistência à seca, por outro lado, tem necessariamente de ser uma tecnologia de baixa produtividade. Nosso solo,
raso e pobre, não suporta a superpopulação humana e animal. A
frágil cobertura vegetal ainda mais se degrada com o desmatamento
e queimada indiscriminados. Qualquer chuva é enchente.
Se o Nordeste semi-árido não adotar logo uma tecnologia adequada de resistência à seca, isso aqui vai virar apocalipse. Lembremos do português, bom pastor, que imaginou ser a mata Atlântica
uma reserva florestal inesgotável.
Contudo, mais grave que essa triste herança é a concepção arraigada de que mato (matuto) é o oposto de civilização, simbolizada
pelo cinzento do concreto armado e pelo negro do asfalto.

A ciência nordestina com os pés no chão
Antonio Carlos de Souza Reis
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Estamos procurando mudar o enfoque na condução dos estudos e experimentos desenvolvidos pela Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuária – IPA. Prioritariamente, nossa atenção se
concentra na produção de uma tecnologia adaptada às terras semiáridas, que representam 80% do território pernambucano.
Antes, os estudos visavam resolver problemas da cultura de
produtos específicos: feijão, milho, sorgo, etc., formar um pacote de
informações sobre como plantar, como adubar, como tratar, como
colher, etc.
Esse sistema funcionou muito bem, por algum tempo. Muita
tecnologia nova foi absorvida pelos produtores. A tecnologia adotada, transferida, trazia retorno. Havia uma certa avidez por nova tecnologia para o plantio da banana, do abacaxi e das hortaliças, por
exemplo.
Mas, a partir dos últimos três anos, alguma coisa começa a
tomar conta da cabeça de nossos pesquisadores e planejadores. Sentiram a necessidade de modificar sua filosofia e prática de trabalho.
Houve a tomada de um novo posicionamento.
Como surgiu essa tomada de posição?
Partiu-se da constatação óbvia de que se tornava necessário
desenvolver tecnologias diferentes para as diferentes condições de
clima e de sol do Estado de Pernambuco. Examinando-se a estrutura
da formação agrícola do estado, verifica-se que os principais produtos formadores dessa renda não são produtos tolerantes à seca. São
produtos que exigem uma boa quantidade de água para ter um crescimento e produção satisfatórios; cana-de-açúcar, feijão, mandioca e
algodão herbáceo. Nenhum deles é cultura semi-árida. No entanto,
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cerca de 80% da área do estado estão localizados no Nordeste semiárido.
Dentro desse panorama, tinha-se de chegar à conclusão de que
alguma coisa deveria ser mudada. Mas, veja ai o problema: não podíamos pedir aos agricultores para deixarem de cultivar os produtos
tradicionais. Que argumentos utilizaríamos para convencer o sertanejo a abandonar seus quatrocentos anos de tradição e deixar de
plantar feijão?
Mas não poderíamos também pensar em insistir nos pacotes
tecnológicos que nada tinham a ver com as condições dominantes
nas áreas semi-áridas. O risco de plantar feijão, hoje, no sertão, é de
70%. Não existe nenhuma confiabilidade, por exemplo, de o milho
plantado em janeiro poder contar com chuvas, nas épocas certas,
para crescer e produzir.
Se deixar para plantar em março, também o risco será o mesmo. Então, ele está sempre sujeito a perder tudo.
A chuva existe, veja bem. Nunca deixa de existir chuva. É raro
o ano que pode ser considerado realmente seco em Pernambuco. No
Nordeste, o mal não está na quantidade de chuva, mas na sua instabilidade. Não se pode contar com uma seqüência definida de precipitação pluviométrica. Num só dia pode chover a média prevista para
um ano. Com ou sem pacote tecnológico, as culturas tradicionais
não estão adaptadas à instabilidade.
Nossos estudos, com a nova tomada de posição, progridem no
sentido de se desenvolver uma tecnologia de resistência à seca, com
base em duas alternativas principais: manejar a água existente e utilizar culturas que melhor se adaptem a esse regime de pluviosidade
errática.
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Na segunda linha é que se percebe a importância do nosso esforço de implantar em larga escala no estado o plantio do sogro e do
milheto. São plantas originadas de regiões semi-áridas da África e
Ásia e que apresentam grande tolerância à irregularidade pluviométrica. O sorgo consegue produzir grão mesmo quando acontece estiagem prolongada no seu período vital.
Na primeira linha, a do manejo da água existente, verifica-se,
então, um universo de possibilidades. Ressalta-se a urgência de se
fazer um trabalho didático, de extraordinária dimensão: ensinar o
agricultor a armazenar e preservar a água da chuva. Vai exigir um
esforço gigantesco do governo.

Manejo da água
Estamos desenvolvendo esforços, no momento, para que
os agricultores e os pecuaristas do semi-árido façam pequenas
barreiras em suas propriedades para a captação da incerta água
da chuva. Os barreiros podem ter de quinhentos a oitocentos
metros quadrados. Neles pode-se inclusive criar peixes, do tipo
desenvolvido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas – DNOCS e que chegam ao tamanho adulto num período
muito curto.
A região de Petrolina, ano passado, foi marcada por extraordinária irregularidade de chuvas. É a região mais castigada
pela seca no estado. Mas como um barreiro construído pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, no Centro
de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido, foram obti283
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das duas safras de feijão-macáçar, duas safras de sorgo e mais
um soca de sorgo para forragem (aproveitamento da massa verde para alimentação do gado). Isto numa época em que nas culturas não se conseguiu nenhuma colheita de feijão.
É uma experiência de extraordinário valor social. Qualquer
que tenha sido seu custo, ela já se pagou num ano. Ao contrário
da irrigação tradicional feita com a água de grandes açudes, não
há, com os barreiros, problemas de salinização. O agricultor só
vai molhar a terra se faltar chuva. A salinização acontece em
culturas que exigem continua irrigação e grande quantidade de
água.
Imagine se cada pequena ou média propriedade em Pernambuco construísse seu barreiro e com ele mantivesse dois a
três hectares de cultura com a margem de risco praticamente
eliminada. Teríamos um milhão e meio de hectares produzindo
alimentos para o homem ou forragem para animais. A produtividade seria extraordinariamente aumentada. Com a redução da
margem de risco, não haveria dificuldade para utilização de insumos modernos (adubos, defensivos etc.).
Na cultura tradicional, a produtividade é baixa porque nenhum agricultor vai gastar dinheiro com adubo, sabendo que sua
faixa de risco é de mais de 50%. A perda de semente quando a
chuva não chega na época certa já é um prejuízo muito grande
para ele.
Se fizermos alguma coisa para reduzir essa faixa de risco,
poderemos então incentivá-lo a usar insumos modernos que
permitam aumentar sua produtividade. Os rústicos depósitos de
água da chuva (barreiros) ampliam o grau de certeza na ativida284
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de agropecuária nas terras semi-árida. É o caminho para que o
sertanejo, o homem de pé no chão, encontre a saída para ficar na
terra que ele ama e conhece.
Na outra linha de ação (utilização de culturas que melhor
se adaptam à instabilidade de chuvas), tivemos que recomeçar o
trabalho com a reformulação de nosso próprio posicionamento
diante do agricultor. Tivemos que nos revestir de uma grande
dose de humildade. Reconhecer que se o agricultor vem há quatrocentos anos adotando uma prática agrícola é porque ele tem
sérias razões para isso. Nossa preocupação é conseguir boa base
de informações sobre o produtor. Não significa que se vá abandonar a pesquisa sobre produtos específicos. Mas, a partir de
agora, o esforço vai se concentrar no estudo do universo dos
pequeno e médio produtores das áreas semi-áridas.
A região do Alto Pajeú, a primeira onde aplicaremos a nova metodologia, vai se concentrar no binômio boi/algodão. Seguindo a experiência dos agricultores daquela área, procuraremos ver o que há de se melhorar na prática que há séculos vem
sendo desenvolvida por lá.
No primeiro ano da cultura se faz o consórcio algodão/feijão/milho; depois solta-se o boi na plantação para comer
o milho e podar o algodão; quando o algodão cresce, fica espaço
para consórcio boi/algodão.
Com esse trabalho, vai se modificando a mentalidade de
nossos pesquisadores. Antes eles se fechavam no universo de
seus estudos e experimentos. Agora estamos tentando um despertar de consciência. Que fique claro, no desenvolvimento de
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seu trabalho, para quem eles estão trabalhando e que não se perca nunca de vista a função social do cientista e do técnico.
Nossa postura diante do trabalho mudou. A pesquisa vai
ser dirigida para o universo do agricultor. A gente tem de respeitar a realidade dele. A melhor técnica é aquela que não entra em
choque com o modelo deles.

A PRÁTICA
Da harmonia com a natureza brotam os frutos da aridez
A disparidade de opinião e de ponto de vista se reflete logicamente no desenvolvimento da prática; na condução das pesquisas, dos experimentos, da extensão rural e em programas de
trabalho.
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Como são múltiplas as idéias, múltiplos também são os
caminhos e os métodos utilizados. Dentro dessa diversidade de
idéias e de métodos, orientados por uma só preocupação (formação da tecnologia da aridez), se envolvem vários organismos
que buscam no campo, de solo fraco e quase árido, as trilhas que
levem a um crescimento econômico mais condizente com a natureza e o homem nordestino.
Nesse esforço de formação de tecnologia de aridez, já se
pode identificar um conjunto considerável de experimentos e
pesquisas de campo desenvolvidas diretamente ou patrocinadas
pelo DNOCS, por universidades nordestinas, pelo Fundeci (órgão mantido pelo Banco do Nordeste); pela Embrapa (Centro de
Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido) e pelas empresas estaduais de pesquisas agropecuárias.
Apresentamos a seguir relatos de alguns trabalhos que são
exemplos da prática da tecnologia de resistência à seca.

Sorgo, a produção multiplicada
O sorgo parece ser o cereal de maior possibilidade de expansão no Nordeste semi-árido, pelo seu alto valor nutritivo e
principalmente pelo seu elevado grau de resistência à falta de
chuva e pouca exigência quanto à qualidade do solo. Apresentase, por isso, como excelente alternativa de substituição do milho
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na produção de rações animais e até mesmo no uso direto na
alimentação humana.
Nos campos experimentais de cultura tem apresentado
quase o dobro de volume da produção atingida pelo milho “centralmex”, considerado campeão em produtividade na região.
O principal projeto de desenvolvimento da tecnologia de
cultura do sorgo no semi-árido, no Nordeste, está sendo executado pela IPA. Os experimentos se desenvolvem com apoio financeiro do Banco do Nordeste, através do Fundeci.
Conta o projeto ainda com a colaboração técnica da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e do Instituto Internacional de Pesquisa Agrícola para os Trópicos Semi-Áridos
Semi-Árido – Icrisat, sediado na Índia. Está, além disso, integrado à programação nacional de pesquisas com o sorgo, coordenada pela Embrapa.

Campos experimentais
Os campos experimentais situam-se no agreste pernambucano. Neles está envolvida uma equipe de dezoito pesquisadores
da IPA.
O sorgo é o quarto mais importante cereal do mundo, em
termos de área cultivada (20 milhões de hectares na China e 19
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milhões na Índia). Está sendo visto pelos técnicos como a cultura ideal para as condições do Nordeste semi-árido.
Com a expansão de sua cultura, pretende-se aumentar a
oferta de grãos para ração animal, provocando, em conseqüência, a liberação de maior quantidade do milho para alimentação
humana, produto de consumo tradicional no Nordeste.
O programa de Promoção da Cultura do Sorgo em Pernambuco já dispõe de semente produzida no próprio estado, de
boas características genéticas, capaz de ser fornecida aos produtores e a preço bastante inferior ao dos híbridos importados do
Sul do País.
A nova variedade que está disseminada em Pernambuco é
de baixo teor de tanino. Apresenta condições especiais para utilização na produção de rações animais, notadamente destinadas
ao consumo avícola.
Diante da aceitação da nova variedade, a IPA programou
para este ano a multiplicação de sementes numa área de vinte
hectares, com vistas à produção de cinqüenta toneladas de grãos.
Espera-se que essas cinqüenta toneladas de sementes sejam capazes de permitir o plantio de cinco mil hectares de sorgo, num
total de quinze milhões de quilos.
O mais importante é que, em Pernambuco, já existe mercado certo para essa produção em potencial. As duas principais
empresas produtoras de ração animal em Pernambuco já tiraram
cartas de garantia para aquisição de toda a produção de sorgo da
próxima safra.
Os agricultores estão eufóricos com as novas perspectivas
que lhes abre o novo produto. Em face disso, a IPA pretende
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ampliar a área de multiplicação de semente, de vinte para quarenta hectares, permitindo expandir a produção estadual para 25
milhões de quilos de sorgo granífero.
Há indicações de que a próxima safra de sorgo granífero,
no estado, será a última a utilizar sementes de híbridos importados do Sul do país.
Em decorrência do êxito obtido em Pernambuco, os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte estão desenvolvendo também seus projetos de pesquisas, visando à implantação de cultura do sorgo entre seus agricultores. Para isso já solicitaram e obtiveram apoio financeiro do Fundeci.

Outras variedades
De acordo com as informações do Etene, outra variedade
de sorgo vem tendo grande aceitação no agreste pernambucano.
Trata-se do sorgo forrageiro, utilizado na alimentação animal,
principalmente como forragem para o gado bovino.
A produção alcançada no ano passado desse tipo de sorgo
foi de aproximadamente 25 mil quilos por hectare, de massa
verde, em localidades com precipitação pluviométrica inferior à
média verificada no semi-árido: 400mm.
Outra variedade de grande potencial para as áreas sujeitas
à seca é a do sorgo sacarino. Pode ser utilizado na produção de
álcool, apresentando perspectivas de solucionar o grande problema da indústria alcooleira regional, que é obrigada a perma290
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necer em regime de ociosidade durante cinco a seis meses por
ano, na entressafra da cana-de-açúcar.
A IPA vem desenvolvendo também projeto de pesquisa
dessa variedade, com apoio financeiro do BNB, através do Fundeci, com o objetivo de verificar o potencial de produção do
sorgo sacarino da Zona de Pernambuco e nas áreas limítrofes.
Pretende-se, com esse estudo, aumentar a produção de álcool das destilarias autônomas e anexas, pela oferta de matériaprima complementar à cana-de-açúcar.

O sorgo no cardápio nordestino
Os técnicos Paulo Miranda, Maria Ivonete Maciel Miranda
e Argemira Bezerra de Miranda, da IPA, organizaram um trabalho, sob o titulo de “O Sorgo na Cozinha Regional”, onde apresentam várias receitas, nas quais o novo cereal produzido do
Nordeste entra como elemento principal.
Na maioria das sugestões apresentadas, o sorgo entra em
forma de farinha, substituindo a tradicional farinha de trigo ou a
maisena. Numa linguagem simples, os autores mostram aos
agricultores como obter esse produto a partir do grão do sorgo.
Apresentamos a seguir algumas das receitas sugeridas:
Cuscuz de sorgo
Receita:
250g de xerém de sorgo
1 coco
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sal e água
Modo se fazer:
Molha-se o xerém com água, põe-se o sal e mistura-se bem. Leva-se a cozinhar em uma cuscuzeira, e depois de cozido molhase com o leito de coco.
Angu de xerém de sorgo
Receita:
2 xícaras de xerém de sorgo
1 coco
sal
Modo de fazer:
Põe-se o xerém de molho 2 horas antes de fazer o angu. Na hora
de preparar, escorre-se a água e põe-se o leite de coco e o sal. Se
gostar, acrescente o açúcar. Leva-se ao fogo, mexendo-se sempre. Deixa-se ferver bem e retira-se do fogo.
Pamonha de sorgo
Receita:
1 xícara de farinha de sorgo
1 xícara de açúcar
1 xícara de leite
1 colher de sopa de manteiga
sal
Modo de fazer:
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Desmancha-se a farinha de sorgo com o leite, acrescenta-se a
manteiga derretida, o sal e o açúcar. Mistura-se tudo, enchem-se
as caixas das pamonhas e leva-se a cozinhar em água fervendo.
As caixas para as pamonhas podem ser feitas com palha de milho ou com folha de bananeira. Neste caso, deve-se cortar a folha e deixar aquecer um pouco no forno para que fique melhor
de dobrar.
Bolo de sorgo
1 – Receita:
250g de farinha de sorgo
225g de açúcar
125g de manteiga
1/2 xícara de leite
4 gemas
4 claras em neve
1 colher de chá de pró royal
1 pitada de sal

Modo de fazer:
Bate-se a manteiga com o açúcar até formar um creme. Adicionam-se os demais ingredientes e por último as claras em neve.
Leva-se a assar em forma untada com manteiga.
2 – Receita:
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2 xícaras de farinha de sorgo
1 xícara de açúcar
1 xícara de leite de coco
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de chá de pó Royal
1 ovo
sal
Modo de fazer:
Bate-se a clara, depois se acrescenta a gema, o açúcar, a manteiga derretida, a farinha de sorgo, o pó royal, o sal e, por último, o
leite. Feita a massa, tira-se às colheradas, frita-se em óleo quente
e depois embola-se em açúcar com canela.
Pastéis
Receita:
3 xícaras de farinha de sorgo
1 xícara de água morna
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de banha
2 gemas
1 colherinha de sal
Recheio:
1/2 quilo de carne de porco
temperos
Preparo da receita:
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Pões-se em uma vasilha a farinha de sorgo com a manteiga, a
banha, o sal e mexe-se. Faze-se uma cavidade na massa, põe-se
água morna e amassa-se bem. Deixa-se a massa descansar por
1/2 hora, coberta com um pano úmido.
Preparo do recheio:
Cozinha-se a carne temperada com tomate, cebola, pimenta-doreino, alho, sal e vinagre. Depois de cozida, passa-se na máquina
de moer.
Preparo dos pastéis:
Abre-se a massa com um rolo e corta-se em rodelas com um
cortador ou com um copo. Depois se coloca o recheio dentro de
cada rodinha, apertando bem as extremidades. Frita-se em óleo
ou banha.
Sorvete
Receita:
2 colheres de sopa de farinha de sorgo
1 litro de leite
4 colheres de açúcar
baunilha ou raspa de casca de limão
Modo de fazer:
Queima-se quatro colheres de sopa de açúcar. Quando estiver
marrom, junta-se o leite e deixa-se no fogo até o açúcar queimado ficar completamente derretido. Adoça-se mais, se precisar.
Deixa-se esfriar um pouco e junta-se a farinha de sorgo dissol295
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vida em um pouco de leite frio. Ao resfriar, junta-se a baunilha
ou as raspas de casca de limão. Quando bem frio leva-se ao refrigerador.
Modo de fazer:
Depois de uma hora, retira-se o sorvete para uma vasilha funda
ou liquidificador e bate-se por alguns instantes. Coloca-se novamente no refrigerador, na vasilha em que estava anteriormente. Repete-se esta operação por mais duas vezes, de hora em
hora. Serve-se se possível umas quatro horas depois de começar
a fazer o sorvete.
Carne-de-sol
O Nordeste pode criar e engordar boi durante os períodos
de estio, nas terras semi-áridas sem irrigação. O otimismo do
engenheiro José Osvaldo Pontes salta aos olhos, quando fala
dessa possibilidade. Anuncia ele que as terras de nomes poéticos
– caatinga, sertão, seridó, curimatu e cariri velho – onde até a
agricultura de subsistência é atividade de muito risco, representam a esperança de um novo caminho para o processo de desenvolvimento regional.
Diz ele: “elementos disponíveis credenciam o DNOCS a
afirmar que a pecuária posta em prática nas áreas de sequeiro
(áreas não-irrigadas) do Nordeste semi-árido poderá ser viabilizada através da formação de pastagem consorciada de gramínea
(capim) e leguminosa. Com essa dupla combinada, já se torna
possível manter média de um boi por 2,5 hectares, quando, de
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acordo com a prática tradicional nas terras secas, o boi para sobreviver necessita de dez a trinta hectares”.
A pecuária é uma das mais importantes atividades do Polígono das Secas. Para ela existe franco mercado e se torna mesmo um imperativo, diante das condições físicas da região que
possui um potencial de quarenta milhões de hectares para pastagem. Os dados em poder do DNOCS são fundamentais ao processo desenvolvimentista regional e se encontram à disposição
de quantos desejam utiliza-los”.
O otimismo do diretor-geral do DNOCS está fundamentado em resultados recentes dos experimentos executados por uma
empresa particular (Agroceres) sob o patrocínio da Sudene e
DNOCS. Os experimentos têm como objetivo definir formações
de pastagens, em diferentes áreas do Polígono das Secas, que
permitam o desenvolvimento racional e econômico da pecuária
nas terras menos privilegiadas do Nordeste semi-árido.

Resistência
A solução encontrada parece ser muito simples: alimentar
o boi com espécies vegetais que aprenderam a sobreviver e a
crescer em terras onde o sol brilha com intensidade em praticamente todos os dias do ano e a chuva acontece em visitas rápidas, esparsas e imprevisíveis.
As plantas indicadas pelo DNOCS para a formação de pastagens nas áreas de sequeiro, se caracterizam pela capacidade de
resistência a longo período de estiagem, pelo valor alimentício, e
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também pela resistência ao ataque de pragas e ao pisoteio dos
bois. São plantas que, mesmo depois de terem servido de alimentos aos bovinos e de terem sido esmagadas pelos cascos,
conseguem guardar, no resto que ficou, energia suficiente para
voltar a florescer logo que chegue o incerto período de chuvas.
Na opinião do técnico Gilberto Sampaio, coordenador do
projeto de pesquisas, as pastagens experimentais do DNOCS
chegam a fornecer, com a dupla combinada capim/leguminosa,
melhor balanceamento de teor alimentício que muitas pastagens
das grandes fazendas do Sul do país. O alto teor energético (hidrato de carbono) do capim é complementado pela proteína estocada na leguminosa.
A cultura consorciada garante alimentação balanceada durante todo o ano, apresentando a vantagem de a leguminosa funcionar como adubo natural. Ela retira o nitrogênio do ar e, com a
ação das bactérias localizadas em suas raízes, fixa-o ao solo,
numa média de 100 a 250 quilos ao ano por hectare.

Resultado
Até agora já foram realizados cinco experimentos em cada
uma das estações implantadas em cinco estados nordestinos pelo
projeto, buscando-se encontrar o melhor tipo de pastagem consorciada para as diferentes áreas de sequeiro no Nordeste semi298
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árido. Para o desenvolvimento dos trabalhos de estudo e observação, os técnicos utilizam-se de modernas técnicas para adubação e correção de solos.
Os resultados até agora obtidos indicam que, de modo geral, a gramínea (capim) buffel gayndah é a que tem apresentado
melhor rendimento, devido à sua alta capacidade de produção,
em condições adversas, e – surpreendentemente – pelo seu pequeno porte, que lhe impede de servir de barreira (em termos de
espaço de luz) ao crescimento da leguminosa plantada em consórcio. Essa variedade de gramínea tem se adaptado melhor na
caatinga e agreste das regiões de Sertânia (Pernambuco), Pendência (Paraíba), Quixadá (Ceará) e Nossa Senhora da Glória
(Sergipe).
Quando a caatinga, porém, é de solo mais fraco, sobressaise outra variedade de gramínea, o birdwood, capim de baixa
produção, mas de grande capacidade para resistir à seca. Nas
áreas de chapada, no Piauí (Floriano e Alto Longá), as condições favorecem melhor o desenvolvimento do green panic e do
buffel biloela.
As gramíneas utilizadas nos campos de experimentação foram escolhidas entre as variedades de origem africana que melhor têm se adaptado às condições brasileiras. As melhores gramíneas em cultivo no mundo são originárias da África.

Leguminosas
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Entre as leguminosas, a que melhor tem se adaptado às
condições do Nordeste semi-árido é o siratro, de origem mexicana. A sua principal característica é a versatilidade. Tem apresentando bom desenvolvimento tanto na caatinga como nas
áreas de chapada.
A Stylosanthes humilis (alfafinha-do-Nordeste ou erva-deovelha), semente nordestina que foi melhorada na Austrália, tem
registrado excelente rendimento em plantações isoladas, mas
apresenta uma grande dificuldade nas culturas consorciadas.
Trata-se de uma planta anual. Quando chegam as chuvas, possibilitando a germinação das sementes, o capim, planta permanente, já está num nível maior de crescimento, impedindo pelo bloqueio da luz e ocupação de espaço seu desenvolvimento.
Apesar de bem desenvolvidas, ainda restam algumas dúvidas quanto à cultura das leguminosas mais indicadas para alimentação do boi nos períodos de estio. Não se sabe ainda, por
exemplo, se o siratro é capaz de enfrentar os períodos de seca
para pecuária. Os períodos de estio que vêm se repetindo no
Nordeste são classificados pelos técnicos como seca para agricultura. A seca para pecuária acontece quando a pluviosidade
anual não chega à marca dos 200mm e, depois de secar toda a
vegetação, ameaça a sobrevivência dos animais pela falta de
água e alimento.
Dizem os técnicos, porém, que em experiências realizadas
em Pendência (Paraíba), o rebanho em observação conseguiu
ultrapassar de forma razoável a seca de 1978/1979, período em
que a pluviosidade não passou dos 100mm.
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Dificuldades
A maior dificuldade para a formação de pastagens nas
áreas não-irrigadas está na disponibilidade de sementes, principalmente das leguminosas. O grande problema está na colheita e
no processamento posterior das sementes.
No caso do siratro, a colheita precisa ser feita na fase ideal
de maturação, antes que o sol esquente. Com o calor, as vagens
com sementes maduras explodem, lançando-se à distância. Por
outro lado, as sementes da Stylosanthes humilis são muito pequenas, em formato de anzol, e sua fase de maturação é muito
desuniforme.
Mas, apesar dessas dificuldades, os experimentos estão
sendo vistos com muito otimismo pelos técnicos, pois a pecuária
chega a apresentar, nas áreas de estudo, a produção de 253 quilos de carne, por hectare, ao ano. Resultado classificado de extraordinário diante do argumento de que, nas mesmas condições
de terra e clima, a pecuária tradicional precisa de dez a quinze
hectares para cada cabeça de boi.
Cartilha tecnológica
Os resultados da pesquisa animaram os técnicos do
DNOCS a editar um manual de orientação para o produtor rural
instalado nas áreas de sequeiros. Depois de definir normas para
escolha e preparo da área destinada à formação da pastagem, o
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manual apresenta riqueza de detalhes no aconselhamento de
práticas para desmatamento.
Ao descrever as operações aconselhadas, aponta vantagens e desvantagens de cada uma delas. As três operações selecionadas são descritas da seguinte maneira:
“Manualmente – é a modalidade mais segura por não causar nenhuma injúria ao solo; é, no entanto, restrita para pequenas
áreas devido à morosidade de sua execução;
Mecanizada com lâmina – é bastante rápida e eficiente,
serve para áreas médias e grandes, tendo no Nordeste o inconveniente de falta de prática dos nossos tratoristas, que são formados, na sua maioria, para movimentação de terra (DNOCS e
DNER) e facilmente arrastam com as árvores e camada arável
do solo, provocando grandes prejuízos; esse fato, todavia, poderá ser corrigido através do emprego de lâminas denteadas;
Mecanizada com correntão – consta de uma operação realizada por dois tratores de esteira de médio ou grande porte, unidos entre si por uma forte corrente que, ao ser arrastada pelo
movimento paralelo dos dois tratores, provoca a derrubada das
árvores. Somente é recomendada para áreas grandes e com extrato arbóreo de caules não muito finos. É de grande eficiência e
de baixo custo.”
Ovino deslanado
Os primeiros carneiros que chegaram ao Nordeste foram
os bordaleiros, trazidos diretamente de Portugal. Depois de quatrocentos anos de contato com o sol e a seca, o animal perdeu
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seu porte original e trocou a espessa camada de lã por uma pele
macia e resistente.
Ironicamente, depois de todo esse esforço de adaptação
genética, o bordaleiro, agora chamado de Morada Nova, está
ameaçado de extinção. O criador nordestino, que através dos
anos tinha encontrado no Morada Nova um suporte de resistência à seca, resolveu, mal-orientado tecnologicamente, “melhorar” seu rebanho ovino. Passou a introduzir variedades exóticas
(Bergamacia, Somalis, Rabada Larga etc.), em busca de maior
produtividade.
O resultado foi um mosaico racial decepcionante. O produto híbrido perdia a capacidade de resistência conquistada pelo
Morada Nova sem ganhar em produção, o que prometiam as
variedades importadas.
Até poucos anos, o Morada Nova era muito numeroso no
Estado do Ceará, disseminado em todas as zonas pastoris. Agora, fora dos campos de pesquisa e de algumas fazendas-modelo,
passou a ser uma raridade. Lamentável sob todos os aspectos,
porque, apesar de apresentar baixo índice de produtividade, era
o ovino que apresentava maior resistência às seca, ao sol e à
rústica vegetação do Nordeste semi-árido.

Despertar de consciência
Na opinião de alguns técnicos nordestinos, sensíveis à importância social dos animais de médio e pequeno portes no fornecimento de alimentos protéicos para as populações sertanejas,
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o carneiro e o bode deveriam ser tratados como assunto de segurança nacional.
Sem ter levado o problema para esse ângulo, mas consciente de que a extinção do Morada Nova seria um dano social
irreparável, o professor Manoel Negreiros Bessa, da Universidade Federal do Ceará – UFCE, iniciou em 1970 um esforço em
defesa do ovino deslanado do Nordeste.
Antes disso,Otávio Domingues, em estudos pioneiros sobre o tema, tinha chegado à seguinte conclusão: “O criador nordestino tem sido lamentavelmente um ausente no terreno do
melhoramento por meio de seleção. No entanto, acabamos de
ver que seus trabalhos não são assim tão pobres. Ao contrário,
encontra-se neles até excelente material só à espera de quem
saiba devidamente aproveitá-lo, antes que seja todo perdido para
sempre no delírio cruzamentista que se depara nos meios pastoris do Nordeste.”
Sua idéia foi encampada pelo Centro de Ciências Agrícolas – CCA de sua universidade. Em outubro de 1971, o Departamento de Zootecnia da UFCE iniciava na Fazenda Experimental do Vale do Curu a execução de um projeto pioneiro: o estudo
de comportamento do ovino deslanado do Nordeste, numa tentativa cientifica de salvação da variedade ameaçada de extinção.
A fazenda está situada numa área estrategicamente favorável a esse tipo de pesquisa. Área seca, não-irrigada, como a
maioria das pequenas e médias propriedades do Nordeste semiárido. O plantel inicial foi adquirido com recursos próprios da
Universidade, depois de o professor Negreiros ter selecionado os
melhores animais, numa viagem de trinta dias pelo sertão.
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Dois anos depois, o projeto ganhava o apoio do Banco do
Nordeste, que forneceu recursos do Fundeci para prosseguimento e ampliação dos estudos.

Nova fase
No ano seguinte (1974), após a análise e publicação dos
resultados dos experimentos iniciais – “Estudo do Comportamento do Ovino Deslanado” -, o Departamento de Zootecnia da
UFCE resolveu preparar um novo projeto, com base nas perspectivas abertas pelos resultados então obtidos.
O novo projeto – “Melhoramento do Ovino Deslanado
Branco do Nordeste” – resolveu se fixar na variedade branca do
Morada Nova, que tinha apresentado melhor potencial. O objetivo era a produção de um animal que apresentasse bom desempenho, quando submetido a um plano de manejo simples e funcional, dentro das condições prevalecentes entre os criadores
nordestinos.
O manejo empregado deveria estar condizente, por isso,
com as condições naturais do semi-árido, “sem artificialismos
exagerados que pudessem inviabilizar o seu emprego, quer funcional quer econômico, por criadores da região”.
Terminado o novo projeto, os técnicos do CCA voltaram a
procurar o Fundaci que, de imediato, deu toda a cobertura financeira necessária a sua execução.
A maior dificuldade ficou na parte da aquisição do número
mínimo de matrizes previsto, para continuidade do projeto. O
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ovino deslanado, antes abundante, tinha-se tornado, de acordo
com as previsões de Negreiros, um animal excepcionalmente
raro.

Difusão tecnológica
A partir dos resultados obtidos com o novo projeto, o Banco do Nordeste iniciou ano passado a distribuição de reprodutores e matrizes selecionados, através de núcleos instalados em
fazendas de criadores nos municípios cearenses de Morada Nova, Quixadá, Sobral e Massapé.
O BNB passou a financiar, a juros subsidiados, tanto a
aquisição das matrizes e reprodutores como a preparação da
infra-estrutura básica das propriedades dos fazendeiros interessados em desenvolver sua criação, em bases mais racionais, de
ovino deslanado Morada Nova.
Até 1985, deverão estar instalados 48 núcleos de distribuição de animais reprodutores selecionados. Para isso serão investidos, a preços atuais, Cr$ 10.200.000. Desse total, Cr$
5.400.000 se destinarão a financiamento aos criadores, e Cr$
4.800.000, serão aplicados, a fundo perdido, na coordenação,
acompanhamento e administração do Programa de Incentivo à
Criação de Ovino Deslanado.
A decisão do banco de desenvolvimento regional de partir
agressivamente para a difusão do ovino deslanado no Nordeste
surgiu do extraordinário potencial oferecido pelo Morada Nova,
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quando criado de forma racional, mesmo nas condições desfavoráveis de clima e de solo do semi-árido.
Os experimentos do CCA da UFCE permitiram superar a
principal deficiência existente na criação tradicional do Morada
Nova: o baixo índice de produtividade. Os técnicos do CCA
conseguiram resultados considerados extraordinários, adotando
apenas um manejo simples e funcional.
Nos campos de experimentação, antes de quatro meses os
animais já chegavam a obter mais que o dobro do peso verificado, em média, nos rebanhos comuns da região. A eficiência reprodutiva (número de crias, por matrizes) situou-se em torno de
90,7%, enquanto a média regional situa-se em torno dos 58%.
Os animais distribuídos através dos núcleos implantados
pelo BNB apresentam ainda baixo índice de mortalidade (reduzido de 48% para 7,3%), alta taxa de ganho de peso diário (77
gramas) após a desmama e maior peso na idade do abate (27,5
quilos, contra a média regional não superior a 16 quilos).

O rebanho
O rebanho nordestino de ovinos e caprinos está calculado
em vinte milhões de cabeças, o que representa uma média de
mais de um desses animais para cada habitante das zonas rurais
da região. Apesar desse rebanho considerável, o Banco do Nor307

www.colecaomossoroense.org.br
deste calcula que o déficit de carne de ovinos e caprinos, no Polígono das Secas, é de ordem de 10,9 mil toneladas.
A produção ovina e caprina do Nordeste destina-se especialmente à produção de carne e pele. Sua importância social é
ressaltada pelo fato de nas fazendas e pequenas cidades do sertão, a carne de carneiro e de bode ter um maior consumo que a
própria carne do boi. O rebanho bovino regional está calculado
em treze milhões de cabeças.
Os técnicos do Departamento de Zootecnia do CCA/UFCE
dizem que a pecuária ovina é, no Nordeste semi-árido, ideal para
o pequeno produtor. Essa opinião é fundamentada nas seguintes
razões: o carneiro alimenta-se de ervas que não servem para
outros animais; é fácil de criar. Não é andejo como o bode. Com
o temperamento dócil, é mais chegado ao homem.
Além disso argumentam ainda que seu ciclo de reprodução
(cinco meses) é bem mais curto que o do boi. Maior percentagem de partos duplos e triplos (25% para os duplos). Melhor
qualidade de carne: sabor mais agradável e menos odor sudorífero. A pele macia e resistente vem tendo cada vez melhor cotação
no mercado.
Ainda há outras razões de caráter mais prático: na hora do
aperto, pode-se vender um ou dois animais sem desfalcar o rebanho. Manejo barato: feito por mulheres e crianças. Retorno
rápido do investimento: com um ano de idade, o animal já está
bom de corte. Nos campos de pesquisa, há carneiros que atingem o peso de 25 quilos ao fim do período de desmama (100
dias).
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É o animal de médio porte de maior consumo no sertão. A
rede de comercialização, vasta e descomplicada, tem seus postos
de venda instalados nas bodegas de beira de estrada ou de fim de
rua e nas tradicionais barracas de carnes das feiras livres.

Enxada versus arpão
O arpão vai ser substituído pela enxada para a produção de
“óleo de baleia”, lubrificante resistente a alta pressão e temperatura e que até hoje não pode ser obtido artificialmente. A substituição do instrumento de trabalho, além de contribuir para evitar
o perigo da extinção de algumas variedades dos gigantes mamíferos marinhos, abre perspectivas de nova exploração econômica do Nordeste semi-árido.
A responsável pela perspectiva de troca é a jojoba, planta
nativa de áreas desérticas da América do Norte (Arizona, Califórnia e México) que apresentam condições de clima e de solo
muito semelhantes às áreas mais secas do Nordeste. Metade da
massa das sementes da jojoba corresponde a uma cera líquida
incolor e inodora, de composição química e comportamento
físico semelhante ao rico e raro óleo de origem animal.
Vantagens
Testes realizados pelos norte-americanos revelam que a cera
obtida da semente da jojoba pode duplicar a performance do óleo de
baleia utilizado como lubrificante de alta pressão e temperatura. As
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perspectivas econômicas e até mesmo estratégicas abertas pela cultura desse tipo de vegetal parecem extraordinárias, principalmente
levando-se em consideração o estágio de desenvolvimento industrial
do país, que não pode mais contar, a médio e longo prazos, com as
fontes naturais de suprimento de tal lubrificante.
Levando esse dados em consideração, o Fundeci, mantido pelo
Banco do Nordeste, está financiando a instalação e manutenção de
um campo experimental (30 hectares) para demonstração e fomento
da cultura de jojoba.
Os trabalhos de estudos e pesquisas se desenvolvem sob a responsabilidade da UFCE que, através da Fundação Cearense de Pesquisa, por ela mantida, vem desenvolvendo outros seis projetos de
pesquisa, com a colaboração técnica e financeira do Fundeci: Produção de enzimas amilolíticas, Ovinos deslanados, Óleos essenciais,
Sorgo, Forragicultura e melhoramento animal, e Aplicação de métodos isótopos e químicos ao estudo de problemas hidrográficos em
áreas do Nordeste.
O campo experimental está instalado na Fazenda Raposa, de
propriedade da Universidade, no município de Maranguape, nos
arredores de Fortaleza. Com esse campo experimental serão produzidas este ano sementes em quantidades suficiente para o plantio de
outros dois mil hectares em todo o Nordeste brasileiro.
Fonte natural
Até há pouco tempo, a única fonte natural de cera liquida era o
óleo de baleia. Na década de 60, os Estados Unidos importaram 55
milhões de toneladas desse produto, por ano. Metade dessa importa310
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ção destinou-se exclusivamente como ingrediente em lubrificantes
para transmissões automotoras e outras maquinarias de alta velocidade, sujeitas a altas pressões e temperaturas.
Além da sua utilização como lubrificante especial, o óleo de
jojoba, quando hidrogenado, transforma-se numa cera dura e cristalina com estrutura química e propriedade física semelhantes às da
cera de carnaúba utilizada no polimento de assoalhos, de móveis e
de automóveis e também na proteção de frutos e na fabricação de
velas e recipientes de papel.
Pode ainda ser utilizada como matéria-prima básica na indústria de desinfetantes, detergentes, lubrificantes, emulsificadores, resinas, coberturas de proteção, inibidores de corrosão, sem se falar na
contribuição que pode dar como base para a produção de artigos de
largo consumo feminino (cremes e cosméticos) e na manufatura de
shampoo, sabonete, creme facial, batom, perfumaria e óleo para
bronzear.
Na indústria farmacêutica, o óleo já vem sendo empregado
como estabilizador de produtos à base de penicilina e de outros artigos medicinais. Por conter 32% de proteínas em suas sementes (após
a extração do óleo), com a presença de aminoácidos essenciais, lisina e metionina, a jojoba pode se transformar também numa fonte de
alimentos para animais e até mesmo para o homem.
No Nordeste
A jojoba parece dispor de todas as características para se
desenvolver bem nas terras mais pobres do Nordeste. Ela suporta temperaturas entre 35 e 45ºC. É altamente resistente à seca.
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Embora seja encontrada em regiões com menos de 100mm de
precipitações pluviométricas anuais, verifica-se maior concentração – nas plantas nativas – em locais com precipitação média
anual de 300 a 350mm, que são os valores mínimos obtidos no
Nordeste.
Seu ciclo de vida parece variar entre cem a duzentos anos.

Frutas tropicais
O Etene está desenvolvendo pesquisa com o objetivo de
verificar a possibilidade de utilização de árvores frutíferas tropicais como alternativa de reflorestamento para a região nordestina.
Na opinião do técnico Vicente de Paula Maia Santos, responsável pelo estudo, as frutas nordestinas, além do amplo mercado interno que detêm, apresentam grande potencial de exportação, tanto como produto in natura, como processado em forma
de sucos ou de doces.
Com a exploração econômica dessa nova alternativa em
reflorestamento, pode ser conseguida maior diversificação do
parque agroindustrial da região, em decorrência da ampliação da
oferta de frutos em épocas de entressafra.
Além disso, pode-se apontar como vantagem a melhoria
dos níveis de renda e da alimentação do homem do campo, que
terá, com isso, mais um fator de fixação no meio rural. O equilíbrio ecológico será mantido, pois as fruteiras nativas da região já
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são um elemento integrado em seu meio. Não representam
agressão à natureza nem às outras espécies vegetais.
Os resultados da pesquisa serão encaminhados ao Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, como contribuição à reorientação de sua política de reflorestamento para o
Nordeste. Até recentemente, a região nordestina detinha apenas
2,3% da área reflorestada no Brasil com recursos de incentivos
fiscais.
A situação se torna mais grave – diz o técnico do BNB –
quando se lembra que 94% das reservas florestais nordestinas se
concentram no estado da Bahia.

Citricultura
O Banco do Nordeste vai conceder recursos, a fundo perdido, à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará – Epace,
para o desenvolvimento de um programa de pesquisa com frutas
cítricas. Destina-se o programa a indicar as variedades que se
adaptem melhor à Serra da Ibiapaba. Numa segunda etapa, serão
produzidas mudas das variedades selecionadas para a formação
de pomares na região.
O interesse pela realização dos estudos partiu do próprio
BNB, através do Fundeci, que manteve contato com o Centro
Nacional de Mandioca e Fruticultura da Embrapa, solicitando
visita ao Ceará de especialistas na cultura de citros.
O pedido foi atendido. Três técnicos dos Centros de Pesquisa se deslocaram para o Ceará. Em companhia de outros dois
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técnicos do Etene, percorrem as regiões de maior potencial para
agricultura, no Ceará, e, com base em seu relatório, foi elaborado o programa de pesquisa.
O Estado da Paraíba está diversificando sua cultura de
abacaxi, com a introdução da variedade Smooth cayenne, de
maior aceitação no mercado internacional. A reorientação da
tradicional cultura paraibana é conseqüência de estudo de mercado desenvolvido pelo Fundeci, entre consumidores europeus e
americanos. O estudo, realizado por uma empresa israelense,
indicou que as variedades mais difundidas no Nordeste – pérola
e jupi – tinham poucas condições de penetração nos maiores
mercados de consumo do mundo.
O Smooth cayenne, variedade importada, deu-se muito
bem na aridez do sertão paraibano. Já consegue apresentar vantagem considerável sobre seu mais próximo concorrente no
mercado europeu, o produto africano originário da Costa do
Marfim. Paladar mais condizente com os padrões europeus e
maior resistência ao escurecimento interno (mal que normalmente afeta a aparência e qualidade do fruto).
No texto de exportação, realizado ano passado, o produto
paraibano apresentou, como desvantagens: falta de uniformidade
no tamanho e peso, coroa excessivamente grande, cor externa
que deixa a desejar, em virtude de os frutos terem sido colhidos
fora de época.
A embalagem, produzida por uma indústria nordestina,
impressionou muito o consumidor europeu pelo seu vistoso colorido. Mas os importadores pedem que sejam confeccionadas
em papelão mais resistente a impactos e à unidade. Aconselham
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também a utilização de grampos em lugar de cola nas abas superiores das caixas.
O teste foi realizado sob a supervisão do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – Ceped, do governo da Bahia, em pesquisa financeira pelo Fundeci. Para melhorar o poder de competição do abacaxi paraibano, o Ceped aconselha ainda que o fruto
seja colhido por trabalhadores treinados, e a embalagem deve
ser feita no próprio local da colheita, para melhor preservação da
excelente qualidade do produto.

Óleos essenciais
Pesquisadores da UFCE desenvolvem projeto destinado ao
cultivo e aproveitamento de plantas nativas do Nordeste para a
produção de óleos essenciais que possam ter aplicação industrial. O projeto, financiado pelo Fundeci, está sendo executado
pelo Departamento de Fitotecnia da UFCE.
A área de coleta de dados vai do Maranhão ao norte de
Minas. A equipe de pesquisadores já percorreu mais de 60 mil
quilômetros, em 567 municípios. Foram identificadas até agora
968 variedades para estudo botânico e 247 para extração de
óleos essenciais.
Dentre as plantas já identificadas, as que apresentam maior
potencial de produção são as conhecidas vulgarmente como canela de cunhã, capim santo e bamburral. Elas são capazes de
fornecer anetol, estragol e eugenol, produtos componentes da
pauta de importação do país.
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Conservação de solos
A IPA desenvolve, desde 1978, estudos no sentido de formar uma tecnologia que permita ao agricultor nordestino melhorar o solo em que trabalha.
Nos climas semi-áridos, as chuvas são escassas e muito irregulares. Com freqüência, as chuvas se constituem em aguaceiros erosivos. Toneladas e toneladas do frágil solo agrícola são
levadas para as calhas dos rios temporários, a cada ano.
Os resultados até agora obtidos já permitem a identificação
de algumas práticas efetivas para o controle da perda de terra e
de água. A IPA chegou à conclusão de que as perdas por erosão
são diretamente proporcionais à intensidade de mobilização do
solo. Por isso, aconselha nunca fazer duas capinas no mesmo
sentido.
Outras práticas conservacionistas de baixo custo são indicadas: manutenção de faixas de vegetação permanente e utilização de restos vegetais como adubo verde.
As pesquisas da IPA nessa área desenvolvem-se com o
apoio da Sudene e do CNPq e assistência da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
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O PROBLEMA NACIONAL DAS SECAS
Conselho Nacional de Economia
Boletim do DNOCS – n.º 3, vol. 19, fevereiro de 1959.

Introdução
O Conselho Nacional de Economia, desde a sua criação,
tem devotado particular atenção aos problemas do Nordeste,
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abrangendo nos seus estudos os dois setores característicos (Oriental e Ocidental).
Para elaboração de pareceres que lhe foram solicitados, reuniu farta documentação e realizou pesquisas nas regiões interessadas. Assim, em fevereiro de 1952, organizou a missão que,
presidida por um dos seus membros, pode examinar, no Maranhão e no Piauí, o aproveitamento do babaçu sob seus diversos
aspectos, resultando do relatório que apresentou a formação do
problema em termos hoje geralmente aceitos.
Em maio de 1953, por ocasião de grande seca que assolava
o Nordeste, promoveu outra missão, chefiada também pelo conselheiro Edgard Teixeira Leite, que percorreu as regiões de Pernambuco, Paraíba e Ceará. Acrescentou o Conselheiro, à copiosa documentação obtida no local, depoimentos de maior relevância, de ministros de Estado, de senadores e deputados, diretores dos grandes departamentos públicos e outras autoridades, e
de técnicos, conhecedores do problema.
Dessa longa e profunda investigação resultou o trabalho
que ora edita.
Acredita o Conselho trazer, com ele, valiosa contribuição
ao combate a um mal que secularmente aflige o denominado
Polígono das Secas e repercute em todo o país.
Provam a constante preocupação com as economias regionais e, em particular relevo, com a do Nordeste, os vários pronunciamentos citados a seguir:
Parecer sobre o Projeto de Lei no. 20.45/52, referente à
isenção de direitos aduaneiros para a maquinaria importada para
industrialização de óleos vegetais(1952);
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Planejamento da Utilização e Aproveitamento
Econômico do Babaçu (1952);
 Parecer sobre Projeto de Lei e Irrigação no Polígono das Secas (1954);
 Política Açucareira (1954);
 Estudos sobre o Aproveitamento da Energia do Rio
São Francisco com a indústria de alumínio (1955);
 Parecer sobre o Projeto de Lei n.º 1.368, objetivando a concessão de facilidade para o desenvolvimento das fibras de sisal e piteira (1956).
Não se limita, entretanto, a ação do Conselho a essas iniciativas episódicas, pois procura manter em constante observação
o processo de desenvolvimento da região nordestina. Daí ter
instituído, em 1956, uma Comissão Especial de Política de Desenvolvimento Regional, que se decidiu quase exclusivamente
ao estudo da economia do Nordeste, e examinou com especial
cuidado o processo econômico em curso, ponderando a interrelação da evolução global do Brasil com a do Nordeste, como
ponto de partida para estabelecer as normas gerais de uma política econômica para a região. Para isso, procurou fixar elementos setoriais, tais como; renda, capitalização e consumo; fatores
de produção; mercado regional e tendência; e efeitos do desenvolvimento econômico.
Os relatórios, geral e parcial, dessa Comissão, onde são
abordadas a estrutura e a conjuntura da situação econômica e
social do Nordeste, constituem importante fonte de documenta319
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ção para os estudos que se processam no Conselho Nacional de
Economia.
Ao dar maior publicidade ao presente trabalho, está certo o
Conselho Nacional de Economia de que presta patriótica contribuição ao governo da República, que no momento vem procurando empregar seus melhores esforços na ajuda a milhões de
brasileiros, cuja melhoria de bem-estar muito depende da objetividade na formulação e seriedade na execução de uma política
de desenvolvimento.
Esse é, de fato, o objetivo do conjunto de observações e
sugestões condensadas neste opúsculo sobre “O problema nacional das secas”.

Preâmbulo
O Conselho Nacional de Economia recebeu, em 1953, do
senhor presidente da República, a incumbência de opinar sobe o
“anteprojeto de lei de irrigação para aplicação no Polígono das
Secas”, elaborado pela Comissão Nacional de Política Agrária e
submetido à apreciação de sua excelência pelo ministro da Agricultura.
Dedicando o mais alto interesse à tarefa que lhe foi cometida, verificou o Conselho, de acordo com os estudos que vinha
realizando que, para cabal desempenho de sua missão, não bastaria a apreciação isolada do anteprojeto referido. Tornava-se
indispensável considerar o problema das secas em termos mais
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gerais, para que melhor fossem atendidos os altos propósitos do
governo.
Assim, deliberou realizar, na base de trabalhos anteriores e
de novos dados que iria colher, um estudo que compreendesse
os diversos setores da região e os vários elementos que se correlacionam no problema. E, para tanto, organizou um plano em
três etapas.
A primeira constitui em ouvir, nesta capital, as mais categorizadas autoridades na matéria. Nessa primeira fase, governadores e ex-governadores de Estado, ex-ministros da Viação e da
Agricultura, deputados e senadores, com larga experiência dos
aspectos administrativos e políticos do problema, antigos e atuais diretores dos serviços de secas, nos seus diversos setores,
geólogos, engenheiros civis, hidrologistas nacionais e estrangeiros, agrônomos, ecologistas, geógrafos, economistas e agricultores da própria região – uma ilustre plêiade de profissionais e
homens públicos – trouxeram, num franco e elevado debate, a
inestimável contribuição de seus conhecimentos científicos e
práticos.
A segunda etapa dos trabalhos constou da inspeção do
campo em que o fenômeno se manifesta. Foram observados,
pela missão do Conselho enviada ao local, dos aspectos mais
característicos, entrando ela com contato com diversas classes
de informantes localizados na região – autoridades, administradores de serviços públicos, técnicos, agricultores e criadores –
visitando laboratórios e serviços experimentais, realizando reuniões com interessados de várias categorias e ouvindo instituições públicas e associações privadas.
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Finalmente, como terceira etapa, o Conselho, em sessões
plenárias, examinou longamente os elementos colhidos, para,
por fim, considerar o seu pensamento no presente parecer, com
que espera ter situado o problema das secas do Nordeste em seus
verdadeiros termos.

Significação nacional
O fenômeno das secas periódicas não interessa apenas às
regiões em que incidem. As suas perturbações econômicas e
sociais repercutem de tal modo na vida do país, e mediante os
continentes de emigração que pode fornecer para outras regiões
e fronteiras nacionais, representa instrumento valioso de ocupação eco-oitavo do território brasileiro, ou cerca de
1.115.000km²(), e, acrescida das terras por elas intimamente
influenciadas, atinge a 1.500.000km² aproximadamente. A população dessa área corresponde a quase 25% da de todo o Brasil.
Quatro capitais e diversos municípios estão dentro do seu perímetro (1). A densidade demográfica, em algumas de suas partes
componentes, é uma das maiores do país, e mediante os continentes de emigração que pode fornecer para outras regiões e
fronteiras nacionais, representa instrumento valioso de ocupação
econômica e consolidação política, do que é exemplo a Amazônia.
() De acordo com o Decreto Lei n.º 1.348, de 10/2/1951, em vigor, e com o
Conselho Nacional de Geografia, esta área é de 949.578km².
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Essa densidade populacional revela certas condições favoráveis de salubridade de clima, de fertilidade de solos e variedade de riquezas naturais, como veremos nos capítulos seguintes.
Não deixaremos, no entanto, de mencionar de passagem,
que entre o polígono e a Amazônia encontra-se a maior reserva
nativa de oleaginosas do mundo, os babaçuais, que não lograram
ser cultivados em condições econômicas em terras fora do Brasil. Na relação das matérias-primas vegetais é preciso também
ser incluída, desde já, uma grande riqueza brasileira, o algodão
de fibra longa, vegetal completamente adaptado às condições
ecológicas.
É, além disso, altamente promissor o desenvolvimento da
produção de fibras, óleos, ceras, resinas, peles e couros, além de
riquezas minerais que constituem a base para a expansão de uma
importante indústria de produtos semimanufaturados, seja para a
integração do parque industrial do país, seja como fornecedora
de parcela ponderável para a exportação nacional.
Assim, encarado sob o aspecto econômico, o Nordeste
apresenta um campo evidentemente de inversão de capital, no
interesse do país. De modo geral, cresce a importância das zonas
equatoriais e subequatoriais do Brasil, como fonte abastecedora
de matérias-primas, utilizadas crescentemente pela técnica moderna.
Mas não se reduz ao fator social e econômico a contribuição da região ao fortalecimento e unificação nacional; e esta
sucinta relação ficaria incompleta, se não fosse mencionado o
seu papel na defesa do país e do próprio Continente.
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Não é preciso, para isso, voltar aos tempos coloniais e citar
as tentativas de ocupação então realizadas. Basta recordar o papel que, na última guerra, as bases áreas de Natal e Recife desempenharam no desfecho vitorioso da luta. Sem a colaboração
do denominado “Trampolim do Atlântico” poder-se-ia ter retardado o seu desfecho.
Se hoje, sob este aspecto, o problema apresenta modificações substanciais, criadas para amplitude do raio de ação da aviação militar, permanece, ou melhor, cada dia mais se acentua, a
importância do Nordeste sob o pondo de vista da defesa continental e do Brasil. Ela repousa no mar, isto é, no trecho da costa
que é o ponto de grandes ameaças, fato comprovado pelas duas
guerras mundiais. Em face de Dacar, o Nordeste, com a sua alta
expressão demográfica, representa o mais importante saliente da
defesa nacional.
Todas essa razões de ordem social, econômica e militar,
demonstram como é urgente a integração dessa extensa região
no ritmo do desenvolvimento brasileiro. Pode, assim, ser definitivamente superada a fase em que se levantava a hipótese do seu
despovoamento sistemático, para solução dos problemas criados
pelas crises climáticas. A consciência da complexidade do assunto, e da possibilidade de enfrentá-lo, bem como da importância que assume em relação ao futuro econômico e social do país,
e, por fim, o próprio sentimento de solidariedade nacional, foram tomando vulto; e seria fácil acompanhar tal evolução dos
debates no Parlamento e na imprensa e através das decisões dos
governos. Foi, por fim, inaugurada a definitiva conceituação do
problema das secas, quando a Carta Constitucional de 1934, no
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artigo 177, reconheceu explicitamente a importância de sua solução, como de interesse vital para o país.

Secas e desemprego
Para a visão panorâmica do problema, nada melhor que o
exame direto da região na fase de prosperidade, e na depressão
ocasionada pela estiagem. Também muita luz trará o estudo
comparado das diversas crises, que se sucederam nos últimos
oitenta anos.
Nas épocas normais, que coincidem com a irregularidade
das chuvas, a economia das áreas nordestinas apresenta-se equilibrada, repousando, em grande parte, nas atividades agropecuárias. O gado aumenta, as chuvas se processam normalmente e as
safras, em algumas das zonas de produção, são de tal modo
abundantes, que permitem, em determinados períodos, abastecer
outras regiões, havendo mesmo sobras para exportação. O Ceará
já se colocou, não há muito, como segundo exportador de milho
do país.
Sobrevenha, porém, estiagens prolongadas, com ”invernos” (2) sucessivamente mais escassos, e a queda da produção
se manifesta com violência. Desencadeando a seca total, o homem, que tem na agricultura o principal meio de vida, perde,
como empresário e como salariado, a sua fonte de renda. Não
podendo plantar, e muitas vezes não colhendo o que havia plantado, não pode ocupar o número de braços que, nos períodos
normais, recruta para sua faina.
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O gado começa a sofrer da carência de forragem e de água
nos bebedouros habituais. São necessárias longas caminhadas
para atingir os poços, os “barreiros”, os açudes, onde as reservas
vão escasseando cada dia mais. Definha, perde peso e valor. O
criador procura, pela venda antecipada de rês, que não atingiu
plena maturidade comercial, evitar completo prejuízo. Utiliza
toda a sorte de esforços, desde a transumância para zonas menos
atacadas, até o emprego da alimentação de concentrados, na
penosa tarefa de conservar a “semente”. De outro lado, esgotamse os produtos para alimentação humana, as reservas aparentes e
também os estoques invisíveis, disseminados um pouco por toda
a parte, nos pequenos estabelecimentos de comércio e nos paióis
e despensas domésticas; os preços sobem pela escassez real e,
sobretudo, pela especulação.
O homem salariado emigra na primeira leva; o agricultor,
proprietário ou rendeiro, procura resistir; esgota as suas provisões, e seu crédito; sacrifica a criação para o consumo ou para
obter recursos. Depois, quando se desvanece a esperança da
chuva salvadora, vende tudo que lhe resta: o jumento, as cabras,
os móveis, os instrumentos de trabalho e, às vezes, a terra.
O quadro da calamidade, para ser completo, teria de fixar
também os que procuram outras regiões, especialmente o Sul, e
formam as levas de “retirantes”. Em outros tempos empreendiam a marcha, com suas famílias e haveres, até encontrar o litoral
ou os pontos terminais das estradas de ferro, e rumavam para as
lavouras longínquas, na esperança de obterem emprego e alto
salário. Hoje, além das vias férreas, marítimas e fluviais, têm
abertas diante de si as rodovias, e se encarapitam nos “paus-de326
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arara”, que vêm oferecendo tema, por vezes trágico, para ampla
literatura. Não representam eles, porém, a realidade das regiões
semi-áridas. Significam apenas as obras de uma população reduzida à extrema carência, e simbolizam uma situação merecedora
de amparo. Os “flagelados” – assim qualificados pejorativamente – não constituem amostra representativa do nordestino. Este,
acossado periodicamente pelas secas, não quer piedade, mas
compreensão e trabalho. Devemos, pois, abolir a expressão depreciativa que não será utilizada neste trabalho e situar o homem
no seu verdadeiro sentido de “desempregado”.
As cidades da região que, com as secas, ficam repletas de
uma multidão de rurículas desocupados, esvaziam-se logo às
primeiras chuvas. Atendendo a um impressionante chamamento
da terra, traço característico de sua psicologia,o homem rural do
Nordeste regressa à gleba. A missão do Conselho pode constatar
que, vinte dias depois das primeiras chuvas, apesar da incerteza,
do “inverno” e do aleatório do cultivo, surgiram centenas e centenas de “roçados”, manchas escuras de terra revolvida como
para trabalho cuidadoso de horticultura, no meio das mantas
verdes de vegetação renascida, daquilo que Euclides da Cunha
descreveu como “mutação de apoteose”. Em Campina Grande
alguns milhares de “retirantes”, no dia seguinte às chuvas, dispensaram a ajuda em dinheiro; reclamavam, apenas, “enxada e
semente”. Cabe aqui a tradução em cifras dessa atração da terra.
de 1877 a 1943 atingiu a 609.324 o número de cearenses que
emigraram, e deles regressaram 384.000 (3).
Na perspectiva da crise, retrai-se o comércio, que de forma
direta ou indireta financiava a lavoura, através de suas agências
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nos centros de produção, do sistema de compra por antecipação
de safras, pendentes ou a findar, e do crédito pessoal, concedido
pelos pequenos comerciantes da localidade. Os créditos bancários para a produção ou com ela relacionados, reduzem-se ou
são inteiramente suprimidos. O produtor passa a ser apenas consumidor, rompidos os termos da equação que traduz a estrutura
da economia de troca. Desencadeia-se a crise e surge o problema
do desemprego.
A seca, no seu sentido econômico, deve, pois, ser definida
como um fenômeno de depressão, e com sua característica de
paralisação de produção e conseqüente desemprego. A sua conceituação nestes termos é de singular importância no encaminhamento de soluções seguras e duradouras. Deixa-se de focalizar apenas o ambiente físico, para abranger os diferentes aspectos sociológicos que o fenômeno realmente encerra.
Somente partindo duma visão conjunta, assim obtida, se
poderá correlacionar, num todo coerente, as soluções de emergência com aquelas que são de longa duração, e as medidas que
se destinam a remediar os efeitos imediatos das secas com as
que possam impedir o prolongamento de suas conseqüências.
Nesse sentido, é necessário traçar um programa de providências
de ordem técnica, combinadas com outras de ordem financeira e
social, como base de uma sã política de combate às conseqüências da seca.
Temos a prova da importância dessa estrutura no fato de
que certa parte da população, pelas condições especiais de situação financeira, espírito de previdência, organização da proprie328
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dade, com disponibilidade de água e culturas adequadas, consegue obviar os efeitos da crise climática.
Convém lembrar algumas secas a partir de 1877, notadamente a que então se iniciou. Adivinha depois de trinta anos de
bons invernos, por isso mesmo não encontrou medida alguma de
precaução por parte dos habitantes e do poder público.
Naquele ano, já bem remoto, mas que vive na memória das
populações nordestinas pela intensidade do fenômeno, com suas
tremendas conseqüências, a atividade econômica da região era
exclusivamente agropecuária e a mais rotineira. “As dificuldades de transporte era imensas, os caminhos sulcados pelos carros
de boi deixavam vestígios tão profundos que, caindo as chuvas,
formavam outras tantas sarjetas de onde as águas se escoavam”.
“Vir do Crato e Icó ou de Sobral à capital, era empreitada séria e
demandava demorado preparo de semanas” (4).
A população da província devia ser aproximadamente de
750.000 habitantes (5), dos quais 21.000 em Fortaleza. “Cedo
Fortaleza converteu-se na metrópole da fome, capital dum pavoroso reino, o reino macilento do martírio coletivo de uma raça
em penúria. Em dezembro (1877) já estavam aí 85.000 pessoas,
que em março de 1878 eram 100.000 e em setembro 114.000”
(6). Aracati – então a segunda cidade marítima do Estado – com
6.000 habitantes, estava comportando mais de 60.000 retirantes.
Quando a seca terminou, haviam deixado o estado, apenas
por via marítima, 54.875 de seus filhos. Com o total de saídas, a
população foi reduzida em cerca de uma terça parte, da qual, por
morte, 119.00 pessoas (7).
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Em 1915 já se observa a presença de alguma orientação no
combate aos efeitos depressivos. A conhecida descrição de Rodolfo Teófilo é instrutiva. “Os retirantes de 1915 foram mais
felizes de que os de 1877. À população de Fortaleza não faltou
serviço. Fizeram-se diversas obras, com o dinheiro que alguns
estados mandaram para os retirantes. Não ficaram estes desamparados como em 1900. Felizmente, acabou-se a seca e não foi
registrado um só caso de varíola, fato assombroso e a primeira
vez observado durante tais calamidades. Na seca de 1915 a população que se deslocou não chegou a cinqüenta mil almas” (8).
A luta contra o desemprego, então melhor organizada, se
vai aos poucos definindo como meio eficiente de impedir a desordem social. Estava encerrado o período em que se pensava
apenas na emigração. Campos Sales, primeiro presidente da
República que se defrontou com a seca do Nordeste, havia pedido ao Congresso crédito para socorrer as vitimas da calamidade,
não lhes oferecendo assistência e trabalho, mas somente recurso
para se retirarem rumo a outras regiões. Transporte e não trabalho no local.
A seca de 1932 marca, sem dúvida, o inicio da aplicação
da doutrina, hoje aceita pacificamente, que consiste em dar emprego, no próprio ecúmeno, às populações afetadas pela crise.
Ouçamos um depoimento oficial: “Verificadas em abril de 1932
a extensão, intensidade e progresso impressionante do flagelo,
com todo o seu cortejo de misérias, foi resolvido imediatamente
o socorro intensivo às populações castigadas, com a organização
rápida de novos serviços, assistência direta, transporte, concentração, enfim todas as medidas prontas e decisivas para impedir
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o êxodo em massa, o aniquilamento pela fome ou invasão de
cidades pela população flagelada, com os perigos de epidemias
mortais, do banditismo e de todas as misérias já confirmadas em
épocas anteriores.”
A crise que se iniciava tinha um aspecto de generalidade
nunca observada até então. O fenômeno estendia-se desde o
Piauí e parte do Maranhão até além dos vales do Vaza-Barris e
Itapicuru, na Bahia em uma extensão que se pode avaliar em
650.000km, compreendendo uma população aproximada de três
milhões de pessoas. Esgotada por dois anos de precipitações
escassas e mal distribuídas, não dispunha a natureza de reservas
para enfrentar a era seca que surgia. O êxodo para o litoral se
iniciou no Ceará e generalizou-se rapidamente, seguindo-se os
assaltos e depredações. Impunha-se a organização rápida de numerosos projetos, a assistência permanente às varias obras em
inicio e presteza nas alterações que surgissem (9). O total de
operários em março de 1932 era de sete mil e, em fins do mesmo ano, chegou a 220.000, dirigidos por 93 engenheiros, com
uma despesa diária de oitocentos contos de réis.
Através do relatório já referido, verificam-se as tremendas
dificuldades surgidas com o emprego dessa massa enorme de
deslocados, lutando com a falta de programa e instrumentos de
trabalho e de abastecimento organizado, numa época em que a
construção de rodovias na região estava em inicio, e não havia
experiência de serviços de socorro imediato.
O obituário geral registrou 22.616 mortos, dos quais
14.738 menores e 7.878 adultos, inclusive nos campos de concentração administrados pelo governo cearense (10). Este núme331
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ro, por certo elevado, é bem inferior ao da seca de 1877 em que
faleceram, só no Ceará, cerca de 119.000 pessoas, para uma
população três vezes menor.
Ainda persistia, todavia, a improvisação. Mas a obra efetuada, numa amplitude nunca antes verificada no país, em qualquer tempo e em qualquer contingência de calamidade pública,
deixou proveitosos exemplos para a luta a travar nas fases agudas das calamidades.
A de 1952-1953, a que acabamos de assistir, atingiu a uma
população muito maior, talvez de sete milhões de habitantes; no
entanto, apesar do drama ter sido evidenciado em todo o realismo pelos diversos meios de publicidade, produzindo intensa
emoção em todo o país, é evidente que as secas anteriores tiveram conseqüências bem mais graves do que esta. Não houve
perda de vidas humanas, os rebanhos não foram tão fortemente
atingidos, e o deslocamento de população foi bem menor (11).
Os fatos, que sucintamente são aqui mencionados, nos
permitem uma primeira indicação sobre quais os tipos de providências necessárias ao combate às secas, desde que devidamente
conceituadas como problema de desemprego, proveniente, de
um lado, da falta de resistência econômica das regiões, e, de
outro, da ausência de adequada organização de medidas preventivas e de preparo de programas de emergência.
Vimos nos exemplos das secas sucessivas, o importante
papel representado pelas vias de transporte, pelos centros de
ação do poder público na região, realização de obras diversas e
auxilio à iniciativa privada, em conformidade com a mentalidade da época e os meios disponíveis.
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Verificamos, também, que, se tivesse havido maior providência , expressa em planos anteriormente preparados, maior
presteza na execução das obras de emergência e na liberação das
verbas sem tropeços administrativos, as conseqüências do desemprego poderiam ter sido muito menores (12).
De fato, constata-se que, à proporção que a economia nordestina vai criando maior resistência estrutural, reduz-se a intensidade do impacto que lhe trazem as crises climáticas. E, também, que as medidas de emergência, para serem eficientes, dependem de programas previamente elaborados e de sua articulação com as de caráter permanente, conforme se indicará nesta
exposição.
Teremos, assim, para uma política eficiente, duas ordens
de providências bem distintas: as de emergência; as de caráter
permanente.
Entre as primeiras, deve ser considerado o problema de dar
ocupação ao homem privado de trabalho, através de medidas
que se enquadrem especialmente nos dois seguintes tipos de
obras: realizadas pelo governo; a cargo da iniciativa particular,
financiadas pelo poder público, quando necessário.
A segundo ordem de providências destina-se a organizar a
economia da região de modo a serem alcançados os seguintes
objetivos: impedir o rompimento da continuidade nas atividades
econômicas; racionalizar a produção agropecuária e industrial,
de acordo com as condições da região, de modo a obter-se melhor rendimento das zonas irrigáveis e das não-suscetíveis de
irrigação; conhecer e explorar novos recursos naturais.
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Mas essa apreciação seria incompleta e falharia a seu objetivo se não fosse examinada a importância da adaptação do homem às condições peculiares da região. O problema do Nordeste, mais do que o de qualquer outra zona, deve ser encarado em
toda sua amplitude sociológica. Aliás, assim já se manifestou
Saturnino de Brito: “Na minha opinião, não basta o estudo daqueles fatores (o geológico, o topográfico e o etnográfico e o
aumento da lavoura e arborização) para sobre eles resolver de
modo eficaz o problema terreno das secas, ou da vida humana
nas regiões em que a luta se trava de modo heróico e animal; é
preciso que o problema tenha solução sociológica, de modo que
as medidas garantidoras da vida animal consigam efetivamente
melhorar as condições, para o surto das energias daquele povo”
(13).
Certamente, revelava tal afirmativa, há cerca de meio século, ponto de vista muito avançado para a época. Mas cada dia, na
alta esfera do pensamento nacional, se vai consolidando o conceito de que, no problema das secas, não se podem dissociar as
partes de um sistema que só comporta tratamento em seu todo.

Teatro da incidência
Antes de estudarmos mais minuciosamente as medidas necessárias a combater os efeitos das secas, é conveniente um
exame prévio do meio físico e humano em que elas se manifestam, ao qual poderemos dar a denominação expressiva de teatro
do problema.
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A área reconhecida pela Legislação como sujeita às repetidas crises climáticas, e que, no conceito nacional, deveria ser
objeto de providências especiais por parte dos poderes públicos,
circunscrevia-se, até 1933, a certa parte dos territórios do Ceará,
da Paraíba, e do Rio Grande do Norte, excluídas até mesmo as
respectivas capitais. Raramente, Pernambuco era incluído na
esfera de amparo oficial, e o Piauí só escassamente nela se admitia. O episodio calamitoso era designado vulgarmente pela
expressão: secas do Ceará.
Depois que a Constituinte de 1934 fez incluir na Carta
Magna desse ano o artigo 177, a área referida anteriormente
sobremodo se dilatou.
A Lei n.º 175, de 7 de janeiro de 1936, denominada “Sampaio Corrêa”, ampliou o campo da aplicação da quota constitucional instituída pelo diploma referido. Foi a região definida
como o “polígono das secas”, que se apresentou com uma área
de 1.150.662km².
Os constituintes de 1946 modificaram a redação do artigo
da Carta de 1934 (14). Foi introduzida uma concepção nova: a
da “denominada secas do Nordeste”, o que sobremodo possibilita o aumento do âmbito para aplicação dos recursos nela estabelecidos.
Nas vésperas da promulgação da Carta Constitucional, pelo Decreto Lei n.º 9.857, de 13 de setembro de 1946, foi ainda
uma vez alargada a área do polígono das secas. E neste momento transitam pela Câmara dois projetos que ainda a estendem
mais (15).
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A tendência do legislador é ampliar a área contemplada,
procurando estender os benefícios ao maior número de habitantes. Entretanto, por mais respeitáveis que sejam os propósitos
dessa ampliação, ela se está processando em detrimento de soluções racionais e metódicas. É evidente a dificuldade de executar
em todo o polígono – que é hoje de 1.150.662km² () – um plano
sistemático e permanente de combate às secas.
A área mencionada na lei em vigor, mercê dos fatores atrás
referidos, não é expressão rigorosamente técnica do teatro do
problema. Resulta, antes, da força compressora de toda a sorte
de interesse. Num estudo em que o problema tem de ser apresentado à Nação em seus exatos termos, não se pode fugir à
menção desse fato: o atual polígono é antes de uma delimitação
de sentido político. Certas áreas deviam ser excluídas, e outras
abrangidas, à vista das características que elas apresentam de
região semi-árida.
Há também a considerar a da superposição da área da Comissão do Vale do São Francisco, cuja ação também objetiva
atenuar os efeitos das secas numa região de 600.000km², dos
quais cerca de 300.000 situados no polígono.
O polígono das Secas abrange três das grandes regiões geográficas do país:
. Nordeste Ocidental (Piauí); Nordeste Oriental (Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas): Leste
(Sergipe, Bahia e Minas Gerais).

() Ver nota introduzida pela redação deste Boletim.
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Os quadros a seguir permitem fixar certos aspectos, quanto
às áreas, condições demográficas e divisão administrativa.
Área – K m²

Total

Estados

Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Totais

249.317
153.245
53.048
56.282
97.016
28.531
21.057
563.281
581.975
1.903.752

Estados incluídos no Polígono das Secas

337

Zona seca segundo a lei nº 9.857
de 13/09/1946
Números % sobre o total
absolutos
da área
dos estados
245.552
98,5
153.245
100
53.048
100
56.282
100
82.499
85,0
12.972
45,5
12.290
58,4
404.711
71,8
130.063
22,3
1.150.662
63,8
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Como foi anteriormente mencionado três estados (Ceará,
Rio Grande do Norte e Paraíba) encontram-se totalmente incluídos no polígono; os demais o estão parcialmente.
As populações atingidas pela crise não estão em proporção
às áreas afetadas de cada estado. A densidade demográfica varia
muito, e também as principais atividades da região. O Ceará, o
Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Piauí têm a sua economia
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fortemente condicionada às secas. Enquanto que a Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Minas Gerais emcpmtram seu
principal apoio econômico em regiões sobre as quais não incide
o fenômeno climático.
Entre os fatores de confusão, criando errônea impressão
sobre a dificuldade do problema, está o da imensa área do polígono. Homens, mesmo entre os de alta categoria mental e social,
examinando a questão menos atentamente, em face do
1.150.000km² do polígono, ou mais de cem milhões de hectares,
passam a julgar uma quimera combater a seca em tão dilatada
área. É um conceito, aliás encontradiço em livros, publicações e
estudos de vários tipos.
Cumpre, portanto, esclarecer que não se terá de irrigar toda
essa imensa extensão, nem de captar, para tal fim, água por meio
de açudagem. A sua linha delimitante circunscreve, na verdade,
regiões geoeconômicas do mais variado tipo. Não correspondem
elas à classificação de zona estritamente semi-árida, de acordo
com o conceito universalizado, em que a escassez de chuvas é
um fenômeno anual. São regiões em que, em noventa anos de
cada século, há chuvas normais. E tal situação de relativa escassez não se processa em todo o ecúmeno. Na realidade, há no
polígono, uma variada gama de situações climáticas, e nem todas das quais a economia está na estrita dependência do suprimento artificial de água, seja porque em algumas delas as chuvas são suficientes, seja porque outras são destinadas a determinados tipos de exploração com lavouras xerófilas, que se adaptam à ecologia da região.
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Na bacia do São Francisco que, como acima dissemos
compreende cerca de 600.000km², dos quais mais da metade
dentro do polígono, há também vasta rede de rios permanentes,
desde o principal curso d’água até os seus menores afluentes,
alguns irrigando terras das mais férteis do país, com precipitações normais em todos os tempos. Há também a região das serras, que agem como grandes condensadores de umidade, quando
dispostas em condições favoráveis em relação às correntes aéreas, e que constituem verdadeiros oásis, recebendo em média
de mais 1.000mm de chuvas por ano.
Este rápido escorço permite situar o problema em seus
exatos termos: apenas uma parte do polígono tem de contar com
água acumulada para o seu aproveitamento econômico.
Mas, se a dificuldade desse modo se restringe, o caso assume, de outro lado, aspecto que, não sendo aí peculiar, tem
característica pouco conhecida, conforme se verá no decurso
desta exposição.
Em termos gerais, o polígono das secas pode ser definido
como um arquipélago composto de grandes ilhas semi-áridas e
de outras, também grandes, possuindo condições perfeitamente
normais para a vida animal e vegetal. Outro fato que é importante assinalar desde já, antes de descrevermos, com alguns detalhes indispensáveis para o entendimento da matéria as diversas
regiões que constituem o polígono, é que elas se compõem de
dois grandes setores: o dos rios periódicos, intermitentes, cursos
d’água que “cortam”, constituindo o nordeste clássico das secas,
e o que dispõe, como um grande eixo, de um rio perene – o São
Francisco – para o qual convergem numerosos formadores, tam340
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bém permanentes, desenhando uma grande rede natural de irrigação. Essa classificação deve ser entendida em sentido muito
geral. No setor dos rios periódicos encontram-se alguns perenes,
tais os da região do Cariri e o Parnaíba; e no da região sanfranciscana, rios que “cortam”, como certos afluentes situados no
Estado de Pernambuco, o Moxotó, o Pajeú etc. São, assim, duas
grandes divisões: setor nordeste e setor leste, conforme serão
doravante indicados, para simplificar.
Dada, assim, essa primeira visão do teatro do problema,
apresentaremos nos capítulos seguintes certas outras características, nem sempre conhecidas em seu exato sentido.

Solo e suas características
Convém determo-nos no exame das relações do solo com
os problemas em estudo, deixando de lado os aspectos comuns
às demais regiões do país.
De modo geral, salvo em formações sedimentares, nas
margens de certos rios, e em limitadas áreas das serras, o polígono se compõe de terras rasas, que não podem acumular água
pela sua pouca profundidade e constituição, onde a rocha ainda
não decomposta aflora à superfície, criando dificuldades para o
seu aproveitamento e impedindo certas técnicas como o dry
farming, adotadas em solos profundos de outras regiões semiáridas do globo. Este ponto merece especial destaque, pois tem
sido origem de conceito errôneos quanto aos métodos de trabalho agrícola no polígono.
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Outra característica é a tendência à salinização, a denominada “salga da terra”. Os sais dissolvidos pelas águas de chuvas
ou da irrigação penetram no solo e retornam à superfície, onde
se acumulam. A evaporação rápida causada pelo calor e pelo
vento vai deixando na terra uma concentração salina cada vez
mais forte. Quando atinge certo grau, impede a vida das plantas.
O fenômeno é corrente nas regiões semi-áridas, e existem
centenas de quilômetros quadrados, no cinturão tropical do planeta, que a salga estragou; e o mesmo se está verificando no
Nordeste. O fato é, porém, desconhecido nas regiões do país de
pluviosidades regulares, e daí uma das causas de confusão.
O controle da salinização no polígono é uma das tarefas
mais sérias e difíceis da agronomia. Depende da ação vigilante
dos técnicos, e sem ela toda a obra de açudagem e distribuição
de águas será, não só perdida, mas até contraproducente. A drenagem, facilitando o escoamento das águas carregadas de sal, é
um dos meios indicados. Mas o solos rasos – que são regra do
sertão – impedem a drenagem profunda, o que torna difícil o
combate à salga. O controle da salinização é feito pela verificação do sal levado à terra pela água de irrigação e do retirado pela
água de drenagem. A entrada do sal e sua saída têm de ser
acompanhadas pelo exame das camadas do solo.
O Centro de Pesquisas Agronômicas do DNOCS, o Instituto José Augusto Trindade, possui neste sentido notável aparelhamento, dispondo de um dos melhores lisímetros do continente e de uma experiência já prolongada, colhida de milhares de
experimentos de solos salgados. Tudo indica que o controle da
salinização, desde a escolha dos locais para a açudagem, das
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terras a irrigar e da condução da irrigação, tem de ser conduzido
com supervisão rigorosa, sob pena de completo fracasso, conforme já demonstrado pela experiência.
Durante muito tempo, a salinização foi mal conhecida e até
contestada. Hoje, entretanto, a matéria entrou no conhecimento
corrente e constitui uma das mais valiosas aquisições da nossa
ainda incipiente irrigação no Nordeste. Sua importância é tal que
todas as medidas sobre o aproveitamento do solo terão como
ponto de partida impedir a inutilização das terras pela salga.
Outro aspecto a salientar é a alta fertilidade dos aluviões
fluviais do setor nordeste, que se situam entre as melhores terras
do país. Este conceito, que se tornou conhecido às primeiras
análises de certos aluviões, está hoje confirmado por milhares de
análises realizadas por ocasião do levantamento agrológico das
diversas bacias da região.
Mas não basta que as terras sejam quimicamente férteis,
elas devem possuir ainda qualidades físicas quanto à permeabilidade e drenagem. Um exemplo é o caso da dessalinização.
Para tal objetivo, a dose d’água não pode ser pequena e a drenagem terá que dar escoamento às águas de lavagem e que baixar
o lençol subterrâneo para além de dois metros (16). Daí o conceito fundamental: para efetuar a irrigação no nordeste o homem
tem de fiscalizar permanentemente dois fatores: as condições do
solo e o funcionamento da drenagem.
O estudo e a vigilância fazem, pois, da lavoura irrigada
uma ocupação absorvente e delicada, que exige do irrigante preparo e qualidades especiais. Por isso, nos grandes açudes, que
exigiram esforços enormes, de ordem financeira e técnica, os
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sistemas de irrigação não devem funcionar sem estarem devidamente instalados e organizados. Ocorrendo aparecimento de
manchas salgadas, se não forem corrigidas com cargas de gesso,
se a drenagem não estiver completa e a fiscalização rigorosa, o
solo tornar-se-á tóxico e o irrigante ver-se-á espoliado da terra
que não soube gerir.
Conclui-se que os chamados trabalhos pré-agrícolas: a terraplanagem, os canais de irrigação, a drenagem etc., que asseguram o bom funcionamento da irrigação, têm de ser considerados
na legislação de combate às secas que, ao lado do aproveitamento das terras, terá de considerar o sistema de exploração dos
grandes açudes. O solo aí tem de ser apreciado especialmente
pelo seu valor social, e não pela rentabilidade da propriedade
individual.
Extensas áreas deste tipo (aluviões) são ocupadas por lavouras de algodão ou por carnaubais, oiticica e outras culturas.
Torna-se, assim, ainda mais restrito o espaço que pode ser destinado a atender à necessidade primordial da população, que é o
problema alimentar.
Cabe aqui menção ao solo das áreas não compreendidas
nos baixios, aluviões e bacias de irrigação, e que são os das caatingas e das serras, e também do agreste.
A erosão, determinada por diversos fatores naturais, reduziu de muito as qualidades dos solos, em especial os das caatingas, já por si pouco profundos e de natureza adversa.
A ação perturbadora do homem, desde os primeiros tempos da ocupação do território, tem exercido verdadeira depredação, alterando o equilíbrio entre vegetação e solo, que nas regi344
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ões semi-áridas é de importância vital para que não desapareça a
capacidade produtiva da terra.
Nas épocas de chuvas razoáveis, as melhores manchas são
cultivadas com cereais e outras lavouras de subsistência. Mas, é
para o cultivo de xerófilas que tais solos se devem destinar, pelas suas condições intrínsecas e pelas condições pluviométricas,
higrométricas e de insolação. Toda uma gama de solos, de diversos tipos, estrutura e formação, pode ser registrada nos tabuleiros, cerrados, serras, agreste e caatinga, onde são realizadas as
mais variadas lavouras, de subsistência e indústria. Impõe-se o
seu policiamento para impedir a degradação, pelos métodos insensatos de trabalho. Mas é sobretudo para as terras irrigáveis,
que se deve atentar com maior cuidado, pela sua alta significação social e econômica.
Os solos do polígono – quer do “nordeste” quer do “leste”
– estão mal estudados. Com exceção das bacias de irrigação,
onde o estudo está sendo cientificamente conduzido pelos agrônomos do Instituto José Augusto Trindade, através de cerca de
trinta mil análises, as demais áreas enquadram-se no conceito
geral dos solos brasileiros, dos quais existem estudos apenas em
pequenas manchas, em reduzidas regiões do país. Um grande
esforço deve ser feito neste sentido, sendo de lembrar os métodos modernos de levantamentos geofísicos, que servirão para
dar aos técnicos e aos homens do governo uma primeira orientação sobre a matéria.
Toda a ênfase que, numa política orgânica de combate às
secas, for dada ao conhecimento dos solos do polígono, terá
repercussão altamente benéfica. O Instituto José Augusto Trin345
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dade tem procurado sistematizar a classificação dos solos nas
bacias de irrigação. Foram distribuídos em seis categorias, que
apenas vamos mencionar sem descer a detalhes, tendo em vista
sua necessária interferência com o problema da apreciação das
glebas. Trata-se de uma primeira aproximação. São elas: aluvião, massapé, salão, tabuleiro, várzea e arenoso, e distribuídos
em classes de acordo com o esquema a seguir:
 solos de 1.ª classe para irrigação – aluvião, fluvial e
argiloso;
 solos de 2.ª classe para irrigação – massapé, aluvião, argiloso e salgado;
 solos de 3.ª classe para irrigação – aluvião salgado,
várzea, massapé salgado e tabuleiro;
 solos de 4.ª classe para irrigação – tabuleiro cristalino.

Regiões e tipos ecológicos
Já nos referimos à formação complexa do Polígono das
Seca, constituído de um conjunto de áreas que se diferenciam
pela formação geológica, altitude, clima, revestimento vegetal e
outros atributos naturais. É de fundamental importância a apreciação de cada um dos tipos ecológicos em que eles se podem
classificar, a fim de determinar qual a sua destinação econômica,
para que contribuam harmonicamente no desenvolvimento regional e se tornem capazes de resistir aos efeitos das secas.
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Numerosas tentativas têm sido feitas, desde os primeiros
naturalistas que percorreram o polígono e os que sucessivamente
trataram da matéria, para alcançar uma classificação adequada;
mas ainda não foi possível estabelecer a sistemática perfeita que
atenda à variedade que o caracteriza (17).
Vamos, por isso – e para o caso é suficiente – ater-nos às
denominações usuais: litoral, mata, agreste, caatinga, sertão e
serras. Incluímos na descrição que segue, o litoral ou zona praieira, porquanto o polígono se estende até o oceano em alguns de
seus trechos, e também a zona da mata, que embora não compreendida em seu âmbito, representa um dos pontos de apoio
para o combate às secas.

Litoral
A orla marítima apresenta-se, em geral, baixa no Nordeste,
de constituição predominante arenosa, sendo as suas maiores
elevações constituídas por dunas, às vezes movediças, e também
por tabuleiros, como acontece no litoral paraibano. A vegetação
típica é de coqueiros e de mangues, que invadem os rios espraiados e as lagunas.
O coqueiro (Cocos nucifera L.), não sendo vegetação nativa, é um dos traços mais característicos da paisagem litorânea
do Nordeste, cujas praias são a principal área de localização
dessa palmácea no Brasil, que aí se desenvolveu mercê de condições especiais do solo (presença de cal). É ainda de salientar
outro aspecto típico da zona litorânea. Pela escassez de água no
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solo e intensa evaporação, dada a grande insolação e livre incidência dos ventos, encontra-se aí vegetação xeromorfa, como
nas regiões semi-áridas (18).
Largo trecho dessa região encerra alguns dos chamados
vales úmidos característicos da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que representam uma das “zonas complementares”, mais
importantes para o combate organizado contra os efeitos da seca.
A zona praieira, ora se estreita a poucas centenas de metros, ora se alarga por alguns quilômetros, principalmente na
Paraíba e Alagoas. Nela estão localizadas as salinas, graças às
condições da topografia e à prevalência de tempo seco e de vento forte e constante, no período de safra salineira.

Mata
A zona da mata, que deriva seu nome da cobertura de florestas existentes em outros tempos, mas em muitos casos já desaparecidas, “caracteriza-se pela estrutura do solo agrícola, profundo, rico em umidade, por uma atmosfera umida e pesada, e
ainda por um regime pluviométrico favorável às formações vegetais de tipo higrófilo” (19).
É a região típica da cana-de-açúcar. É a faixa açucareira do
Nordeste (Pernambuco, Alagoas, Sergipe, etc.). Em forma de
ilhas no interior da caatinga existem alguns pontos conhecidos
como “brejos”, que são zonas úmidas, de vegetação igual à da
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mata, e cuja produção agrícola é beneficiada por essa circunstância.
A mata constitui no Nordeste um prolongamento da grande
faixa das florestas orientais brasileiras que, partindo de São Paulo, segue para o Norte, numa largura de 70km em Pernambuco e
não chega quase à Paraíba (20). Assim, o Ceará é inteiramente
desprovido de zona da mata. As matas existentes no Ceará constituem apenas limitadas formações, localizadas em vales e serras
que lhe são propícios. São elevados isoladas, sem interligação
como o grande maciço das florestas orientais, partindo do Sul,
ou das grandes florestas que do Amazonas alcançam o Piauí
(21).
O mesmo ocorre no Rio Grande do Norte e na Paraíba,
sendo aí a ausência de matas minorada pelos vales úmidos dos
rios permanentes, que criam condições propicias à agricultura.
Estes fatos são de particular relevância e explicam as circunstâncias que, no período de crises, se agravam no Ceará, pois que
não têm uma costa marítima com vales úmidos.
Na Paraíba, onde não chegam as faixas das florestas orientais brasileiras, a região açucareira, situada na zona da mata,
estende-se pela “várzea” que, com os “tabuleiros”, constitui a
zona intermediária entre o litoral, de um lado, e o agreste e a
caatinga, de outro. Na zona da mata as chuvas podem alcançar
até dois metros por ano, descendo a 1,750m e até um metro,
conforme o afastamento do litoral.
A mata e o brejo apresentam para a condução do problema
singular importância sob o aspecto econômico e social; regiões
economicamente desenvolvidas, de agricultura industrializada,
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como a açucareira, e de indústria e empório comercial, desempenham singular função nas crises das regiões semi-áridas.
Exercem o papel de “volante” na mecânica do problema, ajudando a absorver a mão-de-obra desocupada na época das secas.
Essa a explicação de poder Pernambuco, com 85% de seu território na região semi-árida, enfrentar as crises climáticas muito
melhor que outros estados.

Agreste
Entre as regiões úmidas, de precipitações regulares, permitindo uma agricultura estável, que são a mata e o brejo, encontra-se uma zona intermediária, que é o agreste, com menos regularidade de precipitações, sujeita à estiagem.
A vegetação do agreste participa de algumas características xerófilas (22) do Nordeste, entre elas a de manter a vida em
meios de baixa pluviosidade ou extremamente secos. Apresentase em formações dispersas, sem a aglomeração típica das matas.
Nela se encontram quando não foi degradada pela intervenção
do homem com suas derrubadas e queimadas – árvores de grande porte. As cactáceas, embora sem exclusividade, estão sempre
presentes. Formam-se pastos arbóreos, dos quais se beneficia
amplamente a pecuária.
A contrário do da mata, o seu solo é profundo, sendo, entretanto, menos raso do que o do sertão. A sua pluviosidade média é de 800 a 1.000mm anuais, favorecida pelos ventos úmidos
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do oceano (23). Participa, assim, em certo grau, do regime higrométrico da mata e do litoral.
Isso explica a sua participação intensa na lavoura da subsistência, constituindo-se em Pernambuco o celeiro do Estado, e
sendo na Bahia e no Ceará, onde o agreste vem quase ao litoral,
zona de eleição para a cultura da mandioca. Iguais possibilidades apresenta para a pecuária, conforme mencionamos, com os
pastos arbóreos (24). Assim, nas árvores e trepadeiras o gado
encontra seu alimento. As árvores, porém, são principalmente
leguminosas, e seus galhos pendentes, pejados de folhagem nova, aparecem desde o inicio das chuvas, dando ao criatório farta
“rama”. E o gado desenvolve-se aos pulos, enche-se de carnes e
lustra o pelo, farto de proteína das mil leguminosas, e medicado
pelas vitaminas e hormônios dos brotos novos recém formados;
em base toda a impressão cadavérica do período das secas desaparece (25).
Cumpre recordar que não há um agreste típico. Variam
muito as suas condições na extensão do ecúmeno; diferencia-se,
por exemplo, o agreste pernambucano, onde a produção agrícola
e a densidade demográfica são consideráveis, do agreste do Piauí, que mais se aproxima das características fortemente xerófilas das caatingas.
A importância do agreste é de excepcional relevância, pelas possibilidades que apresenta a um programa de elevação
econômica, como área de abastecimento permanente de produtos de subsistência, de fruticultura, de pecuária e de avicultura.
Para avaliar a sua função na economia do polígono, basta
citar o caso de Pesqueira, Estado de Pernambuco, onde se está
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processando, em larga escala e nos mais modernos moldes, uma
das maiores culturas de tomate do mundo.

Caatinga
O papel de excepcional relevo, que a caatinga representa
no programa das secas, revela-se, desde logo, no fato de que
ocupa cerca de 700.000km² do 1.150.000 da área do polígono.
Convém, portanto, dar-lhe o mais atento tratamento, acompanhando as peculiaridades que lhe são próprias (26).
Sem entrar em controvérsias e minudências, descabidas
numa apreciação de ordem econômica, podemos definir caatinga
como “um conjunto de arbustos e árvores, densas, baixas, retorcidas, de aspecto seco, de folhas que são pequenas e caducas no
verão, para que a planta seja protegida contra a desidratação
pelo calor e pelo vento, e, por fim, de raízes muito desenvolvidas, grossas e penetrantes” (27).
O solo é silicoso ou sílico-argílico, muito seco, raso, pedregoso, quase sem húmus, pobre de azoto, mas que, logo às
primeiras chuvas, apresenta uma pujante vegetação.
A vegetação da caatinga, sofrendo tremendo impacto de
condições adversas, cria forma e resistência que são interessante
exemplo de capacidade de adaptação. A densa cobertura de sua
vegetação (catingueiros), acácias, umbuzeiros, maniçobas, macambiras, cactáceas, pereiros etc., protege o solo no inverno com
a sua folhagem verde, e no verão cobre-o de folhas fenadas. Para
compensar a perda d’água, dada a estreita dependência dos três
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fatores: solo-temperatura-umidade, estabelece-se como que uma
simbiose da flora com a atmosfera e a terra. O vegetal reduz a
superfície folhear, reforça a cutícula, recobrindo-a, em muitos
casos, de cera, e torna-se espinhento. Cria, assim, uma verdadeira açudagem de reservas alimentícias, ao transformar as raízes,
tubérculos e xelópodos em inúmeros pequenos armazéns de fécula. Isto explica porque os xerófitos (28) que na estiagem apresentam sinais de tremenda decadência, às primeiras chuvas, recuperam, numa explosão, seu revestimento de folhas.
Dos grandes tipos de vegetação do Brasil, é a caatinga,
sem dúvida, o mais heterogêneo, sendo nela incluído grande
número de formações e associações vegetais. O fenômeno mais
generalizado, e que por isso é mencionado em primeiro plano, é
a completa perda de folhas da quase totalidade das espécies durante a estação seca. Excetuam-se a jurema, o umbu e poucos
outros exemplos. Também é geral a inexistência de vegetais de
folhas longas, predominando de folhas compactas, os de profusa
ramificação e abundantes em rebentos e as plantas espinhentas.
As plantas, na sua adaptação, chegam a adquirir gradativamente a capacidade de formar tubérculos nas raízes, como se
pode notar com a mucana. Observações recentes permitem concluir que o mesmo ocorre com o algodão mocó, cujas fibras são
tanto melhores quanto mais desenvolvidas as raízes (29). O vegetal como que está ensinando ao homem o processo de sua
adaptação ao meio, o que tem de ser realizado pelo equilíbrio
entre períodos excedentes e deficientes, com a criação de reservas alimentares.
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Pela natureza do solo, sem profundidade e até excessivamente raso, pelo regime de distribuição de água de evaporação,
pela diferenciação da temperatura diurna e noturna, deixando
que sobrevivam, e até prosperem, vegetais adaptados a tais condições, e pela impossibilidade de armazenamento d’água no
solo, ocasionada pela sua composição e relevo, a caatinga tem
de ser encarada como centro de exploração xêmica, isto é, de
atividade adaptada à semi-aridez. Todas as medidas, no método
de preparar a terra, na escolha das culturas, nos problemas da
pecuária e em todos os demais de ordem econômica, social e
financeira, têm de visar aquele objetivo (30).
Muitos erros têm sido cometidos pelo desconhecimento, e
às vezes pela propositada indiferença, determinando soluções
inadequadas à caatinga, compreendida como dela integrante a
famosa região do Seridó, que é “habitat” de uma das mais valiosas fibras de que a civilização moderna dispõe – o algodão mocó. Deverá ela constituir-se em rico manancial de matériasprimas vegetais de tipo tropical que, apesar dos sintéticos, são
ainda avidamente desejados pela civilização em nossos dias,
pois convém lembrar que o seu suprimento, pelos velhos produtores africanos, se vai tornando precioso.
Algumas dessa matérias-primas estão já em exploração,
como a carnaúba, o algodão mocó, a maniçoba e outras mais
recentes, como o caroá, o sisal e a oiticica. Outros ainda há de
imensas probabilidades, como o faveleiro, fonte de óleo de
grande possibilidade. As palmáceas, abundantes em extensas
regiões, notadamente do Nordeste ocidental, são uma valiosa
riqueza a explorar – das quais algumas espécies, as orbignias
354

www.colecaomossoroense.org.br
(babaçu) integram, como foi dito, a maior reserva nativa de oleaginosa vegetal de todo mundo.

Sertão
Existe certa dificuldade em definir exatamente o “sertão”,
conforme foi apontado, há muitos anos, por Sant Hilaire. O próprio Euclides da Cunha, na sua obra, Os sertões, não definiu o
termo que lhe serviu de epigrafe. Na imprecisão da linguagem
popular é a região de costumes primitivos, desprovida de recursos.
Começou, porém, desde algum tempo, a buscar-se um sentido mais preciso, e vai se generalizando nos meios científicos
uma noção mais limitada para a expressão, conforme as características de flora, climatologia e relevo do solo que, em seu conjunto, configuram a região.
A noção se vai, assim, fixando na terminologia geográfica,
em meio às interpretações diferentes que ainda sucinta.
Quanto ao Nordeste, O IBGE, na sua Divisão Regional do
Brasil, estabeleceu para a região semi-árida, dois tipos ou duas
subdivisões: o sertão hipoxerófito e o sertão hiperxerófito. E,
segundo a descrição de um conceituado conhecedor dessa parte
do nosso país, “é a região mais quente, de solo duro e pedregoso, onde o gnaisse, o granito e o selenito afloram aqui e acolá,
com vegetação mais rala ou menos densa do que a da caatinga.
Sua altitude vai, em geral, de duzentos a trezentos metros, não
chegando, porém, a quatrocentos metros. Sua vegetação típica
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varia nos baixios e nas colinas, sendo de aluviões o solo daqueles, e secos nestas últimas. Existem aluviões de beira de rio que
inundam na época das enchentes, e sua formação é mais dura,
mais profunda, heterogênea na composição mineral, produzindo
densa vegetação”.
“Os aluviões do sertão são os solos mais férteis e menos
secos do Nordeste. São os produtores de milho, feijão, arroz e
bananas” (31). “Do ponto de vista climático, o sertão hipoxerófito está sujeito às secas periódicas. As chuvas ocorrem, com mais
abundancia, no verão. A pluviosidade média varia em geral, de
600 a 800mm, recebendo as regiões mais elevadas, chuvas em
maior abundância, entre 800 a 1.000mm” (p. 60 de Divisão Regional do Brasil-Nordeste). “O sertão hiperxerófito é quente e
seco. É aí que se faz sentir, de modo mais agudo, a escassez das
chuvas, recebendo, em grande parte, menos de 700mm anuais. A
reduzida pluviosidade é ainda agravada pela má distribuição das
chuvas” (p. 72 da mesma publicação). A temperatura média varia pouco, em torno de 27ºC. Mas as precipitações são incertas,
indo do seu completo desaparecimento (estiagem e seca) até as
violentas chuvas, que assumem proporções de um cataclismo. A
altitude tem especial importância na variação das temperaturas.
Ao contrário do que acontece com as das caatinga, em que as
grandes diferenças entre a diurna e noturna criam ambientes
adequados para a vegetação que lhe é própria, elas apresentam
no sertão oscilações pouco acentuadas. Do fator altitude decorre
também a situação peculiar dos cursos d’água, criando condições favoráveis a formações aluvionais e à irrigação.
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Os rios são aí periódicos, de regime torrencial, agindo como verdadeiras “calhas” no escoamento das precipitações maciças que, não raro, se despejam em limitado espaço de tempo,
determinando inundações por vezes destruidoras. As bacias fluviais constituem os locais especialmente eleitos para a irrigação
pela açudagem, ou por meio da elevação d’água pelo bombeamento, ou de sua retenção pelas barragens submersas, do que
trataremos depois. Do conveniente aproveitamento das bacias
hidráulicas e das bacias irrigáveis, quando estes dois fatores se
encontrem reunidos em condições favoráveis, é que depende o
suprimento d’água necessária à vida vegetal e animal da região,
na zona de rios periódicos. Por isso, o “sertão” adquire grande
relevo no problema de combate às secas, neste setor do polígono.
Para os efeitos deste trabalho, o “sertão” compreende as
áreas que apresentam as seguintes características:
 altitudes que vão de poucas dezenas de metros a duzentos e, excepcionalmente, até quatrocentos metros;
 temperatura sem grandes oscilações diurnas e noturnas, e
cuja média é de cerca de 27ºC (32);
 precipitações que se situam em torno de 700mm, com
distribuição irregular, e que nas grandes estiagens cíclicas se reduzem ou se anulam, ocasionando as secas na
sua plena intensidade;
 solo raso, com exceção das bacias dos rios, onde é mais
profundo em virtude da sedimentação;
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relevo topográfico determinando a existência de “calhas”, que são cursos d’água intermitentes, e onde se
constituíram bacias de terras férteis, propicias à irrigação
de diversos tipos, mas em extensões limitadas em relação
à área do polígono.

Serras
As “serras” do Nordeste, além da influência amenizadora
do clima, que é próprio dos acidentes orográficos, exercem ai
uma importante função que as torna um dos mais valiosos apoios da economia da região. São coletoras da umidade trazida pelos ventos marítimos, os alíseos, quando situadas perpendicularmente à direção destes. Encontrando obstáculos da serra, eles
são barrados e elevam-se na atmosfera até as camadas mais frias, que provocam a precipitação da água de que vêm carregados,
sob a forma de chuva ou neblina.
É o que ocorre, com o “brejo” paraibano, região privilegiada do estado, onde se desenvolve próspera atividade policultural.
Outro exemplo é a Serra do Araripe, que se eleva entre os
estados do Ceará e Pernambuco. Constituída de arenito poroso,
qual esponja, as águas da precipitação que nela se infiltram são
retidas pelas camadas impermeáveis de argilas. Sendo essas inclinadas, o declive favorece o escoamento para o Estado do Ceará, e criou-se, assim, no sopé daquela serra, um verdadeiro oásis:
o Cariri. Situando no alto sertão, mas beneficiado por cursos
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d’água permanentes, alimentados por fontes nascidas no arenito
do Araripe, apresenta um alto grau de prosperidade. Enquanto
isso, as terras do lado de Pernambuco, pela disposição desfavorável das camadas retentoras, não são assim beneficiadas. A
Serra do Araripe, segundo estudos do saudoso mestre de geologia brasileira, Euzébio de Oliveira, contém nos seus arenitos
imensa reserva d’água, cujo volume chega a se comparar ao da
Baía de Guanabara, concluindo que pode ser qualificada com
açude suspenso, dos maiores do mundo.
Nela, as reservas d’água estão acumuladas há milênios, na
opinião de geólogos, e se estão renovando continuamente pela
infiltração da água da chuva.
É, pois, indicado, mediante estudos, o seu futuro aproveitamento por meio de galerias filtrantes subterrâneas, prática corrente em Marrocos, espécie de túneis de declividade branda, que
vão buscar, às vezes, muito longe, no interior das montanhas, as
águas dos lençóis nelas existentes.
O Ceará tem cerca de 155 serras. Algumas são centros de
grande atividade econômica. Dentre elas, citamos a de Baturité,
onde lavouras cafeeiras, graças ao sombreamento por leguminosas, se mantêm produtivas há mais de 120 anos, e onde arroz é
plantado em plena encosta, seguido os mais fortes aclives. Ainda, no Ceará, é importante a Serra da Ibiapaba, (34) com engenhos de cana-de-açúcar, culturas de café e frutos. Em Pernambuco, um exemplo a mencionar é a Serra do Triunfo, onde as
lavouras de café, de cana, de fruticultura, constituem um verdadeiro oásis na caatinga semi-árida.
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Apesar de suas áreas limitadas, a serra representa, na agropecuária do setor norte do polígono, um instrumento econômico
particularmente valioso. A conservação de suas reservas florestais, o amparo da agricultura, notadamente a do café protegido
pelo sombreamento, e da fruticultura, são pontos altos de qualquer programa que se organize para uma política de desenvolvimento nordestino.
As regiões ecológicas descritas constituem, em área e importância econômica, os mais relevantes setores fitogeográficos
do polígono das secas. Outros nele se encontram, tais como “os
cerrados” e “as chapadas” que, embora ocupando áreas extensas,
constituem tipos ecológicos economicamente marginais.
O que foi mencionado parece ser suficiente para o encaminhamento das soluções a serem examinadas adiante.

A propriedade rural
O regime de propriedade rural no Polígono das Secas, pelas suas peculiares condições e variedade, tem sido alvo de
grande confusão. De fato, nessa vasta região, que abrange quase
a oitava parte do território brasileiro, verificam-se diversas formas de propriedade. Ali se encontram, desde as “terras em comum” (sistema de propriedade comunal, indivisa, própria para o
criatório ultra-extenso), até o latifúndio individual, como também o minifúndio, que se traduz em uma tal subdivisão da gleba
que sua exploração não é mais lucrativa pelos métodos normais.
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Em outras regiões, através das diversas etapas da civilização, contribuíram para a ocupação do solo a pressão demográfica, a fertilidade da terra, as condições climáticas e as facilidades
de comunicação. No Nordeste semi-árido, entretanto, a água foi
o grande fator determinante da apropriação. Onde as precipitações meteorológicas se apresentam com mais regularidade ou o
suprimento pode ser obtido por outros modos, a população se
adensou. Nas regiões em que a água é escassa, pela ausência de
chuvas ou de fontes permanentes para o homem e para os rebanhos, essa circunstância tem obstado a ocupação da terra, e nela
ocorre, às vezes um rareamento demográfico dos mais acentuados do país.
Como exemplo de concentração, pode ser mencionada, pelas suas condições características, a região do Cariri, no Ceará, a
qual, situada no mais fundo sertão, em ponto bem distanciado do
litoral, de transporte dificílimo na época de sua ocupação, apresenta municípios da mais alta densidade do Brasil, de propriedade fortemente subdivida e intensamente cultivada. É que as condições criadas pela natureza, com a umidade proveniente da
Serra do Araripe, permitiram uma acumulação demográfica com
todas as conseqüências dela decorrentes. Aí se pratica intensamente a agricultura, e já se vem notando o uso de métodos racionais, em virtude da presença de uma serie de rios pequenos,
mas perenes.
A correlação entre o povoamento e a água é ainda verificável na região litorânea do Ceará. Não é ao longo do oceano,
mas um pouco para o interior, onde o terreno adquire regular
altitude, que mais se condensou a população. De fato, a orla
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litorânea é pouco mais povoada que o sertão, ao passo que determinadas encostas das serras apresentam densidades elevadas
(35).
Outros exemplos de que a presença de água, no polígono,
condiciona a apropriação da terra, os temos no sertão baiano, na
região san-franciscana de Januária, em Santa Maria, Barreiros e
Barra. De 4.792 propriedades rurais, 26,6% têm áreas inferiores
a dez hectares. E ao lado de 1.324 de área até 9,9 hectares, há
latifundiários, que possuem 36 propriedades totalizando sessenta
mil hectares. Essa disparidade está condicionada à presença da
água.
E, fazendo contraste com o Cariri, temos os chapadões
baianos, onde a escassez d’água só permite a pecuária a ultraextensiva, em regime de compáscuo, em que são necessárias
dezenas de hectares para a mantença de um bovino (36).
A freqüência com que se apresenta a propriedade de áreas
reduzidas na região do médio São Francisco tem expressão nas
pequenas roças das vazantes, aproveitando os vales e as margens
do rio principal e seus afluentes, são as glebas dos posseiros ou
os lotes daqueles que trabalham nas áreas de regadio, cultivando-os ao máximo e utilizando intensamente a irrigação.
Junto aos rios e ilhas estão os granjeiros, com pequenas
plantações de milho, feijão, bananas, melancias, aipim, que geralmente acompanham o abaixamento das águas do São Francisco.
A propriedade fracionada no polígono é característica da
agricultura, ao passo que o latifúndio é mais adequado à pecuária ultra-extensiva. E, dos contrastes entre os fatores que agluti362
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nam, ou não, a população, resultam a arquipélagos de centros
mais povoados entre zonas de fraca densidade humana.
Não é, portanto, a proximidade dos centros urbanos o que
determinou ali a divisão da terra. O que acontece é que as margens dos cursos d’água apresentam condições próprias para
maior concentração humana, pela possibilidade de cultura da
vazante (37).
No quadro que acabamos de esboçar encontra-se a justificativa dos depoimentos aparentemente contraditórios sobre a
existência de latifúndios e minifúndios na área do polígono (38).
Com relação à pecuária, que é uma das bases da economia
regional, água é ainda fator predominante, pois tem de ser levado em conta para a manutenção do rebanho. A propriedade pecuária se mantém, em muitas regiões, indivisa, pela necessidade
de suprimento d’água, que existe, às vezes, num só ponto para
toda uma vasta região. A utilização de “barreiros” e fontes
d’água para o rebanho tem criado, às vezes, conflitos sociais
graves. E o regime de criatório, à “solta”, em terras por isso
mesmo indivisas, não permite adotar métodos racionais e até
elementares preceitos de zootecnia (39).
Convém mencionar textualmente o depoimento prestado
ao Conselho Nacional de Economia pelo deputado Nestor Duarte representante da região na Câmara Federal, pelos esclarecimentos que traz:
“No Nordeste cearense, como na Bahia, dois regimes em
referência às terras se apresentam: um, que é o mais comum, em
que existe a apropriação individual, em que o proprietário tem
um titulo e ocupa realmente a terra, a cerca e delimita. Outro, é
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o regime que, na Bahia, se denomina de “terras em comum”.
Determinado titular adquire a posse da terra, e a propriedade
quase sempre se circunscreve a uma casa e um curral, e nada
mais; não tem ele a preocupação de delimitar a propriedade, até
porque não pode construir o limite. Segundo as próprias condições de criação dessa região, o gado vive à solta, não existindo
cercados ou tapumes para distinguir a propriedade. A água está
quase sempre em lugares incertos: e assim, o que importa é assegurar, quanto possível, dentro do regime de propriedade privada, casa, curral e aguada, pois o mais pertence a todos. As
pastagens são nativas. Importa conhecer também a flora do Nordeste, a fim de saber quais as forragens que melhor podem alimentar o gado. De modo que regime de propriedade em comum,
se não anula, pelo menos muito simplifica a questão de desapropriação de terras, pois seria necessário desapropriar apenas a
aguada, a casa e o curral. No nordeste da Bahia, há diferenças na
linguagem, para traduzir essa situação: em certas regiões as lavouras são chamadas “japões”, isto é, local onde não existem
cercados e o gado pode viver à solta. Quanto ao problema da
propriedade de terra, há que se encarar seu destino agrícola. Assim, as terras destinadas à pecuária não podem ter o mesmo tratamento a ser dispensado às que se destinam à agricultura” (40).
A situação baiana é, aliás, parecida com as de outras regiões do Nordeste, quanto a áreas de criatórios pelo regime de
“terras em comum”. Assim durante longo tempo dominou em
Pernambuco o sistema de “travessão”, no qual as zonas de pecuária e de lavoura estavam separadas por tapumes de várias naturezas (41). Nas terras de pecuária, a lavoura, existente em menor
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escala, é feita em terrenos cercados, para evitar a invasão do
criatório, vivendo em regime de solta. Nas áreas de lavoura
ocorre o contrário; a criação é encerrada em pequenos cercados,
por ser a lavoura a atividade dominante. Os “travessões” cortavam vários municípios, com léguas de extensão, subindo e descendo montes e vales. É um sistema que tende a desaparecer, à
medida que a terra se valoriza e vai tornando interessante a
apropriação do solo, o que permite a adoção de melhores técnicas de pecuária.
Em toda a parte a determinante é a mesma: “no Nordeste a
água é tão importante, que regula talvez 80 a 90% do valor da
própria terra” (42). Assim, uma propriedade que dispõe de açude
é altamente valorizada em relação a outras de igual acesso e
fertilidade.
A influência da disponibilidade da água é de tal forma dominante que as propriedades, às vezes, se dividem em faixas
com pequena largura e grande comprimento, de modo que todas
sejam ribeirinhas, participando do acesso à região úmida. Em
alguns casos, a divisão decorrente de várias sucessões pulveriza
literalmente a propriedade, como aconteceu no vale do alto Jaguaribe, onde foram encontrados lotes individuais de duas braças de largura por meia légua de fundo (43).
O mesmo ocorre no vale do baixo Jaguaribe, em cuja bacia, de acordo com levantamento agrológico, ai feito, há cerca
de seis mil proprietários, oito com mais de 15ha e apenas três
com mais de 50ha. No vale do Açu, Rio Grande do Norte, a área
total irrigável é de doze mil hectares, distribuídos por 1.101 proprietários.
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Temos, assim, pelo parcelamento decorrente das sucessões, a tendência ao minifúndio, do que se poderiam citar inúmeros exemplos nas bacias e nas regiões supridas d’água (Vale
do Cariri, Serras etc.,). Em vez do latifúndio, nos defrontamos,
pois, nas bacias das áreas irrigáveis, com o risco do minifúndio,
economicamente improdutivo (44).
Se consideramos que, na região do polígono Nordeste, a
área irrigável é assaz reduzida, concluiremos que a gravidade do
caso será ainda maior. E a pressão demográfica, devida à escassez de terras úmidas, será cada vez mais forte à medida que a
terra, irrigada e tecnicamente tratada, tornar-se mais produtiva.
O panorama geral da situação peculiar do regime de propriedade na extensão do “polígono”, que acabamos de traçar,
permite-nos fixar certas medidas adequadas ao levantamento da
economia da região.
Desde logo, convém considerar que, nas bacias irrigáveis,
e, em geral, nas terras destinadas à agricultura, onde o latifúndio
é praticamente inexistente, é necessário evitar a pulverização da
propriedade, e promover o reagrupamento das áreas diminutas,
de modo a tornar possível a sua exploração em condições remuneradoras. Impõe-se, de outro lado, a revisão das propriedades
de pecuária, para que o regime da indivisão das terras não continue a prejudicar a adoção das técnicas indicadas para o melhoramento dos rebanhos.
E, dado que a possibilidade da água condiciona qualquer
espécie de aproveitamento econômico, conclui-se que no seu
suprimento para os diversos fins está o primeiro passo para a
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solução dos problemas da região (conforme demonstram tabelas
a seguir).

Resumo da conceituação
Excede do âmbito desta exposição o exame detalhado das
causas e origens do fenômeno das secas, como também indagar
se as áreas em que ele se manifesta, sobretudo o setor Nordeste,
se enquadram rigorosamente no moderno conceito de região
semi-árida. Isso não significa considerarmos esse estudo irrelevante, pois poderá trazer futuras soluções das mais importantes e
valiosas. Fenômeno cíclico, de períodos irregulares, com intervalos às vezes de quarenta anos, e às vezes de alguns poucos, a
sua previsão poderá constituir uma das pedras angulares de uma
“política orgânica” bem conduzida (45).
Tudo faz crer que essa previsão seja possível, uma vez que
se concede a homens de ciência e a técnicos realmente capazes,
não só recursos financeiros, mas a confiança necessária para a
continuidade de trabalhos de tal tipo que, pela sua própria natureza, não tem data certa pra conclusão e não podem ser conduzidos com orçamentos mesquinhos.
Tem sido freqüentemente mencionado que as precipitações
no polígono excedem às de muitos países europeus, de economia agrícola estabilizada, frisando que em Fortaleza chove mais
do que em Paris. Não se deve enfeixar o problema nesse simples
fato estatístico, pois outras importantes circunstâncias são as que
criam a complexidade do problema nordestino.
367

www.colecaomossoroense.org.br
Quanto à quantidade d’água que se precipita, há a registrar
um fato da mais alta significação. Em contraste com a situação
das regiões semi-áridas norte-americanas, hoje centro de atividades agrícolas dos mais intensos, no Brasil há água em abundância para a irrigação artificial, mas os solos adequados são
limitados, por condições topográficas e edáficas.
Nos estados Unidos há excesso de terra a irrigar e escassez d’água de origem local. Tal fato tem exigido esforço enormes daquele país, aliás altamente compensados, visando à adução d’água de distâncias consideráveis, para transformar regiões
tipicamente desérticas em áreas agrícolas muito ativas.
Uma policia de combate as secas, terá, assim, de levar em
conta este fator: a limitação de áreas em condições adequadas à
irrigação. É imperioso, portanto, aproveitá-las ao máximo, na
área de utilização e nos meios de exploração, num continuado
esforço, seja através da ação pública, seja estimulando a iniciativa privada.
Na verdade, à medida que se procede a um mais detalhado
estudo da região, vemos quanto se afasta da realidade o belo
sonho de Epitácio Pessoa, que calculava, na sua famosa mensagem, só para o Ceará, “mais de um milhão de hectares de terras
irrigáveis”.
Se são bem mais limitadas as áreas irrigáveis, no entanto,
não falta água para tal tarefa. Segundo cálculos mencionados em
outro local, o “deflúvio”, no polígono, é de 73.000m³ por quilômetro quadrado. O que nos cumpre fazer é tirar o maior proveito
dessa massa liquida disponível, conforme indicaremos em outro
capitulo.
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Cabe aqui ainda uma referência às conseqüências cíclicas
das secas, embora sejam bem conhecidas vulgarmente mencionadas. É que a irregularidade do seu aparecimento criou uma
situação de instabilidade de ordem psicológica, repercutindo nos
demais setores da vida social e econômica. Tudo está condicionado à estiagem: os negócios, os planos de vida, os matrimônios, as viagens. A passagem do equinócio (dia de São José)
comanda, em última análise, a vida da região. Outra seria a situação se as secas surgissem com regularidade. O inverno na Europa influi intensamente sobre os fatores de ordem biológica,
mas o seu aparecimento a tempo certo permitiu ao homem uma
perfeita adaptação social e econômica às suas condições. Na
realidade, onde a escassez de chuvas e sua ausência se apresentam com mais intensidade e regularidade, os efeitos são menos
sensíveis, porque, contando com elas, o homem organizou contra elas. O dr. Pimentel Gomes mencionou, a este propósito, o
que ocorre no Seridó.
Serviço Agroindustrial – Instituto José Augusto Trindade
Áreas irrigáveis das propriedades da bacia de irrigação do açude
São Gonçalo em 1950
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A Missão do Conselho pode apurar, entre os técnicos do
Instituto José Augusto Trindade, informes os mais convincentes
a respeito. Certas áreas das mais secas do sertão paraibano, onde
as estiagens são anuais e ao agricultor dispõe de poucos milímetros d’água de precipitação, em plena seca de 1953 exportavam
produtos de lavoura e de pecuária. É que o lavrador se ajustara
ecologicamente, plantando variedades de ciclo extremamente
curto, carecendo de um mínimo d’água, e aprendera a “açudar”
alimentos, para si e para seu “criatório”.
É bem o que a Missão do Conselho ouviu de um sertanejo,
rústico e experimentado veterano das crises climáticas: “o que
prejudica o sertão não é a falta, mas a incerteza de chuva”.
Pode, pois, ser resumida a conceituação do fenômeno das
secas nos seguintes pontos:
 trata-se de um fato que se repete intermitentemente, em
períodos de desigual duração, constituindo o que se pode
qualificar de “fenômeno periódico complexo” (46), com
fases de muito variada amplitude, que duraram, em média, oito anos, entre 1692 e 1919;
 a falta de um serviço de previsão, bem-aparelhado dificulta a organização de províncias sistemáticas de prevenção, por parte do governo e da iniciativa particular;
 as regiões do polígono, em decorrência de suas condições de ordem geológica e climática, apresentam grandes
áreas de terras tipicamente semi-áridas, pelas espécies de
sua vegetação nativa, pelo comportamento de seu revestimento florístico e pelos aspectos de sua ecologia;
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não se caracteriza o fenômeno, como em outros países,
pela escassez d’água em relação às áreas aproveitáveis,
de um modo global, mas sim pela falta de aproveitamento da quantidade excessiva em certos períodos, para sua
utilização em outros, pela dispersão devida à natureza do
solo, pela limitação das áreas que permitem a irrigação
artificial, e pela irregularidade dos períodos de pequena e
grande escassez;
agrava as conseqüências do fenômeno a dificuldade de
adaptação do agricultor à sua situação contingente, de
modo a orientar a escolha de suas culturas e o trato que
lhes deve dar, nessa periodicidade climática incerta;
a conceituação do fenômeno das secas conduz logicamente a uma atitude de intervenção e orientação por parte dos órgãos públicos, no sentido de lhe proporcionar
um tratamento especial, tendo como base o suprimento
complementar da água nos períodos de escassez, e a assistência necessária à conclusão das atividades agropecuárias de acordo com a natureza especifica do meio físico e com o uso das técnicas apropriadas.

A respeito da limitação das áreas irrigáveis, convém acrescentar alguns dados, baseados em informes oficiais, que sobremodo esclarecem a matéria.
O primeiro refere-se à necessidade da rotação das culturas,
técnica agrícola de alta importância, e que nas bacias de irrigação assume decisivo papel. Segundo o depoimento de um dos
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melhores conhecedores dos problemas do solo das regiões semiáridas(47): “Sabido que não é possível, pelos conhecimentos
atuais, a cultivação continua do mesmo solo, em boas colheitas,
mesmo com adubação química, pois são conhecidos os prejuízos
causados pela exaustão do solo, urge deixar inculto cada lote de
um ou dois anos, depois de cada quatro colheitas seguidas. Assim um terço da bacia de irrigação fica inativo comercialmente,
cada ano, ocupado com plantas espontâneas, em descanso vigorador”.
Temos, pois que, na exploração das bacias de irrigação, se
tem de contar com uma parte inaproveitada, pela redução de sua
área efetiva de um terço, numa prática bem-conduzida.
Outra observação a mencionar é a limitação das áreas por
acidentes geográficos que também reduzem a parte irrigável, tais
como lagoas, rios e riachos, pelos drenos, e também pelos cultivos permanentes que devem ser conservados, por representarem
uma grande riqueza já criada e em plena produção, como os
carnaubais.
Os estudos agrológicos feitos nas bacias de irrigação do
Nordeste até 1951 esclarecem a matéria com dados precisos:

Áreas totais irrigadas. . . . . . . . . . . . . . . . .
Áreas em carnaubais. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áreas em leito de rios e lagoas. . . . . . . . . .

ha
125.608
38.351
15.484

%
30
12

Vê-se por esse quadro que, mesmo que se considere como
não devendo ser conservadas as áreas destinadas aos carnaubais,
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por serem extremos de irrigação (matéria muito controvertida
aliás) teremos uma elevada percentagem de terras nãoaproveitáveis, que atingem a 12% da área total irrigada o que
introduz uma limitação a mais nas áreas irrigáveis das bacias.
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Relação das redes de irrigação dos açudes públicos a projetar ou
dependendo de estudos
1 - Açude Cajazeiras
2 - Açude Orós
3 - Açude Aracaú-Mirim
4 - Açude Tucunduba
5 - Açude Santo Antonio do Aracati – Açu
6 – Açude Várzea do Boi
7 – Açude Latão
8 – Açude Quixabinha
9 – Açude Pentecostes – complemento
10 – Açude Ararás
11 – Açude General Dutra
12 – Açude Trairi
13 – Açude Pataxó
14 – Açude Baixo-Açú
15 – Açude Boqueirão de Cabaceiras
16 – Açude São Gonçalo - complemento
17 – Açude Poço da Cruz
18 – Açude Macaúbas
19 – Açude Jarurici
20 – Açude Soen
21 – Açude Serrote
Total
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PI
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
RN
RN
RN
RN
PB
PB
PE
BA
BA
BA
BA

800 ha
140.000 ha
500 ha
500 ha
3.000 ha
500 ha
1.000 ha
700 ha
5.000 ha
40.000 ha
1.000 ha
500 ha
300 ha
40.000 ha
15.000 ha
15.000 ha
10.000 ha
500 ha
2.000 ha
300 ha
500 ha
276.900 ha
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Fatores de retardamento
Erros administrativos no planejamento e na execução
Há quase três quartos de século iniciou o governo do Brasil sua longa e penosa obra de acumular água por meio de açudes, para a irrigação das terras semi-áridas do Nordeste.
Vale ainda examinar a retenção das áreas irrigáveis, em 31
açudes estudados e em construção, conforme relação publicada
pelo DNOCS e que em anexo se transcreve. Atente-se na exigüidade das áreas irrigáveis.
Em vinte e um açudes a projetar ou dependendo de estudos:
um de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000 ha
dois de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000 ha
dois de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000 ha
um de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000 ha
um de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 ha
dois de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 ha
um de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 ha
um de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900 ha
seis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 ha
um de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 ha
Entretanto, dos 130 açudes públicos, 91, com capacidade
total de 232.000.000m³, foram entregues aos estados e munici375
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palidades porque não se prestassem ao aproveitamento agrícola
digno de nota.
“Além dos açudes referidos foram construídos, sob o regime de cooperação, 366 com 754.000.000m³, () o que totaliza,
de água acumulada, 3.440.000.000m³”. Se todo este considerável volume de água estivesse contido em reservatório judiciosamente selecionado e racionalmente construído, o que não é o
caso, permitiria irrigar mais de 100.000ha, cujo aproveitamento
maciço teria criado riquezas de valor considerável.
Todavia, a área atualmente irrigada não excede de
8.000ha, dos quais 5.000ha beneficiados com as obras de represamento diretamente administrado pelo DNOCS.
Verbas avultadas foram destinadas à execução das obras, e
esforços foram despendidos, em diversas fases, para um resultado decepcionante, como prova o balanço anteriormente reproduzido.
É indispensável esclarecer que ao relacionarmos os fatos
causadores do retardamento de uma política bem sucedida não
nos move o objetivo de critica, mas apenas lembrar a experiência adquirida pela nação em quase três quartos de século, largo
período cheio de iniciativas, de excelentes propósitos e também
de erros e de fracassos, que devem ser apreciados à luz do mais
alto interesse nacional.
Os fatores de retardamento são de três ordens: carência de
planos sob vários aspectos; falta de execução; interferência perturbadora de ordem política.
() Em 31/10/1958, estes números eram: 459 açudes com 956.488.836m³.
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Deles em conjunto advêm as seguintes conseqüências:
demora excessiva na execução das obras mal-planejadas; interferência perturbadora de ordem política.
Em resumo, a falta de planos bem-estudados, continuamente seguidos e respeitados, tem sido a causa do mais sério e
importante obstáculo ao bom êxito das obras de combate às secas.
Exemplos poderão ser apresentados às centenas, provenientes das fontes mais insuspeitas e autorizadas e que podem ser
colhidos nas mensagens dos presidentes da República e governadores, relatório de ministro de Estado, de diretores de diversos
órgãos da administração e no testemunho de parlamentares eminentes, em trabalhos divulgados em livros e na imprensa.
Na mensagem presidencial, dirigida ao Congresso em
1907, afirmou o presidente Afonso Pena: “Do exame que fiz
proceder nas obras realizadas pelo governo, com o intuito de dar
trabalho à população foragida nas épocas da calamidade, verifica-se que nada menos de 64 açudes (só no Ceará), construídos
com enorme dispêndio e entregues aos cuidados das administrações locais, se acham inteiramente esboroados, uns por malprojetados, outros por defeito de construção; e, uns e outros,
principalmente por falta de conservação. Diante de tal quadro e
dos desperdícios feitos no Quixadá, e em trabalhos do mesmo
gênero, julguei imprescindível, antes de prosseguir nessas obras
custosas e nem sempre úteis, ou de empreender novas, formular,
de acordo com as idéias expendidas no meu programa de 12 de
outubro e na conformidade do que dispusestes na lei do orçamento vigente, um plano sistemático, em que se interessassem
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os estados e os particulares contra este flagelo que, há quatro
séculos, impiedosamente assola vasta porção do nosso território”.
O presidente Nilo Peçanha, por sua vez, declarou na mensagem dirigida ao Congresso em 1910: “Os inconvenientes das
verbas assim votadas tornam-se patentes: ainda não haviam sido
estabelecidos, naquelas regiões, serviços preparatórios e indispensáveis, tanto de ordem cientifica quanto técnica, para a solução racional, rápida e econômica do problema tão complexo das
secas. Nesse caso, estão as observações meteorológicas e subterrâneas, a determinação das condições topográficas das diferentes
bacias hidrográficas e reconhecimento da flora, tendo em vista a
influência que ela exerce nas regiões de clima semi-árido”.
“Tem por fim a Inspetoria de Obras Contra as Secas estabelecer
tais serviços de um modo sistemático, procurando obter os dados de observação necessários à confecção dos projetos e obras
de engenharia, destinadas a corrigir as falhas do clima e, ao
mesmo tempo, executá-los por um trabalho regular”.
Também o presidente Getúlio Vargas, assim se manifestou
a 3 de outubro de 1931: “O resultado dos erros praticados patenteia-se nos inúmeros serviços inteiramente paralisados, nos
quais foram gastas somas avultadas e cuja ultimação só poderá
ser conseguida mediante despesas consideráveis, em prazo dilatado, após a organização de projetos definitivos e respectivos
orçamentos, de que, não raro, se prescindia ao serem iniciadas as
obras”.
Do relatórios da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, citamos os seguinte trecho:
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“Nos 21 anos de sua existência até 1930, esteve a Inspetoria lutando com perniciosa irregularidade na distribuição de verbas insuficientes, na sua maioria, o que lhes anulara todos os
esforços, impedindo-lhe, ao mesmo tempo, traçar e executar um
plano racional e uniforme. Tudo isso, motivado pelas divergências de orientação em cada quatriênio presidencial. Os interesses
regionais predominavam em detrimento dos interesses gerais do
país. A falta de continuidade nos recursos refletia-se desastrosamente nas paralisações e, em muitos casos, abandono de
obras”.
“Algumas delas prolongavam-se por dezenas de anos até
serem concluídas. Dentre inúmeros exemplos, podemos citar: o
Açude do Acarape do Meio, com capacidade para
34.000.000m³, foi iniciado em 1909 e concluído em 1924 –
quinze anos; o de Santo Antônio de Russas, com capacidade
para 30.000.000m³, iniciado em 1910 e concluído em 1928 –
dezoito anos; o de Soledade, com capacidade para
27.000.000m³, foi iniciado em 1912 e concluído em 1933 – 21
anos”.
Apresentaremos, ainda, um documento da maior atualidade e também da maior autoridade: uma entrevista do ministro
José Américo (49).
“O DNOCS não dispunha para sua tarefa, nem de técnicos
para a direção do mesmo, nem de material, nem de projetos.
Tudo, portanto, teria de ser improvisado. Mas, nada ou quase
nada está se fazendo em beneficio dos problemas d’água, que é
o fundamental para a reabilitação do Nordeste. A maioria do
trabalhadores fica de braços cruzados, por falta de ferramentas,
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outros transportam terra em padiolas por eles mesmo improvisadas. Outros, ainda, chegam a carregar torrões de terra na cabeça,
e o resultado é o mínimo rendimento de trabalho, malbaratandose verbas que poderiam acelerar o ritmo das construções enquadradas no plano de salvação da terra seca. Quase todos estes
núcleos, na sua maioria de dois a três mil homens, não tinham
direção de engenheiros, estando entregues a simples práticos,
sem nenhuma responsabilidade técnica”.
“Além de tudo, os pagamentos vêm sendo retardados, sendo adotados em toda parte, inclusive em obras que dispõem de
verbas orçamentárias, o regime de fornecimento por meio de
barracões (maneira usada de fazer pagamento pela qual o trabalhador recebe uma certa quantidade de gêneros equivalente ao
seu salário), e assim a alimentação custa o dobro ou o triplo. O
fornecimento por particulares resulta numa redução de salários
já insignificantes”.
Depondo perante o Conselho, disse o deputado Mauricio
Joppert: “Uma situação ridícula se apresenta: criamos algumas
reservas d’água, estamos diante do flagelo e a água vai se evaporando. O fato mostra que o problema teve sua solução iniciada
mas não concluída, como devia ser”.
O deputado Nestor Duarte declarou: “O que inquina toda
obra oficial contra o flagelo das secas é a forma de sua execução, que é inoperante, descontinua, sem espírito de sistemas, e,
outro aspectos, sem base técnica e cientifica. As obras estão
sendo muito mal-executadas. O DNOCS é uma velha repartição
que apenas mudou de nome. Realiza ele suas obras, seus planos
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de serviços, através de normas e tradições que ficaram antiquados.
Tem o aludido Departamento, por praxe, não dar obras por
empreitadas. Ora, contra essa desgraçada administração centralizadora, com órgão sediado no Rio de Janeiro, tratando-se de
país tão extenso, será possível executar obras por administração
direta?
Isto é mais difícil quanto sabermos que o nosso regime é o
da distribuição de créditos às últimas horas ou nos derradeiros
instantes do exercício financeiro.
Assim, entre nós, nenhum departamento, a nenhum serviço, será possível realizar a tempo e a hora, segundo sua própria
exigência, trabalhos de tal natureza, que exigem presteza, continuidade, no seu andamento.
Todavia, o DNOCS tem a pretensão de realizar tais obras
por administração direta. Assim, não há continuidade de ação,
mesmo porque muitas vezes os executores têm à sua disposição
os recursos nos últimos dias do mês de dezembro. Ocorre muitas
vezes (o fato já se tem verificado em várias ocasiões em nosso
país) a devolução de verbas ao Departamento no Rio de Janeiro,
pela impossibilidade de aplicá-las dentro do exercício, como
determina o regulamento.
As obras contra as secas, pela sua natureza, ultrapassam
todos os limites de prazo e outras formalidades. Existem açudes
na Bahia, por exemplo, que estão levando dez, vinte e trinta
anos para serem construídos! Não há nenhum exagero nesta minha afirmativa. Um exemplo é o Açude de Jacurici.
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Prossegue o Departamento nesta sua injustificável pretensão de realizar as obras por intermédio de chefes de serviços, os
quais, sem dinheiro, recorrem a fornecedores. Estes, por sua vez,
sem dinheiro, recorrem a fornecedores locais, que transformam
as obras num sistema terrível de exploração, e isto tudo para
obviar a situação provocada pela falta de numerário. E, enfim, o
sistema do “vale”, em que se paga à última hora, pelos piores
processos com todos os inconvenientes daí resultantes. Reduzindo o problema a um de seus ângulos, este é um grave incoveniente.
Infelizmente, o Departamento continua a aplicar um regulamento que muito prejudica os açudes de cooperação. Trata-se,
com efeito, de velho regulamento inoperante, a exigir uma
enorme documentação; até o atestado de policia é indispensável
para o interessado lograr deferimento a um pedido nesse sentido.
Por exemplo, o DNOCS tem por praxe não permitir o açude de
cooperação, sem que fique provada a propriedade particular do
requerente. Se não fizer essa prova, não se fará o açude. Para o
interesse público, pouco importaria fosse a terra deste ou daquele, pois se a terra não é sua, ele perde o açude mas a obra fica
feita”.
Passamos a citar alguns outros depoimentos incisivos,
prestados perante o Conselho Nacional de Economia:
“Não estou aqui para fazer oposição ao governo, mas para
simplesmente dizer a verdade. O fato é que se projetam as obras,
iniciam-se às vezes, e de um momento para outro, são abandonadas. Um exemplo: em meu município existe o açude Gargalheira. Eu era juiz de direito em Caicó, quando fui chamado pelo
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encarregado das obras para ajudá-lo no tocante à desapropriação
das terras. Isto já faz 41 anos! Pois bem, o mencionado açude
ainda está no seus alicerces. Já mudou de nome várias vezes.
Hoje é Açude General Dutra, sempre no desejo de se bajular os
poderosos do momento. Outro exemplo: era eu acadêmico de
direito. Formei-me em 1905. Nessa época, chega a Natal o dr.
Sampaio Correia para projetar e construir a Estrada de Ferro
Central do Rio Grande do Norte. O projeto, com a conhecida
competência daquele engenheiro, foi aprovado. Contratou-se
com a firma Proença a construção. Numa das festas comuns de
inauguração das obras, os contratantes declararam que trinta
meses depois de iniciados os trabalhos fariam os trilhos chegar
ao limite final, isto é, ao Município de Caicó. Pois bem. Já se
vão cinqüenta anos, e a estrada ainda não chegou ao meio. Começam-se os trabalho e, a páginas tantas, são eles abandonados.
É essa uma das calamidades que afetam o problema administrativo no Brasil, isto é, a falta de continuidade nos trabalhos iniciados” (50) ().
Teve a Missão do Conselho oportunidade de verificar, em
sua plena evidência, as conseqüências de diversos fatores de
retardamento, quando de sua viagem ao Nordeste.
Eram, no momento, gerais as queixas, na Assembléia e na
imprensa, quanto à falta de obras estudadas, para trabalhos de
emergência que dessem ocupação às vitimas das secas. Estudos,

() O Açude General Dutra deverá ter concluída sua primeira etapa nos primeiros meses do próximo ano.
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planos e projetos deviam estar preparados, com antecedência,
para que pudessem entrar em execução imediata.
Apurando as causas, que tão graves conseqüências trouxeram para auxilio aos desajustados, verificou a Missão que tinha
sua principal origem na falta de engenheiros. Havia, então, 29
vagas de engenheiros nos quadros do DNOCS que, no entanto,
não eram preenchidas, porque os vencimentos são de Cr$
4.500.00 por mês, sem direito a diárias. Isso não permitia o recrutamento de pessoal idôneo, sobretudo quando, na região, o
Estado de Pernambuco paga Cr$ 6.000,00 de ordenado e mais
Cr$ 1.500,00 de gratificação e Cr$ 50,00 de diárias. Aliás, como
então se apurou, muitos técnicos (engenheiros, químicos e agrônomos) são pagos pela verba de diaristas de obras, com salários
de Cr$ 80,00 a Cr$ 90,00 por dia, sem direito à aposentadoria,
nem licença para tratamento de saúde.
Assim se explica porque do Instituto José Augusto Trindade já tinham saído mais de oitenta técnicos, que ali foram admitidos como diaristas, com Cr$ 80,00 e Cr$ 90,00, e que depois
de dispendiosa aprendizagem, quando adquiriram bastante tirocínio, foram contratados para instituição oficiais e privadas, alguns recebendo ordenados dos mais elevados do país.
Baixos salários têm como conseqüência dificuldade de recrutamento de técnicos de boa qualidade, o que explica, por si
só, tantas protelações.
São verdadeiras reações em cadeia, cujas conseqüências se
multiplicam e se fazem sentir à distância. O DNOCS está perdendo seus melhores técnicos, nos quadros de engenharia, químicos e agrônomos. Solicitados por melhores condições, saem
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os mais capazes e ambiciosos, e ficam os que estão em fim de
carreira e também os menos aptos.
“Aposentam-se os elementos velhos e experimentados e as
obras ficam entregues a outros, sem experiência, porque o Serviço de Obras Contra as Secas não tem recebido os bons elementos, mas lhes tem servido como estágio de aprendizagem,
havendo substituições contínuas” (informação textual de um
chefe de Distrito).
O mesmo ocorre no quadro do pessoal administrativo. Outro aspecto – que é aliás comum a toda administração nacional –
é o verdadeiro regime de suspeição em relação à aplicação de
recursos destinados às obras. Atribui-se a um técnico a responsabilidade da gestão de obras da mais alta importância e na hora
de executá-las ele passa a ser suspeitado, como um peculatário
em potencial.
E, daí, a centralização excessiva, pelo regime de suspeição,
que cria o horror à responsabilidade. E fica de tal forma a autoridade subdividida, que ela se dilui, se pulveriza e se torna inoperante.
Conclui-se, segundo a opinião generalizada de técnicos e
administradores, e autorizados depoimentos prestados a este
Conselho, que o atual mecanismo está superado, não correspondendo mais à magnitude das atribuições, e impõe-se uma remodelação completa, visando a: possibilidade de recrutamento de
técnicos de alto padrão; regime que facilite o melhor aproveitamento de recursos orçamentários.
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Para ilustrar estas observações, reproduzimos em seguida
trechos destacados de alguns dos depoimentos a que nos referimos.
“Outro aspecto a focalizar: torna-se indispensável afastar o
problema das secas da vida partidária de nação, pois, enquanto
tal não se fizer, as respectivas obras não terão andamento normal. O fato é que existem as verbas, estas vão, mas não o numerário. São tantas as complicações que, quando o dinheiro chega
às mãos dos operários, está já reduzido de 40 a 50%. É um verdadeiro crime. Assim, a primeira condição é assumir-se o compromisso de não envolver a política em matéria de obras contra
as secas. Sabemos que é preciso uma política, mas política no
seu sentido elevado, política econômica, visando ao bem público, à felicidade da nação”. (do deputado José Augusto – 49.ª
sessão extraordinária – 26/3/53).
“Assim em conclusão, o primeiro passo fundamental é no
sentido de estruturar o Departamento de Obras Contras as Secas,
de forma a que possa ter eficiência, realizar sua missão, mesmo
porque hoje está ele sem topografia, sem os equipamentos e máquinas necessários à sua finalidade. Torna-se, igualmente, necessária uma legislação adequada, que permita, inclusive, o recebimento das importâncias destinadas às secas, e a sua aplicação de modo conveniente. Assim fazendo, acredito que, dentro
de dez, quinze ou vinte anos, os efeitos das secas no Nordeste
estarão bastante reduzidos”. (do deputado Alencar Araripe – 49.ª
sessão extraordinária – 26/3/53).
“O Nordeste, em geral, a não ser em alguns aspectos, é
quase um grande desconhecido, isto é, muito estudado mas, na
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verdade, pouco conhecido. As observações se apresentam em
mapas de escala muito pequena, de forma que muitos detalhes
desaparecem. Os estudos clássicos de Grander e Delgado de
Carvalho representam, não há duvida, grande subsidio, mas,
sendo de caráter geral, não permitem organizar nenhuma espécie
de planos atuais, segundo os quais se possa promover o desenvolvimento da região. Todavia, no tocante à geologia, grande
trabalho já se faz e, aliás, nesse setor estão os únicos estudos
que, no momento atual, podem, em parte, resistir à critica; em
seguida vem o relevo, hidrologia, clima em correlação com vegetação, solos e cartografia. Esta, no Nordeste, é ainda incipiente. A IFOCS andou fazendo alguns estudos, promoveu alguns
levantamentos etc. Por outro lado, o Exército, durante a guerra,
elaborou uma Carta da Costa, de caráter militar, na escala de 1
por 500, mas compreendendo, apenas, uma pequena faixa da
região do litoral. Além disso, o Conselho Nacional de Geografia
obteve do governo americano as fotografias que foram ali tiradas durante o conflito. São fotografias na escala de 1 por 40.000,
tiradas a seis mil metros de altura e cobrindo todo o Nordeste
brasileiro. Entretanto, tal carta não terá valor se não for apoiada
numa rede de triangulação e nivelamento, o que é caro, e também apoiadoa numa rede de pontos de observação astronômica.
O Conselho Nacional de Geografia levou a efeito uma campanha e obteve certo número de coordenadas, algumas delas bastante caras, mas que serviram de base para compilar uma carta
melhor.”
“A parte hidrográfica está relacionada com a observação
relativa aos rios e lagos existentes, como ainda aos lençóis de
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água, o que é uma das grandes esperanças do Nordeste. Os estudos hidrográficos do Nordeste estão a bem dizer na estaca zero e
muito pouco se sabe sobre a existência real de lençóis freáticos
etc. Há pouco tempo, o Rio Grande do Norte, o Ceará e a Paraíba organizaram comissões para o levantamento do solo, sendo
que os trabalhos na primeira daquelas unidades estão quase concluídos. Destinam-se esses estudos a pesquisas dos lençóis de
água, para a previsão futura. O fato vem demonstrar a necessidade de uma coordenação de trabalhos”. (do professor Zarur –
50.ª sessão extraordinária - 26/3/53).
“Podem-se fazer poços em toda a região, onde houver possibilidade, mas para se estabelecer um plano completo de estudo
de água subterrânea é preciso, evidentemente, o estudo geológico.”
“Na África do Norte Francesa o aproveitamento de água
subterrânea não constitui problema: a geologia é perfeita e as
suas cartas são melhores que as elaboradas nos Estados Unidos.
Sob este ponto de vista a África do Norte se coloca em primeiro
plano. Participei do Congresso de Argel e pude isto observar. A
França colocou na região duzentos geólogos, que estudaram
profundamente o terreno. E no Brasil não chegam eles a trinta.”
“No Departamento temos seis geólogos, três dos quais estrangeiros. Estes vêm para o Brasil contratados e com a burocracia do Tribunal de Contas etc., só vão receber seus vencimentos
em agosto, quando iniciam suas atividades em janeiro. Temos,
trabalhando conosco, o professor Kegel, grande geólogo, que
fugiu da Europa com o comunismo. É um homem eminentíssimo. Ele está estudando, atualmente, a geologia do Piauí e tem
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feito trabalhos notáveis. Naturalmente, quanto à irrigação do
Nordeste, será ele consultado!”
“Não se fez quase nada até agora sobre a geologia do Nordeste. A antiga Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas tinha geólogos notáveis, como Waring Sopper, Grandall, Williams e Luciano de Morais, que fizeram trabalhos muito bons,
mas preliminares. Luciano de Morais foi o último que esteve lá.
A partir de 1945 a inspetoria se transformou em departmento e
não teve mais um único geólogo. O diretor de então achava que
geologia era uma coisa sem importância, quando na seca é ela
fundamental.”
“Hoje o Departamento não tem um só geólogo.”
“Penso que num programa para o Nordeste devíamos, preliminarmente, organizar uma lista das localidades onde há maior
necessidade e urgência de obtenção de água subterrânea; criar
um corpo de geólogos, que na maioria têm de ser contratados no
estrangeiro, porque não os possuímos no país, retribuir bem seu
trabalho, pagando pontualmente e por tarefa. Contrato para pagamento mensal da importância de x não adianta. Se houver
contrato desta natureza acontecerá o que sucede no momento em
nosso Departamento: os geólogos só vão receber em agosto.”
“Afinal de contas o geólogo é um cientista, estuda a vida
inteira e sua profissão é penosíssima. Tem de passar o tempo
todo no campo, transportar-se de um lado para outro. Pagar a um
geólogo como se paga atualmente no Brasil – o máximo de Cr$
7.000,00 e tendo geólogos recebendo Cr$ 4.000,00 – não é possível.”
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“O trabalho tem de ser feito desde o principio, porque nada
há realizado. Mas não tenho gente nem verba para encetar a tarefa. Minha verba, para o Brasil inteiro, é de Cr$ 500.000,00.
Não é nada. Para organizar o mapa é preciso fotografar aéreamente grandes áreas e mandar geólogos para verificar as formações.”
“Para resolver, porém, o problema da água subterrânea do
Nordeste, a DGM acha-se desaparelhada, dispondo apenas da
verba insignificante de Cr$ 500.00,00”.
“Os técnicos deverão receber vencimentos condignos de
cientistas, e não os atuais salários dos técnicos oficiais, insuficientes para a sua manutenção.”
Sem esta cláusula não podermos obter os serviços de geólogos competentes, que em todos os países são bem remunerados, devida à sua alta especialização cientifica e aos penosos
trabalhos de campo”. (do sr. Alberto Ribeiro Lamego – 207.ª
sessão).
“Talvez seja esse o maior risco com que nos defrontamos,
no momento, em que essa reserva de técnicos já começa a ser
dominada por aquela mesma descrença dos homens do povo, e
isto porque começam a verificar que é inútil seu esforço, face
aos resultados advindos de seu trabalho. Isto – já o assinalei –
decorre da falta de organização adequada dos órgãos oficiais que
cuidam especificamente de combater as secas. Imaginem as dificuldades dos dirigentes de serviços quando têm de enfrentar
administrações de obras públicas no interior do Nordeste, com
engenheiros cujo salário é de Cr$ 4.310,00! Evidentemente, só
podem recrutar profissionais recém-saídos das faculdades, os
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quais vão para ali fazer um estágio de aprendizagem, sem experiência, portanto, para execução das grandes obras em andamento.
É, como disse, o resultado da improvisação, da falta de
planejamento, de ausência, enfim, de condições para um trabalho eficiente. Esse estado de coisas está afetando de tal modo
nossos interesses no Nordeste que o que desejamos, é precisamente, se organizem e aparelhem os órgão federais, porquanto a
Nação está perguntando, inquieta, vez por outra: onde se acham
os recursos encaminhados para o Nordeste? Não há solução para
esse problema dentro dos recursos de que dispõe a União? Começa, assim, a aumentar a descrença do homem do povo tendo
em vista os resultados negativos que se apresentam. É um aspecto novo, que passa a preocupar, esta falta de rendimento das
pequenas inversões de capital feitas naquela região do país. Digo, pequenas, porquanto essa falta de programação prejudica
consideravelmente os investimentos, não só pela pluralidade de
obras, atacadas a um só tempo, como pela demora excessiva na
execução de serviços pela falta de recursos suficientes para tanto: uma obra de açudagem que poderia ser realizada, materialmente, em um ano, se arrasa por três, quatro e cinco anos, pois
estamos num regime de dotações orçamentárias insuficientes,
dentro dos critérios rigorosamente enquadrados dentro da burocracia nacional, quando o problema que enfrenta transcende
todas as formalidades, impondo-nos uma organização compatível com o vulto do problema que lhe está afeto”. (do sr. Raul
Barbosa - 210.ª sessão – 24/4/53).
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A estes depoimentos juntamos um trecho do livro “Feira
de Artigos”, de E. Sousa Brandão, que reflete a impressão do
autor sobre o estado dos açudes em 1917.
“Reproduzo períodos de alguns escritos que redigi sobre
açudes construídos no tempo da monarquia, os quais por mim
foram visitados. No Ceará, o Açude Mateus, situado na periferia
da Cidade de Canindé, estava completamente abandonado e
quase aterrado. O Riacho Sujo, perto dessa cidade, estava também abandonado. O Breguedofe, no Município de Palmas, é
uma lastima; a barragem estava coberta de mato e com formidável vazamento que refrescava o canavial de um particular”.
“No Município de Aracati encontrei a Lagoa das Pombas
completamente abandonada: cobria a barragem uma floresta
com tal viço que se não viam suas faces nem a crista. No Município de Maranguape se me depararam os açudes Papara, Vavaú
e Ladeira Grande, desmazelados pela municipalidade. O Papara
é um refugio de pescadores impaludados, vagarosos e tristes. O
Vavaú, na Cidade de Maranguape estava mediocremente reparado; os reparos da barragem não foram feitos com os recursos
da municipalidade, e sim pelos do bispado que, para socorrer os
necessitados na seca de 1915, forneceu recursos para os consertos da barragem a melhoria da estrada geral”.
“O Açude Ladeira Grande está quase aterrado, e a represa
se me apresentou coberta por vegetações aquáticas: na barragem
existiam árvores que se alteavam a alguns metros e davam excelentes esteios”.
“No Município de Sobral visitei o Açude Mucambinho no
entardecer de 13 de agosto de 1917. Cobria a barragem um den392
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so juremal. A estrutura da barragem é digna de nota, porque
todo o seu corpo é de terra com um pouco de calcário, entressachada de seixo rolado, provindo todo esse material de conglomerado das encostas vizinhas; a barragem apresenta resistência
bem satisfatória à penetração de água e a essa conclusão se chega por estar completamente enxuta toda a face exterior. A obra é
malfeita; o sangradouro é uma coisa de três metros e meio de
largura, porém a barragem oferece toda a segurança. A construção surgiu em 1889, no governo do dr. Henrique d’Ávila, presidente da província.”
“Os pequenos açudes públicos, com raríssima exceções, o
Vinte e Cinco de Março, por exemplo, que é a vida da população de Santa Ana de Pau dos Ferros, só prestam serviços a alguns indivíduos que habitam no contorno da represa. Os açudes
referidos foram a esmo construídos pelo Governo Imperial, e às
municipalidades foram entregues.”
“O São Miguel é um pequeno açude público no Município
de Uruburetama. Ele está conservado pela Inspetoria de Obras
Contra as Secas, que mantém um zelador junto à sua barragem.
A represa é de capacidade muito reduzida”.

Erros legislativos na pulverização de verbas e na multiplicidade excessiva de obras autorizadas
A multiplicidade de obras e pulverização de verbas apresentam-se em sua plena evidência no exame do orçamento federal, através das emendas apresentadas. Aí se encontra outra fonte
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do retardamento da solução do problema, anulando a possibilidade de obras que se realizem continuadamente, e impedindo a
sua realização dentro de qualquer programa preestabelecido.
Deve-se reconhecer que a pressão política cria para os representantes legislativos, em seus diversos graus, e para o Poder Executivo, de modo geral, dificuldades de toda ordem.
É compreensível que as populações das várias regiões do
polígono, espalhadas por centenas de municípios, solicitem do
Poder Público, por intermédio dos seus procuradores naturais,
deputados, vereadores e até diretores locais das agremiações
políticas, medidas em seu beneficio.
E é tanto mais compreensível esta atitude, quando se trata
de regiões, muitas delas pouco desenvolvidas, onde as comunicações rodoviárias são difíceis, os serviços de abastecimento
d’água precários ou inexistentes, os serviços de esgoto os mais
primitivos, e todas necessitando de açudagem, barragem e poços, para o serviço de irrigação. É também compreensível que os
representantes do povo procurem atender ao apelo das populações angustiadas e se esforcem por satisfazê-las através dos recursos das verbas constitucionais especificas.
As emendas apresentadas ao Orçamento do Ministério da
Viação para 1954 (51) no setor de obras de combate às secas
assim distribuídas:

Serviços gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Açudes públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irrigação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Águas e esgotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iluminação pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obras portuárias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piscicultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reflorestamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrícolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eletrificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviços agrícolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42
2
5
1
1
3
1
1
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Grande parte dos açudes públicos, mencionados na relação, são destinados ao abastecimento de cidades e vilas; as propostas de obras para a açudagem indicam quantias tão reduzidas
que não permitiram a sua conclusão.
São, pois, iniciativas úteis, sem dúvida, mas tão numerosas
que a sua execução, em face dos minguados recursos a elas destinados, será retardada ou mesmo impedida. Além disso, não
dispõem dos indispensáveis estudos e projetos.
Se confrontarem as emendas com a relação das obras constantes da solicitação orçamentária do DNOCS para o exercício
de 1954, ter-se-á ainda mais ao vivo a impressão da dispersão de
obras e pulverização das verbas. Informa, a este respeito, o diretor do Departamento: “O orçamento federal de 1953 discriminava dotações para a conclusão de mais de 110 diferentes obras de
suprimento d’água, além de 37 açudes em cooperação, prosseguindo os que se executavam no ano anterior”.
São da mesma autoridade e do mesmo documento: “Vê-se
que não faltam recursos. Sua fragmentação é que impede sejam
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utilizados de modo mais proveitoso. Aplicados nessas obras
(certos números de barragens etc., mencionadas no apenso) na
proporção indicada, permitiriam sua conclusão total em três
anos, no máximo. Por outro lado, sua execução, se subordinada
às atuais discriminações orçamentárias, não ficará concluídas
em menos de dezessete anos”.
“Tal extensão de prazo resultante, como se vê, da inadequada destinação de recursos, implica certamente enormes prejuízos para a Nação. Não constitui exagero afirmar-se que esses
prejuízos venham exceder de muito mais de Cr$ 17.000.000,00,
somente na arrecadação de rendas liquidas federais que seriam
já mencionadas. Os prejuízos se agravarão consideravelmente
com a ocorrência provável de duas grandes secas no período de
protelação”.
É esta dispersão de obras e de verbas uma das causas dos
insignificantes resultados dos trabalhos de irrigação do Nordeste, limitando até agora, como já assinalamos, apenas a 5.000ha,
pelas obras diretas do DNOCS e a 3.000ha, em açudagem de
cooperação, em cinqüenta anos de atividade nacional no polígono. Existem açudes que levaram dezenas de anos a serem construídos; outros que, iniciados há dezenas de anos, estão longe de
serem concluídos; outros concluídos, constituindo apenas depósitos d’água, sem utilização, por falta da construção da rede de
distribuição d’água e dos trabalhos pré-agrícolas.
Um balanço criterioso leva, pois, à conclusão de que um
dos obstáculos mais sérios tem sido a falta de continuidade e a
pulverização de recursos.
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Importa, e com urgência, fazer cessar tal estado de coisas,
criando um sistema de trabalho que evite a dispersão e assegure
a continuidade na execução das obras. Para tanto, somente a
aprovação prévia de um plano sistemático de realizações e de
um conjunto de normas para a sua execução poderá dar ao país a
garantia de uma solução para o próprio objetivo visado, como o
aproveitamento das verbas constitucionais e especificas e de
outro recursos.
Esse é o único meio de obter que as populações dos diversos setores do polígono, tranqüilizadas pela segurança de que os
seus interesses serão atendidos de acordo com uma prioridade
nacionalmente fixada, deixem de exercer sobre os diversos
agentes de representação política, a pressão imediatista a que se
acostumaram, para a destinação de verbas para obras de interesse puramente local, de caráter municipal e às vezes distrital (52).

Pontos fundamentais
Estudamos nos capítulos precedentes o problema das secas, sob seus vários aspectos: a sua conceituação como fenômeno econômico, o teatro em que ele se apresenta, o instrumental
de que dispomos para resolvê-lo e os fatores de retardamento na
execução das medidas.
Deste estudo, apesar de necessariamente sucinto, ficou
evidente o dever inadiável para a Nação, de tirar proveito da
longa experiência de quase um século, com marchas e contramarchas, meias-soluções, hiatos de vontade, seguidos de acesso
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de propósitos realizadores que passam como crise palustre.
Aproveitando e corrigindo as tentativas passadas, poderão as
autoridades traçar para as regiões semi-áridas as diretrizes de
uma política segura, que venha atenuar e depois anular os efeitos
das crises cíclicas que, de oito a dez vezes em cada século, se
abatem sobre o Nordeste e, portanto, sobre o Brasil.
O problema tem de ser atacado inicialmente no seu ponto
fundamental, que é a falta de uma precipitação regular na área
do polígono, determinando período de escassez de água de variada intensidade.
Se, como bem disse o Ministro José Américo de Almeida,
“os problemas das secas não se resolvem só com água”, é no
entanto em torno de regularização do seu suprimento que se tem
de construir um política orgânica de combate às secas.
Tais palavras seriam truísmo, se tantas vezes este conceito
não tivesse sido esquecido, no desvio de investimentos, dos
quais resultou que, em cerca de meio século, o poder público
tivesse apenas conseguido por em irrigação diretamente pelo
DNOCS 5.000ha de terra.
Todo esforço tem de ser encaminhado, como matéria preferencial, de prioridade absoluta, para a distribuição d’água,
proveniente das barragens já concluídas, com a realização de
trabalhos pré-agrícolas (rede de distribuição d’água, terraplanagem etc.), para que as águas açudadas atinjam aos objetivos que
determinaram a sua acumulação.
Só essa providência, seguida sem interrupção, permitiria
nos próximos anos por em irrigação 25.000 a 30.000 hectares.
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Dentro da mesma prioridade, impõe-se a conclusão dos
grandes sistemas já iniciados, evitadas as delongas de sua construção, sob o pretexto de possibilitar a absorção da mão-de-obra,
situando essa conclusão em planos previamente preparados para
os trabalhos de emergência. Concomitantemente, vêm os outros
tipos de obtenção d’água, seja pela sua retenção em médios e
pequenos açudes, seja pelo aproveitamento dos lençóis freáticos
e a construção de barragens submersas.
Só depois de atendidos os empreendimentos com a prioridade aqui assinalada, se seguirão as obras para o abastecimento
d’água, para as populações, em cooperação com os governos dos
estados e prefeituras, principalmente os dos lugares distantes e
dos pequenos povoados.
Qualquer iniciativa desse gênero, entretanto, não deverá
ser tomada, antes de assegurada a certeza de êxito, por estudos
prévios criteriosamente conduzidos, para evitar erros, tantas
vezes assinalados, de obras inúteis ou inutilizadas – de açudes e
poços que se poderiam denominar apropriadamente: políticos.
A rede rodoviária construída no polígono já é apreciável e
deve ser considerada um dos pontos altos das realizações efetuadas pelo esforço nacional contra os efeitos do cataclismo.
Em 1922, quando se iniciou a construção de estradas pela
então IFOCS, não existia outro órgão com recursos específicos
que permitissem essa tarefa. Ela se impunha como medida indispensável – de caráter de emergência e também permanente –
para minorar as conseqüências das secas.
Hoje a situação é inteiramente outra. Entregue a rede rodoviária ao DNER – que é o órgão adequado para essa finalida399
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de, com verbas, aparelhamento e pessoal técnico altamente especializado, o atual DNOCS deverá limitar-se, em casos extremos, a concluir ligações rodoviárias essenciais, já em construção
e de grande urgência. Aos órgãos específicos nacionais deverá
ser deixada a incumbência de completar e conservar o sistema
rodoviário.
O mesmo ocorre quanto ao sistema ferroviário do polígono
e de suas zonas subsidiárias, que não deve ser atendido com
avultadas quantias, destraídas das verbas constitucionais das
obras contra as secas, como se deu recentemente. De igual modo, os portos, rios e canais, embora sejam parte integrante do
sistema que visa ao levantamento econômico da região, não poderão absorver somas cuja destinação é especificamente outra.
Outra recomendação importante é evitar a multiplicidade
de obras em execução e a dispersão de recursos, que impedem a
sua conclusão em condições econômicas e em tempo oportuno.
Nessas obras, a ordem de preferência deve ser determinada levando-se em conta certo número de fatores. A lei regulará a maneira de fixar os critérios de prioridade, que ao órgão executor
caberá aplicar. O ponto de partida de todos os programas será
adotar o “zoneamento”, como instrumento indispensável a qualquer ação desse tipo.
Além disso, uma política bem conduzida deverá aplicar
um conjunto de técnicas especificas, inclusive as de ordem social. Vale uma exemplificação.
A localização de massas demográficas desajustadas, nas
“regiões complementares” embora estejam elas situadas fora do
polígono, deverá ser custeada pela verba constitucional. Mas
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locomotivas para as estradas de ferro ou a drenagem do Parnaíba
não poderão ser pagas pelas verbas referidas, embora interessem
ao regime de transporte do polígono. Ou se estabelece uma rigorosa delimitação do emprego dos recursos, ou teremos, sob a
pressão dos mais diversos fatores, notadamente o de natureza
política, de continuar a presenciar o que ocorreu recentemente.
Cerca de Cr$ 1.200.000,00 foram “destacados” das verbas das
secas para aquisição de material ferroviário para a Central do
Brasil.
Essas somas desviadas permitiram, em três exercícios,
concluir o sistema do Alto Piranhas (Eng. Ávidos (ex-Piranhas),
São Gonçalo, Estevão Marinho (ex-Curema), Mãe D’água), com
suas comportas automáticas, suas barragens de derivação, usinas
elétricas, linhas de transmissão, canais principais e obras adicionais, cujo custo, aos preços de maio de 1953, foi orçado em Cr$
450.000.000,00, possibilitando armazenar 1.957.00m³, com capacidade para a irrigação de 60.000 hectares e potência total de
15.000 HP. ()
Enquanto isso ocorre, há vinte anos praticamente não se
constrói um açude público federal no Ceará.
Entre as medidas de ordem geral, terá de ser incluída a realização de pesquisas, nos diversos setores dos conhecimentos
humanos que interessam ao polígono, notadamente o da geologia geral e econômica, o da geografia e, por fim, o da ecologia,
visando ao conhecimento do conjunto da região e de suas dife() Os açudes citados estão todos concluídos e constituem os principais açudes construídos pelo DNOCS no Sistema do Piranhas.
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rentes zonas. E seria indicada a articulação entre o órgão executor dessa política e outros já existentes, oficiais ou paraestatais.
É, assim, indispensável essa delimitação preliminar que fixe o que se deve entender por “defesa contra os efeitos da denominação seca do Nordeste”, segundo a expressão constitucional.
Pode ser resumida nos seguintes pontos fundamentais a
política geral que, segundo parece a este Conselho, deveria ser
adotada pelos órgãos responsáveis do país, nos termos de uma
lei orgânica estudada e voltada com maior brevidade:
· realização de obras com o emprego dos recursos específicos que se destinem a aproveitar a água existente, armazenando-a e regularizando o seu suprimento em articulações com as
demais atividades governamentais dentro do polígono, visando a
desenvolver racionalmente a produção agropecuária e industrial
nas regiões, conforme as suas condições naturais;
· escalonamento dos projetos, segundo os seguintes critérios de prioridade: atender em primeiro lugar às regiões de maior densidade demográfica, e nas quais as crises se façam sentir
mais intensamente, quer pelo número de indivíduos atingidos,
quer pela perturbação econômica e social produzida; atacar a
construção dos grandes açudes públicos, com suas obras complementares, e promover o aproveitamento imediato, tais como,
poços e açudes médios e pequenos, sob o regime de cooperação;
determinação do zoneamento das regiões e definição das atividades distintas de cada uma, conforme o tipo ecológico a que
pertencem, de modo a integrá-las economicamente; continuidade nos estudos e pesquisas geológicas, agronômicas, econômicas
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e sociais, aproveitando os técnicos existentes e contratando novos em condições favoráveis à sua fixação na região; constituição de um órgão superior que tenha a seu cargo traçar o programa das obras, controlar a sua execução, propor as medidas de
emergência e permanentes, articular as atividades dos ministérios e repartições federais, estaduais e municipais, e orientar a
iniciativa particular.
Temos insistido sobre a necessidade de resistir à tendência
à dispersão de obras e de verbas, responsáveis pelos diminutos
resultados de uma política sem ordem e sem continuidade, em
desproporção com os recursos dispendidos.
A adoção das normas que, sumariamente, vimos de indicar, em texto de lei orgânica que fixassem as diretrizes dos programas gerais a que se subordinassem os projetos específicos,
seria uma barreira à desorganização e ao desperdício. Só por
esse meio se poderia evitar a pressão, de origem aliás muito justificada, dos interesses regionais e mesmo municipais, a qual
precisamente nasce e prolifera na ausência da aprovação prévia
de um sistema de realizações que se destinem a resolver, por
fim, um problema secular, empregando racionalmente os meios
e a capacidade técnica de que dispõe o país.

Formas de ação pública
Traçadas, assim, as grandes linhas de uma política orgânica, poderiam ser classificadas em duas categorias as medidas a
serem aplicadas: medidas de emergência, que se destinam a eli403
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minar o desemprego nas crises cíclicas; medidas de caráter permanente, para o desenvolvimento econômico da região.

Medidas de emergência
As medidas de emergência, consistindo primeiramente em
obras com programas previamente estabelecidos, deverão entrar
em funcionamento em prazo curto, quando ocorrerem determinadas circunstâncias.
O seu objetivo essencial será: evitar a ocorrência do desemprego maciço; e impedir o deslocamento em massa de desempregados, de seu campo habitual de atividades.
A sua execução deverá ter em vista manter as populações
no seu próprio ecúmeno, e até nas suas habituais residências,
evitando as concentrações humanas improvisadas em más condições de salubridade e disciplina social, a deficiência alimentar,
o dispêndio proveniente da duplicação da “panela familiar”, e os
inconvenientes do trabalho a grandes distâncias, pela perda de
tempo, estafa suplementar etc.
O plano de emergência deverá prever: elaboração antecipada de programas de obras públicas e privadas, para serem iniciadas logo que se desencadear a crise climática; mobilização de
recursos de rápida utilização; financiamento, a juros baixos e
prazos longos, de obras de iniciativa privada, notadamente açudes, estradas, construções rurais, tendo por fim evitar a desorganização do trabalho na propriedade agrícola, e permitindo que a
ajuda, se liquide com benefícios para a comunidade, através do
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aperfeiçoamento e melhoria das suas condições de vida; armazenamento de recursos alimentares, para a população humana e
animal, pelos governos e particulares, sendo estes devidamente
financiados; garantia, ao termo da estiagem, de maior suprimento de material agrícola, sementes e inseticidas, que permitam a
pronta retomada das atividades rurais; estocagem de material
profilático e organização de sua distribuição e aplicação durante
a crise de desemprego; preparação, nas zonas “complementares”, de condições apropriadas para a rápida instalação de deslocados.
Cabe mencionar que o combate ao desemprego se fará
ainda com a execução de medidas permanentes, que poderão ser
aceleradas nas crises climáticas.

Medidas de caráter permanente
O suprimento d´ água para complementar a escassez das
precipitações, pode processar-se através das seguintes modalidades usuais: captação de águas superficiais (grande açudagem;
média açudagem; pequena açudagem); captação de águas profundas (poços tabulares profundos; poços pouco profundos; barragens subterrâneas; lençóis de chapadas); outras formas (vazantes; barreiros; chuvas artificiais).
É especiosa a discussão sobre a preferência do método a
ser utilizado, que tanta controvérsia, durante longo período, até
entre os mais altos órgãos da administração (53). A escolha de405
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pende, em cada caso, das condições do terreno e de razões de
ordem econômica e financeira.
Não será possível, por exemplo, utilizar açude de grande
capacidade de repleção quando o relevo não oferece condições
adequadas (boqueirão); ou quando estas existem, a bacia hidráulica não permite captação d’água suficiente; ou ainda, reunidas
estas condições, não existe área irrigável cuja extensão justifique
inversão para obra de alto custo, e por fim, ocorrendo todos estes elementos, é adversa a composição do solo.
É além disso descabida a afirmação, tantas vezes repetida,
de que o pequeno açude não deve ser oficialmente estimulado,
porque não resiste às longas estiagens. O seu papel é dar resistência econômica ao proprietário, proporcionando, com seu auxilio, maiores recursos e reservas para a sua lavoura e criação, e
para a piscicultura. Embora a experiência tenha demonstrado
que é muito aleatória a resistência do pequeno açude à estiagem,
pois depende de vários fatores, como a tendência à infiltração,
evaporação grandemente aumentada pelos ventos reinantes etc.,
o pequeno açude deve ser vivamente estimulado, até como instrumento psicológico para aumentar a capacidade de resistência.
Idênticas observações cabem quanto ao aproveitamento da
água subterrânea. O poço tubular raramente é bem sucedido em
solos de formação cristalina, e as bombas centrifugas, de captação superficial (motobombas), só têm sucesso quando são ricos
os lençóis freáticos. Portanto, a sua utilização depende da ocorrência de certos fatores favoráveis.
Estes exemplos bastam para demonstrar que as soluções a
priori podem conduzir a fracasso como tem sido comprovado
406

www.colecaomossoroense.org.br
abundantemente nos últimos três quartos de século. Os empreendimentos de tal natureza devem ser tecnicamente projetados e
cuidadosamente conduzidos. As inversões nos trabalhos prévios
são altamente remuneradoras, considerados os desperdícios irremediáveis que evitam.

Captação de águas superficiais
Dentro da sistemática adotada pela administração pública,
a classificação da retenção da água obedece às seguintes especificações: pequeno açude, médio açude, grande açude, barragens.
Denomina-se bacia hidráulica à parte do solo que acumula
o “deflúvio”, isto é, a quantidade d’água proveniente das chuvas; bacia de irrigação, a parte formada pelas serras circundantes
do açude; bacia irrigável, a que pode ser beneficiada pela água
do açude; terra de sequeiro, a região que, pertencendo à bacia de
irrigação, não é naturalmente irrigável, mas de grande importância como área auxiliar na exploração econômica.
Convém recordar também que, nos dois setores do polígono, de acordo com as médias pluviométricas na base de 400 a
500mm por ano, calcula-se que cada quilômetro quadrado recebe uma descarga média anual de 73.000m³.
Como observação à margem, indicaremos que, se houvesse possibilidade de captar toda a água recebida pelo polígono,
seria irrigada a centésima parte de sua superfície, isto é, cerca de
um milhão de hectares. Assim, de um modo geral, não é água
que falta no polígono das secas, mas condições para sua capta407
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ção e armazenamento, a que se junta a limitação de área de terra
irrigável.
Outro aspecto relevante na açudagem é o da evaporação.
Ela é considerável em virtude de várias causas, como a intensidade dos ventos, condições topográficas que não permitem construção mais profunda reduzindo a superfície de evaporação, a
temperatura etc.
Tem sido verificada pela experiência a evaporação no
Nordeste, em redor de uma lâmina d’água de 7mm por dia, donde uma camada de cerca de 2.50m por ano, de profundidade.
É ainda fato constatado que, na irrigação por açudagem, na
proporção dos 70.000m³ necessários para um hectare, a evaporação e infiltração, dentro do reservatório e em trânsito nos canais, despendem cerca de 62.000, pois a água efetivamente aplicada é apenas de cerca de 8.000 por hectare. Cabe, pois ressaltar
quanto é baixa a taxa de aproveitamento da água para a irrigação
pela grande açudagem.
Só com grande açudagem não é possível a solução do problema irrigatório, não por falta d’água no polígono do Nordeste,
mas por falta de bacias para retê-las e terras para aproveitá-las.
Daí a importância das outras modalidades de suprimento que
independem de bacias de repleção (lençóis freáticos, barragens
submersas), e das técnicas de vários tipos para exploração de
terra, como as culturas xerófilas etc.
A construção de barragens de alta capacidade de repleção
situa-se no quadro da grande hidráulica e exige técnica especializada. Sendo o principal objetivo da açudagem a irrigação de
diversos tipos, inclusive pelo aproveitamento das vazantes, no
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entanto ela apresenta outras possibilidades, que passamos a citar: produção de força; controle das inundações, pela regularização da descarga; controle dos sedimentos carreados pelas águas;
piscicultura; abastecimento d’água às populações e aos rebanhos; transporte pela navegação; drenagem; preservação e desenvolvimento das espécies animais; atividades esportivas e
sociais.
O aproveitamento das águas refreadas, para produção de
força elétrica, é um dos itens mais relevantes, sobretudo na
grande açudagem, que permite capacidade de recuperação das
grandes inversões realizadas, dentro da concepção econômica na
transformação de energia. Esse modo de aproveitamento aumenta a de múltiplas finalidades, que vai norteando as obras deste
tipo. É preciso, porém, mais uma vez ressaltar “que o emprego
das águas de açudes em irrigação tem alcance econômico muito
mais amplo do que sua utilização na produção de energia elétrica, que assim aparece como subproduto, entre os proveitos que
se podem tirar dessas obras” (54).
É, ainda, prudente recordar que nem sempre se podem
combinar os dois tipos de utilização d’água, para a agricultura e
para a indústria de energia, e que a construção de usinas estabilizadoras, para atender a período de escassez d’água, encarece
sobremodo as instalações. Essa é naturalmente uma indicação de
ordem geral, que tem de ser examinada em cada caso face a diversos fatores, como, entre outros, a possibilidade do mercado
de força, diante da fluidez da economia das regiões. Num programa de larga envergadura, entretanto, exigindo um período de
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grandes inversões, o problema deve ser encarado com o maior
interesse.
A titulo informativo, aqui citamos, segundo fonte oficial
(55), as disponibilidades de energia hidrelétrica que poderão ser
captadas em vários dos açudes construídos, em construção, ou
projetados para o polígono Nordeste: ( )
() Os açudes Estevão Marinho (ex-Curema) e Mãe D’Água, constituem o aproveitamento
hidrelétrico do Sistema do Piranhas, que está em fase mais adiantada. Totalizam 9.400CV dos
quais, 5.000CV estarão aproveitados em 1959.
O Açude Boqueirão de Cabeceiras, do Sistema do Paraíba, tem suas duas turbinas adquiridas
e aproveitará 3.000CV. O Açude Cuvinatã, também do Sistema do Paraíba, está sendo construído. Os Açudes Banabuiú e Orós, que juntamente com o Castanheiro, serão os maiores
açudes do Polígono das Secas, são as principais obras de açudagem pública do Sistema do
Jaguaribe. Os dois primeiros estão em construção e o último em estudos. O Açude Orós,
deverá ter duas turbinas para um aproveitamento total de 25.000CV, fabricados em 1959. O
Açude Banabuiú proporcionará 14.000CV com duas turbinas, estando a primeira delas sendo
encomendadas. Para o Açude Castanheiro prevê-se um aproveitamento hidrelétrico de
10.000CV. O Açude Araras (ex-Santa Cruz), o maior açude já concluído pelo DNOCS, com
o Açude Aires de Souza (ex-Jaibara), representam o aproveitamento do Sistema do Acaraú. O
primeiro proporcionará 6.000CV e o segundo 300CV. As turbinas já estão adquiridas. A estes
Açudes poderá juntar-se produção prevista para o Açude Lastras que pertencerá a Bacia do
Parnaíba. O Açude Poço da Cruz, maior obra do Sistema do Moxitó, tem suas duas turbinas
adquiridas. Juntas darão 2.000CV. O Açude Cororobó maior açude do Sistema do VazaBarris, acha-se em construção. No Sistema do Curu, termos uma turbina de 500CV, no Açude General Sampaio (deverá estar funcionando em 1959), outra no Açude Pentecostes, com
300CV em instalação e uma de 300CV no Açude Caxitoré que deverá ser encomendada em
1959. Este último açude está sendo construído. Estão sendo ultimados estudos para o aproveitamento do Sistema do Parnaíba, que se prevê poderá proporcionar 1.000.000CV. Prevê-se
para 1959 o inicio dos trabalhos preliminares para construção da Barragem do Parnaíba,
possivelmente, na Cachoeira da Boa Esperança, sobre o Rio Parnaíba, que poderá permitir o
aproveitamento hidrelétrico de 250.000CV. Este programa de eletrificação do DNOCS está
sendo elaborado em estreita cooperação com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a
fim de se conseguir pleno entrosamento com o sistema daquela Cia. Linhas de transmissão
estão sendo projetadas e construídas. 1 HP = 1,014 CV
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Açude Lontras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Araras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banabuiú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiticica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Dutra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boqueirão de Cabaceiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curimatã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curema – Mãe D’Água. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poço da Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serrinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cocorobó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000HP
10.000HP
13.000HP
10.000HP
2.000HP
8.000HP
10.000HP
15.000HP
6.000HP
7.000HP
3.000HP
134.000HP

A este rol cabe acrescentar a energia de Orós, avaliada em
20.000HP.
As motobombas são de aplicação possível apenas quando
o lençol freático é abundante e se mantenha no nível do tubo de
sucção (seis metros). Assim, uma generalizada aplicação desse
tipo de captação deverá ser cuidadosamente estudada, isto é, só
ser utilizada onde existirem as condições referidas. Também é
importante o aspecto da manutenção e do abastecimento. Acionados por motores a óleo diesel, só darão rendimento eficiente
onde o serviço de manutenção for regular, bem como o do abastecimento. A motobomba, sobre a qualquer repousam tantas
esperanças, é sem dúvida uma feliz iniciativa, mas precisa ter
sua utilização “policiada”, sob pena de fracasso, evitada sobretudo a intervenção de intermediários inescrupulosos, os quais,
como tem ocorrido com medidas deste tipo, ludibriam as popu411
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lações rurais, fazendo de um instrumento de aplicação especializada verdadeira panacéia.
As considerações acima indicam suficientemente as linhas
mestras do problema, quanto à captação de águas subterrâneas.
Deste exame ressalta a imperiosa necessidade de estudos
geológicos mais completos, antes de nos abalançarmos a adotar
um largo programa de aproveitamento de lençóis freáticos, salvo
nas regiões sedimentares, como a do Vale do Jaguaribe, onde a
existência de aluviões – retentores de umidade no solo – assegura o pleno êxito da utilização de bombas centrifugas (motobombas) cuja capacidade de sucção não ultrapassa seis metros.
Na bacia do Jaguaribe, como em outras zonas é habitual
esse aproveitamento, com aparelhagem, em regra, de construção
local – cata-ventos para cuja construção a carnaubeira fornece
quase todo o material, e que constituem um dos aspectos típicos
da paisagem.

Captação de águas profundas
A captação de água em maior profundidade constitui um
item de grande relevância no problema de suprimento às culturas, aos rebanhos e ao homem. É uma fonte de recursos que, por
falta de estudos geológicos das regiões semi-áridas, tem sido
entre nós, ora encarada com exagerado otimismo, ora relegada
quase ao abandono, mercê de resultados favoráveis ou não, em
experiências falhas, feitas não raro, de modo empírico, em resultado de estudos de caráter puramente local.
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A titulo informativo, damos a seguir um quadro em que se
espelha a situação dos poços tubulares no polígono, pelo qual se
pode abrir as percentagens de insucessos e de êxitos, dependentes, sem dúvida, da inspeção prévia de possibilidades hidrológicas regionais, a qual só poderá ser feita por toda uma equipe de
geólogos com a elaboração de uma carga geológica em que fiquem localizadas as formações favoráveis à acumulação de água
subterrânea.
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Outras formas de suprimento
Outro fato que precisa ser mencionado para o entendimento do problema da água no Nordeste é o aproveitamento das
vazantes, sistema tipicamente brasileiro, ao que parece.
Nos açudes de qualquer capacidade, à medida que a água
vai escoando, seja pela utilização, seja pela simples evaporação,
a vaza deixa nas terras circunjacentes uma faixa úmida. O lavrador ribeirinho a aproveita para lavouras de curta duração, principalmente as de subsistência ou forrageiros, pois a umidade
assegura largamente o seu êxito.
É preciso não subestimar essa técnica do rurícola nordestino, mas, de outro lado, observar que a umidade da faixa de vazante representa a utilização de um volume d’água mínimo para
a própria área, cujo aproveitamento torna possível. O valor da
sua contribuição à lavoura está em que aproveita com vantagem
o esvaziamento natural do açude.
Entre os modos de captação d’água superficial estão incluídos os barreiros. São pequenos açudes, construídos em solos de
condições apropriadas, de superfície limitadíssima, de bacias de
captação reduzidas, pois não raro esta coincide apenas com as
do deflúvio da própria bacia e que se destinam a bebedouros de
animais. São cercados de pau-a-pique, ou muros de pedra de
modo a regularizar a sua utilização pelos rebanhos.
Nas regiões do criatório, quase sempre de pecuária ultraextensiva, a construção dos barreiros e as normas de sua utilização, originam disputas e atritos sociais, que dão bem a impres414

www.colecaomossoroense.org.br
são do que economicamente representam esses poços de água,
muitas vezes barrenta ou salobra e de aspecto repugnante.
O processo de suprir as regiões semi-áridas de chuvas artificialmente desencadeadas tem sido objeto, nestes últimos tempos, de larga publicidade. O sensacionalismo em torno das experiências realizadas determina um movimento de opinião desfavorável à formação de um juízo seguro. No estado atual dos
conhecimentos, a altitude deve ser de expectativa previdente. É
indiscutível que, nos meios em que estudos desta natureza são
conduzidos com critério, se admite a possibilidade de obtenção
de chuvas artificiais, pela sua idoneidade moral e técnica, e proceder à realização de experimentos bem sucedidos, nas regiões
semi-áridas do país.
Os dispêndios que com isso se realizarem serão de alta remuneração, mesmo que conduzam a conclusões negativas, seja
sob o ponto técnico ou econômico. O que não se pode é adotar
decisões a priori, quando instituições de alta idoneidade técnica
dão exemplo da conveniência desse estudo experimental.
O problema tem de ser posto em termos de exeqüibilidade
técnica e resultados economicamente razoáveis.

Exploração das bacias como unidade econômica
Do sumário estudo que vimos realizando sobre a questão
central do combate às secas, que é o do suprimento complementar de água – e que tem sua expressão na irrigação – e do estudo
sobre o campo em que ele vai atuar, que é o solo, alguns pontos
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fundamentais devem ser destacados, neste passo de nossa exposição:
* a acumulação de água pelas grandes obras de açudagem
é um empreendimento exigindo a inversão de somas avultadas, para fazer face às necessárias instalações que são
sobremodo dispendiosas;
* que as terras irrigáveis, realmente aproveitadas, das bacias de irrigação são limitadas, o que ainda mais aumenta o
seu valor como unidade cultivável e sob o ponto de vista
social;
* que o risco da salinização e a necessidade de adoção de
técnicas adequadas, de diversos tipos e para diversos fins,
exige um controle permanente das operações agrícolas, sob
pena de ser destruída, a sua capacidade produtiva, como
tem acontecido em outras regiões semi-áridas;
* a grande divisão das terras terá como conseqüência a sua
posse por irrigantes de modestos recursos financeiros e de
limitada capacidade técnica, exigindo permanente orientação e assistência.
Estas circunstâncias e outras razões, que vão ser adiante
aduzidas, conduzem o estudioso do problema a uma conclusão:
é indispensável o controle permanente e rigoroso, das terras irrigadas, situadas nas bacias das grandes barragens.
Seria na verdade inaceitável que, depois de realizar inversões avultadas na construção de barragens e da sua aparelhagem
de distribuição – quase sempre no valor de muitos milhões de
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cruzeiros, fossem entregues a mãos bisonhas, áreas cuja valorização as situam entre as mais caras de todo o mundo. Tal medida seria um contra-senso, sob o ponto de vista econômico e
também social.
A necessidade de permanente orientação para a drenagem,
a gessagem do solo – no controle à salinização – e para a adubação química cumpre acrescentar a da defesa do produtor, em
todas as fases de suas atividades.
Em se tratando de pequenas áreas, o trabalho das terras,
com instrumental agrícola de grande eficiência só poderá ser
realizado pela cooperação (no caso de existência de cooperativas) ou por um órgão do Poder Público que controle toda a bacia
e disponha de recursos para aquisição de tal maquinaria.
Há ainda a escolha das culturas, que depende de uma série
de fatores, alguns de caráter local, como qualidade da terra, e
outros de mais difícil percepção pelo pequeno lavrador, como,
por exemplo, a tendência e situação dos mercados. Há, ainda
como elemento decisivo, a necessidade do apropriado financiamento, para que o irrigante não caia nas mãos de atravessadores
que, em troca de adiantamentos não raro exíguos, recebem a
parte mais avantajada, por ocasião da colheita. O financiamento
tem, além do mais, por objetivo que o lavrador, depois de colhida a safra, quando não tenha dela se desfeito antecipadamente,
seja auxiliado para a sua estocagem, permitindo-lhe que, amparado por antecipações financeiras, possa se beneficiar de melhores preços, na época de escassez.
Resta toda uma série de providências, como a da distribuição das águas, manutenção em boa ordem de extensas redes de
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canais, aquisição de corretivos e fertilizantes, que só uma organização de certo porte financeiro e técnico, poderá realizar. Só
por meio dela, também, poderiam ser construídos armazéns,
silos e depósitos, de capacidade considerável, e, bem assim, só
ela disporia da mobilização de recursos para atender aos diversos financiamentos de várias naturezas e em volume suficiente,
promover o escoamento das safras, em boas condições, e manter
técnicos de diversas especialidades, para uma considerável multiplicidade de tarefas.
Nesse sentido, foi prestado neste Conselho expressivo depoimento de dois irrigantes do Açude São Gonçalo, provando a
necessidade de ser a bacia mantida sob o controle do órgão
competente.
Por todas essas razões, as bacias de irrigação nas grandes
barragens têm de ser consideradas como unidades econômicas,
para que as múltiplas tarefas que têm de ser nelas executadas
possam ser devidamente atendidas. Elas têm de funcionar como
um conjunto de peças bem articuladas, que se movam com eficiência.
Ou isso se realiza, ou dentro de certo tempo estará desmantelado o dispendioso instrumental criado pela Nação, como
aliás tem ocorrido em outras regiões do globo e no próprio país,
com obras idênticas entregues a lavradores bisonhos. Por essas
razões, para que se possa constituir a barragem em unidades
econômicas, é que se impõe a sua organização em condições
especiais, com autonomia administrativa e financeira.
Em outro passo desta exposição, foi examinada a necessidade de criar, relativamente às atividades agropecuárias do ór418
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gão controlador de combate às secas, um corpo especializado de
técnicas. Não voltaremos aqui ao assunto, mas apenas recordamos quanto se impõe esta providência, em face do funcionamento da grande barragem como unidade econômica, que necessita
para sua gestão de um funcionalismo especializado, que se radique ao meio e aos seus problemas, que não seja facilmente substituído e, sobretudo, removido com as mudanças de administração e, como foi dito alhures, sujeitos às tentações de postos mais
tentadores, em outros pontos do país, notadamente da Capital da
República.
Essa especialização é tanto mais necessária, quanto não se
refere apenas aos conhecimentos agronômicos adequados a uma
região típica, mas à condição de ser o técnico um conhecedor da
psicologia dos irrigantes, hoje em número de poucas centenas,
mas, que executadas as obras, serão milhões de lavradores. O
técnico que tomar parte na administração da bacia de irrigação
das grandes barragens terá de ser dotado de experiência administrativa, que só será obtida com tempo demorado, e não com remoções, baixas e substituições freqüentes, trazendo para o setor
elementos novos, bisonhos, muitos dos quais foram atraídos por
injunções estranhas aos seus desejos e só pensam em dele sair.
A administração de uma barragem – na movimentação das
safras, financiamento etc. – irá lidar com milhões de cruzeiros,
do que temos exemplo no que já ocorre hoje (56).
A exploração dos açudes públicos em 1950, nas suas diversas áreas (lotes secos, vazantes, lavouras irrigada) produziu o
seguinte:
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Produção agrícola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produção pecuária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produção de pescado. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$ 19.390.362,00
Cr$ 2.819.789,40
Cr$ 3.096.169,80

Apesar de limitadas áreas em exploração (13.998 hectares
nos diversos setores) e de uma exploração incompleta e imperfeita, como se diz na referida fonte de informações, a produção
atingiu, em 1950, a cerca de Cr$ 25.000.000,00.
Pode-se daí inferir o que representará, em valor o volume,
a produção de 100 mil hectares, por exemplo, para ficar dentro
de possibilidades próximas.
Uma conclusão ressalta de tudo isso: a necessidade de fazer cada barragem funcionar como uma unidade econômica especializada, e dotá-la de um corpo de técnicos e administradores, constituindo uma rede de profissionais capazes de assegurar
a boa marcha dos serviços.

Aproveitamento das terras irrigáveis
Já vimos, anteriormente, ao estudar o teatro do problema,
as condições especiais de cada uma das duas regiões do Polígono das Secas. Vale, entretanto, recordar que nos 41.000.000 de
hectares dos quatro estados nordestinos da região de rios periódicos não se poderá contar com mais de 400 mil hectares irrigáveis(57). Estes números se referem, convém lembrar, à previsão
do aproveitamento total dos quatro grandes sistemas e de todas
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as áreas de bacias de pequena e média açudagem da região do
Nordeste.
Vê-se, assim, quão restrita é a área irrigável na região de
rios periódicos, representando menos de 1% do território da região. Temos de tomar na maior consideração este fator: área
irrigável muito restrita.
Por todos estes motivos, a destinação a dar às terras irrigáveis da bacia dos açudes nacionais assume capital importância.
Para a solução deste problema, têm de ser adotadas medidas
especiais, dentro do quadro especialíssimo em que a matéria se
projeta. Ela ficará definitivamente esclarecida quando forem
respondidas as seguintes interrogações: para que estão sendo
construídas as grandes barragens, em si mesmo dispendiosíssimas, e tornadas ainda mais onerosas com obras de complementação, isto é, a sua vasta rede de distribuição d’água? Das doze
ou treze funções que as barragens podem exercer, a que decidiu
a Nação a executar tão vultoso empreendimento, foi a irrigação
por ser o fator decisivo.
E irrigar para que? Para atender às necessidades vitais das
populações, em permanente ameaça de fome pelo desaparecimento das lavouras de subsistência e dificuldade de abastecimento quando a crise se desencadeia. Convém lembrar que, depois de aparelhado com todas as obras complementares de irrigação, o hectare (10.000m²) terá custado, só para este fim, de
Cr$ 20.000,00 a Cr$ 30.000,00 ou de Cr$ 100.000,00 a Cr$
150.000,00 o alqueire (48.000m²).
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Temos, assim, a convergência de dois fatores de alta relevância: áreas restritas e áreas tornadas caríssimas pelas inversões feitas.
Salta à evidencia que o solo de tão elevado custo não poderá ter outro destino senão a sua aplicação econômico-social.
A Constituição Brasileira dispõe, no artigo 147, que o uso
da propriedade será acondicionado ao bem estar social.
Km²
Piauí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000
Ceará. . . . . . . . . . . . . . . . . . .148.000
Rio Grande do Norte. . . . . . . .43.000
Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . .88.000
414.000

ou 41.400.00
de hectares

Trata-se de um máximo que só poderá ser obtido em dezenas de anos de
trabalho. Na realidade, em termos de uma política prudente, não se deverá
pensar para os próximos trinta anos em mais de 200.000 ha. Um açude de
certo vulto não se constrói em menos de cinco anos, e os canais de sua bacia
são obras para cinco anos pelo menos.

Mesmo os defensores do direito de propriedade, no sentido
mais estrito do direito romano, no caso vertente terão de se dobrar à realidade. Nenhum caso talvez tão especifico se apresenta,
no panorama da economia agrícola brasileira, como o da forçosa
destinação econômico-social das terras beneficiadas pelo poder
público, nas bacias de irrigação.
Se o aspecto marcante da crise, que condiciona o fenômeno econômico, é o desemprego, a escassez de alimentação é o
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que lhe dá o seu sentido dramático, a sua expressão de desajustamento social.
Estão bem presentes, porque são fatos ocorridos há poucos
meses, o clamor e o pânico de populações nordestinas que se
defrontam com a escassez e mesmo com a falta absoluta de alimentação: esgotadas as reservas domésticas e os estoques do
fraco aparelho comercial distribuidor da região começou o drama da subalimentação, que a especulação agravava.
É a nota trágica das secas, traduzida nos apelos angustiosos das populações, através dos órgãos locais do governo, das
associações de classe, das autoridades eclesiásticas.
Estão também presentes as soluções de emergência: o
transporte por avião de alimentos que custaram de combustível
cinqüenta vezes o valor da mercadoria conduzida; a desorganização e demora dos transportes marítimos, o custo dos transportes rodoviários – modos de ajuda de alta significação de solidariedade nacional, mas precaríssimo em eficiência para o abastecimento às populações.
Por estas razões, deve-se assegurar às populações, mediante a produção na própria região, a maior quantidade possível de
bens de consumo (como aliás foi a razão precípua das obras de
irrigação promovidas pelo governo).
Já vimos, anteriormente, ao estudar as diversas zonas do
polígono, que há regiões, além das bacias irrigáveis, que são
produtoras destes gêneros. Não há apenas contar com elas. No
agreste, no sertão e na caatinga obtêm-se, nos anos de chuva,
safras abundantes de cereais e leguminosas etc.
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Mas quando a crise climática se desencadeia, será com as
terras irrigáveis que se poderá contar para a produção regular de
alimentos. Temos, por isso, de destiná-las a este fim. Só assim
se justifica o esforço do país com a construção da rede de açudagem e todo o aparelhamento irrigante.
Mas a matéria não é pacifica. Tem sido até motivo para
muito debate.
O principio da liberdade de iniciativa, cujos frutos não é
demais encarecer, terá de ser a regra num país como o Brasil,
onde condições naturais permitem o mais proveitoso campo à
aplicação de capitais privados.
A consciência da realidade nacional nos imporia, portanto,
uma prudente disposição a resistir a fórmulas de intervenção do
estado, de que poderia resultar mais perturbações do que eficiência. Em regra geral, o fortalecimento econômico da numerosa
classe dos agricultores e a necessária convergência de capitais
privados para a produção rural exigiriam que se deixasse a cada
um a liberdade de praticar a lavoura mais lucrativa.
Mas, no caso em apreço, surge, como se viu, a interferência de outros fatores, que impõem restrições a esta liberdade.
Não será, aliás, inovação entre nós. Bastaria recordar a proibição
ao plantio do café, determinado pelo Convênio de Taubaté, primeiro, e depois, por diversas decisões que nortearam a política
cafeeira. Também a proibição da moagem de cana, além das
quotas fixadas, para as diversas fábricas, visando a estabelecer o
equilíbrio de safra, evitando os excedentes de açúcar.
Em determinados casos impõe-se a limitação do direito de
livre iniciativa na produção, como de outro lado, o poder públi424
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co poderá assumir a responsabilidade de assegurar ao agricultor
condições razoáveis de sobrevivência econômica, quando determinado gênero de atividade ameaça entrar em colapso.
O objetivo do máximo de lucro, que seria o da agricultura
como empresa privada, nem sempre coincide com o do interesse
coletivo. Para manter a estrutura econômica, evitando a sua desorganização, mantendo a mão-de-obra em ocupação, evitando
perturbações de toda ordem, o Poder Público em face de uma
produtividade excessivamente baixa, deve intervir.
É o que ocorre com a política de preços mínimos, que não
raro tem os limites calculados com o objetivo – mais ou menos
declarado – de manter em cultura regiões de produção deficitária
por condições de exaustão do solo, de técnico deficiente, distanciados mercados etc.
São exemplo disso os rumos adotados na política açucareira, sobretudo em sua última fase – a de estabelecer preço único,
visando, por mecanismo adequado à sobrevivência da indústria
em regiões deficitárias, por fatalismo geográfico, como a distância dos centros de produção dos principais mercados consumidores.
Estas considerações são relevantes, quando se estudam as
bases para a produção agrícola, nas bacias irrigadas.
Nelas, o interesse social da produção tem de entrar como
elemento preponderante na seleção das culturas a serem adotadas.
Não se pode pensar apenas na que produz mais lucro, mas
o que representa maior valor social.
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Não vale o argumento que determinado cultivo seja capaz
de produzir mais cruzeiros por hectare e que o homem assim
enriquecido ficará com recursos para adquirir, em terras distantes, a sua alimentação. Posto de lado o aleatório de tais cultivos,
é sobretudo necessário ponderar que a conseqüência seria o enriquecimento apenas de determinado e limitado grupo. O restante da população das regiões não beneficiadas, que precisa de
alimento e não participa desse enriquecimento, teria de adquirir
por preços elevados, não raro fora do estado, a sua alimentação.
Haveria alguns ricos ao lado de uma numerosa população sacrificada.
Seria a reprodução aproximadamente, do que ocorreu com
a borracha na sua fase áurea: o seringueiro recebia muito da borracha extraída, mas pouco lhe restava, pois larga parte de seus
proventos era despendida na aquisição de alimentação.
Tudo indica que, pelo menos numa fase necessariamente
experimental, na efetiva exploração agrícola das bacias, a escolha da produção tenha como ponto de partida o interesse social.
Ainda que determinada cultura tivesse de ser subvencionada,
seria preferível mantê-la, assegurando assim o abastecimento
regional, a substitui-la por outra de alto rendimento, que teria
apenas expressão como enriquecimento individual.
As lavouras ali feitas deverão ter este aspecto, mesmo
quando o seu lucro não der resultado compensador. Medidas
adequadas poderão mantê-las em casos extremos, como se mantêm, à custa da economia geral do país, as fábricas deficitárias
de açúcar do Nordeste.
426

www.colecaomossoroense.org.br
Criar condições de produção para tais terras e depois destina-las à cultura indiscriminada, levando em conta o maior proveito para o seus donos, é sem dúvida uma distorção criminosa
no sentido nacional, na política da água do Nordeste brasileiro.
A criação, na região, de lavoura de subsistência, feita em
tais condições, equivale ao sacrifício que se impõe à comunidade com a manutenção dos corpos de bombeiros, para atender aos
casos de incêndios, mas que não se justificaria para dar à cidade
a oportunidade de possuir uma boa banda de música.
Depondo no Conselho Nacional de Economia, o eminente
deputado Mauricio Joppert pôs em seus exatos termos o problema: “Se o governo vai tornar possível a continuidade da vida
econômica da região, se lançando mão do dinheiro de toda a
coletividade leva a efeito essas obras, não poderá, é claro, deixar
de controlar a cultura intensiva dos mesmos. Precisa assim lançar mão dos princípios da técnica moderna, obrigando os ocupantes das terras a cultivá-las sob sua fiscalização. É um processo um tanto violento, mas necessário. O governo fez esse sacrifício todo mediante os recursos da coletividade. E assim não
será justo que grandes áreas fiquem abandonadas porque seus
possuidores não as querem cultivar. Aí a desapropriação de justifica”.
Como muito bem argumentou o eminente ex-ministro de
Viação; a intervenção do estado, mediante o aumento crescente
do imposto, é processo lento. “A correção, por esse modo, demora, pois é preciso esperar alguns anos até que o imposto atinja
a um valor tal que incite o proprietário a vendê-la”.
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Uma política prudente e de sentido nacional tem de ponderar e traçar rumos seguros neste sentido.
A experiência tem demonstrado, nas áreas ainda limitadas
em exploração, que a tendência do ocupante, seja proprietário ou
arrendatário, é praticar cultivos de caráter permanente, altamente
rendosos, como o coco, a laranja, a manga, a banana, difícil de
serem substituídos, uma vez formados. Na verdade, a lavoura
permanente exige menos água para irrigação, menos mão-deobra para o trato, e, uma vez formada, assegura a possibilidade
de exploração absenteista: é o tipo da lavoura de grande proprietário. Há a acrescentar a lavoura de cana, que, com caráter menos permanente, exige para o seu aproveitamento instalações
industriais dispendiosas, mesmo para o simples fabrico de rapadura ou de açúcar instantâneo.
Uma vez estabelecido esse cultivo, sua substituição criará
problemas difíceis, no caso de mudanças de orientação, como
está ocorrendo, em relação ao plantio da bananeira, no Açude
São Gonçalo, pela natural resistência dos interessados.
Se o órgão diretor não encontrar nos dispositivos da lei
normas rígidas, neste sentido, ocorrerão duas hipóteses: ou será
o executor compelido, pela pressão política, a permitir o cultivo
de lavouras que interessam aos ocupantes, ou se acumpliciará
com eles, autorizando-os a plantar o que bem entenderem, que
significará sempre lavouras permanentes.
É preciso, por isso, que a lei estabeleça dispositivos que
dêem meios de resistir ás pressões políticas e impeçam acumpliciamentos nocivos aos interesses gerais.
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Ou se fará isso, ou veremos terrenos de alto valor transformados em grandes bananais, laranjais e mangueirais, ou aplicados em cultivos de cana para rapadura, e até para aguardente.
Será a conseqüência de deixar produzir o que dá mais lucro. E
quando o povo nordestino precisar de feijão, arroz e milho, terá
de obter o fornecimento através de processos antieconômicos,
pelo transporte em avião ou rodoviário, do sul do país, ou de
pontos afastados da região, consumindo em combustível muitas
vezes o valor do produto.
E os salários, mais que de fome, que receberá na hora da
crise, o manterão em subnutrição, como tem acontecido.
O Conselho Nacional de Economia apurou, recentemente,
através de dados expressivos, a situação precária da lavoura de
subsistência no país, verificando que a nossa população cresce
mais depressa que as áreas cultivadas e que os gêneros produzidos:
Saldo da produção
per capita
Anos
1940. . . . . . . . . .
1950. . . . . . . . . .
1951. . . . . . . . . .

Média
População
100
127
131

Animal
100
110
116

Vegetal
100
110
108

Está também presente a necessidade que tem atravessado o
país de abrir seus portos à importação de gêneros alimentícios,
até de produtos tradicionais da nossa agricultura, como o milho,
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arroz, banha e ovos, além do permanente suprimento pelo estrangeiro do nosso alimento mais popular, que é o pão.
Convém ainda recordar a precaríssima situação do Nordeste brasileiro, em matéria de suprimento de leite à sua população
infantil, abastecida pela caridade internacional com produto em
pó. Sabemos quanto é verdadeiramente alarmante o baixo consumo de leite do nordestino e quais as suas conseqüências, registradas nas taxas de mortalidade infantil, das mais elevadas do
mundo.
E a situação é tão grave que uma organização internacional, a Fife, instalou no Nordeste centro de abastecimento de leite, recebendo do estrangeiro o que devia ser obtido, no seu todo,
do país. Países em condições naturais adversas, onde o inverno
dura meses seguidos, estão enviando, para o Nordeste brasileiro,
leite que deveria ser de produção local.
Diante desses fatos que retratam o panorama alimentar do
país e especificamente do Nordeste semi-árido, de população
subalimentada, com índices alarmantes de deperecimento, e que
saltam à vista do observador menos atento, como deixar de dar
prioridade absoluta à lavoura de subsistência nas bacias de irrigação? Seria certamente imperdoável permitir aí a produção de
alimentos menos essenciais.
É preciso ter bem presente a situação do Nordeste semiárido: nem toda a alimentação vem das bacias irrigáveis. Há
contribuição também de regiões dilatadas do agreste, da caatinga, das serras. Mas, nas prolongadas estiagens tudo seca e para
de produzir. E só com as bacias de irrigação haverá a contar para
abastecer a população de gêneros de primeira necessidade.
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Cabe aqui reproduzir alguns conceitos de um dos melhores
conhecedores dos problemas do Nordeste, que deixou na sua
atuação um traço inapagável de sadia e arejada mentalidade:
José Augusto Trindade.
“O caráter essencial do sistema de exploração apropriada à
irrigação do Nordeste pressupõe o máximo aproveitamento do
solo, mediante rotações culturais tendente à obtenção de duas
safras por ano, a adoção de cultivo de alto rendimento por hectare e uma produção muito variada e escolhida.”
“As áreas irrigáveis são muito restritas e é mister o uso
mais elevado às mesmas” (58).
É ainda do eminente agrônomo: “Os cultivos anuais ou outros não permanentes, adotados de inicio, poderão a qualquer
momento ser substituídos por outros de maior interesse econômico”.
Vale ainda mencionar o que diz a respeito de experiências,
já naquela época verificada, com uma lavoura permanente: a de
cana-de-açúcar.
“A cultura que mais consegue despertar o interesse dos
proprietários de terra é a de cana, para o fabrico de rapadura e
aguardente.”
“É a cultura tradicional dos açudes particulares, na faixa
estreita à jusante umedecida pela revença. É uma lavoura de
pouco trabalho, que ocupa o solo por uma longa série de anos,
tal como é praticada hoje no sertão. Mas tal cultura não pode ser
permitida nas bacias de irrigação dos açudes públicos.”
“Consentida a cultura de cana, nos primeiros anos de irrigação, montados os engenhos, estariam as bacias de irrigação
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dos açudes públicos cobertas para sempre de uma cultura individualista, própria para empresas industriais latifundiárias, inimiga
da pequena propriedade, da minúscula propriedade irrigada, que
é a base de todo o êxito da intervenção do estado na economia
de região, para colocá-lo em alicerces firmes.”
“A cana, nas bacias de irrigação do São Gonçalo, Lima
Campos e Forquilha, deu lugar ao primeiro desencontro entre o
interesse individual do proprietário e o interesse coletivo que,
desde já, é indispensável assegurar à irrigação com águas armazenadas nos açudes públicos do Nordeste.”
“O começo de irrigação praticada por particulares tem oferecido valioso campo de observação sobre a psicologia do homem da região em face da irrigação.”
Estas palavras, escritas há três lustros, pelo malogrado
mestre da nossa agronomia das regiões semi-áridas, têm ainda
hoje a maior atualidade.
Continua o choque entre as duas classes de interesse: o individual, que quer plantar o que dá mais, e o da coletividade,
que precisa ter, no estado, o seu defensor.
Em todas as bacias – poucas ainda –, onde há irrigação, os
conflitos se multiplicam.
São os velhos agricultores que resolvem seus tradicionais
cultivos de mocó, de cana e de banana, amparados por motivos
especiosos, e pelo direito, que julgam ter, de explorar a terra do
modo que mais lhes interessa, a eles, e não à Nação, que os está
beneficiando com obras de custo elevadíssimo.
Relativamente ao Vale do São Francisco, a situação se
apresenta de modo completamente diferente. Sendo permanente
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a água do grande rio e de seus afluentes, salvo pequenas exceções na região de Pernambuco, as terras, existentes em abundância, indicam outras diretrizes: ao lado das lavouras de subsistência, as culturas industriais de diversos tipos. Os dois fatores, já
referidos, limitação de áreas aliada a grandes inversões governamentais, têm ali suas condições modificadas.
Demais, a população é bem densa – sendo das mais baixas
do Polígono das Secas, como acontece nos setores desse polígono pertencente à Bahia e Minas Gerais, que vão além de 6,1
habitantes e 5,3 por quilômetros quadrados, respectivamente,
enquanto os do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentam densidades de 15,9 – 15,1 e 18,7 – respectivamente.
Basta recordar, em abono desta tese, alguns números sobre
as áreas aproveitáveis do Vale do São Francisco, já atrás mencionadas. Só no Vale do Paracaru, seu afluente, na primeira fase
dos trabalhos serão aproveitados 470.448ha.
No Vale do Urucaia, de proverbial fertilidade, onde existem as mais animadoras condições para o estabelecimento de um
plano de expansão e fixação de elementos produtivos de trabalho, serão aproveitados 80.000ha.
No Vale do Correntes, a área aproximada para aproveitamento será de 2.000ha. E, mais que isso, cabe mencionar que no
Vale do Rio Grande está prevista uma área de irrigação de
150.000ha – plano de irrigação em grande escala, um dos maiores do mundo – superado apenas pela All América Canal, dos
Estados Unidos (59).
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Temos, assim, colhidas em fonte a mais insuspeita, no
Vale do São Francisco – só na região dos afluentes – as seguintes áreas:
Paracatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urucaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

470.000ha
80.000ha
20.000ha
150.000ha
720.000ha

Nestes números não estão computadas as terras irrigáveis
de outros vales e do próprio Rio São Francisco.
Mas os números citados já permitem, numa primeira aproximação, a diferença do problema nos dois grandes territórios do
polígono das secas – o de rios periódicos e o de rios permanentes.
Temos, assim, para o polígono de cursos periódicos, de
área escassa e terra encarecida pelas obras de irrigação, diretrizes visando à lavoura de interesse social que, concorrendo para
o suprimento alimentar nas grandes estiagens, atuem como instrumento de equilíbrio sócio-econômico.
Nas regiões de rios permanentes e de abundância de terras,
lavouras de diversos tipos, em que o aspecto social pode ser
superado pelo interesse puramente econômico. Resulta esta diversidade de condições, na situação sanfranciscana, da situação
das regiões, sob os pontos de vista do mercado consumidor, dos
transportes e da possibilidade de industrialização.
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Tudo isso cria condições diferentes para as duas grandes
zonas do polígono.
Argumentamos com a hipótese de produção deficitária na
lavoura de subsistência nas bacias de irrigação. Mas, conduzida
tecnicamente, aquela hipótese torna-se remota. O levantamento
do custo das diversas culturas realizado em bases técnicas, diante de dados efetivos e reais, pelo Serviço Agroindustrial do
DNOCS, em 1953, na bacia do Açude São Gonçalo, permite
apurar resultados compensadores.
Os números abaixo mencionados referem-se a preço de
venda no período da colheita, quando eles são mais baixos.
Lucro verificado por hectares:
Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Milho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batata Doce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mandioca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bananas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$ 4.048,00
Cr$ 2.000,00
Cr$ 8.055,00
Cr$ 11.748,00
Cr$ 5.343,00
Cr$ 9.793,00

Estes números dão uma primeira aproximação do que poderá ser o aproveitamento das terras nas bacias de irrigação,
quando conduzido de modo técnico.
Haverá ainda outras possibilidades de defender os interesses dos lavradores, e que ainda serão examinados.
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Lavouras secas (60)
Temos procurado por em evidência, no transcurso desta
exposição, a importância do aproveitamento das várias regiões
que constituem o polígono, de acordo com sua “vocação ecológica.”
As condições naturais, de relevo, de solo, de chuva, de
umidade, apenas para citar alguns dos fatores mais decisivos,
mereceram especial referência e do que ficou exposto se conclui
que o aproveitamento econômico das regiões semi-áridas está
estritamente subordinado à ecologia.
O que tem sido realizado empiricamente pelo homem, seguindo as vias criadas pela natureza permite prever quanto lucrará aquela economia uma vez submetida aos processos de uma
agropecuária moderna, às técnicas de vários tipos, notadamente
à genética.
Naturalmente que, entre as muitas espécies animais e vegetais que poderão ser desenvolvidas no polígono, estão algumas que encontram condições favoráveis em outras regiões, mas
cuja área de concorrência o clímax econômico, isto é em que se
reúnem os fatores mais altamente favoráveis. É o caso, por
exemplo, da grande riqueza brasileira, o algodão mocó, no Seridó, em vista da estação chuvosa para o crescimento, de período
muito quente e seco para maturação dos capulhos, e do regular
teor de fósforo e potássio no solo (61). Numerosos outros exemplos dessa “vocação ecológica” poderiam ser mencionados, quer
no reino animal quer no vegetal, evidenciando a importância de
uma destinação econômica das regiões deste hemisfério, con436
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cordante com o denominado “tipo ecológico” de cada uma, no
momento em que se estão desmantelando, notadamente no Extremo Oriente e na Oceania, as organizações que as nações industriais criaram para seu suprimento de matérias-primas ou
produtos denominados coloniais: oleaginosas, têxteis, ceras e
borracha etc.
Nota-se que esse fato é uma conseqüência do movimento
tão bem classificado de “corrida para os trópicos” e que hoje se
repete no continente africano, onde nações européias, e também
os Estados Unidos, diretamente ou através de organizações paraestatais ou instituições privadas fortemente amparadas, procuram criar novas fontes abastecedoras de matérias-primas para a
indústria e para a alimentação, dentre estas destacando-se o café.
Neste sentido, o nordeste brasileiro tem uma destinação –
pelas suas condições naturais e humanas – que precisa e deve ser
posta em plena evidência e que tem de ser uma das bases da
política orgânica para o levantamento da região em beneficio do
país e num alto sentido de cooperação. Alguns exemplos apenas
serão apresentados, pois o rol seria extenso, e eles nos permitirão avaliar mais concretamente o que poderá vir a ser o polígono, uma vez seja dada toda a ênfase à sua exploração orientada.
O algodão da fibra longa (Mocó e Seridó etc) aparece em
primeira linha.
De larga procura internacional, e com mercado nacional
ainda não convenientemente atendido, apresenta sob aspectos de
cash crop um dos mais sólidos apoios para o levantamento da
economia nordestina das regiões semi-áridas.
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As palavras que em 1936 escrevia um dos maiores conhecedores dos problemas do Nordeste (62) – “A resistência desta
espécie de Gossypium, que é realmente extraordinária e, pela
sua extrema importância, torna-se digna de estudo e grande
apreço” – foi confirmada pela última seca. As variedades anuais
e bienais do algodão herváceo foram praticamente dizimadas
pela crise climatérica que operou uma seleção, só deixando sobreviver o de fibra longa que, como bem diz Guimarães Duque,
“é uma das mais felizes adaptações de um cruzamento natural
com fixação acentuada de característica de resistência à seca e à
qualidade da fibra.”
Assim, no decidido amparo ao algodão de fibra longa está
uma das mais importantes medidas para vitalização das zonas
semi-áridas. Além de encontrar ali o seu “habitat”, o que lhe dá
extraordinária rusticidade e resistência aos fatores adversos, tem
uma longevidade que lhe permite torna-se cultura permanente,
servindo de base de crédito e, mais do que isso, tornando-se um
instrumento poderoso de fixação do homem ao ecúmeno.
O possuidor de um “roçado” de algodão mocó dificilmente
abandona a região, não só pelo patrimônio que ele representa,
como pelo fornecimento de recursos que lhe oferece, aumentando a possibilidade de atravessar a seca.
Não há, por isso, exagero em dizer que na “política de algodão de fibra longa” está uma das bases do combate às secas. e
não haverá receio para o escoamento, uma vez seja encaminhada
a solução para assegurar a produção de tipos de alta qualidade.
Esclarece uma fonte oficial: “Basta dizer que, nos Estados Unidos, apenas cerca de 4% de sua colossal produção algodoeira é
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de fibra superior a 28mm, e por isso mesmo a nação americana
não pode prescindir de importar quantidade substanciais de algodão egípcio e peruano, únicos produtores, como o Brasil, de
fibras longas (63).”
Além da excelência da fibra, o algodão representa uma
fonte indispensável de fornecimento de substâncias protéicas de
rações concentradas pela transformação do caroço de resíduos,
que é uma das fontes de alimentação da pecuária do Nordeste.
Ainda sob este aspecto, o algodão tem de ser encarado
como uma das bases da economia industrial.
Vale aqui reproduzir textualmente as palavras corajosas do
titular da pasta da Agricultura e constante da mesma exposição.
“Infelizmente, muito pouco ou quase nada tem feito o Poder
Público, senão para desenvolver, pelo menos para assegurar a
estabilidade de uma cultura que constitui um dos mais valiosos
patrimônios vegetais do país, quiçá mesmo no Universo”.
No combate aos efeitos das secas, em que o aspecto
agronômico foi sempre relegado ao plano secundário, não se
cogitou até agora seriamente da exposição de uma cultura tão
vivaz e característica. A atual organização do Ministério da
Agricultura não permite longos programas de assistência à lavoura algodoeira, por isso que teriam as mesmas de ser executadas por uma simples seção técnica.
Disso decorre – como esclarece o mesmo documento – a
hibridação com variedades de fibra curta, prejudicando seriamente a qualidade da fibra, e a sua produção diminui sensivelmente, a ponto de já estar o Brasil (1951) cuidando da importação da fibra longa do Peru e do Egito.
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Não cabe aqui, apontar alongadamente as providências para deter a destruição de tão valioso patrimônio. Por isso apenas
se menciona, em rápida síntese, a necessidade de desenvolver os
pontos de seleção e fornecimento de sementes selecionadas, com
boas características agrícolas e industriais; delimitar cuidadosamente as zonas de produção, com variedades indicadas pelos
órgãos oficiais, devendo ser eliminadas gradativamente as que
não reúnam as qualidades econômicas recomendadas; freqüência nos fornecimentos aos agricultores que adotarem as medidas
oficiais, e um eficiente aparelhamento de combate às pragas.
Outra medida será a da rigorosa classificação, visando a
estimular o cultivo da alta qualidade.
Um dos objetivos seria, ainda, promover o aumento da
produção de fibra longa especial, de 36 a 40mm – procurando
atingir, dentro do menor tempo possível, um volume de
3.000.000kg de pluma, indispensáveis ao abastecimento das
indústrias nacionais especializadas em artigos extrafinos (64).
A carnaubeira é outro exemplo a mencionar. Ela se situa
entre as riquezas que mais concorrerão para o desenvolvimento
do ecúmeno, sobretudo quando a indústria nacional se tornar
consumidora da cera dessa providencial palmeira, cujo campo
de aplicação está cada vez mais alargado, e constitui para o nordeste semi-árido um monopólio natural.
Na verdade, as tentativas do plantio em certas regiões, notadamente no Ceilão, têm fracassado, não chegando a produzir
cera comerciável.
Os mesmo ocorre, em certos países do continente (norte da
Argentina, Paraguai e norte da Bolívia) onde não se produz cera
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em quantidades suficientes para exploração econômica, de vez
que as condições mesológicas não lhes são bastante favoráveis.
Apesar dos sucedâneos, cujo êxito é devido sobretudo à
escassez e à má organização da produção natural, baseada ainda
em processo rotineiro, a carnaúba tem um grande valor econômico e, constitui, depois do algodão, a mais valiosa das espécies
vegetais xerófilas nativas do Brasil.
Calcula-se em cem milhões os carnaubais existentes em oito dos estados do Polígono, tendo a produção atingindo em
1951, 11.311.921kg, representando um valor de Cr$ 338.103,38.
Em 1946, o valor da produção foi de Cr$ 487.311.588.
Começa a ser feito o seu plantio, havendo culturas de muitos milhões de palmeiras nas proximidades de Fortaleza e os
resultados que vão sendo obtidos constituem um exemplo e um
estimulo.
Mas as carnaubeiras não tem de ser encaradas, apenas,
como fonte de matéria-prima sui-generis. Para a economia da
região, é bem a “árvore da vida” como a chamou Humboldt,
pela sua multiplicidade de aplicações. A sua excelente madeira é
utilizável para construções civis e navais, as suas folhas têm um
sem-número de aplicações, como a cobertura das casas, matérias-prima de indústria artesanal dos mais variados artefatos,
estando intimamente ligada à vida da população. Por isso, tem
de ser encarada não apenas pela cera que produz – e que eventualmente poderia ser substituída por sintéticos – mas, pela sua
intima integração com a sociologia de toda uma vasta região do
país. É neste sentido, portanto, que, numa região em que a flo441
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resta vai desaparecendo, a carnaubeira tem de ser considerada
dentro de um programa de desenvolvimento da região.
Na exemplificação do que pode ser alcançado com o aproveitamento das riquezas vegetais naturais das regiões semiáridas, assume particular destaque a oiticica, mencionada pela
primeira vez, em 1861, por Freire Alemão como planta oleaginosa, que chamou a atenção para este esplêndido vegetal. Foi
ele, durante séculos, um dos tropeços para a exploração agrícola,
pois a sua ocorrência em grandes maciços nas terras mais apropriadas para a lavoura, constitui para esta um dos obstáculos.
Calcula-se que, anteriormente à valorização e utilização do
fruto, pela indústria de óleo, o machado do agricultor deitou
abaixo na abertura das “roçadas” mais de um milhão de pés.
Segundo as mesmas fontes, existem no Ceará cerca de um milhão de pés. É um exemplo a mais sobre a urgente necessidade
de um exame das possibilidades das riquezas vegetais, a tempo
de deter o desaparecimento de muitas delas (65).
Os esforços, que desde 1878 foram realizados para aproveitamento industrial da semente de oiticica como matéria-prima
oleaginosa, defrontaram-se com dificuldades tremendas. A coagulação e o endurecimento, e a impossibilidade de desodorização, determinaram o fracasso de várias empresas pioneiras.
Só há cerca de vinte anos, o aproveitamento industrial da
oiticica se tornou problema resolvido.
Uma planta, considerada mesmo “praga” das terras férteis,
transformou-se em considerável fonte de riqueza e está fornecendo boa matéria-prima para a indústria na região. No Ceará
existem sete empresas que mantêm em produção onze fábricas;
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na Paraíba, duas, e no Rio Grande do Norte quatro. O Piauí,
onde parece estar, entretanto, a maior reserva de oiticica, com
grandes concentrações inexploradas, só tem uma fábrica. O óleo
de oiticica apresenta condições excepcionais para substituir o
óleo de tungue e para outras finalidades, dentre as quais merece
especial menção a indústria de vernizes. A sua industrialização
está numa estreita dependência da alternância das safras, pois
em regra, a uma safra boa segue-se outra quase nula.
Este problema de irregularidade da frutificação, que prejudica o suprimento constante do mercado, é o mais sério handicap na exploração da oiticica, e está merecendo a melhor atenção de técnicos do Instituto José Augusto Trindade. Parece que a
solução será conseguida por meio de enxertia, realizada com
sucesso naquele Instituto. Removido este obstáculo, a oiticica é
uma riqueza que poderá tornar-se um dos esteios da economia
regional.
O estimulo ao plantio da oiticica e o amparo ao seu cultivo
sob diversos aspectos devem ser aconselhados com a maior insistência. É uma cultura permanente, de duração quase centenária, e cujo fruto tende a valorizar-se cada dia mais. À oiticica
está reservado, sem dúvida, papel de alta significação na agricultura do Nordeste.
Vale mencionar, não tanto pelo seu atual valor de produção, mas pelo exemplo de como pode constituir uma riqueza
notória, um produto que passou séculos sem aproveitamento, o
caso do óleo e castanha do caju.
O cajueiro (66), vegetal indígena das regiões litorâneas da
zona tropical e subtropical do Brasil, insignificante expressão
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econômica apresentava. Levado para as Índias pelos portugueses, desenvolveu-se excelentemente, tornando-se matéria-prima
de importante indústria. O óleo da castanha do caju é sedativo,
com elevado teor fenólico absolutamente isolante, sendo que o
seu uso na fabricação de vernizes para isolamento de correntes
acima de 440 volts é, ao que parece, obrigatório nos Estados
Unidos.
Com a dificuldade do suprimento asiático, que quase desapareceu durante a II Grande Guerra, foi dada grande ênfase à
produção brasileira de óleo de caju, estimulada pela demanda
norte-americana.
A indústria desse produto é no Ceará realizada com o
aproveitamento da castanha para fins alimentares e começa a se
tornar objeto de atividade própria. Nesse estado constitui centro
de modelar indústria, com centenas de operários, o que está valorizando milhões de cajueiros dispersos pelo litoral do Nordeste, com significação econômica até agora inexistente.
Outra riqueza, que durante séculos passou quase despercebida e apenas aproveitada para utilidade restrita nas zonas sertanejas, é o caroá. Esta bromeliácea, planta fibrosa nativa da caatinga, dispersa-se por vasta área que abrange grande parte do
Nordeste. A dificuldade na preparação da fibra, que pelos processos primitivos (maceração) exige grandes volumes d’água,
condição raras vezes realizável na zona de sua ocorrência, dificultava sobremodo o aproveitamento. Foi afinal vencido este
óbice pela pertinácia de indústriais nordestinos e começou a ser
tentado o seu aproveitamento para diversos fins, notadamente a
tecelagem e cordoaria. Vale mencionar um aspecto de sua ex444
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ploração, tão bem-descrito por um esclarecido conhecedor do
Nordeste (67).
“A influência do caroá na economia do sertão estriba-se,
principalmente, em ter-se constituído em fixador da produção
durante a época da seca. Após a safra, quando nada mais havia a
fazer, o feijão e milho colhido e vendido, o gado sem leite para
tirar, o sertanejo pobre em geral emigrava para fora da mata,
onde se empregava na indústria açucareira, justamente na época
da colheita. Entretanto, com o caroá surgiu a possibilidade de
abrigar os sem-trabalho na própria terra, tendo assim facilitado o
esforço de deixar o emprego às primeiras chuvas e correr ao
roçado.”
Reduziu por isso o êxodo rural de milhares de nordestinos
que “desciam” em busca de trabalho.
A extração do caroá e seu aproveitamento em pequenas
instalações para sua semi-industrialização constitui-se, assim,
um fator a mais de combate ao desemprego. Cabe indicar o papel do caroá na industrialização do polígono propiciando através
de uma matéria-prima de produção local e possibilidade de criar,
dispersas no ecúmeno, certas indústrias que vêm dar ajuda importante à estabilização do mercado de trabalho e incrementar a
renda da população do polígono.
Toda uma série de problemas relativos ao caroá está exigindo atenção acurada. Tais são as possibilidades dessa fibra,
sob vários aspectos de ordem econômica e social, que se impõe
um exame para adequada solução de tais problemas.
Entre as plantas alimentares de grandes possibilidades vale
mencionar o umbu. O umbuzeiro (Spondia tuberosa), como o
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faveleiro, o caroá, a palma forrageira, é planta característica das
caatingas elevadas, com raízes pouco profundas, e extensas lateralmente, cresce em regiões onde árvores de seu porte não poderiam sobreviver. Ela representa uma maravilha de acomodação e
os seus frutos são de larga utilização, quer para consumo direto,
quer como matéria-prima para doce (umbuzada). A considerável
produção de fruto por árvore (30kg), que coincide com o período da estiagem, e a sua aceitação pela população, fazem pensar
no aperfeiçoamento desse vegetal, por meio de seleção e de enxertia, aumentando o tamanho do fruto, reduzindo o volume do
caroço e a espessura da casca, de modo a torná-lo um concorrente da ameixa, quer para consumo direto, quer em forma de “passa”.
Temos mencionado até agora matéria-prima vegetal tipicamente brasileira. Cabe agora mencionar fontes de riquezas
alienígenas.
A economia agrícola brasileira tem, aliás, exemplo desta
retribuição no café, no açúcar e no arroz, apenas para citar alguns dos seus mais importantes itens.
Ao lado das espécies nativas outras deverão ser introduzidas, como ocorreu com o agave (68). Sua importância como
fonte de riqueza no Brasil data de menos de quinze anos, havendo adquirido neste período uma enorme expansão no Nordeste,
onde a sua cultura chegou a alterar profundamente a economia
de certas zonas, notadamente no Estado da Paraíba.
São expressivas as cifras relativas à exportação do agave.
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Ano
1946. . . . . . . . . . . . .
1951. . . . . . . . . . . . .

Quantidade
exportada
2.750.411
57.389.000

Valor em
Cr$
19.289.936
432.407.000

Em apenas cinco anos a produção de cerca de 3.000t ascendeu a mais de 57.000, sendo que em 1952 a produção foi
estimada em 75.000t. É um exemplo notável da capacidade realizadora do agricultor nordestino, sobretudo por se tratar de cultura nova, com enormes dificuldades de fornecimento, de obtenção de sementes etc.
A “corrida” para o sisal foi violenta. Municípios, tradicionalmente produtores de açúcar de rapadura, de farinha de mandioca, substituíram essas culturas tradicionais pela fibra mexicana, tornando-se importadores de alimentos que antes exportavam.
Quando sobreveio a queda dos preços em 1952, encontravam-se em condições precárias. É um exemplo a ser mencionado do risco da substituição inconsiderada da lavoura de subsistência, de tão vital importância nas regiões semi-áridas, por cultura industrial de alto rendimento.
Se não é possível coibir o erro, num regime de livre empresa, pelo menos vale o exemplo, para impedir a sua repetição
nas bacias irrigáveis, onde a terra adquiriu valor excepcional,
pela dispendiosa intervenção do governo federal.
Esta referência, à margem do problema do sisal, que é hoje
uma riqueza integrada na economia industrial, não significa a
sua condenação, mas vale como uma advertência.
447

www.colecaomossoroense.org.br
A exploração do sisal, de introdução relativamente recente
no país, é um exemplo do que deve ser a orientação dos poderes
públicos, aliada à iniciativa privada, em criar novas fontes de
riquezas adaptadas às condições peculiares da região, não deixando de adotar medidas para manter aí uma economia organizada.
A estes exemplos de espécie vegetais, naturais ou não, algumas recentíssimas, outras de mais remota exploração, vamos
acrescentar outro das mais largas possibilidades futuras, mais
ainda economicamente inexpressivo.
Trata-se do faveleiro (69). Vegetando bem na terra escaldante do sertão, tem uma enorme área de expansão (Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia).
Destaca-se, no meio da flora xerófila, pela sua extraordinária resistência à secura, para a qual se adaptou pela queda das
folhas, e armazenamento das reservas no caule e as raízes, que
são tuberculadas.
Sua frutificação oferece sementes cuja análise revelou
(70), quando ao óleo:
Óleo extraído das amêndoas c/solvente. . . . . .
Índice de saponificação. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Índice de acidez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quanto às tortas:
Proteínas (na farinha limpa e seca). . . . . . . . . .
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Tudo indica que se trata de um óleo de altas qualidades para fins alimentícios.
A torta, proveniente de expressão da semente, apresenta altas qualidades alimentares e de paladar.
Está, sem dúvida, reservado à favela, ou faveleiro um
grande papel na economia das regiões semi-áridas, como riqueza
oleaginosa.
De vida prolongada, podendo tornar-se cultura permanente, o que sob o ponto de vista econômico e defesa do solo é de
alta significação, cresce em terras altas, pobres, secas, e pouco
favoráveis a outras lavouras, ao contrário da oiticica que exige
terras melhores.
A sua industrialização não apresenta dificuldade e poderá
ser realizada nas áreas de colheita dos frutos, permitindo a criação de indústrias locais, que além de melhorar as condições econômicas da região, assegurarão à pecuária local ração concentrada, o que é também de alta importância. Tudo aconselha um
exame atento dessa riqueza, que poderá acompanhar a oiticica, o
caroá, o cajueiro, todos sem maior expressão econômica há cerca de vinte anos, mas que se poderão tornar valiosos para o levantamento da região.
Não pretendemos, neste passo do nosso trabalho, fazer um
arrolamento das “lavouras secas” do polígono, isto é, daquelas
sobre as quais os fenômenos das secas pouco interferem. Procuramos, apenas, através de limitada exemplificação, por em evidência a possibilidade do aproveitamento de enormes tratos do
polígono, de milhares de quilômetros quadrados, por plantas
industriais, algumas já exploradas, outras de mais recente utili449
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zação, e outras ainda em estudo pelos técnicos, e cujo aproveitamento terá de constituir a base do levantamento econômico do
ecúmeno, e sobre as quais pouco interfere o fenômeno das secas.
O inventário dessas riquezas, que não está completo – pois o que
existe é ainda falho e incompleto, desde a sistemática até as possibilidades de utilização – é uma das tarefas urgentes para os
órgãos que trabalham especialmente na realização da política
orgânica de combate às secas.
Em anexo transcrevemos um levantamento pelo qual, apesar de sua deficiência, podemos apurar o número avultado de
fontes de matérias-primas, fibras, oleaginosas, ceras e plantas
alimentícias, para o homem e os animais, que indicam o que será
o polígono quando elas forem devidamente aproveitadas e exploradas.
Essa tarefa será das mais importantes para melhoramento
econômico do nordeste, onde, diante de sua multiplicidade e
variedade, a cada tipo geográfico corresponde uma destinação
econômica de alta significação. Mas, como no campo das condições geológicas, mineralógicas e climatéricas, ela só poderá ser
efetuada com eficácia uma vez se lhe destinem recursos anuais
avultados e suscetíveis de adequada movimentação em elementos financeiros e material humano.

Regiões complementares
Os deslocamentos da população nordestina para outras regiões do país constitui fenômeno permanente, e tem sido consta450
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tada a predominância do caráter intra-rural dessas emigrações.
Pois, se de um lado existem razões de ordem estrutural que explicam, em diversos países, o movimento demográfico das áreas
de economia especialmente agrícola para os centros de atividades industriais, de outro se justificam os movimentos migratórios pela procura de terras melhores, remuneração mais alta aos
trabalhos rurais e emprego mais estável que garanta a subsistência da família. O fenômeno não é peculiar aos períodos de secas,
nos quais apenas se apresenta com maior intensidade, que chega,
por vezes, a assumir o aspecto dramático dos deslocamentos em
massa (71). Importa disciplinar esse movimento, criando condições favoráveis de permanência no próprio ecúmeno, para que
as migrações se limitem a exercer a função normal de reduzir,
quando oportuno, a densidade demográfica em algumas regiões
excessivamente povoadas em relação à sua capacidade atual de
alimentá-las.
As soluções se distinguem, desde logo, com a classificação
das regiões semi-áridas em setor nordeste e setor leste do polígono. Quanto a este último, o processo será reter a população no
próprio setor, encaminhando os emigrantes para regiões mais
favoráveis beneficiadas pela irrigação dos vales da região sanfranciscana, dentro do programa da Comissão do Vale do São
Francisco. O Rio São Francisco deve ser, com o desenvolvimento dos trabalhos de sua valorização econômica, integrado no
grande papel de “condensador humano”, e não se pode pensar
em outra melhor destinação que não a do próprio ecúmeno, para
os que, até agora, têm sido impelidos a emigrar de suas margens
e de seu vale. Apresentando imenso vazio demográfico, e pos451
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suindo zonas irrigáveis das maiores do mundo, a sua situação é
justamente oposta à do nordeste oriental, onde as terras irrigáveis são relativamente reduzidas e, em muitos pontos onde as
condições são favoráveis, atingiram grau elevado de concentração humana.
Do mesmo modo, os vales úmidos da Paraíba e do Rio
Grande do Norte, pelas suas terras apropriadas à lavoura, representam outras zonas apropriadas à ocupação dos excedentes de
população, embora de mais limitadas possibilidades do que a do
São Francisco, em vista de sua menor extensão, salvo em certos
pontos, onde das obras de drenagem de lagoas e vargens humosas podem resultar glebas ponderáveis a serem colonizadas.
Outras soluções, porém, terão de ser enfrentadas para o
melhor encaminhamento das massas excedentes nos tempos de
crise climática, e o Conselho Nacional de Economia já teve ocasião de por em foco esse tipo de migração dirigida, quando estudou o problema do aproveitamento do babaçu.
Para as correntes do nordeste oriental, ter-se-ia de planejar
a sua orientação para a Amazônia, para o Maranhão e também
para o norte de Goiás. Em todas essas regiões, existem imensos
vazios demográficos a preencher e toda uma grande obra de
unidade nacional a realizar, impulsionando regiões subdesenvolvidas e criando zonas de economia organizada, que se articulariam de vários modos com os centros de dispersão migratória,
num estreito intercâmbio social e econômico (72).
No Maranhão, os vales dos rios permanentes: Mearim,
Grajaú, Itapicuru e de seus formadores, representam regiões de
eleição para uma tarefa dessa ordem. Trata-se de vasta região,
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plana, de terras de real fertilidade, dotadas de redes de escoamento fluvial, rodoviário e também ferroviário, onde o governo
do estado possui uma das maiores glebas de terras devolutas do
país, cerca de 50.000km². Grandes extensões são revestidas de
babaçuais nativos, onde o imigrante, apenas chegado, encontra
trabalho na coleta da oleaginosa, e, em prazo curto, pode organizar um patrimônio permanente, efetuando a disciplinação das
palmeiras nativas existentes na sua gleba. Os pontos mais afastados da costa estão relativamente próximos do nordeste semiárido, ao qual estão ligados pela combinação de estradas de rodagem e vias férreas, e onde as condições de clima e o modo de
vida são quase os mesmos o que é bem traduzido no conceito
popular de que o “Maranhão é um Ceará chovido”.
Um dos mais ricos patrimônios do país, com caráter quase
de monopólio, está representado pelo complexo vegetal do nordeste ocidental, onde ocorrem em proporções avultadas as olbígnias, que formam, sem dúvida, a maior massa de plantas oleaginosas nativas do cinturão dos trópicos.
A disciplinação das palmeiras, pelo desbaste das plantas
em excesso, demanda a fixação de mão-de-obra, em grau elevado, numa empresa de reduzido custo e elevada rentabilidade. O
problema já foi posto em termos de realização pelo Conselho
Nacional de Economia e está dependendo de estudos da Câmara
dos Deputados. E vem a propósito indicar que o órgão executor
do aproveitamento do babaçu deverá ser articulado com aquele a
quem competir a direção da política orgânica de combate às
secas.
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A Amazônia seria outra região complementar a ser incluída no planejamento, evitando-se com a maior cautela o aventureirismo e a dispersão, dentro do programa que a Superintendência da Valorização da Amazônia irá realizar.
Ela representa uma região critica do nosso território, pois
que, com a sua imensa área, ao mesmo passo que constitui um
grande vazio demográfico, possui riquezas naturais de toda a
ordem, de que povos altamente industrializados carecem cada
vez mais: madeiras para construção e, segundo as mais recentes
aquisições da técnica, matéria-prima para pasta mecânica – de
que o mundo moderno se faz crescentemente ávido – oleaginosas, fibras, borrachas. Entre essas, pode com justa razão ser contada a riqueza petrolífera, aliás já explorada nas fronteiras do
Acre, e a uma hora de vôo da cidade de Cruzeiro do Sul.
Motivo de ordem política, além dos de natureza econômica, tornam de alta relevância a necessidade da ocupação econômica da região, através de uma população nela radicada, vivendo em padrão mais alto, que concretize a posse real de área tão
vasta e com tal soma de riqueza. A base dessa ocupação nacional, o instrumento efetivo e único realmente capaz, é a focalização de núcleos de homens tecnicamente aparelhados. E esses
homens nós os encontraremos nos habitantes do nordeste oriental.
O sistema nordestino-hiléa tem, pois, de ser considerado
como um dos fatores essenciais da unidade nacional.
Outra região complementar é a do norte goiano.

454

www.colecaomossoroense.org.br
As regiões complementares de população e produção, que
acabamos de apontar sumariamente, representam papel dos mais
valiosos para a defesa contra os efeitos das secas.
Encaminhando, fixando, dando condições para que se tornem economicamente produtivas a essas populações excedentárias, que até então vêm emigrando desarvoradas, num aventureirismo sem disciplina, o Poder Público realizaria uma das obras
mais eficazes para impedir que se agrave o desequilíbrio entre o
norte e o sul do país.
Constitui, pois, essa medida, não apenas uma solução para
o escoamento de excedentes demográficos, mas uma valiosa
contribuição para a unidade nacional. Dever ser considerado –
social e economicamente ultrapassado – o tipo de amparo, pelo
estado das migrações internas, em que se dava ao “retirante” a
passagem ou o transporte. Visando, apenas, a evitar a atoarda
dos desempregados, que acusavam em suas súplicas e protestos
os representantes dos poderes públicos, o processo importava na
expoliação dos valores humanos.
Só a assistência do estado, em todas as fases do processo
da emigração, principalmente com a localização das correntes
em núcleos adensados e amparados, poderá evitar a dispersão
demográfica, que é um dos maiores impecilhos ao fortalecimento econômico das populações rurais do país.
Assim também seria contido o movimento migratório no
sentido das cidades e zonas mais desenvolvidas, produzindo o
que se tem qualificado de macrocefalia populacional, para caracterizar, conforme observa Preston James, a tendência das populações a se moverem das áreas de menores para as de maiores
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oportunidades econômicas. “A população em áreas de maior
concentração humana, conclui esse autor, está se tornando ainda
mais concentrada, enquanto as áreas de menor densidade estão
se tornando menos habitadas” (73).

Intensificação de pesquisas
Pelo depoimento de quase todos os que opinaram no Conselho e foram ouvidos alhures, o Nordeste continua a ser a “terra
ignota”, de que falou o autor de Paraíba e seus problemas. Os
estudos sobre a flora, a climatologia, a geologia, realizados no
Império, representam apenas uma primeira tomada de contato
com a região. Depois, na República, o que realizou a antiga Inspetoria (IFOCS), dentro de uma orientação altamente inteligente, não foi continuado. Desse período resultou uma messe de
obras de valor sobre a botânica, a agricultura, a ecologia, a geologia sob seus vários aspectos, que constitui, ainda hoje, um
valioso acervo de informações.
Mas, de modo geral, já não satisfazem, ou porque mais
modernos conhecimentos os tenham até certo ponto superado,
ou porque ficaram, por demais, nas generalidades.
Este último aspecto é sobretudo resultante da precariedade
das comunicações de que dispunham os seus autores na região.
Todo esse trabalho de fundamental importância para o
Nordeste, precisa ser revisto, atualizado e completado. Não se
trata, apenas, de interesse puramente cientifico, mas de natureza
pragmática, objetiva.
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Assim é o caso do abastecimento de água subterrânea,
elemento fundamental no Nordeste, não só para a irrigação propriamente dita, como para atender às necessidades locais de numerosos núcleos de população – cidades, vilas e povoados.
Em qualquer parte do mundo, onde se pesquisa a existência de água subterrânea, o problema subordina-se inteiramente a
estudos geológicos. Vale mencionar a opinião de uma autoridade (74).
A estrutura e a natureza das camadas de rochas, a sua porosidade e impermeabilidade, além de outros fatores, determinam sempre a localização dos poços.
Planejar centenas de milhares de perfurações numa região
árida, sem o conhecimento preliminar da geologia, sem uma
pormenorizada carta geológica, é trabalho às cegas, com esperança apenas de achados ocasionais. E a carta geológica do nordeste está por se fazer. Desde 1925 não possui o DNOCS um
único geólogo.
Somos o único país do mundo onde se tenta combater o
problema das regiões áridas, sem o concurso dos geólogos, que
são os conhecedores da crista terrestre e dos seus recursos
econômicos, dentre os quais se destaca a água subterrânea. É
imperativo abandonar a rotina de processos empíricos e resolver
nossos problemas com programas concretos, com ponderações
fundamentadas numa técnica de rigor cientifico, posta em execução em todos os países que enfrentam casos similares.
Tão importante quanto a geologia, para o problema das regiões semi-áridas, é o estudo da climatologia. A deficiência de
estudos nesse campo é lamentável. Não existe qualquer carta
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climática do Nordeste. As últimas “normais” meteorológicas
publicadas são de 33 anos atrás, e a rede meteorológica é deficiente e mal distribuída. Enquanto Alagoas possui onze estações e
o Distrito Federal doze, o imenso território do Piauí, com
250.000km², só possui uma.
Dessa deficiência resulta não ser feita previsão de tempo
para a Região Nordeste.
Entretanto, é urgente dotar o Nordeste de um serviço completo de meteorologia, com o número indispensável de estações,
com aparelhagem moderna e com serviço perfeito de coleta e
transmissão das observações realizadas. Só assim poderá ser
possível, não apenas a previsão do tempo para prazo curto, como se pratica na região meridional, como para preparar os elementos da previsão a longo prazo (seis a nove meses), que trará
para o problema uma ajuda de inestimável valia. E essa realização é possível, como ficou evidenciado na última guerra, com o
serviço de previsão do tempo do Estado-Maior alemão, possibilitando prever a realização de operações militares de grande envergadura em períodos de estiagem antecipadamente fixados.
É, segundo os técnicos e especialistas, a previsão a longo
prazo nas regiões temperadas é de mais difícil determinação que
nas regiões tropicais.
O mesmo ocorre, quanto à geografia, de que dá idéia o depoimento do prof. Jorge Zarur, já mencionado noutro ponto desta exposição.
“O Nordeste, em geral, a não ser sob alguns aspectos, é
quase um grande desconhecido, isto é, muito estudado, mas, na
verdade, pouco conhecido. As observações se apresentam em
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escala muito pequena de forma que muitos detalhes desaparecem. Os estudos clássicos de Grander e Delgado de Carvalho
representam, não há dúvida, grande subsidio, mas sendo de ordem geral, não permitem organizar nenhuma espécie de planos
atuais, segundo os quais se possa promover o desenvolvimento
da região”.
Mas o campo de pesquisa não se limita à geologia, ao clima e à geografia.
Toda uma grande área de estudo tem de ser explorada, relativa à flora das regiões semi-áridas. E o problema é da mais
decisiva importância, pois se trata de dar valor econômico à espécie existentes na região, nativas, perfeitamente adaptadas, e
que poderão tornar-se fonte de riqueza econômica.
Numerosas espécies são conhecidas apenas na botânica
sistemática e outras, já exploradas rotineiramente, poderão integrar-se na economia nacional,mediante trabalhos adequados.
Todo o esforço nesse sentido deve ser feito, e da sua boa
orientação depende o aproveitamento econômico das imensas
caatingas onde, a acumulação d’água é precária e onde existem
condições naturais magníficas para uma agricultura de espécies
ecologicamente adaptadas.
Mas, sem a criação de um serviço de pesquisa, especialmente destinado a esse fim, nada se fará. O que já foi realizado
no Instituto José Augusto Trindade, em relação a várias espécies
– entre elas a oiticica – mostra o que se poderá obter, uma vez se
dêem recursos suficientes, em técnicos e verbas, para a sua realização.
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Já mencionamos em outro capitulo o que ocorreu com a oiticica, que até alguns anos passados constituía apenas um obstáculo à agricultura e que hoje se está tornando uma fonte de riqueza, base de importante indústria: o que ocorreu com o cajueiro e o que poderá representar o faveleiro, como fonte oleaginosa. E o mesmo com o umbuzeiro etc.
Todo um grande e valioso patrimônio vegetal está para ser
estudado no Nordeste, para fibras, óleos, forragens etc.
Cabe aqui uma referência aos meios a serem utilizados para pôr em execução o estudo técnico-científico do polígono das
secas. Salta à evidência que este trabalho se situa em dois planos: alguns deles têm caráter forçosamente transitório; e outros,
pela sua demorada execução, exigem órgãos permanentes.
O levantamento cartográfico de uma região e o estudo da
geofísica ou geologia estão incluídos na primeira categoria. Outros, sobretudo relativos ao campo da ecologia vegetal e da genética – aperfeiçoamento de espécies silvestres, por exemplo –
exigem um trabalho prolongado por longos anos.
Os do primeiro tipo poderão ser realizados por tarefa, contratos ou empreitadas, com organização nacionais ou estrangeiras, institutos, associações etc., ou com técnicos ou equipes de
técnicos. Resultados excelentes, por exemplo, são os dos convênios celebrados com o IBGE para estudo do Vale do Rio Doce,
Vale do São Francisco, Baixada Fluminense etc. Outro exemplo,
que merece ser citado, pela demonstração de mentalidade avançada dos seus governantes, são os trabalhos de levantamento do
solo, entregues pelo governo do Rio Grande do Norte, Paraíba, e
460
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Ceará, a uma instituição especializada, alguns deles já terminados e outros chegando a seu termo.
Uma vez concluídos esses estudos, não mais continuariam
a pesar sobre os serviços dispêndios com os quadros permanentes de pessoal especializado. E seria, até, um meio de acelerar
esses trabalhos de pesquisa, a limitação dos prazos dos contratos, evitando-se a tendência de tornar permanentes as comissões
provisórias, do que temos tantos exemplos na vida administrativa do país.
Quanto aos outros tipos de pesquisas, embora em regra
fosse mais conveniente confiá-las a órgãos especiais de caráter
permanente, entretanto, para certo número delas se poderia recorrer também à ajuda de instituições privadas, nacionais ou
estrangeiras, notadamente para certos estudos altamente especializados de caráter industrial (pesquisas sobre óleos, fibras etc).
Para empreendimentos de tal vulto – estudos científicos,
básicos e de aplicação – ter-se-á de facilitar, para determinadas
tarefas especificas, mediante recursos especiais destacados das
verbas das obras contra as secas, atuação dos vários órgãos da
esfera federal e estadual, como o Conselho Nacional de Geografia, o Serviço de Meteorologia, o Departamento Nacional de
Produção Mineral, com seus diversos setores, o Departamento
Nacional de Obras e Saneamento, o Departamento Nacional de
Pesquisas Agronômicas (Instituto do Leste, Nordeste e Norte),
além de outros grandes departamentos e institutos estaduais, que
a prática for indicando.
Nesta relação devem ser incluídas as universidades e instituições cientificas, que poderão, para determinados tipos de pes461

www.colecaomossoroense.org.br
quisa, notadamente no campo social, da geografia humana, sociologia, psicologia social etc., dar uma contribuição valiosa, uma
vez que lhe conceda ajuda financeira para tais tarefas.
Por fim, deve ser obtida também a assistência técnica de
organismos internacionais, para assuntos de solo, climatologia e
outros.

Os programas de investimento
Nos capítulos anteriores foi dito que a seca deve ser definida economicamente como um fenômeno equiparável ao de
depressão, com sua característica de paralisação e conseqüente
desemprego. Por outro lado, mostra a experiência que, à proporção que a economia nordestina vai criando maior resistência,
reduz-se à intensidade do impacto que trazem as crises climáticas.
A política de investimento, nessa região, compreende,
pois, os empreendimentos de emergência pela seca, e os empreendimentos de alcance econômico duradouro, que consistem em
eliminar os próprios efeitos climáticos sobre a produção.
Em sua maior parte, os investimentos realizados no Nordeste têm sido de caráter de emergência. A assistência financeira
da União – não obstante ser de vulto – vem sendo mais no sentido de remediar as conseqüências das secas do que propriamente
o de evitar os seus efeitos. Em 1953, por exemplo, os gastos da
União no Nordeste foram da ordem de quatro bilhões de cruzei462
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ros, sendo a maior parte, uns 70% destinados a despesas correntes. Somente 30% foram aplicados em investimentos.
A construção de estradas de rodagem – que constitui elevada proporção dos investimentos da União no Nordeste – oferece a vantagem de proporcionar emprego durante a estiagem, e
contribui para desenvolver as comunicações. Nas fases, porém,
das secas uma estrada já construída integra-se no mesmo quadro
econômico dos demais fatores de produção, isto é, torna-se temporariamente improdutiva.
Nos anos em que as precipitações são regulares, as estradas de rodagem contribuem para aumentar o fluxo da produção
regional. Tão pronto, porém, se apresenta um período de secas, a
produção cai verticalmente e as estradas de rodagem, deixam de
desempenhar seu papel econômico na produção. Facilitam, sem
dúvida, o acesso aos lugares atingidos pelas secas e permitem
que o êxodo se realize em condições mais satisfatórias. Nesse
caráter, a estrada de rodagem participa do programa de emergência; não representa seu papel essencial que é o de propulsor
da economia da região. Mas, a estrada deixa de ser mera construção para transformar em autêntico investimento quando, depois das chuvas, a produção pode valorizar-se por meio de um
escoamento que não lhe era acessível anteriormente.
Em vez de insistirmos nos empreendimentos de emergência, que contrabalançam as conseqüências das secas, devemos
voltar nossa atenção para os investimentos que são capazes de
eliminar os efeitos das mesmas.
O investimento é aqui considerado em seu sentido amplo.
É assim compreendido porque não se limita a empreendimentos
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em que é mensurável a relação entre o capital aplicado e a perspectiva do produto: abrange, também, a aplicação de recursos
em setores nos quais a rentabilidade é mais disseminada e de
efeitos a longo termo, como sejam: o ensino técnico de produção
agropecuária peculiar à região, o saneamento dos vales úmidos,
e outros. Obviamente, a longo termo, a complementaridade desses dois grupos de empreendimentos oferecerá elevada produtividade marginal aos capitais que forem aplicados na região.
Os diversos capítulos deste Relatório indicam detalhadamente os pontos em que a aplicação de recursos é necessária
para melhorar a estrutura econômica das regiões afetadas.
Assim, os parágrafos 3.º, 4.º e 5.º do Capitulo 13 dão uma
indicação do trabalho de orientação da lavoura nas zonas irrigáveis. Nos primeiros capítulos são indicadas as produções adequadas às caatingas e ao sertão. As verbas necessárias ao custeio
dessas despesas representariam parcela apreciável da soma a ser
anualmente investida no Nordeste.
Mas, a maior parcela dos investimentos cabe, sem dúvida,
à captação das águas, indicadas no capitulo 15 que abrange:
açudagem: grande, média e pequena; poços tubulares profundos
ou não, barragem submersas.
Outra parcela da soma de investimentos, em proporção
menor do que a anterior, igualmente importante, é a que se
prende ao saneamento e colonização de novos centros de produção agrícola.
Excluídas as estradas consubstanciadas no plano rodoviário ou as estradas que sejam integradas nos projetos de captação
de águas e irrigação ou na localização de novos centros de pro464
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dução agrícola, as rodovias, cuja construção se impuser como
meio de emprego, devem fazer parte de programas de emergência. Do mesmo programa participarão outras construções, não
relacionadas diretamente com o plano de realizações que visam
prevenir os efeitos das secas. Tais realizações, que se completam
de maneira muito acentuada, devem ser atacadas em conjunto,
desde logo e de modo ininterrupto, haja ou não regularidade de
chuvas.
Na primeira fase de fortalecimento estrutural da economia
da região, será conveniente destinar maior soma dos recursos,
deslocados de outras regiões de maior renda, nos investimentos
de imediata repercussão na capacidade produtiva. Numa segunda fase poderiam ser intensificados os demais investimentos,
que já encontrariam condições de maior fortalecimento e resistência na economia da região. É o que se verá a seguir:
* empreendimentos de emergência (projetados metodicamente para dar emprego nos períodos das secas): intensificação de obras de captação d’água, estradas do plano rodoviário, estradas subsidiarias, hospitais, construções residenciais e outras obras sociais, etc;
* empreendimentos de alcance duradouro (exigindo a concentração de recursos em períodos normais) – de efeito
mensurável (predominante na 1.ª fase): captação d’água e
irrigação, aproveitamento de terras irrigadas por meio de
lavouras metodizadas, conservação de produtos, aproveitamento das terras secas com o cultivo de plantas xerófilas,
desenvolvimento da pecuária e da piscicultura, aproveita465
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mento das regiões complementares, próximas às regiões
secas;
* de rentabilidade disseminada (intensificação na 2.ª fase):
assistência técnica e social organizada (crédito supervisionado, demonstração domiciliar), saneamento e colonização
das regiões aproveitadas, ensino geral, ensino técnico
apropriado, assistência médico-cirúrgica.
A classificação resultante deste quadro orientaria a fixação
de prioridade na aplicação de recursos, e permitiria a formação
de programas contínuos, destinados a corrigir os desequilíbrios
econômicos e sociais produzidos pelas secas.
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NOTAS
(1) Capitais: Fortaleza – 270.169 hab., Natal – 103.000 hab.,
João Pessoa – 119.326 hab. e Teresina – 90.723 hab. Municípios: Campina Grande (173.000), Caruaru (102.000), Garanhuns
(101.000), Feira de Sant’Ana (107.000), Porções (100.000) Vitória da Conquista (100.000), Jequié (100.000), apenas para
mencionar alguns dos mais populosos.
(2) “Inverno” é a denominação dada, no Nordeste, ao período
das chuvas.
(3) Apud O Ceará, de Raimundo Girão e Antonio Martins Filho,
2.ª edição, p. 342, Editora Fortaleza – 1945.
(4) Relatório Fiuza Pequeno, citado na História Econômica do
Ceará, Raimundo Girão – Editora Instituto do Ceará – 1947.
(5) O censo de 1872 apurou população de 721.686 hab. e o de
1890 de 805.000 hab. (IBGE).
(6) Raimundo Girão, obra citada.
(7) Para definir o horror da situação, transcrevemos a seguinte
noticia de O Publicador, de 24 de abril de 1877: “A 27 de março
próximo findo, a retirante Dionísia dos Anjos encontrou na cidade de Pombal, a menor Maria, de cinco anos de idade, levou-a
com o maior carinho para a sua casa, próxima ao cemitério; aí
chegando, decapitou a mesma menor, enterrou a cabeça e comeu
a carne do corpo de sua vitima. Presa, Dionísia confessou esse
horroroso crime. Está sendo processada pelas autoridades daquela cidade”. (Apud A Paraíba e seus Problemas, José Américo de Almeida, 1943 – p. 155).
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(8) Rodolfo Teófilo – A Seca de 1955, Imprensa Inglesa, Rio de
Janeiro, 1922.
(9) Relatório da Inspetoria de Obras Contra as Secas. Trabalho
realizado em 1931-1933, pelo engenheiro Luis Vieira.
(10) Relatório da Inspetoria de Obras Contra as Secas. Trabalho
realizado em 1931-1933, pelo engenheiro Luis Vieira.
(11) Segundo o testemunho do governador Raul Barbosa, do
Ceará, numa população de três milhões de habitantes, apenas
quinhentos mil foram atingidos pelos efeitos da seca.
(12) A missão do Conselho verificou, apenas um mês após o
inicio da chuva, nas hospedarias e hotéis situados nas margens
das rodovias do polígono, grande variedade de alimentação, de
produção local. Anotou de quatorze até vinte pratos servidos a
preços razoáveis, sendo os preços fixos para cada refeição. O
mesmo constatou no mercado de Fortaleza onde havia abundância de legumes e frutas, a preços bem-inferiores aos vigentes
nesta Capital.
(13) Saturnino de Brito, Jornal do Comércio – 21 de agosto de
1907.
(14) “Na execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada seca no Nordeste, a União dispenderá anualmente
com as obras e serviços de assistência econômica e social quantia nunca inferior a três por cento de sua renda tributária” (art.
198 da Constituição de 1946). “A defesa contra os efeitos da
seca nos estados do Norte, obedecerá a um plano sistemático e
será permanente, ficando a cargo da União que dispenderá, com
as obras e serviços de assistência, quantia que não será inferior a
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quatro por cento de sua receita tributária, sem aplicação especial” (artigo 177 de Constituição de 1934).
(15) Projetos n.ºs 3.092 de 1953 e 3.262 de 1953.
(16) Guimarães Duque. Solo e água no Polígono das Secas. (2.ª
ed.) Pub. n.º 140 – Série I-A, do DNOCS.
(17) Mencionamos no especialmente, a este propósito, os continuados estudos realizados pelo IBGE, dos quais nos temos freqüentemente servido.
(18) Lindalvo Bezerra dos Santos – Estudo Esquemático da Vegetação do Brasil – Boletim Geográfico – Anexo IX, n.º 104.
(19) Vasconcelos Sobrinho – As Regiões Naturais de Pernambuco, o Meio com a Civilização, (Livraria Freitas Bastos).
(20) Vasconcelos Sobrinho – op. cit.
(21) Vasconcelos Sobrinho – op. cit.
(22) Xerófilo – O ser vivo que vive bem nas regiões secas.
(23) J. Duque – op. cit. P. 31 – (2.ª ed.).
(24) Vasconcelos Sobrinho – op. cit. p. 47.
(25) Vasconcelos Sobrinho.
(26) O nome da região, de origem indígena, significa “a mata
rala, pouco fechada”.
(27) José Guimarães Duque – Solo e água no Polígono das Secas, p. 21. (Publicação n.º 149 do DNOCS).
(28) Xerófilas – plantas da região seca.
(29) Agrônomo Carlos Frias, Apud. Solo e água no Polígono
das Secas, de J. Guimarães Duque.
(30) A ecologia, pelos seus fatores preponderantes, o solo, o
clima, o relevo, está indicando o caminho a seguir no aproveitamento dos recursos econômicos desse setor. O seguinte exem469
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plo o poderá pôr em evidencia. O homem, para enfrentar a temperatura do solo, a sua aspereza, e os espinhos da vegetação rasteira, adota comumente a alparcata, o que constitui uma exceção
entre a população rural brasileira. São também de uso generalizado para o vaqueiro, o chapéu de couro, o gibão, as luvas, as
perneiras com “guarda-pés” e em alguns casos o revestimento
encourado para o animal que cavalga.
(31) Guimarães Duque – Publicação n.º 149 do DNOCS, Serviço Agroindustrial, p. 26.
(32) A região é atravessada pela isotema anual de 27ºC.
(33) Os regimes de chuva não são os mesmos para todo o ecúmeno, e o da região semi-árida não é bem definido. Ver a explicação do capitulo: Climatologia.
(34) Na Serra da ibiapaba, entre o Ceará e o Piauí, existe imensa
chapada de cerca de 200km de extensão. É das regiões mais
pluviosas do Ceará, com vários cursos d’água perenes.
(35) Maria Luisa da Silva Lessa – Distribuição da população do
Estado do Ceará, em 1940, Conselho Nacional de Geografia.
(36) É o que ocorre com a Várzea da Barra, no sertão da VazaBarris, mencionado pelo dr. Luis Vieira, conforme o trecho
abaixo transcrito. “Na estrada que vai de Januária a Posse – passagem para Goiás – vinte léguas distante da primeira, há um
lugar denominado “Várvez da Ema”. É uma campina ampla, a
perder de vista, arenosa e coberta de capim “agreste”, semelhante ao panasco que cobre, na bacia média inferior do Vale, os
tabuleiros de Jateriã e Floresta (Pernambuco) Glória (Bahia) e o
Porto da Folha (Sergipe). Esses terrenos não têm preço, bem
assim aqueles dos gerais de Januária e outros municípios. As470
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sim, no polígono, ao lado do imenso latifúndio, de centenas de
quilômetros, abrangendo três estados encontraremos o minifúndio, cuja exploração chega a ser antieconômica” – Comissão do
Vale do São Francisco – Diretoria de Produção e Assistência –
Levantamento Econômico Social dos Municípios de Januária,
Santa Maria da Vitória, Barreira e Barra, por uma equipe de
técnicos.
(37) Não basta a presença do mercado. Belo Horizonte continua
a receber do Rio suprimento de banana, laranja, pelas péssimas
terras para a agricultura que circundam a capital mineira.
(38) Em depoimento prestado em sessão do Conselho Nacional
de Economia, o deputado pela Bahia. Nestor Duarte e o senador
pelo Rio Grande do Norte, Ferreira de Sousa, asseveraram ou
negaram a existência dos latifúndios no Polígono das Secas,
tendo em vista, cada um, os estados que representam no Congresso.
(39) Segundo uma autoridade na matéria, o dr. Renato Faria,
zootecnista dos mais reputados do país e atual diretor do Instituto do Nordeste, uma das razões do abastardamento dos caprinos
naquela região é a sua criação em pastagens indivisas. A fêmea
fecundada antes de sua maturidade fisiológica, tem o seu crescimento prejudicado pela verdadeira expoliação que sofre o organismo materno em beneficio do feto, regra geral aliás, em
biologia. Quando criados em regime de pastos divididos, com
esta simples providência aumentam de peso e de valor, quer
quanto à carne quer quanto à pele.
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(40) Depoimento ao Conselho pelo deputado Nestor Duarte, em
26 de março de 1953, conforme notas taquigráficas deste Conselho.
(41) O nome deriva de cercas de madeira, “fachinado” de pau
roliço, solidamente entrelaçado, com cipó ou pregos de tipo local. Outros modos de tapume são também usados, como os velados, as cercas de pedra solta e as sebes ou cercas-vivas de aveloses, planta causticante peculiar à região.
(42) Depoimento do deputado Alencar Araripe, no Conselho
Nacional de Economia, no dia 26 de março de 1953 (notas taquigráficas deste Conselho).
(43) J. G. Duque – Solo e água no Polígono das Secas, 2.ª edição, p. 161. O exame da bacia de um dos açudes, cuja distribuição de propriedade é bem-conhecida, dará disso uma exata idéia.
Trata-se da bacia de irrigação do Açude São Gonçalo, Município de Sousa, no Estado da Paraíba. A área irrigável, de propriedade particular, era de 2.994 ha. Em 1950, a parte cultivável,
por já ter sido adaptada pela terraplanagem aos canais de irrigação, era de 2.442 hectares. A que dependia de terraplanagem,
era de 551 hectares.
Pela relação de propriedades, verifica-se que a maior tem 446
hectares ou cerca de noventa alqueires geométricos. Vale observar a tendência ao minifúndio, sob a pressão dos fatores, já referidos. A propriedade se vai ali pulverizando. Observem-se na
relação a área inferior a um hectare, as 41 propriedades com
área abaixo de dez hectares ou seja 50%. Duas propriedades têm
área entre dez e vinte hectares .(relação detalhada em anexo).
(44) Ver quadro em anexo.
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(45) Em 227 anos, de 1692 a 1919, houve 23 secas. A média foi
de oito anos para a intercorrência do fenômeno. Mas, tal regularidade não se verificou.
(46) Exposição do deputado Mauricio Joppert.
(47) Guimarães Duque – op. cit. p. 139.
(48) Considerações sobre as questões das secas no Nordeste
brasileiro, pelo então Diretor do DNOCS, engenheiro Francisco
Saboya Albuquerque, em 13 de maio de 1953.
(49) Entrevista do ministro José Américo, no Diário do Congresso, 8 de maio de 1953.
(50) Depoimento prestado pelo então deputado, José Augusto
Bezerra de Medeiros, em sessão de 26/3/1953.
(51) Diário do Congresso Nacional, 4 de julho de 1953 (Suplemento n.º 128/C).
(52) Temos já o exemplo da eficácia de uma lei desse tipo com o
Plano Rodoviário Nacional realizado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, criado pelo Decreto Lei n.º 8.309
de 6/12/1945 e pelo de n.º 8.463, de 27/12/1945.
(53) Exemplo disso foi o debate entre o ministro da Viação e o
ministro da Agricultura, em 1934. O primeiro defendendo a
grande açudagem e o segundo a utilização de água subterrânea,
para impedir a salga.
(54) Depoimento do engenheiro Francisco Saboya – ex-diretor
do DNOCS.
(55) Relatório do engenheiro Francisco Saboya ao ministro da
Viação, em 12 de janeiro de 1953.
(56) Publicação 149, Série A – do DNOCS.
(57) Área incluída no Polígono das Secas.
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(58) José Augusto Trindade – Os Postos Agrícolas da Inspetoria
de Secas – Separata do Boletim do 2.º semestre de 1940, da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas; p. 17.
(59) Apud Contribuição do governo do presidente Getúlio Vargas à recuperação econômica do Vale do São Francisco – (programa para o qüinqüênio 1951-1955) – publicação da Comissão
do Vale do São Francisco, p. 44 a 49.
(60) A expressão é utilizada para designar vegetais xerófilos e
não deve ser confundida com um tipo de trabalho do solo (lavoura seca ou dry-farming). Deu-lhe grande ênfase Guimarães
Duque, chamando de culturas secas aquelas plantações resistentes à seca e adaptadas às condições do polígono. “São muitas as
plantas”, diz ele, “que crescem e dão colheitas rendosas no clima irregular e violento, algumas porque acumulam reservas no
organismo, outras, porque consomem pouca água, e as terceiras
porque tomam parte desse liquido da atmosfera, à noite”.
(61) Guimarães Duque, op. cit. p. 60.
(62) Tomaz Pompeu Sobrinho – O algodão como subsidiário da
obra contra as secas. Nordeste Agrícola – set.-out. 1956 – ns. 8 e
9.
(63) Exposição do m ministro João Cleofas, ao presidente da
República, em 23/10/1951.
(64) Recomendações da II Reunião Algodoeira do Nordeste
(1953), realizada em Campina Grande.
(65) Oiticica – Manoel Alves de Oliveira – publicação da Secretaria da Agricultura do Estado do Ceará, 1941.
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(66) O cajueiro não é um vegetal xerófilo – é halófilo, litorâneo.
Foi incluído neste capitulo apenas para facilitar a exposição da
matéria.
(67) Vasconcelos Sobrinho, op. cit.
(68) O agave, mais conhecido por sisal, é uma amaralidácea.
Dela existem trezentas variedades conhecidas. O sisal cultivado
no Nordeste é o Agave sisalana (engel) Pervine.
(69) É uma euforbiácea (Cnidosculos phytacantus, Martius). O
seu estudo botânico foi feito por Luetzelburg e Alberto Loefgren
e o primeiro estudo, de seu aproveitamento como matéria-prima
oleaginosa, se deve ao químico Jaime Sta. Rosa. (Óleo de favela
– nova riqueza da região das secas, publicado em 1943, pelo
Instituto Nacional de Tecnologia). O estudo do faveleiro está
sendo continuado no Instituto José Augusto Trindade, onde o
problema está merecendo a maior atenção.
(70) Guimarães Duque, op. cit. p. 94.
(71) Caracterizado o que se passa no caso brasileiro, o estudo
intitulado Migrações internas no Brasil, do Instituto de Economia da Fundação Mauá, assim o define: “No caso brasileiro, a
coexistência de economias regionais em diversos graus de evolução; a dependência em que estão esses complexos regionais da
monocultura e dos mercados de exportação; a concentração do
progresso industrial em algumas áreas metropolitanas do litoral
e a permanência das bases arcaicas em que assenta a agricultura
do país, são fatores fundamentais aos quais devemos relacionar
a mobilidade da população rural brasileiro”. “Ao lado dos fatores de atração, ligados à expansão das indústrias, que necessariamente alteram a estrutura ocupacional e a repartição ecológica
475

www.colecaomossoroense.org.br
da população, permanecem na sociedade rural fatores de repulsão que tiram ao observador qualquer otimismo que poderia
resultar da verificação de que a concentração urbana é produto
da expansão industrial”.
(72) Cabe mencionar a esse propósito, o depoimento de um conhecedor dos mais autorizados dos problemas do polígono, o
agrônomo Guimarães Duque (obra citada, 2.ª edição, p. 16):
“Temos de unir, de integrar a terra seca nas terras úmidas pelas
rodovias e linhas fluviais, para que elas se completem e se justaponham como órgão de um corpo nacional. Com as ligações
rodoviárias e ferroviárias com o sul e com o avanço dos nordestinos em procura do Maranhão, norte de Goiás e, futuramente,
com o prolongamento de outras estradas para o Pará e o sul do
Amazonas, será possível iniciarmos a conquista do norte do oeste pela terra firme, quando houver excesso de população na zona
seca”.
(73) Preston James – A geographya of men.
(74) O problema da água subterrânea no Nordeste – Alberto
Ribeira Lamego, Diretor da Divisão de Geologia, Engenharia,
Mineração e Metalurgia, XVIII – n.º 106, 1953.

_______________________
Este artigo foi extraído do estudo sobre as secas, realizado pelo
Conselho Nacional de Economia.
476

www.colecaomossoroense.org.br

A solução agronômica do
problema das secas

Pimentel Gomes
Boletim do DNOCS – n.º 3, vol. 19, fevereiro de 1959.
Conferência pronunciada no Clube de Engenharia do Rio de
Janeiro
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Marte e a terra
Os astrônomos observam perfeitamente as mudanças que
as estações provocam no planeta Marte. Após o equinócio da
primavera, uma onda de verdura surge logo abaixo dos gelos
polares. Encaminha-se para o equador, à razão de 80km por dia.
Ocorre justamente o contrário do que sucede na Terra. No nosso
planeta, a onda de verdura também se desloca nessa ocasião.
Mas, ao invés de marchar do pólo para o equador, marcha do
equador para o pólo, o que é muito mais lógico. Há explicações
para o fato. Marte é um planeta árido. A água é raríssima, porém, a existente, acumula-se nos pólos, sob a forma de neve,
durante o inverno. A camada parece ser de pouca espessura.
Nesse período as neves correspondentes ao pólo do hemisfério
que se aquece, começam a fundir. A água encaminha-se para o
equador. É esta água que provoca o ressurgimento da vegetação.
Na Terra, a água é muito mais abundante. O despertar da
vegetação na primavera não depende da fusão das neves e dos
gelos que cobrem o pólo do hemisfério que se aquece. Há umidade. Falta calor. Desde que este se torne suficiente, a vegetação
rebenta vigorosamente. A onda verde alarga-se para o pólo, à
razão de 75 a 80 km por dia. Detém-se onde o calor é suficiente.
Aqui o calor comanda a onde verde. Em Marte é a umidade que
a comanda.
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Um planeta semi-árido
Mas, se formos ao fundo do problema, veremos que a conjuntura do nosso planeta não é bem a descrita. Quase sempre a
onda verde não se alonga integralmente do equador aos gelos
polares. Há manchas pardacentas não atingidas pelas verduras. É
assim no setentrião da África e no centro da Ásia. Ocorre o
mesmo em quase todo o norte do México e no sudoeste e centrooeste dos Estados Unidos. Em nosso hemisfério, a conjuntura
não é diferente. O Caalari não é atingido pelas verduras que se
encaminham da África equatorial para o Sul. O Atacama e seus
prolongamentos no Chile e no Peru e o centro-oeste argentino
não são atingidos pela onda verde. A Austrália, na Oceania, tem
um coração desértico, um coração morto. Quanto à umidade, a
conjuntura da Terra é, sem dúvida, melhor que a de Marte, planeta agonizante. Mas está muito longe de ser satisfatória. Aliás,
habitamos um planeta semi-árido. Terras tão pluviosas quanto
quase todas as do Brasil, constituem uma exceção.
De fato, conforme Widtsoe, antigo professor da Universidade de Utah, em 25% da superfície do globo chove menos de
250mm anualmente; em 30% , de 250 a 500mm; em 20% de
500mm a um metro; apenas em 25% a pluviosidade é superior a
um metro, podendo ser considerada satisfatória para a grande
maioria dos casos.
McColl estima que somente um terço da Austrália recebe
mais de 500mm de chuva anualmente; um terço, de 250 a
500mm; um terço, menos de 250mm. “Esta condição – afirma
Widtsoe – não está longe da que prevalece nos estados Unidos e
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se aproxima da de todos os continentes do globo”. As chuvas da
Austrália são insuficientes em quase toda a sua imensa área.
Sabe-se que quase todo o território dos Estados Unidos, do
meridiano 91 ao Pacifico, recebe, em geral muito menos de
500mm de chuvas anuais. Nas zonas de terras áridas e semiáridas se encontram os estados de Califórnia, Arizona, Colorado,
Idaho, Nevada, Utah e Wyoming, com 1.681.000km². Na zona
das terras semi-áridas se situam Montana, Nebraska, Novo México, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Oregon e Washington,
com 1.710.000km². Têm terras úmidas e subúmidas: Kansas,
Minesota, Oklahoma e Texas, com 1.300.000km². Em cerca de
quatro décimos da grande república, as chuvas são, em média,
300mm por ano.
Na Argentina, chove de 500 a 800mm em Buenos Aires,
La Plata e Rosário, isto é, numa faixa longa e estreita que vai de
Baia Blanca ao Pilcomaio, ao longo do Atlântico e do Rio Paraná. Mesmo nesta faixa privilegiada, há secas periódicas. Assim,
em 1907, caíram apenas 300mm de chuvas em Buenos Aires.
Ao lado desta faixa se estende outra, bem mais comprida, onde
chove de 200 a 600mm. Inclui grande parte da Patagônia e as
cidades de Rawson, Baia Blanca, Cordova, Tucumã e Salta. Nas
proximidades dos Andes numa faixa mais larga do que as outras
e indo do Chubut à Bolívia, chove menos de 200mm. As terras
pluviosas da Argentina são pouquíssimas e encontram-se nas
proximidades do Brasil.
O argentino Horacio Castro-Zinny, em Riego, poblacion y
riqueza, divide o seu país em dois – A e B. O “país” A representa 30% do território nacional, isto é, 743.552km², suficientemen480
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te chuvoso. Compreende 100% do Distrito federal; 80% da província de Buenos Aires; 100% de Santa Fé; 100% de Entre Rios;
100% de Corrientes; 40% de Cordova; 100% de Missiones; 60%
de Chaco; 40% de Formosa. O “país” B é árido em parte e semiárido no restante. Compreende 1.999.161km², 70% da Argentina.
Admite-se a existência de duas: uma seca e outra úmida. A
primeira compreende 75% da área total do país. Grande parte da
Espanha recebe, em media, menos de 400mm de chuvas anuais.
O trecho mais seco tem pluviosidade inferior a 300mm. A distribuição das chuvas é muito irregular. Há secas periódicas.
Cerca de 75% do Chile são desérticos em parte e semidesértico no restante.
México é um país de poucas chuvas. Cerca de 50% do território no mexicano é desértico em parte e semidesértico no restante. Quase toda a região chuvosa é apenas subumida. É o que
nos afirma o mexicano Jorge A. Vivó, em Geografia de México.
Em quase toda a Turquia, executando-se uma faixa paralela ao Mar de Mamara, a altura pluviométrica vai de 200 a
600mm. Ancara, capital da República, tem uma pluviosidade
média anual de 240mm. Em Konia, a pluviosidade cai a 180mm.
Na maior parte da União Soviética, as chuvas variam entre
600 e 200mm. Há imensos desertos e semidesertos. As secas
periódicas são relativamente freqüentes no sudeste da Rússia
Européia e na Àsia Central. Um dos mais séreios problemas
soviéticos é o da irrigação. Há grandes projetos de irrigação
executados e em execução, inclusive um sobre o desvio dos rios
Ob e Jenissei para os desertos e semidesertos da Ásia Central e
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do sudeste da Rússia Européia. É algo de espetacular, absolutamente excepcional. Transformará a geografia de grande parte da
União Soviética. Multiplicará as suas já grandes possibilidades
agrícolas.
Seria fácil citar muitos outros exemplos. Poderia mostrar o
que se passa em Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e em muitos
outros países, até na França e na Itália. Não é necessário. Vejamos o que sucede no Nordeste, embora em traços muitos gerais.

Regiões fisiográficas do nordeste
Distingo no Nordeste, quatro regiões fisiográficas: mata,
caatinga, mocolândia e espinho.

Matas
A região matas recebe mais de 1.000mm de chuvas anuais,
às vezes muito mais. Em mamanguape caem, em média,
2.260mm de chuva, anualmente. Divide-se em duas sub-regiões:
matas orientais, a leste da Borborema; matas ocidentais, a oeste
da Borborema.
As matas orientais possuem uma estação úmida longa, de
oito a nove meses, embora as chuvas possam cair todos os meses. As matas ocidentais são menos fluviais e suas chuvas são
distribuídas mais irregularmente. A estação úmida é mais curta.
A estação seca é bem definida. A pluviosidade pode ultrapassar
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os 1.500mm e ir até mesmo a 1.700mm. Estão incluídos nas
matas ocidentais o litoral cearense e as serras mais importantes
de além Borborema, principalmente Baturité, Araripe, Ibiapaba
e Meruoca.
A umidade relativa na região mata oriental é igual ou superior a 80%.
A região se presta a quase todas as culturas dos climas tropicais e subtropicais, principalmente as culturas mais exigentes
de água.
Esta é, por excelência, a região da cana-de-açúcar, dos cafezais, da pimenta da Índia, dos pomares, das florestas. Os bananais e canaviais geralmente não são irrigados. Os rios e riachos são perenes. A verdura é eterna. Aparecem carnaubais na
mata ocidental, menos pluviosas e de estação úmida menos regular. Não existem na mata oriental. Não se cultiva o algodoeiro. As águas são muito boas. Solos profundos.
As caatingas recebem 600 A 1.000mm de chuvas anuais,
em média. As águas são regulares, quanto à qualidade. Os rios e
riachos são semiperiódicos, menos em trechos da região montanhosa oriental. O solo se apresenta com profundidade média ou
rasa. Raramente é profundo. As chuvas, nos anos em que não
ocorre estiagem, são suficientes para quase todas as culturas. Em
regra, não há canaviais e bananais não-irrigados. A produção de
milho, feijão, mamona e algodão é muito grande nos anos normais. Os carnaubais são muito produtivos. Os pastos secam e
quase todas as árvores perdem as folhas, durante a estação seca.
A caatinga oriental, a leste da Serra da Borborema, não sofre secas periódicas. Sua pluviosidade é relativamente bem483
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distribuída. O mesmo não acontece com a caatinga ocidental,
além Borborema.
A caatinga, principalmente a ocidental, é por excelência, a
terra da grande açudagem e da irrigação. Presta-se muito mais à
pecuária do que à lavoura. Nos anos normais, suas pastagens são
magníficas. Infelizmente, a pluviosidade oscila de modo bastante acentuado de um ano para outro. Na estação chuvosa, a distribuição é bastante irregular.

Mocolândia
A mocolândia recebe, em média anual, 400 a 600mm de
chuvas, quase todas distribuídas em três a quatro meses. Os solos são de profundidade média ou rasa. A rocha aflora em muitos pontos. As árvores perdem suas folhas na estação seca. As
pastagens, muito boas, secam. Rios e riachos periódicos ou semiperiódicos, quase sempre secos. As águas de subálveo dos
cursos potâmicos são ruins, às vezes péssimas. Não há canaviais
e bananais sem irrigação. Os milharais não-irrigados são precários ou impossíveis. O sorgo, o sisal e o algodoeiro arbóreo produzem sem rega. É uma região salubérrima. Um sanatório.
A mocolândia ocupa um trecho relativamente estrito, em
terras do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.
Atinge o mar em Macau. Inclui o Seridó e o Cariri Velho. Petrolina e Juazeiro pertencem à mocolândia.
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Espinho
No âmago da mocolândia encontra-se o espinho, a terra das
cactáceas. A pluviosidade é inferior a 400mm. Em Cabaceiras,
na Paraíba, a pluviosidade média anual cai a 257mm.
Atinge-se, aí, quase o deserto. A região é pequeníssima. A
faixa de menos de 300mm é insignificante.
Os rios e riachos são semiperiódicos e periódicos. Onde não
há irrigação a cultura é difícil. Algumas plantas, porém, se adaptam à parca pluviosidade da mocolândia. O algodoeiro arbóreo e
a agave são cultivados sem irrigação.

Clima nordestino quanto à umidade
Como vimos, o Nordeste é um conjunto de regiões muito
diferentes. Há um pouco de tudo. Vejamos, agora, como classificar o clima nordestino, quanto à umidade. Widtsoe, o grande
mestre norte-americano, considera áridas as terras que recebem,
em média anual, menos de 250mm de chuva. Estas seriam os
desertos. Seriam semi-áridas as que recebem, sempre em média
anual, mais de 250 e menos de 500mm. Seriam subúmidas aquelas que recebem mais de 500mm e menos de 750. Úmidas seriam as que recebem mais de 750mm de chuvas anuais, em média.
O Nordeste não teria deserto. Poucas seriam as terras semiáridas ou semidesérticas. Quase todo no Nordeste seria úmido e
semi-úmido.
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O argentino Acevedo Dias é mais exigente em parte. Escreveu ele: “Chamaremos clima úmido ao das regiões cuja média anual de chuvas excede aos 500mm. A isoieta de 500mm
marca a fronteira entre a zona úmida e a semi-árida. A isoieta de
300mm, entre a anterior e a árida, submetida ambas ao clima
continental seco”. De acordo com esta classificação, quase todo
o Nordeste seria úmido. Haveria um pequeno deserto em torno
de Cabaceiras.
As classificações citadas (a primeira delas é muito usada)
têm o grave defeito de não levar em conta a temperatura. É uma
falha grave. O efeito da pluviosidade diminui com o aumento da
temperatura. Pluviosidade suficiente num país frio como a Suécia é insuficiente numa região quente como o Nordeste. Daí a
vantagem do índice de aridez (I) de De Martonne, que não exclui a temperatura. É o seguinte:
M
I=T

10

M é a chuva anual em milímetros;
T a temperatura média anual.
De Martonne estabeleceu várias classes de regiões, levando em consideração os resultados numéricos do índice de aridez.
Dou a seguir a classificação com as modificações introduzidas
por Cónti, para melhor adapta-la a finalidades agrícolas.
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Classe
Classe 1

Valores de I
1a5

Classe 2

5 a 10

Classe 3

10 a 20

Classe 4

20 a 30

Classe 5

30 a 35

Classe 6

35 a 40

Características da Região
Regiões desérticas, terrenos áridos sem
chuvas e sem cursos de água,
e, portanto, inúteis à agricultura, quando
não-irrigados.
Estepes desérticas, com vegetação xerófila arbustiva e poucos pastos duros; a agricultura só é possível com irrigação.
Savanas com pastos mais abundantes, às
vezes com árvores, zonas aptas para o
pastoreio, agricultura irrigada ou a lavoura seca.
Prados ou regiões com vegetação mais
variada; caatingas; zonas que prestam a
cultura de cereais e às vezes de árvores
frutíferas
Regiões de bons pastos, de cerrados aptos
para qualquer lavoura sem irrigação
Regiões ricas de curso de água; florestas;
impróprias para trigo aptas para culturas
que exigem umidade, subtropicais

Cónti informa que o Território de Missiones, na Argentina
se encontrou na classe 6; o sul de Santa Fé na classe 5; o oeste
de Buenos Aires, na classe 4; Baia Blanca, na classe 3; o vale do
Rio Negro, na classe 2; San Juan, na classe 1.
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Para o Nordeste teríamos, de acordo com a minha classificação ecológica: matas, nas classes 6 e 5; caatingas, principalmente na classe 4; mocolândia, sobretudo na classe 3; espinho,
principalmente na classe 2.
Não há, portanto, desertos no Nordeste, ao contrário do
que ocorre na Argentina, Peru, Chile, Estados Unidos etc.
A geógrafa Inês Amélia Leal T. Guerra, em Tipos de clima
do Nordeste, encontra na região em apreço os climas A, úmido,
BS, semi-árido, e C, temperado, isto de acordo com a classificação de Koeppen. Há quatro tipos de clima A: Aw, quente e úmido com estação chuvosa no verão; Aw’, quente e úmido com
chuvas no verão e precipitação máxima no outono; As’, quente e
úmido, com chuvas de inverno, máximas no outono; Ams’,
quente e úmido, com estação seca compensada pelos totais elevados; chuvas de outono-inverno.
Quase todo o Ceará estaria incluído no clima Aw, quente e
úmido, com estação chuvosa no verão. Apenas o sudoeste e parte do centro não teriam clima úmido. Inseridos na faixa de clima
úmido, Fortaleza, Camoci, Aracati, Granja, Sobral, Viçosa, Ipu,
Ipueiras, Itapagé, Guaramiranga, Maranguape, Baturité, Iguapu,
Várzea Alegre, Crato, Brejo Santo e dezenas de outros municípios. No Rio Grande do Norte e Paraíba, haveriam duas zonas
úmidas: uma a oeste, continuando a cearense. Muito estreita no
Rio Grande do Norte, alargar-se-ia, na Paraíba. Nela figurariam
os municípios de Martins, Luis Gomes, Cajazeiras, Sousas, Piancó, Catolé do Rocha, Pombal, Princesa Isabel, Bonito, parte
de Patos e vários outros. Haveria, ainda, uma ampla faixa litorânea oriental, compreendendo os municípios de Touros, Ceará
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Mirim, Natal, Macaíba, Mipibu, Mamanguape, João Pessoa,
Santa Rita, Areia, Alagoa Nova, Bananeiras, Serraria, Araruna,
parte de Campina Grande e vários outros. Pernambuco também
teria duas faixas úmidas: uma muito estreita, nas serras fronteiriças com o Ceará e a Paraíba, incluindo Triunfo e Flores. Outra
litorânea, compreendendo os municípios de Goiana, Nazaré,
Bom Jardim, Olinda, Recife, Jaboatão, Escada e muitos outros.
Alagoas estaria quase totalmente incluída no clima úmido. A
faixa úmida litorânea é muito larga. Vai até Palmeiras dos Índios, Arapiraca, Santana do Ipanema. Haveria uma segunda zona úmida no extremo oeste, onde as serras provocam substancial
aumento de pluviosidade. Mata Grande e Água Branca situamse nessa zona. A faixa úmida litorânea penetra amplamente em
Sergipe e Bahia.
A faixa semi-árida abrangeria o sudoeste e parte do centro
do Ceará. Ai se localizariam Crateús, Tauá, Quixadá, Quixeramobim e muitos outros municípios. Cobre todo o centro do Rio
Grande do Norte e Paraíba, inclusive Mossoró, Macau, Açu,
Angicos, Caicó, Cruzeta, Currais Novos, Ibiapinópolis, Cabaceiras, Monteiro e muitos outros municípios. Seria semi-árida a
maior parte de Pernambuco, inclusive Surubim, Pesqueira, Arcoverde, Caruaru, São Caetano, Floresta, Serra Talhada, Ourícuri, Petrolina, Coripós, Petrolândia e muitos outros municípios.
Os de Pão de Açúcar e outros estariam nesta faixa semi-árida.
Seria semi-árido apenas o extremo oeste sergipano. A Bahia
teria ampla faixa semi-árida.
Garanhuns, na Borborema, tem clima temperado.
489

www.colecaomossoroense.org.br
É desconcertante. Até a própria geógrafa Inês Amélia Leal
T. Guerra como que se desculpa por incluir grande parte do Ceará e das outras províncias nordestinas, na faixa de clima úmido.
Também pela classificação de De Martonne e Cónti quase todo
o Nordeste está bem-classificado, muito melhor do que a maior
parte da Argentina. De fato é assim. E ai está o bem e o mal.
Expliquemo-nos.

O pulsar dos desertos
Nos anos normais, na maior parte do Nordeste as chuvas
são suficientes, pelo menos para muitas culturas. As pastagens
são abundantes e magníficas. O povoamento e a exploração da
terra se faz de acordo com esta pluviosidade. Nas secas periódicas, a pluviosidade cai tremendamente. Pode descer a 30%, a
25% e até a menos da pluviosidade média anual. Todas as classificações climáticas citadas anteriormente se alteram para muito
pior. O clima passa de úmido a semi-árido e até o árido, em faixas enormes. É assim no interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e em trechos de Piauí, Alagoas, Sergipe
e Bahia. Compreende-se a grandeza da catástrofe pela queda
espetacular da produção que provoca o desemprego em massa.
A catástrofe é maior onde normalmente as chuvas são mais
abundantes nos anos normais, porque são as zonas mais povoadas e mais produtivas. Excetuam-se, naturalmente, as zonas
úmidas não sujeitas às secas periódicas.
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Este fenômeno, não é apenas nordestino. Os desertos pulsa. Ora se alargam, ora se reduzem. No Nordeste, é a faixa seca
interna, que eu chamo espinho e mocolândia, que se dilata e
invade a caatinga. Nas secas periódicas o espinho praticamente
nada ou pouquíssimo sofre. Já tem uma economia adaptada à
sua escassíssima pluviosidade. Semideserto é; semideserto continua. A mocolândia sofre um pouco mais, mas não excessivamente. O sofrimento excessivo é na caatinga, cujo clima passa
de úmido de Koeppen a semi-árido e até o árido. É catastrófico.

Algumas possibilidades agrícolas
No dia em que o homem conseguir dominar a natureza, o
Nordeste será uma região altamente produtiva, próspera, rica e
feliz. Os seus diversos climas (o Nordeste é um mosaico de ecologias díspares), diversificarão extremamente a produção. Já se
sabe que alguns dos trechos nordestinos têm ótima ecologia para
a videira. Um dia produzirão em quantidades imensas, boas uvas
de mesa, bons vinhos, ótimas passas. As tâmaras e os figos secos serão fornecidos pelo Nordeste a todo o Brasil. A cultura do
trigo é possível em amplos trechos. A criação de gado leiteiro
tem futuro promissor. A região tem um dos melhores algodões
do mundo – o Seridó. O Nordeste é uma terra de frutas perfumadas, saborosas, coloridas, magníficas. Os melões, melancias,
mangas, atas ou pinhas, sapotis e as bananas têm justa fama. O
Nordeste será um celeiro quando a natureza for corrigida. Mas
será possível corrigir a natureza? Creio que assim. Aliás, tenho a
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certeza. Vejamos, em poucas palavras, o que se tem feito e o que
se poderá fazer.

Obras contras as secas no Nordeste
Naturalmente, a primeira idéia é irrigar. Sendo o mal a falta de água, procuremos dar ao solo o que lhe falta. É o processo
clássico. Forro-me ao esforço inútil de citar os exemplos clássicos e de mostrar que a civilização surgiu em zonas de clima relativamente quente, os verões são ardentes, e áridos. É assim no
Egito e na Mesopotâmia. Algo de muito importante já foi realizado neste setor. Muito mais e em tempo recorde está sendo
realizado. Os métodos usados são os clássicos. Construíram
açudes grandes, médios e pequenos. Atualmente há dezenas de
açudes (1) em construção, alguns de grande capacidade. Há açudes construídos inteiramente por particulares. Geralmente são
pequenos. Outros (2), embora particulares, foram construídos
em cooperação com o DNOCS. O DNOCS procede ao estudo,
faz o projeto e auxilia com 50% nas despesas de construção (3).
O fazendeiro contribui com 50% das despesas e é o dono do
açude. Há também os construídos pelos fazendeiros em cooperação com o governo do estado. É assim no Ceará, em Pernambuco e alhures. Quase sempre são açudes relativamente pequenos, de menos de 100.000m³ de capacidade. Muitas vezes a cooperação do governo estadual é inteiramente deturpada pela
politicagem. Felizmente, o mesmo não ocorre com o DNOCS.
Mesmo assim a cooperação dos governos das províncias é útil e
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está realizando alguma coisa pela solução do problema, embora
muito pouco. Os açudes médios (três milhões a dez milhões de
capacidade) e os grandes açudes (mais de dez milhões de metros
cúbicos de capacidade) são exclusivamente construídos pelo
DNOCS. O DNOCS também constrói canais de irrigação, perfura poços tubulares e abre estradas de rodagem. Grande parte da
rede ferroviária nordestina foi construída por esse Departamento. As atribuições desse órgão aumentam constantemente. Atualmente, também se encarrega da instalação de água encanada
em muitas dezenas de cidades nordestinas e está instalando centrais elétricas ao lado de seus maiores açudes e estendendo linhas de transmissão. Diversos trechos nordestinos serão servidos pela eletricidade fornecida pelas águas dos açudes. Ao longo
dos rios perenes e perenizados, o DNOCS instala motobombas
por conta própria ou em cooperação com os fazendeiros. Elevase a água e irrigam-se as margens, quase sempre excepcionalmente férteis. Não resta dúvida que o DNOCS está atravessando
uma fase de grandes realizações. Não lhe têm faltado recursos
financeiros. O Ministro Lúcio Meira dispensou ao Nordeste um
carinho especial. Compreendeu a magnitude do problema e muito fez para solucioná-lo. O engenheiro José Cândido Castro Parente Pessoa, seu atual diretor geral, acelerou consideravelmente
o ritmo das obras e tem sido um quebrador de tabus. Vejamos
alguns dados estatísticos que bem demonstram como se está
trabalhando aceleradamente.
A 31 de dezembro de 1955, havia no Polígono das Secas,
153 açudes públicos, com a capacidade de 2.918.266.000m³.
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A 31 de dezembro de 1956, havia 168 açudes públicos,
com a capacidade total de 4.063.411.000m³.
A 31 de dezembro de 1957, havia 174 açudes públicos,
com a capacidade total de 4.598.285.000m³.
A 31 de dezembro de 1958, havia 177 açudes públicos,
com a capacidade total de 6.430.803.000m³.
Há ainda, alguns milhares de poços profundos. Outos estão
sendo perfurados.
Entre as maiores obras hidráulicas da atual administração
destaquemos o Açude Araras, de um bilhão de metros cúbicos,
no Rio Acaraú. Foi construído em tempo recorde, em meses.
Nesse se instalará uma central elétrica com um potencial de
3.000CV. Irrigará grande parte do fertilíssimo Vale do Acaraú.
O Açude de Orós, que será o maior açude nordestino, encontrase em construção. Fecha o Jaguaribe, o maior rio cearense. Represará até 4.000.000.000m³ de água. O açude Barnabuiú, no rio
do mesmo nome (maior afluente do Rio Jaguaribe), está sendo
fechado perto da embocadura, quando já percorreu uns 300km.
Acumulará 1.500.000.00m³ de água. O Rio Salgado também tem
300km de curso. É outro grande afluente do Jaguaribe. Será fechado quase na embocadura pelo Açude Castanheiro, que está
sendo estudado para uma capacidade de 1.000.000.000m³ de
água. Orós, Castanheiro, Banabuiú e Araras serão os maiores
açudes realmente dentro do Polígono das Secas, os únicos que
terão mais de 1.000.000.000m³.
A atual administração do DNOCS está projetando a construção de três grandes barragens na Parnaíba. Uma delas, a Barragem do Parnaíba, ficará acima da cidade de Floriano, prova494
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velmente na Cachoeira de Boa Esperança. Represará alguns bilhões de metros cúbicos de água. Movimentará turbinas cujo
potencial prevê-se será de 250.000CV. Eletrificará o Piauí, cujo
consumo de eletricidade é mínimo, o oeste do Ceará e o leste do
Maranhão. As obras começarão este ano. Posteriormente, deverá
ser construída uma barragem acima de Nova Iorque, com o potencial de 140.000 a 250.000CV e uma terceira acima da foz do
Rio Uruçui, com o potencial de 140.000 a 250.000CV. Há outras obras de menor porte em cogitações. Algumas serão iniciadas ainda este ainda. Está neste caso o Açude Lontras, sobre a
Serra da Ibiapaba. Inverterá o curso do Rio Macambira, que
verterá parte de suas águas no Rio Jatobá, afluente do Aracarú.
O açude terá talvez mais de 300.000.000m³. As águas, na descida da serra, cairão cerca de 100m, podendo produzir 40.000CV
de energia elétrica.
No setor da açudagem não poderia ser esquecida a ação do
Grupamento de Engenharia do Exército. Conclui o Açude General Dutra (ex-Gargalheiras), de 40.000.000m³. Também está
construindo outras obras. Muito fará nos próximos anos.
A perfuração de poços está solucionando pelo menos o
problema de duas zonas. No Cariri Velho, um planalto fresco,
quase frio, no dorso da Borborema, as perfuratrizes do DNOCS
estão abrindo poços. Encontraram bastante água na fazenda
Quixaba. Estão irrigando. Fizeram culturas e montaram uma
vacaria. Quixaba tornou-se fazenda muito produtiva e modelar.
Há algo de semelhante no Raso da Catarina, um dos trechos
mais secos do Nordeste baiano.
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As terras irrigadas serão exceção
As terras irrigadas se revelam extraordinárias e copiosamente férteis e sem descanso, de janeiro a dezembro. As safras
se sucedem. Hoje, já existem verdadeiros oásis no Polígono das
Secas. Contrastam tremendamente com as terras que os envolvem, principalmente nas estiadas. Infelizmente, no Nordeste
como em toda a parte, as terras irrigadas sempre serão uma modesta fração da área total. A grande maioria das terras não se
presta à irrigação. A quantidade de água é limitada, mesmo em
se apelando para o Rio São Francisco. Mas vejamos a situação
dos três estados mais atingidos pelas secas, embora existam glebas não menos secas em Pernambuco e Bahia. Estas, porém,
contam desde já com o São Francisco.
O Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba, dispõem,
agora, de uma quantidade de água limitada. Calcula-se que o
deflúvio médio anual seja de 73.000m³ por quilômetro quadrado. O Ceará disporia de um deflúvio médio anual de
11.000.000.000m³. Acredito, porém, pelos resultados obtidos na
Bacia do Acaraú e alhures, que os cursos potâmicos cearenses
tenham um deflúvio anual não inferior a 12.000.000.000m³. Parte desta água nunca poderá ser represada em açudes. Conseguindo-se aproveitar 10.000.000.000m³, em média anual, a área
irrigada seria aproximadamente de 10.000km². Ora, o Ceará tem
um pouco mais de 148.000km². Surge um problema muito sério:
como aproveitar a área restante que é quase toda pois não será
inferior a 138.000km²? Algo de semelhante ocorre nas zonas
pouco chuvosas do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Se pen496
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sarmos apenas em açudagem, nunca a área irrigada será superior
a 5% da área total. Em regra, não é possível irrigar mais de 5 a
8% das regiões semi-árida. O caso nordestino nada tem de excepcional. Olhando-se um mapa das terras irrigadas no oeste
“ianque”, verifica-se que estas são apenas pequeninos trechos da
área total, uma fração modestíssima. O mesmo sucede no centro
e no oeste da Argentina. Como solucionar, portanto, o problema
das terras não-irrigáveis do Polígono das Secas, algo como 90%
do total, na melhor das hipóteses, dentro do economicamente
realizável pelo menos nesta década?

Aproveitamento máximo das terras irrigadas
Parece-me que se deverá tirar das áreas irrigadas as maiores vantagens. O plano de cultura irrigável será coordenado com
o do aproveitamento agrícola da gleba não-irrigável. Na área
irrigável, encontram-se culturas de grande valor econômico e
que não podem ser cultivadas sem irrigação. Há naturalmente as
exceções. A mandioca só muito excepcionalmente deverá ser
cultura irrigada. As áreas em que a cultura da mandioca se faz,
normalmente sem rega, são enormes. Existe uma variedade de
mandioca xerófila, a manipeba, cuja cultura deveria ser intensamente fomentada. A bananeira, o coqueiro da Bahia ou da
praia, a mangueira, os citros e outras fruteiras deve figurar nas
terras irrigadas. Mas não deve ser esquecida a vinha. Um hectare
de vinhedo irrigado e adubado produz até 40.000kg de uva por
ano. Mas isto é exceção. Calculemos 20.000kg. Um quilo de
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uva, no Nordeste, em regra, não custa menos de Cr$ 80,00. Admitamos apenas Cr$ 10,00 no vinhedo. Teremos Cr$ 200.000,00
por hectare-ano. A ecologia do Polígono das Secas permite produzir finíssimas uvas de mesa e passas de uva. Também é possível ter suco de uva e bons vinhos. Faz-se mister, portanto, incentivar a vitivinicultura no Polígono das Secas. É o que o DNOCS
está começando a fazer. Também trabalha neste sentido a Comissão do Vale do São Francisco. O Instituto de Fermentação do
Ministério da Agricultura tem alguns bons vinhedos. Os seus
agrônomos vitinicultores estão entusiasmos com o comportamento da videira no Polígono das Secas.
A figueira é outra espécie que está merecendo atenção do
DNOCS. O Polígono das Secas poderá produzir ótimos figos
secos, para todo o Brasil. Deixaríamos de importá-los. Tê-losíamos à medida do desejável.
A tamareira foi introduzida no Polígono das Secas, há alguns anos, pelo DNOCS. Nas zonas menos pluviosas está se
revelando uma cultura de grandes possibilidades. É o que ocorre
em Arcoverde e em Inajá, em Pernambuco. Acredito na necessidade de cuidar mais atentamente de uma palmeira de grande
valor econômico. Há dificuldades a vencer. Podem ser vencidas.
A cultura da cebola e do alho foi introduzida com extraordinária sucesso. A vitória cabe, não resta dúvida, à Comissão do
Vale do São Francisco. Fez da cebola, nas terras irrigadas das
margens do grande rio, uma grande cultura, em muito poucos
anos. Agora, está incentivando a cultura do alho, com igual resultado. O Brasil, outrora grande importador de cebola e alho,
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poderá passar a exportá-los, muito principalmente graças às culturas irrigadas do Polígono das Secas.
O trigo é outra possibilidade. Já foi plantado nas serras do
Ceará, Paraíba e Pernambuco, no século passado. O Senador
Apolônio Sales, quando secretário da Agricultura Pernambucana, plantou trigais em Garanhuns com resultados apreciáveis.
Quando diretor da Escola de Agronomia do Nordeste, em Areia,
Paraíba, e professor de Agricultura da mesma escola, plantei
trigais. Colhia trigo sadio e bom. Agora, o agrônomo Oscar
Guedes plantou trigais nas margens pernambucanas do São
Francisco. Irrigou-os. Ofereceram um rendimento muito grande,
superior ao rendimento médio obtido no Brasil, bem como na
Argentina, Estados Unidos e Canadá. Não há nada de estranho
no fato. Há trigais no Sudão, em zonas quentíssimas. A pequena
umidade impede o desenvolvimento das moléstias criptogâmicas.
Não encerramos esta pequena e incompleta numeração de
espécies cuja cultura precisa ser formentada no Polígono das
Secas sem citar a oliveira. É uma espécie que, nas terras que
envolvem o Mar Mediterrâneo, é acompanhada pela laranjeira,
pela videira, pela figueira, pelo trigo e, em parte, pela tamareira.
Parece, portanto, que deverá encontrar, no Nordeste, ecologia
favorável. Esta é a opinião de muitos agrônomos. A proximidade do Equador não impede, no litoral peruano, o desenvolvimento da olivicultura. Há olivais até o paralelo 7, no departamento
de Lambaieque. São seculares e muito fecundos. O DNOCS
plantou alguns milharas de oliveiras (uns são irrigados, outros
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não). A Comissão do Vale do São Francisco plantou alguns olivais em Pernambuco. São culturas experimentais.

Tipos de fazendas nordestinas
Mas o importante é criar tipos de fazenda-modelo para as
diversas ecologias do Nordeste. Serão fazendas perfeitamente
adaptadas ao meio, em condições de tirarem do meio o máximo
proveito e continuarem a funcionar normalmente mesmo nas
secas periódicas. Estas fazendas terão áreas regadas, quando
possível, e área não-regadas. Nas primeiras plantar-se-ão espécies exigentes de água e altamente lucrativas. O valor das colheitas compensará, pelo menos em parte, a pequenez da área
regada. Na parte não-aguada far-se-á uma lavoura seca própria
do Nordeste, algo diferente, portanto do dry farming norteamericano. Mas procuremos descrever em traços gerais, um tipo
de fazenda para cada uma das ecologias nordestinas, de acordo
com a minha classificação.
Comecemos pela região matas, que divide, como vimos
em mata oriental, à leste da Borborema, e mata ocidental, a oeste da Borborema. Nada direi da mata oriental que é suficientemente úmida e isenta de secas periódicas. Na mata ocidental a
pluviosidade é muito mais irregular. Consideremos primeiro a
zona serrana, para depois considerarmos a litorânea.
Imaginemos uma fazenda ou sitio grande na Serra da Meruoca, no norte cearense. Poderia ter 100ha a ser no vale do Riacho Mata Fresca. As terras começariam ao lado da estrada So500
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bral-Meruoca, atravessariam o vale do Mata Fresca e atingiram
o viso da serra.
A zona é de grandes possibilidades agrícolas. A falta de
orientação agronômica reduziu um torrão de ouro a um trecho
desolado pelo abandono e miséria. Cortaram as matas. Não controlaram a erosão. Destruíram a terra. Vejamos, em poucas linhas, como poderia ser a fazenda.
A encosta íngreme seria reflorestada. Ter-se-ia uma floresta mista. Seriam plantadas essências locais, de preferência. Tentar-se-ia outras essências como a nossa araucária e o Pinus caribaea, ambas de extraordinário valor econômico. O camunzé é
essência serrana muito valiosa. É ótimo forrageira arbórea.
A baixa, isto é, o leito maior do Mata Fresca, seria dedicada às culturas que necessitam de muita água. Ter-se-ia capim de
planta num pequeno trecho, um bananal, um horta comercial.
No planalto e na encosta suave, grandes pomares de laranjeiras, limeiras, tangerineiras, limoeiros, figueiras, mangueiras,
cajueiros, cainiteiros, jaqueiras, abacateiros, caquizeiros etc.
Industrializar-se-ia inteiramente o caju. Haveria pimenteira da
Índia ao lado dos cajueiros, jaqueiras etc. Erosões controladas.
Far-se-iam adubações e combates sistemáticos às pragas e moléstias.
Plantar-se-ia um vinhedo. A videira é xerófila. Nas matas a
vinha não precisa de irrigação. Os meses de seca lhes serão salutares porque provocam o indispensável repouso vegetativo.
Cafezais nas serras mais úmidas.
Haveria moderna criação de porcos. Uma criação em mangueirões com culturas. Mangueirões para porcas em gestação,
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para leitões, para porcos castrados etc. O porco com cinco a seis
quilos de capim faz um quilo de carne.
Estábulo telado, indispensável na estação chuvosa, quando
há muita mutuca. Onde necessário, moderna fábrica de laticínios, que poderia pertencer a uma cooperativa.
Uma fazenda assim seria bastante lucrativa. Não sofreria
nenhum colapso nas secas periódicas.
No litoral, as condições diferem das serranas. Chove bastante, mas menos do que nas serras. O clima é mais quente. As
terras são muito planas mas quase sempre pobres. Excetuam-se
as margens dos rios, onde há ótimas aluviões, alguns fundos de
vale e solos profundos. Mas mesmo no litoral, as condições variam. Ora existe mais, ora menos umidade. Ora, a argila aflora.
Ora, o solo é superficialmente arenoso. Mesmo assim procuremos traçar algumas normas.
Deve-se plantar um carnaubal, onde possível. A carnaubeira é uma palmeira xerófila, de cultura facílima. É praticamente
imune às pragas e moléstias. Fornece a cera, que é vendida a
preços muito altos. O fruto é comestível. As folhas são industrializadas. O estipe é boa madeira. Não precisa de irrigação.
Nas maiores secas produz cera. A cera é uma defesa contra a
seca. Toda fazenda deveria ter carnaubal. Seria um seguro certo
contra a seca.
O cajueiro também não precisa de rega no litoral. Poderá
ser uma grande riqueza. É muito rústico e de fácil plantio. Acomoda-se e produz em solos muito pobres, não-adubados. Naturalmente, se adubados produziriam muito mais. Industrializado o
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caju, o cajueiro é cultura altamente lucrativa. Mercados para os
produtos do cajueiro não faltam dentro e fora do Brasil.
Nas faixas melhores, recomendam-se grandes pomares de
mangueiras, sapotizeiros, jaqueiras, cainiteiros e outras fruteiras.
Onde possível, coqueiros da Bahia ou da praia, bananais e vinhedos. Oliveiras seriam plantadas a titulo experimental.
Hortas nas baixadas úmidas, de água boa, farta e fácil, devem ser estabelecidas.
Cultivar-se-iam forrageiras (bons capins e leguminosas,
pastos arbóreos, mandiocas etc.) A algarobeira é excelente pasto
arbóreo, próprio de zonas pouco chuvosas e adapta-se bem a
solos pobres. A canafístula cearense é outra importante forrageira arbórea. A palma, sem espinhos, em casos especiais, poderia
constituir a base de alimentação, principalmente na estação seca
e nas secas periódicas. Silos-trincheiras, garantiriam a estocagem.
Criação intensiva de gado leiteiro, vacas girandesas ou outras julgadas convenientes, como as holandesas e as guernseys,
garantiriam a produção pecuária. Cooperativas de laticínios forneceriam leito abundante e puro às cidades e industrializariam o
restante. Financiamento adequado para o plantio de plantas forrageiras, aquisição de gado, instalações das fazendas e fábricas
de laticínios, são medidas a serem tomadas paralelamente.
Emprego sistemático das máquinas agrícolas e combate
permanente às pragas e moléstias, são técnicas indispensáveis.
Grandes mandiocais plantados dentro de normas rigorosamente técnicas (adubações, motomecanização etc.) juntamente
com modernas fábricas de farinha e polvilho nas grandes fazen503
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das ou nas cooperativas, representariam fator econômico importante, pois, o litoral deverá ser a grande zona produtora de farinha e polvilho para o consumo do Nordeste e para exportar.
Faz-se mister reflorestar intensamente, preferindo-se essências regionais. A algarobeira, porém, não deveria ser esquecida. Há eucaliptos para todos os climas. As vantagens do eucalipto são por demais conhecidas.
A suinocultura moderna é extremamente vantajosa. Não se
admite mais criar porcos exclusivamente em pocilgas como se
fazia outrora. Agora, a técnica exige mangueirões rotativos,
plantados com gramíneas e leguminosas tenras, providas de
abrigos contra o sol e a chuva. O porco vive principalmente do
que encontra nos mangueirões. Aproveita restos de cultura. Há
os subprodutos das fábricas de laticínios que tudo aproveitam e
que ainda não existem no Nordeste, perdendo-se, assim, valiosíssimos subprodutos. As tortas de amendoim, algodão e outras
são bons alimentos concentrados. As bagas de algaroba também
seriam utilizadas como alimentos concentrados, riquíssimos em
proteínas.
Seriam preferidas as raças produtoras de carne. O DurocJersey é um grande produtor de carne. Aos seis meses um Duroc-Jersey pesa, em média, 70kg. Já aos doze meses tem cerca
de 160kg. Os machos adultos pesam 270kg. As fêmeas 225kg.
Os reprodutores destinados às exposições atingem 300 a 350kg.
Os capados adultos vão até 500kg. Adapta-se bem ao Nordeste.
Há outras raças de grande valor econômico.
A caatinga ocidental, que compreende a maior parte do
Nordeste, terá fazendas muito diferentes das aconselhadas para a
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mata ocidental. As chuvas são pouco abundantes e há, anualmente, longo período seco. Ademais, há as secas periódicas.
Consideremos uma fazenda nas margens do Rio Acaraú,
abaixo de Sobral, onde ainda não chegam os canais de irrigação.
A pluviosidade média anual de Sobral está calculada em
885mm, o que ainda é uma boa pluviosidade. Infelizmente, a
pluviosidade varia muito de um ano para outro. Comparemos a
pluviosidade de alguns anos: 1934, 1.202mm; 1935, 1.105mm;
1936, 366mm; 1937, 765mm; 1938, 863mm; 1939, 880mm;
1940, 1.207mm; 1941, 586mm; 1942, 486mm; 1943, 636mm;
1944, 759mm; 1945, 1.348mm; 1946, 841mm; 1947, 874mm;
1948, 528mm; 1949, faltam dados; 1950, 916mm; 1951,
363mm; 1952, 706mm. A pluviosidade média anual, como vimos, está avaliada em 885mm. Fosse ela menos incerta, não
haveria nenhum problema. Este está, portanto, na oscilação muito grande, quantidade de chuvas. Anos há em que o clima é
úmido e em outros é semi-árido. Raríssimos são os anos em que
o clima é árido, o que ocorreu em 1919 e em 1958. Ademais,
quase todas as chuvas caem entre janeiro e junho, inclusive. Os
meses de fevereiro, março, abril e maio são os mais chuvosos.
A organização da fazenda deverá ser de tal ordem, que ela
possa atravessar, sem crise grave, quase normalmente, a seca
periódica, para não haver êxodo da população. Todos os que
trabalham nos anos bons continuarão a trabalhar nas épocas de
baixa pluviosidade. O gado não morrerá. A fazenda continuará a
produzir, em grande escala, leite, carne e outros produtos. Terse-á uma produção muito maior do que a atual. Em conseqüên505
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cia, o proprietário e os colonos terão um padrão de vida decente.
Tal é agronomicamente possível.
A fazenda, começando na margem do rio prolongar-se-á
aproximadamente 3km, medindo 1km ao longo do rio, terá
300ha.
Ao longo do rio, uma faixa de aluvião plana, de solo muito
profundo, permeável e fértil. Há uma lagoa de 5ha. A aluvião
tem 800m de largura, do rio às primeiras colinas. São 80ha de
terra admirável, difícil de encontrar semelhante dentro e fora do
Brasil. É o coração da fazenda.
As colinas começam além da faixa de aluvião, ondulando
até o fim da fazenda e são atravessadas por um riacho que recebe diversos afluentes e está seco na maior parte do ano. Algumas delas têm solo profundo e fértil, de barro vermelho e outrora estiveram cobertas de caatinga arbóreas e densas, verdadeiras
florestas de tropófitas. São assim 200ha. A gleba restante, também ondulada, tem solo raso, pedregoso. A caatinga nunca foi
densa de grandes árvores. Há jurema, sabiá, mandacaru,
mufumbo. Na estação seca cobre-se de excelentes forrageiras.
Há gramíneas e leguminosas.
Em parte da várzea da aluvião, digamos em 30ha, no trecho mais afastado do rio, de solo mais argiloso, mais difícil de
trabalhar, pode-se ter um carnaubal, bem-plantado e bemcuidado. Não será irrigado. Plantando-se as carnaubeiras por
hectare. A carnaubeira de aluvião dá, anualmente, em dois cortes, 200g de cera. Ter-se-iam 200kg de cera por hectare ou
6.000kg nos 30ha. O carnaubal forneceria, ainda, frutos comestíveis. As folhas tiradas para a produção de cera têm várias fina506
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lidades, entre as quais, a mais importante, poderá ser matériaprima para fábricas de celulose e papel. As folhas novas, os
“olhos”, são usados na fabricação de chapéus, bolsas etc. Os
estipes das carnaubeiras que morreram naturalmente, são madeiras de lei. Há outros produtos.
Algumas dezenas de hectares, digamos 30ha, seriam dedicados a um grande pomar e a um vinhedo irrigados. Poder-se-ia
ter um vinhedo de 5 a 6ha, com videiras das variedades Niágara
Rosada, Niágara Branca, Moscatel de Hamburgo, Moscatel Rosada etc. Parte da uva seria vendida em natureza e o restante
utilizado na fabricação de passa. Posteriormente, havendo a indispensável cooperação do Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura, deveriam ser organizadas cooperativas vitiviniculturas, que cuidariam da venda de uva e passa dentro e
fora do Nordeste. Encarregar-se-iam, ainda, da fabricação de
suco de uva e vinho. Quando tudo estivesse organizado, a área
destinada à vinha talvez pudesse ser maior do que a anteriormente prevista.
Um grande pomar, laranjeiras, limeiras, mangueiras, ateiras, coqueiros da praia ou da Bahia, tamareiras, cajueiros, figueiras, goiabeiras, bananeiras etc., completaria a produção frutífera,
que poderá ser parcialmente industrializada.
Na lagoa, plantar-se-ia canarana e criar-se-ia peixe. Uma
área seria destinada a forrageiras. Tentar-se-ia a cultura da alfafa. Já há quem tenha alfafais no Nordeste. Na área restante, seria
cultivado aipim, feijão, milho, algodão, soja, amendoim, batatadoce, mamona e trigo. Já há, como tive oportunidade de me re507
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ferir, trigais muito produtivos nas margens pernambucanas do
São Francisco.
Uma horta, completaria o esquema.
A faixa de aluvião seria irrigada. Não houvesse ainda irrigação do DNOCS, o fazendeiro instalaria motobomba. Na há
falta d´água no rio. Também poderiam abrir poços profundos ou
cacimbões, na aluvião. A água está à pequena profundidade e é
abundante e boa.
Culturas adubadas e pragas e moléstias constantemente
combatidas permitirão o êxito almejado.
Um açude no riacho seria uma aguada no interior da propriedade. Umedeceria pequena área que poderia ser aproveitada
com o plantio de forrageiras. Onde possível, construir-se-iam
barragens, submersas, aproveitando riachos pequenos ou muito
espraiados, onde o açude é impossível e antieconômico.
Uma pequena gleba, nas proximidades da faixa de aluvião
seria reservada às instalações da fazenda: casa do proprietário,
casas dos moradores ou colonos, depósitos, instalações diversas,
estábulo, pocilga, silos-trincheiras etc. Talvez 5 a 12ha, conforme a organização da fazenda, poderiam ter esta finalidade. Para
melhorar o microclima haveria farta arborização com espécies
que se conservassem sempre verdes. Atrás das casas pequenos
pomares domésticos.
A área restante seria dividida por meio de cercas. Poderse-ia ter um algodoal arbóreo de uns 30ha, talvez mais. Ficaria,
naturalmente, na faixa de boa terra. Uns 10 a 20ha poderiam ser
reservados para as culturas anuais de milho, feijão etc., nos bons
anos. Toda a agricultura seria mecanizada. Ter-se-ia um trator
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equipado, se julgado conveniente. De qualquer forma haveriam
arados, grades, cultivadores mesmo a tração animal. Far-se-iam
rotações de cultura, adubação e combate sistemático às pragas e
moléstias, bem como na faixa de aluvião.
Uma fazenda de bom solo seria reflorestada com essências
próprias da região: paus-brancos, aroeiras, sabiás, umburanas,
paus d’arco, ou ipês, jucaseiros, pereiros etc. Poderiam ser 30ha.
Na área restante plantar-se-iam árvores forrageiras, de preferência a algarobeira. Poder-se-ia ter uma área onde as algarobeiras
fossem plantadas com o compasso de 5 X 5 ou 6X 6 metros. No
primeiro caso, ter-se-iam quatrocentas algarobeiras por hectare e
no segundo caso 277. A produção de vagens comestíveis poderia ser avaliada em 10t. Há quem avalie em mais, baseado em
experiência brasileira, algo como 20t de vagens. No primeiro
caso, um algarobal de 30ha produziria 300t de vagens e no segundo caso, 600t. Ao invés de vagens poder-se-ia ter a forragem
verde, a rama, durante a estação seca. Neste caso, um hectare de
algarobal produz algo como 100t de forragem verde, riquíssima
em proteínas. Os 30ha produziriam 3.000t de forragem. Um
hectare de algarobal permitiria dar uma ração diária de 25kg de
rama, “per capita”, a vinte vacas, durante duzentos dias. Reduzamos a metade pensando nos 365 dias do ano. Seriam dez vacas leiteiras. Produzindo cada uma delas dez litros de leite, diários, em duas lactações, seriam cem litros de leite por hectare,
três mil litros para os 30ha de algarobal denso. Calculando-se a
Cr$ 5,00 o litro de leite, ter-se-iam Cr$ 500,00 por hectare-dia e
Cr$ 15.000,00 para os 30ha, naturalmente o gado não receberia
diariamente apenas ração de rama fornecido pelo algarobal den509
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so, porém, numa produção de mil litros de leite diários, levandose em consideração todos os recursos de uma fazenda de 300ha.
Seriam 3,3 l/ha; 4 l/ha se mais acertadamente só se levasse em
consideração uma área de 250ha. No sul de Minas, há fazendas
que produzem dez litros de leite por hectare-dia. Uma delas produz treze litros. Parece-nos, porém, que, de inicio, não se deveria pensar em mais de seiscentos litros de leite diários.
Na área restante da fazenda, as algarobeiras seriam plantadas com o compasso de 10 X 10 ou de 12 X 12 metros. Haveria
muita forragem anual durante a estação chuvosa, crescida em
consorciação com as algarobeiras, que produziria rama ou vagem, como se julgasse mais conveniente.
Em silos-tricheiras conservar-se-iam restos de cultura, como pés de milho verdoengo, ramas de feijão, soja, amendoim,
capim etc.
A fazenda teria um rebanho de ovelha e criaria alguns porcos. A base da alimentação seria capins, ramas de leguminosas,
vagens de algarobeiras, as algarobas, além de algum milho e
frutas de carnaubeira etc.
A escolha da raça seria muito importante. Preferir-se-iam
raças de suínos produtores de carne.
Criar-se-iam bovinos de raça leiteira. Lembremos mestiços
de touro holandeses e vacas gir. Os mestiços são chamados girandeses. As vacas são rústicas e boas leiteiras. As reprodutoras
deverão ter 3/4 a 7/8 de holandês, e 1/4 a 1/8 de gir. Também se
pode pensar em sind vermelho puro ou mestiçado com holandês,
e na raça zebuína leiteira que está sendo selecionada na Fazenda
de Criação Getúlio Vargas, em Uberaba, Minas Gerais.
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Entre os suínos, lembramos a raça duro-jersey, rústica e
grande produtora de carne. Seria interessante a raça landschwein
(porco alemão aperfeiçoado).
Entre as raças caprinas, o moxotó ou morada nova e a nubiana, ambas leiteiras, são recomendáveis. A primeira precisa
muito de seleção. Há cabras nubianas que produzem até doze
litros de leite por dia, porém, normalmente produzem quatro
litros.
O tipo de fazenda descrito em traços gerais seria altamente
lucrativo. Resistiria bem aos anos de pouca chuva. Mesmo nos
anos secos continuaria a produzir muito.
Imaginemos, ainda na caatinga, uma fazenda numa situação menos favorável. Ficaria ao lado de um riacho, como existem tantos na caatinga. Lembremos o Riacho Papucu, no Município de Sobral. As terras começariam às margens do riacho e se
prolongariam para o interior, com pequena várzea nas margens e
estreita faixa de aluvião perlongando o riacho. Depois as terras
ondulam lentamente. Pequenos riachos afluentes do Papucu,
cortariam a fazenda. Solos férteis e profundos caracterizam a
várzea. No trecho ondulado, que é quase todo, há terras férteis,
de profundidade média e solos rasos, pouco férteis. Não há possibilidade de irrigação em escala apreciável. Outrora, toda a fazenda estaria coberta de caatingas arbóreas bastante densas.
O Riacho Papucu tem água corrente superficial apenas durante alguns meses do ano, todavia, possui água no subálveo
durante o ano inteiro, não-abundante, havendo para as necessidades domésticas e para alimentação do gado. Talvez se possa
ter pequena horta, irrigada com o auxilio de uma motobomba.
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Seria conveniente fazer pelo menos um açudeco num afluente
do Papucu. Não permitiria regas de vulto, mas ter-se-iam capim
de planta e canarana. Ademais, seria possível plantar umas tantas hortaliças, como couve, alface, tomate, quiabo, fava, feijão
de vagem, batata-doce, cebola, alho, melancia, melão etc., e
mesmo um pequeno bananal.
Onde possível, construir-se-iam barragens submersas,
aproveitando pequenos riachos e várzeas de áreas diminutas.
Nestas áreas muitas vezes é possível a existência de capim de
plantas etc.
Numa parte da várzea poder-se-ia ter pequeno carnaubal.
Na parte restante, uma mandioca manipeba, que é xerófila, outra
destinada a culturas anuais de milho, feijão, soja, aipim, sorgo
etc. Ter-se-ia um pomar com ateiras ou fruteiras-do-conde, goiabeiras, figueiras, umbuzeiros, cajueiros, alguns coqueiros da
praia ou da Bahia, e touceiras de bananais no trecho mais úmido
e algumas videiras. No fundo da várzea, um algodoal da variedade mocó ou seridó. Sendo arbóreo e xerófilo, permitem boas
safras com 250mm de chuva, desde que se adotem métodos da
lavoura seca e sejam combatidas sistematicamente as pragas e
moléstias.
Num trecho de solo mais profundo, poder-se-ia ter outro
algodoal mocó muito bem-plantado e cuidado. Também poderia
haver outro manipebal. Reflorestar-se-ia parte da terra ondulada,
fértil, com essências próprias da região, como aroeiras, umburanas, pereiros, paus d’arco ou ipês, pau-brancos, juazeiros etc.
Grande parte da área restante seria plantada com algarobeiras,
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com o compasso de 5 X 5 ou de 6 X 6 metros na parte restante,
de 10 X 10 ou 12 X 12 metros.
Seria interessante abrir alguns poços profundos, onde julgado mais conveniente nos quais, encontrado-se água regular,
instalar-se-iam moinhos de vento.
Na várzea, ficaram as instalações de fazenda: casa do proprietário, casas dos colonos ou moradores, estábulos, silotrincheiras, pocilga, apiário etc.
A fazenda, de preferência, criaria bovinos leiteiros e teria
carneiros, caprinos e suínos.
Uma fazenda do tipo ligeiramente descrito seria altamente
produtiva e os anos secos pouco a afetariam.
Consideremos, agora, uma fazenda na mocolândia, ali nas
proximidades de Irauçuba, Ceará. A pluviosidade normal gira
em torno dos 500mm. Nas crises climáticas tem pluviosidade de
deserto – muito menos de 250mm. Em 1915, caíram 120mm. O
solo quase sempre raso, com serrotes pedregosos e com grande
escassez de água corrente. Predominam riachos raros, insignificantes, quase sempre secos.
Como o primeiro problema é o da água, alguns poços profundos, que a produzissem pelo menos para uso doméstico e
para gado, seriam perfurados. Não solucionariam o problema.
Seriam, muito úteis, pelo menos, nos anos pluviosamente normais, a existência de barragens submersas nos riachos.
As instalações da fazenda ficariam nas proximidades da
água. Na várzea umedecida pelas barragens submersas, far-se-ia
um pomar, com coqueiros da Bahia ou da praia, ateiras ou fruteiras-do-conde, cajueiros, umbuzeiros, goiabeiras, figueiras e
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talvez algumas bananeiras. Num trecho plantar-se-iam capim de
planta ou angola e contornando a várzea, um renque de algarobeiras e juazeiros. São xerófilas. São também árvores frutíferas e
forrageiras. Serviriam, além do mais, de quebra-vento. Com
suas verduras eternas melhorariam o micro-clima e alegrariam a
paisagem.
Em torno das casas, dando sombra e alegrando, juazeiros,
algarobeiras e outras árvores xerófilas. Haveria também um aviário modesto, uma pocilga moderna com o indispensável mangueirão, o estábulo, os currais, os silos-trincheiras, os depósitos.
Toda a área da propriedade seria cercada e cercar-se-iam
diversos lotes, tantos quantos sejam julgados convenientes. Num
trecho de solo melhor, ter-se-ia um manipebal, com plantações
de diversas idades, utilizando-se as mais velhas, enquanto as
mais novas cresceriam. Um manipebal se conserva durante até
dez anos, crescendo as raízes tuberosas durante todo este tempo.
O rendimento dos manipebais velhos é de várias dezenas de
toneladas por hectare. Noutro trecho, um algodoal da variedade
mocó ou seridó, com capinas mecanizadas e combate sistemático às pragas e moléstias é recomendado. Sorgo, planta anual
xerófila, que em parte substitui o milho, também, seria cultivado. Onde o milho é impossível, pode-se ter sorgo. Numa gleba,
existiria um algarobal com o compasso de 5 X 5 ou de 6 X 6
metros. Na área restante, algarobeiras com o compasso de 10 X
10 ou 12 X 12 metros. Juazeiros poderiam ser plantados em reques ao longo das cercas, e em pequenos bosques.
A pecuária seria grande riqueza da fazenda. Bovinos e zebuínos ou de preferência mestiços de gir ou sind vermelho e
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holandês, touro holandês, vacas leiteiras com um quarto ou um
oitavo de sangue zebuíno e três quartos ou sete oitavos de sangue holandês. Constituiriam o rebanho. O meio muito áspero
exige mais sangue zebuíno.
Um rebanho de carneiros sem lã, estes deveriam ser tosquiados anualmente, depois de julho. Talvez o mês mais certo
fosse setembro. Algumas cabras leiteiras, porcos em pequena
quantidade (apenas o indispensável ao abastecimento da fazenda), cavalos e muares indispensáveis, devem ser criados.
Na mocolândia do planalto da Borborema, fresco, com
noites quase frias, haveria pequenas modificações a fazer.
Nos riachos construir-se-iam barragens submersas. Abrirse-iam alguns poços profundos. Far-se-iam grandes plantações
de palma-de-espinho. Grandes algarobais devem existir. Nos
bons anos, culturas de sorgo se recomendam. A cultura do algodoeiro é bastante precária. Mas se pode ter, em compensação,
uma boa pecuária leiteira, com vacas holandesas puras ou mestiças. Já se pode ter carneiro com lã.
A mocolândia do planalto da Borborema poderá tornar-se
uma zona próspera e rica criando intensamente gado leiteiro.
Naturalmente se faz necessário instalar modernas fábricas de
laticínios. Uma delas poderia ficar em Campina Grande, Paraíba.
O espinho de Borborema, no âmago da mocolândia, seria
aproveitado como a mocolândia.
Fazendas como a do tipo traçado em linhas gerais pouco
sofreriam com as grandes secas periódicas.
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Monografias sobre o problema
das chuvas artificiais

João Ramos Pereira da Costa
Boletim do DNOCS – n.º 3, vol. 19, fevereiro de 1959.
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A NUCLEAÇÃO ARTIFICIAL DA ATMOSFERA COMO
CONTRIBUIÇÃO NA LUTA CONTRA AS SECAS

Posição ante o problema
A aplicação bem-dirigida das modernas técnicas de nucleação atmosférica poderá ser valiosa contribuição na luta contras
as secas e, talvez o complemento decisivo para a solução do
problema básico do Nordeste.
Julgar sua utilidade é coisa que só pode ser feita após análise e critica de resultados experimentais obtidos em grande número e em condições várias.
Estudar, porém, dentro de uma base lógica, tomada como
hipótese de trabalho, os pontos que apóiam ou refutam sua indicação é perfeitamente cabível. É pena que o assunto já tenha
sido tratado com os prejuízos do sensacionalismo e da má vontade. Os resultados dessas atitudes aprioristicamente extremas
foram confusão e a desconfiança das opiniões, já que as argumentações relativas à meteorologia moderna com seus componentes especializados, estão em geral ao largo da critica autorizada. Não obstante, impõe-se retomar a questão com serenidade
e isenção de espírito, trazê-la para termos de mais completa e
mais fácil compreensão, tratando-a sem pretensões eruditas, mas
o objetivo do esclarecimento.
A climatologia do Nordeste brasileiro não é tão simples
como à primeira vista parece. Dentro desta região é possível
separar zonas de clima diversos, consistindo as diferenças em
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particularidade que podem ser mínimas ou bastante acentuadas,
conforme o caso. No Estado de Pernambuco, por exemplo, encontramos as zonas de litoral, da mata, do agreste e do sertão,
cada uma com características climáticas, e, conseqüentemente,
biogeográficas próprias, interpretando-se às vezes, de outras
bruscamente limitadas. Esta situação não é generalizável, porém, pois se Alagoas esbarra no São Francisco sem espaço para
muito sertão, no Ceará este vem olhar o mar. Ao subdividirmos
em zonas o Nordeste encontraremos, é certo, manchas de verdura e umidade mais ou menos constantes, mas verificaremos também que o sertão seco sobrepuja tudo, dominando em extensão
territorial e abrangendo mais ou menos de todos os estados nordestinos, caracterizado como zona de baixa média pluviométrica, além de sujeito a profundas variações anuais nas precipitações.
A diminuição esporádica das chuvas define a estiagem e a
repetição do fenômeno em duas ou três estações seguidas constitui a grande seca, o temido flagelo, com todo o cortejo de seus
efeitos que se estendem a todos os âmbitos. E como isto vem
acontecendo desde antes da colonização, aí esta como conseqüência, o Nordeste entravado no desenvolvimento de sua civilização, demograficamente instável e economicamente inconstante sustentado a sangue, suor e lágrimas pela tenacidade de
sertanejos “antes de tudo fortes” mas acima de tudo cansados de
uma situação historicamente heróica.
Vale dizer que muito se tem feito para minorar os efeitos
do rigor climático, mas é justo concluir que os resultados alcançados deixam ainda a desejar. Neste sentido nem todos os meios
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foram empregados e aqueles que o foram não atingiram plenitude dos resultados. De modo geral a luta contra a seca tem sido
orientada em termos elementares de sobrevivência e travada em
ímpetos acossados de emergência.
Atualmente, dada a integração e a convergência de vários
fatores, é possível encontrar para cada indesejável aspecto da
calamidade uma causa próxima que se mostre bem-nítida e pareça independente. Agrupando-se porém, conjuntamente, é possível verificar que possuem uma denominador comum: água. Se,
antecedendo os primeiros colonizadores, tivessem vindo olímpicas criaturas dispostas a fazer a morada neste espaço do Brasil,
de certo teriam logo pedido ao todo poderoso Júpiter que abrandasse a hostilidade da terra mandando chuva. Mais chuva e chuvas mais regulares. E seja-nos permitido imaginar ainda o que
seria o Nordeste sob estas condições, com o crescimento biologicamente regular de seus núcleos de população conduzindo
naturalmente à uniformidade da produção e à estabilização de
uma economia previsível e administrativamente organizável.
Não teríamos o problema dos excedentes demográficos nas capitais nem a exagerada predominância da população feminina. A
agricultura seria menos monótona e a pecuária menos latifundiária; as circunstâncias de formação e evolução cultural, menos
criticas também, teriam dado margem a um progresso mais homogêneo.
Mas, deixando à parte a fantasia, não é difícil perceber a
coincidência dos anseios nordestinos com as situações apontadas: ensaístas, sociólogos, economistas, romancistas e poetas
afirmam-na técnica e literariamente. E tudo gira em torno de
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uma carência crônica de água. Exatamente como os imaginários
triângulos do Olimpo. Vivemos pedindo também a deuses e homens, mais chuvas e chuvas mais regulares, na mais literal expressão destas palavras ou no mais eufêmico de seus equivalentes.
Os “bons invernos” são marcos na vida do nordestino: vivem no seu espírito como saudade e esperança fundidas em fluida mistura invadindo o presente e justificando que mais um ano
se passe e mais uma safra ele espere.
A importância do meteoro pluvial é tão grande para o Nordeste que a alma simples do povo admite mesmo a participação
mágica e não recusa soluções cândidas para o seu problema. Já
ouvimos, apontada como heróica medida, a transferência de
água do São Francisco para o Jaguaribe ou desmonte de Borborema sob o martelo das bombas atômicas. A expressão “chuvas
artificiais” em todos os tipos, no titulo e no texto de periódicos,
alvoroçou pensamentos e gerou controvérsias. Em torno do assunto e oscilando entre extremos de ingênuo otimismo e de intocável descrença ainda se fala, opina, discute e induz a opinião
pública. É muito natural que isto aconteça; a mesma situação já
foi vivida em outros recantos do mundo, com mais intensidade
até. Felizmente, porém, já se define um interesse mais equilibrado, já se procura ler antes de falar, já aparece uma sobriedade
mais séria na imprensa; nos meios universitários a curiosidade
intelectual busca fundamentos e redescobre explicações. É o
caso, portanto, de perguntar: quem poderá definir o exato valor
dos métodos de nucleação artificial da atmosfera como meio de
combater às estiagens?
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Evidentemente ninguém poderá fazê-lo, a rigor, antes de
possuir a respeito dados concretos, e para obtê-los precisará
chegar a resultados decisivos por meio de experiências bemconduzidas, sendo, assim, indiscutível a enorme importância de
obter esses dados e de levar a termo tais exigências. Talvez haja
quem se dê por satisfeito ao ver resultar chuva da “semeadura”
de uma nuvem com gelo seco, mas não faltará também a afirmação de que a chuva viria mesmo sem isso. E enquanto se trava
uma discussão acadêmica sobre a casualidade do fenômeno –
sem chegar a nenhuma conclusão – a opinião pública e o interesse dos órgãos administrativos decepcionam-se vendo finar-se
melancolicamente a questão, amortalhada em gases filosóficas.
Outra é a nossa posição no Instituto do Nordeste. Absolutamente convencidos da necessidade e da legitimidade cientifica
da orientação experimental, trabalhamos par pô-la em execução, mas não esquecemos que o assunto envolve o interesse nacional e deve, por isso mesmo, ser tratado com uma clareza sincera e democraticamente ampla. É assim que lutamos contras as
intromissões da suficiência vaidosa e da burla sensacionalista
procurando divulgar e esclarecer, simplificando sem perda de
exatidão, os meios de julgamento critico aos métodos capazes de
contribuir para a solução de um problema que constitui a razão
incorporativa de nossa agremiação. A satisfação de ver corretamente encaminhada a questão, com possibilidade de chegar-se a
resultados honestos e sem eiva de dúvida, é exata justificativa da
posição que assumimos.
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Fundamentos meteorológicos
O envoltório gasoso do globo é como que o sangue da terra: pulsa e circula, transporta e distribui. Sob o influxo da energia solar pulsa ao ritmo das estações assumindo situações extremas nos solstícios opostos. E, ao pulsar, circula, transportado
água e calor, que distribui, servindo aos reinos da natureza e
com eles formando degraus às transformações de energia que
são a própria vida do universo.
Os movimentos do geóide, a natureza e a estrutura de sua
superfície, a repartição nesta de terras e águas – constantes ou
uniformemente variáveis, e regidas pelos princípios fundamentais da física – tornam a circulação atmosférica esquematizavel.
De outra parte, as variações quantitativas e qualitativas da radiação solar – só parcialmente submetidas ao determinismo astrodinâmico ao lado de outros fatores de menor monta, introduzem
no esquema alterações que não chegam a ser tão grandiosas a
ponto de pô-lo a perder. No sistema circulatório da atmosfera,
ao lado de artérias calibrosas e grossas veias, há também redes
capilares e é possível encontrar vários corações. São estes formados por zonas de altas pressões e zonas de baixas pressões,
entre as quais desloca-se o ar, constituindo o vento. Nas asas do
vento vai ar quente do Equador para o Pólo, de onde, já frio,
volta ao ponto de partida para aquecer-se, fazendo o percurso
em vôos altos ou rasteiros o que importa em dizer que há dois
aspectos opostos da circulação: o de altitude e o da superfície.
Se o trajeto não chega a ser um simples circuito fechado, de
Equador a Pólo em altitude e de Pólo a Equador em superfície, é
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porque, em conseqüência do movimento de rotação da terra, da
inércia das massas de ar e da variação da força centrifuga com a
latitude, os caminhos do vento fazem curvas, enroscando-se
como serpentes do espaço. Apesar de tudo, a circulação geral
continua esquematizável, agora dividindo-se em células distribuídas ao longo dos meridianos, entre o Equador e o Pólo, contendo nesta direção progressivamente menos água e calor, e deslocando-se para o Norte ou para o Sul, acompanhando o maior
aquecimento de cada hemisfério (figura l).
Nestas células a circulação se faz em direções suficientemente nítidas para defini-las como circuitos isolados; entretanto,
por se tratar de massas fluidas em movimento, seus limites são
imprecisos e elas se põem em intimo contato nos deslocamentos,
o que, afinal, permite ao ar cumprir por etapas o trajeto Equador-Pólo ou vice-versa e, mesmo passar de um para outro hemisfério.
O esquema da circulação atmosférica não pode ser, pelo
visto, um quadro rígido; possui uma certa deformabilidade, embora limitada. O deslocamento das células, que constitui o pulsar
da circulação faz com que as zonas de altas como os de baixas
pressões tenham seus centros de ação em permanente variação
não obstante esta se faça em torno de situações mais freqüentes
no tempo e no espaço, de modo a ser possível traçar mapas
mundiais característicos das mesmas em função das posições
singulares da terra, em relação ao sol, ou seja, em janeiro e julho
(figuras 2 e 3).
E assim, partindo da base esquemática, determinados os
valores constantes e apreendidos estatisticamente os fatores res523
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ponsáveis pelas variações, verifica-se que os deslocamentos das
massas de ar trazem alguma coisa de seu processo e desvendam
um pouco de seu porvir, dando margem à prognose. Além disso
o sistema é tão intimamente relacionado em seus órgãos que as
modificações são entrelaçadas – interdependentes e simultaneamente compensatórias – o que origina uma seqüência habitual
para os fenômenos meteorológicos e oferece maior segurança a
previsões.
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Há evidente exagero em procurar ligar por um nexo casual
fenômenos isolados e particularmente característicos como um
nevoeiro em Londres e um pancada de chuva no Rio, mas não é
sem razão que os meteorologistas europeus vivem atentos ao
tempo reinante em torno da Islândia. Em certas regiões do mundo a seqüência meteorológica é uma rotina imutável; já em outras o tempo é mais vário. Na Índia marcam-se datas enquanto
no Canadá já se disse “We Don’t have climate, only samples of
weather”. De modo geral, porém, a certeza prognóstica é uma
função direta da magnitude e da generalidade do processo no
qual se fundamenta.
Observamos ainda que as previsões requeridas modernamente por diversos ramos da atividade humana são previsões do
tempo que se processará na superfície da terra, relativas, portanto, a fenômenos da atmosfera inferior. Ora, é por parte da superfície que se introduzem no esquema circulatório as variações
locais que restringem a antecedência e o grau de certeza dos
prognósticos. O mesmo não acontece quanto à circulação superior, onde os efeitos das ações locais de superfície não se fazem
sentir apreciavelmente ou se integram em uma regularidade que
a tornam mais constante e definida, embora menos dócil e acessível à observação. Posto que o entrosamento circulatório é fundamental, não é difícil aceitar o estabelecimento de um sistema
de prognose meteorológica a partir de dados colhidos na observação da atmosfera superior, fornecendo previsões que apresentam caráter mais geral e maior antecipação, tornando-se, por
isso, objeto de interesse mais universal. Evidencia-se, então, que
o estudo da evolução das situações e condições meteorológicas
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não prescinde o âmbito de todas as demissões do espaço, e que
prever um fenômeno importa em levar na devida consideração a
sinose de um conjunto. Baseada nesta ordem de idéias, a rotina
meteorológica das previsões pode ser compreendida partindo-se
de dados colhidos na observação da atmosfera superior, completados pelos da observação de superfície e normalizados pela
análise estatística de situações anteriores.
Dada a interdependência dos processos meteorológicos de
caráter geral, os serviços especializados dos diversos países realizam o intercâmbio das informações por força de convênios
internacionais. A radiocomunicação, colaborando com a rapidez
e a universalidade de sua essência, permite ao especialista o traçado das cartas sinóticas e a norma prognóstica com maior ou
menor facilidade, em função da organização do sistema em que
opere. De tudo se conclui não ser dificuldade intransponível
nem excessivo dispêndio o estabelecimento de um sistema eficiente, capaz de fornecer os dados sinóticos necessários ao estudo
mais detalhado e ao conhecimento do campo experimental em
torno do tempo no Nordeste.
Diga alguém que isto é luxo desnecessário e que o serviço
de meteorologia do Ministério da Agricultura, possuindo estes
dados, poderia estudá-los ou fornecê-los para estudo, e perguntaremos se é possível sobrecarregar mais o pessoal técnico do
Serviço de Meteorologia, já escasso em seus quadros, cumprindo o serviço pela dedicação e capacidade de trabalho – do que
somos testemunhas – ou será útil perder a antecipação das previsões com a protelação de um fornecimento sujeito às interentes
dificuldades da burocracia.
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Aspectos meteorológicos do Nordeste
Indiscutivelmente estabelecido que da abundância e distribuição das chuvas depende, em todos os sentidos, a vida do
Nordeste, nada mais elementarmente indicado que procurar em
seus fundamentos meteorológicos as condições que lhes regem a
origem e motivam a variação. É possível adiantar inicialmente –
e explicar em considerações posteriores – que nem todas as zonas nordestinas são regadas por chuvas pertencentes a um mesmo sistema originário. O sertão, porém, só recebe chuvas substanciais sob uma condição: quando a massa de ar que separa a
circulação dos hemisférios terrestres e marca com um cinturão
de nuvens o Equador meteorológico – o doldrum equatorial, na
terminologia própria – se desloca para o Sul, arrastado pela
compensação circulatória, o que só acontece, como veremos, no
verão.
Para compreendermos, porém, a complexidade climatológica do Nordeste e darmos ordem ao raciocínio é necessário
começar de outro ponto, - do inverno.
Ao iniciar-se o inverno no hemisfério Sul, todo o esquema
circulatório desloca-se para o Norte (figura 1). As massas de ar
do Pólo Sul tendem a encaminhar-se no sentido do Equador,
forçando à frente massas tropicais. O ar polar e o ar tropical estão, entretanto, em condições profundamente diferentes quanto a
calor e umidade, de forma que a massa polar mostra bem-nítida
uma superfície de descontinuidade separando-a da massa tropical e a frente de seu avanço torna-se o que se chama em meteorologia uma frente polar. Como o movimento das massas de ar
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obedece ao pulsar da circulação, as massas polares avançam e
recuam com uma intensidade que depende da energia que as
impulsiona, ou seja, da pressão em que se mantêm com relação
às massas vizinhas, nestas introduzindo cunhas de ar frio que
vão diluir-se em seu caminho para o Equador, produzindo efeitos de resfriamento.
Cercando a América do Sul (figuras 2 e 3) há duas zonas
de altas pressões que correspondem a acúmulos de ar polar e
cujos centros de ação estão submetidos, como já vimos antes, a
variações em torno de posições mais freqüentes, constituindo
estas variações a origem de frentes polares: a frente polar do
Atlântico (FPA) e a frente polar do Pacifico (FPP) vendo-se nas
figuras 4 e 5 o âmbito de suas zonas de formação nas situações
de verão e de inverno, respectivamente. Entre os dois citados
centro de alta existe sobre o continente sul-americano uma zona
de baixas pressões, mais meridional e mais intensa no verão,
porém ainda nítida no inverno, servindo como elemento de medição, para os mesmos.
Assim, quando atraída pela zona de baixas pressões e arrastada pela circulação superior, a massa de ar do Pacifico, formando a FPP consegue ultrapassar os Andes, introduz sob a
massa continental uma cunha de ar frio que provoca a elevação
desta. O resfriamento conseqüente à diluição que é o término da
evolução frontal – a frontólise – da origem às precipitações características do inverno centro-continental.
Esta seqüência de fenômenos se continua pela reação produzida na massa polar do Atlântico, que avança formando a FPA
após o recuo do centro de ação do Pacifico. Deslocando-se para
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penetrar no continente, em razão das mesmas causas anteriores,
a FPA esbarra na Serra da Mantiqueira, dobrando-se em dois
ramos, um continental e outro marítimo. A dissolução do ramo
continental vai produzir seus efeitos de resfriamento pelo Brasil
Central, de Mato Grosso ao longo de um trajeto maior, indo levar os efeitos das descontinuidades aos alísios de SE (figura 6).
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É justamente neste ponto que a seqüência meteorológica
esboçada vem tocar mais de perto o clima do Nordeste. Esfriando o alísio, este penetra no Nordeste levando umidade do Atlântico em condições propicias a chuvas, ao mesmo tempo que os
efeitos da frontólise do ramo Atlântico da FPA na atmosfera
superior reforçam estas condições.
Mas existe uma orografia que impede a continuação das
precipitações para o interior nordestino: o sistema orográfico do
Nordeste – um arco aberto para o Norte – serve de barreira ao
inverno. As vertentes a barlavento do alísio fazem o acúmulo
orográfico das nuvens e promovem sua elevação convectiva,
facilitando as precipitações (figura 7-A). Ultrapassando estas
barreiras, as nuvens já estão fraturadas, espoliadas de água, e,
descendo a vertente oposta entram em condições ainda mais
desfavoráveis pelo deslocamento adiabático da situação da água
nas mesmas.
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É assim que as chuvas de inverno se limitam à orla costeira de Alagoas, Pernambuco e parte da Paraíba, estabelecendo as
características climatológicas da zona da mata. O pouco de umidade aproveitável que consegue vencer o obstáculo do relevo ou
se escoa por suas aberturas, somado a que penetra com as brisas
dos rios mais importantes (figura 7-B) vai formar nuvens orográficas ao longo das pequenas serras do interior do hemiciclo,
condicionando zonas de transição, como o agreste, ou manchas
climáticas como o “brejo” da Paraíba ou as “serras” do Ceará.
Daí para frente (figura 7-C) e espoliação de água, aliada à con532
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vecção intensa, não permite mais estabelecimento de condições
favoráveis à chuva e as nuvens levadas pelo vento agora mais
livre do freio orográfico esgarçam-se em busca dos caminhos de
altitude.
E nisto se resume o inverno para o Nordeste: chuvas regulares e abundantes em uma faixa de 30km ao longo de uma extensão menor que um terço de seu litoral; chuvas escassas e irregulares em pequenas áreas orograficamente privilegiadas. O
sertão não tem chuvas de inverno; apenas, quando este está no
inicio ou entre em seu termino, os equinócios condicionam uma
intensidade menor dos fenômenos frontais e a zona de baixas
continental expande-se trazendo sua convectividade e umidade
residual para favorecer certas regiões a sotavento dos alísios.
Assim, chove nestas épocas a NW das serras do Piauí, Dois Irmãos e Vermelha, que completam o relevo nordestino, e as chuvas chegam, às vezes, até a Chapada do Araripe, criando uma
ligeira diferenciação entre o alto e o baixo sertão de Pernambuco.
E com a ronda das estações o verão penetra no hemisfério
sul. Agora todo o esquema da circulação se desloca inversamente; as frentes polares oscilam mais ao Sul e a estabilidade das
massas tropicais tende a resolver os fenômenos frontais com
descontinuidade do tipo frente quente. Entretanto, ainda sob o
estimulo da FPP, as oscilações da FPA continuam no pulsar circulatório; são porém, menos intensas suas invasões e, mais meridionais, esbarram agora na Serra do Mar, dobrando-se ainda
em dois ramos. A frontólise do ramo continental é mais rápida
sob a convecção intensa e o resfriamento do alísio, produzido
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pelo ramo marítimo mais afastado, vem apenas produzir as ondas de Leste, com sua nebulosidade característica. Pela costa SE
do Brasil caem boas chuvas, mas a história das ondas de Leste é
muito recuada para que elas venham servir apreciavelmente ao
Nordeste. Mesmo assim, as poucas chuvas que delas se originam
sofrem a mesma limitação territorial que vimos antes.
Acontece, porém, que estamos no verão e a evolução frontal do Sul se faz em saltos mais nítidos; logo o centro de ação da
zona de altas do Atlântico Sul recua para o Pólo, arrastando no
mesmo sentido a circulação. Já a esse tempo as massas de ar do
hemisfério norte tendem a deslocar-se no sentido do Equador –
pois já é inverno – e uma particularmente interessante para nós,
a que define o centro de altas dos Açores, comprime então a
massa equatorial que separa a circulação dos dois hemisférios.
Esta massa de ar, mercê de sua localização, apresenta características especiais de grande unidade e intensa convecção, o que
conduz à formação e evolução dos sistemas de nuvens que constituem o doldrum equatorial. Aqui a água evapora, condensa e
precipita seguindo a variação diurna da radiação solar e, conseqüentemente, da pressão e da temperatura, fazendo com que as
regiões habitualmente cobertas pela massa do doldrum sejam
sujeitas a chuvas durante todo o ano.
Arrastada pelo recuo dos centros de ação das zonas de alta
do Sul e sob o consentimento da expansão da zona dos Açores, a
massa do doldrum desloca-se para o Sul, constituindo seus deslocamentos a chamada frente intertropical (FIT) cujo âmbito
pode ser visto (figura 4 e 5) no verão e no inverno, respectivamente. A frente intertropical não apresenta nitidez de desconti534
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nuidade das frentes polares – a denominação é mesmo uma extensão forçada do conceito de frente – mas como elas se comportam em seus avanços e recuos. Estes não se fazem subindo e
descendo regularmente as latitudes e sim em incursões mais ou
menos caprichosas e mais ou menos profundas, que chegam às
vezes a ultrapassar o extremo meridional da área nordestina.
Para FIT as portas da muralha orográfica estão abertas e
por elas entra o inverno do sertão constituído de aguaceiros de
verão, progressivamente menos freqüentes e mais tardios de
Norte para Sul. São estas as chuvas que cabem ao sertão nordestino, constituindo uma limitação à agricultura e à pecuária, pois
a elas só estão perfeitamente adaptadas a flora e a fauna nativas.
Do exposto se conclui que o sertão do Nordeste há de ser uma
zona de baixa pluviosidade, porém se esta, se mantivesse oscilando pouco em torno da média os problemas seriam parciais e,
mais ainda, se a média estivesse mais próxima dos valores mais
elevados caberiam à terra as palavras de nosso primeiro cronista.
O que acontece é que estas chuvas escasseiam ou faltam
em certos anos e em anos seguidos, às vezes. E por que? Buscando razões de ordem meteorológica chegaremos à conclusão
de que as chuvas faltam quando são menos profundas as invasões da FIT e isto em conseqüência de uma menor atividade
frontal no Sul e de uma menor expansão meridional da zona de
baixas continental ou, em suma, de uma circulação geral menos
dilatada no sentido meridiano. Iremos encontrar as causas fundamentais na variação da radiação solar em sua origem: a freqüência das manchas solares que, modificando a quantidade de
energia emitida e sua distribuição pela gama irradiada, vem in535
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fluir na intensidade e disposição da circulação atmosférica. Sobre este ponto não se pode esquecer o magnífico trabalho de
Sampaio Ferraz(1) sobre o qual acumula-se boa carga de significação heurística.
E como se vê, as condições meteorológicas que envolvem
o Nordeste estão sinoticamente entrosados no sistema do tempo
universal. Suas particularidades mais características se originam
de ações de superfície que, postas em face dos fenômenos circulatórios gerais, criam condições extremamente típicas. Também
é claro que as situações que retratamos correspondem a amplificações de um esquema geral do qual muitos detalhes foram desprezados ou apenas conceitualmente sugeridos para efeito de
simplificação. No obstante, torna-se fácil perceber que estes
detalhes estão ligados a situações especificas de atualidade das
quais nos darão conta cartas regionais de tempo cuja continuidade de elaboração mostra-se importante para o estudo destas situações sendo mesmo exigível para o trabalho de previsão mais
restrita.

Componentes fisioquímicos
É indiscutível que a meteorologia não pode explicar satisfatoriamente a variância dos fenômenos de precipitação e fundamentar em estreita causalidade seus prognósticos a este respeito, mesmo ingressando pelo campo da termodinâmica sob
uma roupagem matemática. É necessário um pouco mais; sem
desprezar o apoio do ramo analítico, sinótico e físico da meteo536
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rologia, torna-se preciso considerar certos componentes fisioquímicos dos fenômenos meteorológicos ao lembrar que a molécula da água é – no dizer de Schaefer (2) – a unidade básica no
sistema de transferência energética da atmosfera. É a molécula
da água, com peculiaridades estruturais refletidas na evolução de
suas propriedades em função do estado térmico, o principal fator
das dificuldades encontradas para encerrar a capa gasosa da terra
nos domínios da física.
Deliberadamente, fizemos até agora abstração da presença
da água na atmosfera. Para simplificar nosso raciocínio, tratamos da circulação, das massas de ar, dos fenômenos frontais
empregando, por vezes, os termos umidade, nuvens e chuvas
como objetos de conhecimento sensível, sem procurarmos penetrar em suas essência física. Vejamos, porém, a seguir, como se
forma, como se desenvolve e como se desfaz uma nuvem.
A superfície terrestre aquecida pela radiação solar evapora
água, consumindo neste trabalho uma certa quantidade de calor
(590 calorias por grama de água evaporada a 0ºC) que se transfere assim à atmosfera, de cujas camadas superiores será mais
tarde irradiada para o espaço, constituindo a radiação terrestre.
A água evaporada dos mares e do solo passa à atmosfera no estado vapor e aí se comporta, enquanto neste estado permanece,
quase como uma solução de gás em gás (figura 8-1). O aquecimento do ar e do vapor d’água nele contido promove a elevação
do conjunto até níveis em que a temperatura não é mais compatível com a concentração original de vapor d’água (ponto de
orvalho), tendendo este a condensar, formando nuvens (figura 82). Em sua atmosfera desprovida de partículas eletrizadas537
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iontesgasosos ou poeiras com carga essencial ou de absorção – é
possível fazer chegar o vapor d’água a condições de supersaturação. Isto é fácil em condições artificiais de laboratório, constituindo a câmara de Wilson, empregada no estudo da física das
radiações, um exemplo de aplicação, porém dificilmente poderia
ser observado na atmosfera natural, onde a ionização e a presença de poeiras fornecem núcleos de condensações em torno dos
quais se agrupam moléculas de água em número e arranjo que
definem o estado liquido. Praticamente todas as gotículas de
uma nuvem correspondem aos núcleos existentes no ar, dispersos como aerosol, por ocasião da condensação.
As gotículas formadas e o vapor remanescente ficam então
em um equilíbrio regido pela temperatura e pela pressão em que
se encontra o sistema. A elevação da temperatura tende a diminuir a gotícula por evaporação, do mesmo modo que o abaixamento da pressão; inversamente, tendem a fazê-la crescer por
condensação o abaixamento da temperatura e a elevação da
pressão. É de importância lembrar que ao condensar-se o vapor
d’água liberta-se o calor de evaporação que, passando a distribuir-se no sistema água, vapor e ar, vem a ser o principal fator na
situação do equilíbrio.
Uma nuvem formada por gotículas circundadas de vapor e
de ar é bem semelhante a uma dispersão coloidal em que a fase
dispersa estivesse também dissolvida na fase dispersante: a química pode fornecer um exemplo do caso com um emulsóide de
clorofórmio em água. As condições que regem o equilíbrio coloidal, um pouco mais grosseiras, porém, em razão da agitação
mecânica da turbulência que se verifica sempre em maior ou
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menor grau na nuvem. Nestes sistemas dispersos os limites de
massa e volume das partículas são, por isso, mais largos: o diâmetro das gotículas varia entre 0.006mm e 0,12mm e a massa de
água contida no volume de um metro cúbico pode ir de 0,1g a
4,8g, de modo que as gotículas podem estar separadas por distâncias largamente variáveis (figuras 8-2 A e B).
Se a nuvem continua a elevar-se alcança, acima de certa
altitude, variável com o local e a ocasião (figura 8-3), temperaturas inferiores a 0ºC (nível de congelação), e sob esta condição
deve a água passar ao estado sólido. Já neste ponto não acontece
o mesmo que se verificou acerca da condensação. O fenômeno
da cristalização da água não é tão facilmente realizado em condições naturais; freqüentemente a água continua liquida, em
sobrefusão (figura 8-3 A) até a temperatura de 12ºC, quando
lhes não é possível o estado liquido. A formação de cristais de
gelo se faz, geralmente, pela deposição e arranjo de um certo
número de moléculas da fase vapor em torno de núcleos de sublimação, não havendo evidencia forte acerca da importância da
solidificação da fase liquida. Os núcleos de sublimação não são
da mesma natureza que os de condensação (pois é possível formar nuvens artificiais com gotículas a – 38,5ºC) mas se encontram também dispersas na atmosfera como aerosol, embora seja
freqüente que em muito escassa concentração.
Uma vez formados alguns cristais de gelo, o sistema passa
a ser constituído pelas três fases: vapor, água e gelo, embora
transitoriamente, pois a pressão de vapor da água é maior que a
do gelo à mesma temperatura (22% maior a – 20ºC) o que acarreta a sublimação de moléculas da fase vapor para a superfície
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dos cristas ao mesmo tempo que a evaporação de moléculas das
gotículas a fim de repor a concentração do equilíbrio. Através
desta cadeia de sublimação e de evaporação a água se transporta
das gotículas aos cristais, que crescem até atingir muitas vezes
dimensões incomparáveis com a dispersão. Neste caso segue-se
a sedimentação dos cristais o que corresponde a uma precipitação de neve ou de chuva, dependendo principalmente das temperaturas ao longo do percurso da sedimentação, e de rapidez
com que este é vencido. Contudo, se a concentração dos núcleos
de sublimação é muito elevada forma-se um número muito
grande de pequenos cristais, pois a competição não lhes permite
crescer o suficiente para ultrapassar os limites de dispersão, resultando uma nuvem de gelo cuja evolução está regulada segundo um equilíbrio difásico gelo-vapor (figura 8-4).
O mecanismo de precipitação fundamentado na essencial
instabilidade do sistema trifásico foi primeiramente proposto por
Bergeron (3) e depois detalhadamente estudado por Findeisen
(4), recebendo comprovação experimental por parte de vários
autores (5) e (6). Por seu intermédio só se explicam os fenômenos de precipitação a partir de nuvens que possuam água em
sobrefusão, isto é, que tenham ultrapassado a isoterma 0º. Para
dar conta da formação de chuva em nuvens quentes, abaixo do
nível de congelação, propôs Pettersen (7) outro processo baseado no crescimento preferencial pela diferença de pressão de vapor conseqüente a discretas variações de temperatura entre as
gotículas, no seio da nuvem. Apesar de cuidadosamente elaborado do ponto de vista teórico, o esquema de Pettersen não lo540
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grou comprovação experimental, pelo contrário, encontrou oposição nos cálculos de Langmuir (8).
Na obstante, observações (9) referentes a chuvas abundantes provindas de nuvens que se achavam a temperatura superiores a 0ºC, sem água em sobrefusão, portanto, reclamavam explicação. Langmuir (10), interpretando certas observações do Projeto Cirrus, levantou a hipótese de que a precipitação, nestes
casos, poderia ser provocada pelo rápido crescimento das gotículas através de um processo encadeado de colisão e captura
originadas em diferenças na velocidade de sedimentação entre
gotículas de diâmetro diverso. Logo a seguir Blanchard (11), por
meio de engenhosa técnica, forneceu o crédito experimental à
hipótese.
O mecanismo de Langmuir, embora apoiado nestas experiências e escudado pela defesa matemática que lhe proporcionou
o autor, tem um ponto vulnerável: é necessário aceitar a existência de gotículas maiores para que se inicie o processo, mantendo-se obscura a razão que leva alguma gotícula a tomar este
maior volume e assim adquirir maior velocidade de sedimentação. Quando há duas camadas de nuvens e da superior cai chuva
originada pelo mecanismo de Bergeron-Findeisen, as gotas de
chuva que atravessam as nuvens inferiores colidem com as gotículas destas, capturam-nas, crescem, multiplicam-se, tudo perfeitamente explicado de acordo com o esquema; mas se há apenas um lençol estatiforme de pouco desenvolvimento vertical,
por exemplo, é preciso apelar para a coalescência entre as gotículas a fim de encontrar a causa da condição desencadeada. Esta
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coalescência, porém, requer uma objetivação causal para que lhe
torne plenamente aceitável o mecanismo de Langmuir.
É isto o que oferece Shaefer (2 e 12), partindo de dados
colhidos por Woodcok (13), confrontando observações feitas em
Porto Rico e na América continental e chamando a atenção para
uma possível relação entre a riqueza atmosférica em núcleos
higroscópicos e a precipitação de nuvens quentes. Acredita
aquele autor que os cristais deixados como resíduo pela evaporação das gotículas de água do mar, lançadas à atmosfera no
quebrar das ondas, podem servir como núcleos de formação de
chuva. Em virtude de possuírem massa relativamente elevada,
estes núcleos teriam tendência a sedimentar a velocidades superiores às das gotículas da nuvem, arrastando-as por colisão, provocando coalescência entre as mesmas ou favorecendo, por diferença da pressão de vapor, o crescimento daquelas em que se
dissolvessem.
Este ponto de vista é coerente com o que se observa no
Nordeste brasileiro. O litoral nordestino, ao mudar de direção
bruscamente ao nível do Cabo de São Roque, sofre profunda
modificação na abundância e no regime de chuvas. Ao sul deste
acidente geográfico são freqüentes os afloramentos de recifes
coralinos que se oferecem mais positivamente ao embate das
ondas, criando condições favoráveis para a gênese de núcleos
salinos; mas para o norte os afloramentos praticamente não existem e as ondas chegam às praias com menor tumulto. De outro
lado, a direção dos ventos dominantes é quase perpendicular à
costa do lado sul e quase paralela ao lado norte do ângulo formado (ver figura 6). Tudo isto concorre para que sejam mais
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abundantes e possam penetrar mais para o interior, ao sul, os
núcleos higroscópios que favorecem a precipitação das nuvens
quentes. É preciso considerar que os núcleos salinos são partículas relativamente grandes, que não podem alcançar altitudes
consideráveis e que são arrastados pela chuva que formam, vindo influir apenas de modo apreciável no regime de chuvas da
zona da mata.
No curso de experiências de nucleação e em vôos feitos a
título de observação ou de transporte, verificamos que é coisa
rara encontrar entre Recife e Natal uma nuvem bemdesenvolvida com o topo mergulhado no nível de congelação;
em geral, antes de atingir o isoterma 0º as formações estratocumuliformes mais densas produzem, nesta zona, abundantes chuvas. Contrariamente, nas imediações de Fortaleza é fácil encontrar cumulus orográficos com topo em torreão penetrando níveis
de temperatura abaixo de 0º, sem deixar cair uma gota d’água.
Quanto aos sistemas de nuvens formadas na massa do doldrum, a convecção provoca sua rápida elevação, mas, freqüentemente, uma inversão superior de temperatura limita as possibilidades de chuva. Sob estas condições é comum ver-se no verão
“o tempo formado” – no dizer do sertanejo – decepcionar a esperança de um aguaceiro. Ora, as nuvens de rápida evolução
convectiva são em geral, exemplos de instabilidade dispersológica e só a provável escassez de núcleos de coalescência permite
que elas se percam como fontes de chuvas.
É sobre este ponto que fundamentamos a nossa confiança
na utilidade da nucleação atmosférica no Nordeste como meio
de aumentar o rendimento pluvial de certas situações sinóticas.
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As técnicas de nucleação artificial – referências
O desejo de modificar o tempo, criando para a agricultura,
a pecuária, a aviação e outros ramos da atividade humana condições mais favoráveis, ou evitando condições catastróficas,
acompanhou a civilização até os dias presentes. Milhares de
processos foram propostos e a cada nova grande descoberta da
ciência correspondeu uma tentativa empírica de modificação dos
fenômenos meteorológicos.
Enquanto isso, os cálculos da termodinâmica atmosférica,
mostrando os monumentais valores de energia relacionados com
os meteoros mais comuns, estabeleciam que a ordem de grandeza das transformações energéticas estava fora do alcance das
possibilidades industriais e econômicas mais avançadas, consolidando uma posição de ceticismo que persiste até hoje.
Entretanto, quando Findeisen (4) estudou os aspectos coloidais da meteorologia não lhe passaram despercebidas as possibilidades de vir a técnica a aproveitar-se da própria energia
que em certos processos meteorológicos mantinham-se em potencial como instabilidade, pondo-a em ação sem despesas termodinamicamente apreciável. São suas palavras: “The recognition of the fact that quite minute, quantitatively inappreciable
elements, are the actal cause setting into operation weather phenomen of the highst magnitude, gives the certainty that, him
time, human science will be enable to effect an artificial control
on the course of meteorological phenomen”.
O ceticismo a que nos referimos dominava, porém, os arraiais da meteorologia, de forma que nenhum meteorologista se
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aventure em pesquisas sobre modificações artificiais de situação
atmosférica. Estas eram feitas por pessoas que possuindo apenas
esboço de conhecimento cientifico não podiam realizar o policiamento critico necessário à experimentação, resultando de suas
provas um amontoado inaproveitável de dados empíricos. Só
alguns anos após as proféticas conclusões de Findeisen é que –
em conseqüência de um plano de estudos acerca de problemas
aeronáuticos relacionados com a meteorologia – resultados experimentais inequívocos vieram reforça-lhes o significado.
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Shcaefer (14), reproduzindo em laboratório o fenômeno da
sobrefusão de gotículas dispersas como nas nuvens verificou
que a aparição de um certo número de cristais de gelo no meio
da dispersão conduzia a uma precipitação após rápido crescimento dos mesmos, conformando assim o mecanismo de Bergeron. Seu equipamento experimental para isto não era dos mais
complicados: um refrigerador de tipo doméstico, com abertura
na parte superior, de paredes internas cobertas de veludo negro,
possuindo um sistema de iluminação por um feixe obliquo de
raios paralelos, em cujo interior uma nuvem de gotículas sobrefundidas podia formar-se pelo simples exalar da respiração. Esta
nuvem mantinha-se estável por largo tempo a menos que um
objeto resfriado a temperatura inferior a – 39ºC entrasse em contato com suas gotículas, caso em que apareciam vários cristais
de gelo – visíveis sob a iluminação e contáveis em parte alíquota
do volume – os quais, crescendo, sedimentavam, podendo ser
colhidos em uma lâmina revestida de verniz capaz de fornecer
réplicas de moldagem. A variabilidade regulável da temperatura,
a contagem dos cristais e as fotomicrografias das replicas serviam como elementos de estudo.
Com estes meios, observou Schaefer que pequenos fragmentos de gelo seco (dióxido de carbono em estado sólido) eram
capazes de provocar o aparecimento de grande número de cristais e a conseqüente dissipação da nuvem artificial por precipitação. Em seguida, talvez induzido pelas sugestões de Findeisen,
levou à atmosfera a técnica de laboratório. Sua primeira experiência em nuvens naturais foi feita a 13 de novembro de 1946
com a “semeadura” de seis libras de gelo seco em uma nuvem
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(alto-stratus), à temperatura de – 18,5ºC, cinco minutos após a
nuvem estava completamente transformada em neve (15). Esta
foi a primeira experiência de modificação artificial de um meteoro feita em bases rigorosamente cientificas.
O mesmo autor (16, 17 e 18) repetiu suas experiências em
outras condições e desenvolveu um intenso trabalho cuja repercussão levou à organização de um programa de investigação – o
Projeto Cirrus – a ser realizado pela equipe de pesquisadores do
General Electric Research Laboratory, tendo a direção de Irving
Langmuir, sob os auspícios de entidades militares do Exercito,
Marinha e Aeronáutica do U.S.A. O programa, compreendendo
a elucidação de dezena de itens, foi elevado a termos de observação e medidas no solo.
Um dos itens de maior importância referia-se às determinações de concentração dos núcleos de sublimação em amostras
de ar atmosférico e os resultados obtidos pela aplicação da técnica da câmara de nuvens artificiais de Schaefer (19 e 20) permitiram estabelecer os seguintes pontos:
* as concentrações dos núcleos de sublimação variam em
condições naturais entre menos de dez e mais de dez milhões por metro cúbico;
* são mais freqüentes as contagens abaixo da média;
* uma mesma amostra de ar fornece valores diferentes a
diferentes temperaturas;
* as temperaturas em que começam a demonstrar sua atividade os núcleos de sublimação são geralmente inferiores
a –20ºC;
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* as contagens altas coincidem com determinadas direções
do vento.
Estes resultados conduziram ao estudo do comportamento
de partículas de várias procedências como núcleos de sublimação (12) solos, cinzas vulcânicas, lama aluvional, esporos de
fungos, substâncias químicas naturais e sintéticas foram experimentadas. Coube a Vonnegut (22 e 23) fazer, nesta altura, uma
grande descoberta: os microcristais de iodeto de prata serviam
como núcleos de sublimação mesmo a –4ºC, isto é, a temperatura muito acima daquelas em que são ativos os núcleos naturais.
Salta à primeira vista a importância neste fato bastante representativo como um dos poucos casos em que o homem faz
melhor que a natureza – se considerarmos a diferença na altitude
que uma nuvem deve atingir para passar da isoterma –4ºC à –
20ºC.
Além disso, a estabilidade dos microcristais de iodeto de
prata permite que eles sejam obtidos por meio de geradores de
núcleos (24) situados no solo, aproveitando-se a convecção para
disseminá-los nas nuvens.
As precipitações conseqüentes à nucleação pelo iodeto de
prata podem ser explicadas às custas do mecanismo de Bergeron-Findeisen, que também é chamado a justificar os resultados
da nucleação: o primeiro age por sua temperatura (-78ºC), produzindo cristais de gelo pelo fato de ultrapassar o ponto critico
dos –39ºC, cristais esses que crescem, se fraturam, continuando
a crescer e a produzir fragmentos, uma verdadeira reação em
cadeia, enquanto os microcristais de iodeto de prata servem dire548
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tamente como centros de deposição das moléculas de água em
fase vapor.
Utilizando ambos os agentes de nucleação é possível ultrapassar largamente o número útil de cristais em crescimento.
Promovendo pela competição um limite ao mesmo e levando à
estabilização da nuvem que se converte em uma dispersão de
cristais de gelo. Pode-se ademais, empregar o gelo seco ou o
iodeto de prata na atmosfera livre de nuvens porém supersaturada em vapor d’água com relação a gelo para promover a cristalização do excesso de vapor de água (25, 26 e 27).
Considerada a situação sinótica e observadas as condições
locais de gradientes de pressão e de temperatura, bem como de
umidade, direção do vento e orografia é possível projetar a aplicação desta ou daquela técnica, conforme o fim que se tenha em
mira e os meios de que se disponha. Esta aplicação técnica dos
princípios científicos da meteorologia experimental não pode,
porém, evidentemente, prescindir o apoio dos dados fornecidos
pelos demais ramos da meteorologia e não dever ser tentada por
quem os desconheça ou despreze.
Convém ainda referir que, além das duas técnicas de nucleação anteriormente vistas, Langmuir (8) sugeriu como meio
de provocar chuva em nuvens quentes a semeadura das mesmas
com água. O processo de precipitação em que se fundamenta
este método é puramente mecânico e não físico-químico. A semeadura de nuvens com gotas de água não é propriamente uma
técnica de nucleação e os resultados das experiências levadas a
efeito neste particular não entusiasmaram Schaefer (2) e foram
mais tarde postos em dúvida por Houghton (28).
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As chamadas chuvas artificiais
A provocação artificial de chuva vem sendo um objetivo
da civilização há muito tempo. Um sem-número de métodos
foram apontados ou empregados, em várias épocas, com a finalidade de produzir modificações na atmosfera; todos, porém,
essencialmente empíricos porque a meteorologia, mantendo seu
aspecto observacional, nenhum apoio cientifico poderia trazer
aos mesmos
Só nos últimos anos, graças a necessidades técnicas da
aviação, iniciou-se uma renovação na meteorologia, que passou
a empregar também métodos experimentais. As missões que as
U.S. Air Forces deviam cumprir em regiões extremamente frias
fizeram aparecer problemas como a deposição de gelo nas bordas de ataque das asas e das hélices, problemas esses que foram
confiados para estudo a certas entidades técnicas oficiais e privadas. Uma série de investigações a respeito coube à equipe do
Laboratório de Pesquisas da General Electric, orientado por Irwing Langmuir, chegando-se à verificação de que os depósitos
de gelo eram devido à presença de gotículas d’água em sobrefusão nas nuvens atravessadas pelo avião. A necessidade de estudo
das condições que levavam a água a manter-se ao depositar nas
aludidas superfícies, levou Schaefer (5) a reproduzir no laboratório nuvens em condições de super-resfriamento, isto é, formadas por gotículas d’água à temperatura abaixo de zero. O citado
autor verificou que nuvens artificiais, formadas dentro de uma
câmara frigorífica, podiam permanecer naquele estado de instabilidade por períodos relativamente grandes nas condições expe550
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rimentais, passando, porém, muito rapidamente a uma suspensão
de cristais se um fragmento de gelo seco era lançado na câmara.
A explicação do fenômeno é simples: as gotículas d’água
resfriadas a uma temperatura abaixo de zero podem permanecer
em estado liquido se o ar em que estão dispersas for suficientemente desprovido de partículas outras capazes de provocar o
processo de cristalização. Essas partículas, que servem como
núcleos para a cristalização, agem induzindo as moléculas
d’água, que estão no equilíbrio em fase vapor, ao arranjo característico do estado sólido. Não obstante, o resfriamento não pode
ultrapassar um certo limite, que é de 39º abaixo de zero, e o gelo
seco conduz a esta condição, pois sua temperatura é de 78º abaixo de zero.
A descoberta deste efeito do gelo seco permitiu relacionar
o fenômeno experimental com a explicação dada por Bergeron
(3) e posteriormente utilizada por Findeisen (4), para o mecanismo das precipitações atmosféricas. De acordo com o esquema
proposto, uma nuvem ao elevar-se chegaria, por vezes, a altitudes correspondentes a temperaturas abaixo de zero, o que significa entrarem as gotículas de que é formada na condição de sobrefusão. Tal nuvem seria um sistema em instabilidade físicoquímica e a presença de partículas ativas como núcleos provocaria a aparição de cristais de gelo. Estes cresceriam arrastando
uma certa quantidade de vapor para sua estrutura, por um processo de sublimação. Ao mesmo tempo as gotículas vizinhas
diminuiriam, evaporando, exatamente porque a condição pressão de vapor a saturação é menor no gelo que na água à mesma
temperatura, permitindo assim o crescimento preferencial do
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primeiro. A aparição, por um dado motivo, de alguns cristais –
um certo número critico, evidentemente – conduziria a nuvem a
uma situação análoga à de uma floculação coloidal, já que o
crescimento dos cristais de gelo leva-los-ia a dimensões incompatíveis com a estabilidade da dispersão, ocorrendo então uma
precipitação cujas características seriam determinadas principalmente pela extensão do crescimento e pela temperatura abaixo da nuvem
Pondo à prova este mecanismo, Schaefer (16) levou à atmosfera natural as experiências realizadas em laboratórios e os
resultados obtidos foram tão interessantes que daí resultou a
elaboração de um vasto plano de investigação, o famoso Projeto
Cirrus. Ao mesmo tempo em outros países, outros pesquisadores
(32 e 33) realizaram também, na mesma base, estudos experimentais sobre a física das nuvens, criando-se assim a meteorologia experimental.
A formação de cristais de gelo nas nuvens super-resfriadas
deve-se, como já vimos – e era de esperar a partir da físicoquímica teórica – à presença de certos núcleos, especialmente
núcleos de sublimação, que promovem uma estruturação das
moléculas d’água da fase vapor quando esta se acha supersaturada em relação ao gelo. Tais núcleos seriam fornecidos por
partículas originadas no solo e arrastadas pelo ar, partículas pequeníssimas que poderiam manter-se em suspensão como um
aerosol, agindo conforme sua natureza a temperaturas especificas, sempre abaixo de zero.
No decurso das experimentações, com a elaboração de métodos que permitem a contagem dos núcleos de sublimação (15),
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tornou-se evidente que, muitas vezes, eles são raros na atmosfera, sendo, portanto, comum a existência de nuvens superresfriadas. Com nuvens artificiais, em laboratório, Schaefer estudou a potência relativa de vários materiais (solos, minerais,
cinzas vulcânicas, esporos etc.) que seriam provavelmente a
origem de núcleos naturais e usando os mesmos métodos, verificou Vonnegut (22) que microcristais de iodeto de prata servem
como núcleos de sublimação mesmo a temperatura em que as
demais substâncias estudadas não têm ação. Desenvolvendo as
técnicas de obtenção dos microcristais de iodeto de prata conseguiu ainda Vonnegut (24 e 25) meios favoráveis de fornecer à
atmosfera os núcleos de sublimação que às vezes lhe faltam e
assim criar um novo método, à mesma base do mecanismo Bergeron-Findeisen, para provocar a precipitação artificial de nuvens super-resfriadas.
A nucleação de nuvens com gelo seco e iodeto de prata foi
rigorosamente estudada no Projeto Cirrus, verificando-se sua
exeqüibilidade e determinando as condições de sua utilidade.
Ficou evidente, desde cedo, a importância da concentração da
água liquida na nuvem nucleada: de uma nuvem contendo 1g
d’água por metro cúbico a precipitação que se pode obter é ridícula, enquanto é valiosa de outro que contenha 3g/m³. Outro
ponto a considerar é a rapidez com que aparecem cristais de gelo
e o grande número deles que se forma em nuvem nucleada artificialmente, o que não acontece em condições naturais, isto indicando que uma nucleação adequada produz precipitações mais
substanciais do que as advindas de condições naturais.
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A divulgação dos resultados das nucleações experimentais
acarretou grande celeuma em torno de sua utilidade. Houve os
que esperavam estar encontrada a chave do domínio atmosférico
e houve também os que não percebiam a possibilidade de ser
utilizada praticamente a enorme energia potencial de sistemas
em instabilidade como as nuvens super-resfriadas. A estes últimos responde Langmuir (34) analisando os resultados nas provas de New México e argumentando após um estudo probabilístico (35): “The synoptic situation is important only insofar at it
determines the probability that a shwer will occur. It does not
directly cause the shower to occur at a given time and place”.
Entretanto o progresso obtido pelos pesquisadores americanos foi bastante adiante. Langmuir (8) propôs a possibilidade
de um mecanismo de precipitação de nuvem sob certas condições e Blanchard (11) verificou no laboratório a sua possibilidade e as suas limitações. De outra parte, as observações feitas em
Porto Rico por Schaefer (12) indicam a existência de um mecanismo diferente do de Bergeron-Findeisen na precipitação de
certas nuvens tropicais. A partir de dados Woodcock (13) aponta
Schaefer (36) a importância dos núcleos higroscópicos provenientes de sais da água do mar.
Os dois últimos mecanismos podem ser relacionados sem
inconveniência lógica e merecem uma cuidadosa investigação
sobre a co-participação nas precipitações de nuvens tropicais. É
possível que núcleos higroscópicos promovendo a coalescência
de gotículas d’água, levem-nas a dimensões capazes de iniciar o
processo de multiplicação observado por Blanchard (11).
554

www.colecaomossoroense.org.br
Não encontramos nenhuma referência à tentativa ou método de emprego de núcleos higroscópios com a finalidade de servirem como núcleos de coalescência; entretanto, chegamos a
utilizá-los com essa finalidade sem podermos, porém, fazer uma
averiguação rigorosa de sua utilidade por falta de equipamento
experimental. Para consegui-lo, construímos um gerador de núcleos constituídos de um cadinho refratário munido de um injetor de combustível (gasolina ou óleo diesel) sob corrente forte
de ar, provocando uma chama tangencial às paredes internas do
cadinho. Neste, quando a temperatura atingia ao rubro, lançamos
sal de cozinha triturado, verificando-se a saída de espesso fumo
que se verificou, pela análise dos depósitos obtidos em lâminas
de vidro, ser constituído de cloreto e de oxido de sódio, principalmente.
Fizemos também, por várias vezes emprego das técnicas
de Schaefer e de Vonnegut; a primeira foi usada mais a titulo
demonstrativo que outra coisa e, por isso, as nuvens nucleares
foram cumulus orográficos bem-isolados; enquanto a segunda
ressentiu-se também da falta de equipamento para averiguação
dos resultados.
Dessa maneira é possível falar apenas em termos de coincidência e estas aconteceram no decurso das provas que realizamos.
Relativamente à importância que teria para as secas nordestinas o emprego das técnicas cientificas de nucleação, não é
possível afirmá-la ou infirmá-la em bases sólidas, pois uma coisa é certa: não sabemos até que ponto uma seca tem causa na
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falta de núcleos ou na falta de condições sinóticas favoráveis à
chuva.

Chuva, neve, granizo
O problema de como se transforma uma nuvem em chuva,
neve ou granizo foi um dos que mais custou a ser esclarecido no
campo da meteorologia.
A primeira explicação clara deve-se a Bergeron (37) que
teve suas idéias justificadas pela concepção coloidal de Findeisen (4) o chamado mecanismo de Bergeron-Findeisen, entretanto, dá conta apenas da formação de precipitações de nuvens super-resfriadas, isto é, daquelas que possuem pelo menos parte a
temperatura abaixo de 0ºC.
Para compreendê-los mais facilmente imaginemos um
grande cumulus estendendo-se por vários quilômetros de altura,
conforme a figura 9.
Constitui este tipo de nuvem, uma dispersão de gotículas
d’água em vapor d’água em uma situação que poderíamos chamar de metacoloidal, o que se esquematiza na figura 10.
Em qualquer parte da nuvem as concentrações de líquidos
e de vapor variam de acordo com a temperatura que rege o equilíbrio entre as duas fases. Simplificando, poderíamos expressar
esse equilíbrio pela equação
C1
= KT
Cv
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onde C1 é a concentração do liquido, Cv a concentração de vapor, K um coeficiente de correlação e T a temperatura.
Em níveis abaixos da nuvem (A), onde a temperatura mantém-se acima de 0ºC o esquema da figura 2, com mais gotículas
e menos vapor ou menos gotículas e mais vapor, conforme a
altitude, dá perfeita idéia da situação. Em níveis altos (B), onde
a temperatura seja inferior a 0ºC, era de esperar que a água assumisse o estado liquido, passando as gotículas a cristais de gelo, como procura mostra a figura 11.

Tal não acontece, porém, senão nas nuvens tipo cirrus, a
enormes altitudes e muito baixas temperaturas. É comum que
uma nuvem do tipo cumulus atinja temperaturas muito baixas
(geralmente chegam a quase – 15ºC) conservando suas partícu557
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las no estado líquido, na situação que a química-física chama de
sobrefusão. Cwilong (38), Schaefer (5), Smith-Johannsen (39),
entre outros, mostraram que a água pode conservar-se liquida
até cerca de –40ºC e que o fenômeno da sobrefusão é fácil de
reproduzir no laboratório e freqüente de encontrar na natureza.
Uma nuvem com gotículas em sobrefusão diz-se vulgarmente uma nuvem super-resfriada. E uma nuvem super-resfriada
é essencialmente instável.
Se no sistema água sobrefundida-vapor d’água aparecer
um cristal de gelo, logo este começará a crescer por sublimação
às custas da fase vapor (figura 12), pois mantém menor pressão
de vapor em equilíbrio que a água liquida à mesma temperatura
(22% mais baixa a –20ºC). Disso resulta que a fase vapor espoliada pela sublimação entra em desequilíbrio com o liquido das
gotículas e estas para reporem a situação anterior evaporam (figura 13).
Em conseqüência, diminuem de diâmetro as gotículas,
cresce exageradamente o cristal, até que passa a ter massa incompatível com a situação de dispersóide-metacoloidal e sedimenta com rapidez maior que a ascensão convectiva do ar.
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Dependendo do número de cristais formados, da turbulência na nuvem, da concentração total de água e das temperaturas
ao longo do percurso de sedimentação, define-se a espécie de
sedimentação. Se o número de cristais é bastante grande, a concentração de água razoavelmente pequena, a turbulência pouca e
as temperaturas baixas, forma-se neve; se é relativamente pequeno o número de cristais, grande a turbulência, ocasionando
colisões e acréscimo, alta a concentração de água e próximo a
0ºC as temperaturas do percurso, cai granizo ou saraiva.
A formação de chuva e de neblina depende principalmente
do nível térmico dos estágios inferiores da nuvem, que devem
fornecer o calor de fusão do gelo. A concentração total de água e
o número de cristais inicialmente gerados são responsáveis pela
intensidade do meteoro.
A maior parte das precipitações nas altas latitudes é explicada por meio deste mecanismo – o chamado mecanismo de
Bergeron-Findeisen – que funciona à base de um sistema trifásico, essencialmente instável, exigindo a presença de gotículas em
sobrefusão e a gênese de cristais de gelo.
A aparição dos primeiros cristais de gelo em ausência de
partículas estranhas depende de que seja atingida a temperatura
limite de sobrefusão (-40ºC) e em presença de poeiras, da natureza e das propriedades destas.
Dessa forma, se introduzimos no meio das gotículas superresfriadas algo que lhes comunique uma temperatura abaixo de –
40ºC é fatal que se formarão cristais de gelo. Este raciocínio
levou Schaefer (2, 5, 16 e 17) primeiro em laboratório e depois
na natureza a empregar o gelo seco, que tem a temperatura de –
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78ºC, como agente de nucleação artificial. Consiste a técnica de
Schaefer em lançar na nuvem pequenos fragmentos de gelo seco
sempre que nela exista a condição de sobrefusão, o que importa
em dizer que esteja pelo menos em parte a temperatura inferior a
0ºC.
Posteriormente, Vonnegut (22, 23 e 24), estudando partículas que serviam como núcleo para a formação dos cristais de
gelo, chegou à conclusão que microcristais de iodeto de prata.
Esta, como a anterior, exige também a presença de como núcleos a partir de –4ºC, enquanto os núcleos naturais – poeiras
dispersas no ar – geralmente só mostravam atividade à temperatura da ordem de –20ºC. Criou-se assim mais uma técnica de
nucleação artificial, a técnica de Vonnegut, consistindo na dispersão na atmosfera, feita de aeronave ou do solo, de microcristais de iodeto de prata. Esta, como a anterior, exige também a
presença de água em sobrefusão, pois põe em jogo o sistema de
Bergeron-Findeisen. Ambas as técnicas de nucleação artificial
anteriormente vistas foram experimentadas no Nordeste com
resultados realmente positivos, porém, sofrendo uma certa limitação: a pequena quantidade de nuvens que chega a ultrapassar a
isoterma 0ºC.
Este fato, aliado à impressão de que a maior parte das chuvas no Nordeste não vêm de nuvens super-resfriadas, mudou o
rumo de nossas experiências. É observação antiga dos pilotos
aéreos e chamou a atenção dos físicos e meteorologistas (12,40 e
41) nas últimas décadas, o fato de que chove muitas vezes abundantemente de nuvens que não atingiram a isoterma 0ºC. Ora,
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nesse caso é impossível apelar para a explicação trifásica de
Bergeron-Findeisen, pois não pode existir a fase gelo.
Um mecanismo mais geral, baseado na diferente velocidade de queda de gotas de diferente tamanho conduzindo conseqüentemente a colisões e coalizões foi proposto por Houghton
(42) em 1938, inicialmente encarado com suspeição, mas hoje
comprovado pela evidência experimental. A esse respeito um
dos mais convincentes resultados foi recentemente obtido por
Braham Jr. (43).
O autor, empregando uma técnica relativamente simples de
microfotografia das gotículas das nuvens, verificou que naquelas
em que o processo de formação de chuva estava em curso havia
a presença de gotas gigantes. As figuras 14 e 15 são decalques
das fotos de seus trabalhos. Para explicar a aparição dessas gotas
o autor apela para a ação higroscópica dos chamados “núcleos
gigantes” que os trabalhos de Howell (44), Londge (45) e Byers
e col (46) indicavam existir na atmosfera.
A origem desses núcleos é conforme toda a evidência, a
água do mar. Trabalhos iniciais de Woodcock (13) mostravam
haver correlação entre a riqueza de partículas salinas na atmosfera e a pluviosidade de certas regiões na Austrália. Logo em
seguida a mesma explicação foi dada por Schaefer (47) confrontando observações feitas em Porto Rico e na América continental. As gotas d’água do mar levadas à atmosfera pelo embate das
ondas e pela formação de bolhas no oceano, conforme demonstraram recentemente trabalhos de Woodcock, Blanchard e col.
(48 e 49) e de Moore e Mason (50), evaporam deixando um re561
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síduo de microcistais que se dispersa na atmosfera como aerosol.

Esses microcristais salinos de origem marítima foram inicialmente considerados como núcleos de condensação por Aitken (51). Classificados por Junge (520 e amplamente estudados
por Wright (53 e 54), Dessens (55), Woodcock (56 e 57), Lodge
(58 e 59), Reitam e Braham Jr. (60), Twomey (61) e outros.
Atualmente sua importância na formação de chuva de certos
tipos de nuvem é claramente reconhecido em trabalhos recentes
de Braham Jr. (43) e Houghton (62).
Muito embora esta importância não mais possa ser negada,
nenhuma explicação plenamente satisfatória foi até agora dada
pelos autores acerca do mecanismo em que agem os núcleos
salinos. Como vimos pelas microfotos de Braham Jr. (43) a chuva se forma em nuvens acima de 0ºC quando aparecem gotas
gigantescas. O futuro destas está cercado pelas condições antes
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vistas: crescerão, ultrapassando a condição de velocidade terminal em relação ao ar ascendente e comporta-se-ão como Blanchard (61 e 62) demonstrou experimentalmente, fraturando-se
em outras gotas ainda gigantes, continuando o processo em cadeia, como sugeriu Langmuir (8 e 63) e procuram mostrar as
figuras 16 e 17.

Portanto, o que resta a explicar é o mecanismo de formação das primeiras gotas gigantes. Nos boletins do Bureau de
Estudos das Secas aventamos uma hipótese baseada na diferença
de pressão de vapor das gotículas nucleadas com as suas vizinhas não-nucleadas.
Suponhamos que uma das gotículas da nuvem captura um
microcristal salino; ela passará a ser não mais uma gotícula de
água pura e sim uma gotícula de solução salina. Em conseqüência, a sua pressão de vapor é menor que a das gotículas vizinhas,
de água pura, o suficiente para retirar vapor d’água para a fase
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vapor. Assim, como indicam as figuras 18 e 19, de modo análogo ao mecanismo de Bergeron-Findeisen, a gotícula nucleada
cresce por um processo de condensação, enquanto suas vizinhas
diminuem por evaporação.
O crescimento por condensação deve preponderar até um
certo diâmetro da gota, quando começa o processo de colisão e
captura; este se intensifica e o percurso de queda passa a ser
fator definitivo da precipitação, havendo um percurso mínimo
para que o crescimento atinja um valor que garanta a sobrevivência da gota em seu caminho abaixo de nuvem. Em tabela
adaptada de dados de Langmuir, Braham Jr. (43) mostra em seu
último trabalho que uma gotícula com tamanho inicial de dez
micra de raio necessita um percurso de queda na nuvem de
1.460m, gastando 48 minutos, se a concentração de água for
1G/M³ e de 490m, gastando dezesseis minutos se a concentração
chegar a 3G/M³, para atingir um tamanho de 250 micra de raio.
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O exato mecanismo da formação de chuva nas nuvens que
não chegam a temperatura inferior a 0ºC, como se vê, só recentemente recebeu esclarecimentos substanciais, não obstante as
técnicas de nucleação artificial proposta para este tipo de nuvens
tem sido várias.
A nucleação com água pura foi proposta por Langmuir(8)
em 1948 em uma técnica de pulverização no topo da nuvem que
foi experimentada por vários autores, entre os quais Braham Jr.
e col. (63) e mais tarde por Bowem (64) que desenvolvera uma
teoria indicadora da semeadura na base da nuvem.
Ainda Langmuir (65), em 1947, propõe também o cloreto
de sódio como agente de nucleação e nós (30), em 1952, descrevemos um gerador de microcristais que vínhamos experimentando na atmosfera livre, na Serra de Maranguape, no Ceará,
onde cumulus orográficos bem-desenvolvidos passavam a pouco
distância dos experimentadores. Constituia-se este gerador de
um cadinho de material refratário que se levava ao rubro pela
chama de um combustor de caldeira ou de um lança-chamas
agrícola queimando óleo diesel e onde se lançavam a intervalos
pequenas porções de sal de cozinha.
A aplicação prática desses geradores, onde o calor era usado apenas para transformar o cristal grosseiro do sal em um microcristal facilmente dispersável na atmosfera, ficava limitada
pela existência de correntes convectivas que levassem os núcleos formados a altitudes onde fossem úteis, já que, por sua
construção, não poderiam ser conduzidos em avião. Esta limitação nos levou a experimentar em 1958 a pulverização da solução saturada do mesmo sal conduzida em tanques de aço inoxi565
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dável e lançada à atmosfera por meio de um dispositivo pulverizador colocado na cauda do avião. Os resultados das primeiras
experiências levaram a uma aplicação mais vasta do método no
inicio deste ano no Nordeste e recentemente em Minas Gerais.
Publicação leiga (66), em 1958, no dá conta do emprego
por Van Straten, do Naval Weather Service (U.S.A.) de negro de
fumo, como agente de nucleação. Fundamenta-se a técnica no
fato de que as gotículas que capturarem uma partícula negra
tornam-se receptores de energia radiante e evaporam rapidamente super-saturando o ambiente em vapor e fornecendo, portanto,
o crescimento por condensação das gotículas restantes, um mecanismo inverso àquele que foi visto para a ação dos núcleos
salinos.
Três agentes de nucleação artificial para as nuvens tropicais foram experimentados e empregados nos últimos ano; a
escolha de um deles deve obedecer, a nosso ver, às peculiaridades das condições de tempo prevalentes e à conjuntura aerológica da região.
De qualquer forma é necessário verificar qual o mecanismo posto em jogo mais freqüentemente nas condições naturais
para usar a técnica a ele correspondente. No Nordeste (como
parece acontecer também à primeira vista com o território de
Minas Gerais) as condições aerológicas, com nítida dominância
dos alísios, aliada à direção da costa a partir da ponta de Touros,
no Rio Grande do Norte e à barreira orográfica do hemiciclo
nordestino, fazem presumir uma pobreza da atmosfera em núcleos salinos, razão pela qual demos preferência ao cloreto de
sódio como agente de nucleação.
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Além disso, em experiência que fizemos a 6 de janeiro de
1959, usando negro de fumo e solução saturada de sal de cozinha em dois vôos consecutivos de mesma duração aproximada,
sobre o mesmo tipo de nuvens em regiões vizinhas, observamos
dissipação com o emprego do negro de fumo, enquanto obtínhamos precipitação regular com o cloreto de sódio.
Não é demasiado chamar a atenção para a necessidade de
buscar-se um método de interpretação dos resultados em operação de nucleação artificial da atmosfera baseado na análise estatística de situações sistematicamente escolhidas. Essa deve ser a
orientação em qualquer trabalho futuro no campo da modificação artificial dos hidrometeoros.
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