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Resumo 

 

 

Na noite do dia primeiro de abril de 1981, a cidade de Santa Cruz foi tomada 
por uma inundação que destruiu o sangradouro do açude Santa Cruz e de boa 
parte da cidade, fazendo com que a população das áreas mais baixas 
abandonasse suas casas. Residências e ruas mais próximas ao açude, ao rio 
Trairi e ao riacho do Pecado foram totalmente afetadas, sendo muitas das 
casas e prédios públicos completamente destruídos. Localizada no interior do 
estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Santa Cruz é marcada por um 
clima muito quente e semiárido. Com uma média de precipitação pluviométrica 
normal de 498.7 mm ao ano, a cidade é acometida pelas secas desde o início 
de sua fundação, por volta do ano de 1831. Para que seu desenvolvimento 
tivesse continuidade, foi necessário que a população efetivasse diversas 
intervenções no meio natural, principalmente no que diz respeito ao 
armazenamento e à distribuição de água. Tendo em vista o processo de 
ocupação do espaço em questão, bem como as relações que os grupos 
humanos estabelecem com o meio natural, temos como objetivo analisar de 
que forma as intervenções humanas afetam o ambiente ao seu redor, 
modificando-o de forma a atender as suas necessidades e interesses. Desse 
modo, pretendemos compreender de que modo a cobertura jornalística 
possibilitou a construção de um quadro da tragédia. Pretendemos ainda 
observar como a ocupação de Santa Cruz levou à modificação de seu entorno, 
buscando discutir os efeitos das intervenções humanas sobre os desastres 
naturais. Dentre as fontes de pesquisa, destacamos os jornais A República, o 
Diário de Natal, a Tribuna do Norte, O Poti e a Folha de São Paulo, bem como 
entrevistas com o então prefeito da cidade de Santa Cruz, Hildebrando Teixeira 
de Souza, e com o casal José Henrique de Pontes e Severina Águida de 
Pontes, cuja casa foi atingida pela enchente. Também analisaremos 
mensagens do governo do estado, atas da câmara de vereadores de Santa 
Cruz e relatórios produzidos pelo DNOCS sobre a construção do açude e sua 
vistoria após a enchente. 

Palavras-chave: Cidade, Enchente, Natureza, Açude.



 
 

 

Abstract 

 

On the evening of April 1, 1981, the city of Santa Cruz was taken by a flood that 
destroyed the spillway weir Santa Cruz and much of the city, causing the 
population of the lower areas to abandon their homes. Residences and closest 
to the dam, the river and the creek Trairi Sin streets were totally affected, and 
many of the houses and public buildings completely destroyed. Located in the 
state of Rio Grande do Norte, the city of Santa Cruz is marked by a very hot 
climate and semi-arid. With an average normal rainfall of 498.7 mm per year, 
the city is affected by drought since the beginning of its foundation, around the 
year 1831. For its development had continued, it was necessary that the 
population actualize various environmental interventions Nature, especially as 
regards the storage and distribution of water. Considering the process of 
occupying the space in question, as well as the relationships that human groups 
have with the natural environment, we aim to analyze how human interventions 
affect the environment around them, modifying it to meet their needs and 
interests. Thus, we intend to understand how media coverage enabled the 
construction of a framework of tragedy. We intend to observe how the 
occupation of Santa Cruz led to the modification of their surroundings, trying to 
discuss the effects of human intervention on natural disasters. Among the 
research sources include newspapers A República, Diário de Natal, Tribuna do 
Norte, O Poti and Folha de São Paulo, as well as interviews with the then 
mayor of Santa Cruz, Hildebrando Teixeira de Souza, and with the couple José 
Henrique de Pontes and Severina Aguida de Pontes, whose house was hit by 
the flood. We will also take messages from the state government, the minutes 
of the city council of Santa Cruz and reports produced by DNOCS on the 
construction of the weir and its survey after the flood.  

Keywords: City, Flood, Nature, Weir.
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Chuva forte. Céu encoberto por nuvens totalmente carregadas. Água 

subindo rapidamente as ruas mais baixas da cidade. Apagão. Pontes, postes e 

torres de eletricidade derrubadas ou encobertas pelas águas ao longo das 

estradas. Noite de agonia: assim podemos descrever de forma resumida a 

noite de primeiro de abril de 1981 na cidade de Santa Cruz, relembrada vinte 

anos após a tragédia causada pela enchente1. 

Passados trinta e três anos, as imagens da tragédia causada pela 

enchente na cidade de Santa Cruz ainda são recorrentes nos noticiários locais, 

como podemos perceber em uma reportagem publicada no site da emissora de 

rádio Santa Cruz AM, em 03 de abril de 2013. A publicação nos dá a medida da 

impressão que a enchente suscitou sobre a população santa-cruzense: 

 

  

[...] a sua maior tragédia, [...] que deixou milhares de 
desabrigados e causou estragos na cidade que estão na 
memória e história do município. [...] A tragédia foi uma das 
maiores da história do Rio Grande do Norte e mobilizou 
autoridades de todo o país, na busca de reconstruir Santa Cruz 
e todo o caos que foi instalado2.  

 

 

A enchente de 1981 é, ainda hoje, considerada a maior tragédia já 

registrada na história da cidade em virtude das proporções de seu efeito 

destruidor. A força da enxurrada arrastou casas, pontes e postes, atingindo 

ruas e prédios públicos e deixando um quadro de desolação, que foi não só 

vivenciado pela população local, mas também compartilhado com outras 

regiões do Estado, através da cobertura jornalística do evento. Assim, o jornal 

                                                 
1
 Vinte anos de uma tragédia e sua heroína. Diário de Natal, Natal, s.p., 1 abr. 2001. 

2
 NATAN, Édipo. Enchente de 1981 completa 32 anos com lições de solidariedade e 

trabalho pela recuperação de Santa Cruz. Disponível em: 
<http://www.radiosantacruzam.com.br/noticias/santa-cruz/8423-enchente-de-1981-completa-
32-anos-com-licoes-de-solidariedade-e-trabalho-pela-recuperacao-de-santa-cruz.htm> Acesso 
em: 09 Jul. 2013. 
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A República tentou mostrar a dimensão dos prejuízos sofridos pelas vítimas 

da enchente: 

 

 

Por mais que se tente dar uma dimensão menor à catástrofe, 
tal não é possível, porque basta percorrer a área para ver-se 
um quadro triste: dezenas de desabrigados remexendo os 
escombros do que foram as suas casas, em busca de algum 
objeto. [...] O quadro triste se espalha com a panorâmica dos 
olhos observando cacos de telhas, tijolos, vidros, portas e 
janelas, colchões, fogões, resto de tudo, tudo resto da 
enchente3.  

 

 

Seja através de relatos orais, seja através das notícias e fotos de jornais, 

as imagens construídas em torno da enchente nos remetem claramente a um 

cenário da tragédia, a uma paisagem marcada pela destruição. Elas nos 

remetem, sobretudo, às paisagens do medo, “as quase infinitas manifestações 

do caos, naturais ou humanas”. Essas forças hostis podem ser visíveis ou não. 

Uma nevasca ou uma enchente são diretamente perceptíveis na destruição 

que causam. Entretanto, outras não podem ser percebidas facilmente, como é 

o caso das secas e das epidemias, das quais somente as consequências são 

vistas4. 

As paisagens do medo podem ser relacionadas tanto a estados 

psicológicos quanto a um ambiente real, podendo suscitar temores que vão 

desde o medo do escuro ou do assalto, até o medo de catástrofes naturais, 

como ocorreu em Santa Cruz. Não só as forças contrárias aos indivíduos, mas 

também as tentativas humanas de controlar o mundo caótico fazem parte da 

paisagem do medo. Assim, as construções humanas, sejam físicas, como 

muros, casas, cercas, açudes; ou mentais, como lendas, mitos, sistemas 

filosóficos, são partes dessa mesma paisagem. 

                                                 
3
 Este trabalho optou por manter a grafia dos documentos originais, bem como seus eventuais 

erros, sejam de impressão ou redação. Desolação e ruínas na rota do Trairi: Lavoisier mostra a 
Andreazza o quadro real da situação – O que se faz; mas é pouco. A República, Natal, p. 3, 
08 abr. 1981. 
4
 TUAN, Yi-Fu. Paisagens do medo. São Paulo Editora UNESP, 2005. 
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O açude de Santa Cruz foi construído com o intuito de acumular água e, 

assim, minorar os efeitos das secas que acometiam a região. Dessa forma, ele 

pode ser visto como um dos elementos da paisagem do medo, que, de medida 

no combate às secas, acabou por potencializar os efeitos da enchente. 

O início do ano de 1981 foi marcado pela ocorrência de chuvas intensas, 

responsáveis pelo grande acúmulo de água em muitos reservatórios do Rio 

Grande do Norte5. Em vários pontos do Estado ocorreram cheias nos rios e, 

consequentemente, inundações em cidades e interrupções de estradas, 

alarmando a população dessas áreas6. 

 Devido às fortes chuvas, o rio Potengi assinalou a sua maior cheia 

desde o ano de 1976. Com o leito do rio “tomado pelas águas” e com as 

várzeas totalmente banhadas, a cheia do rio Potengi destruiu plantações de 

milho, feijão e capim, atingindo municípios como Ielmo Marinho e São Gonçalo 

do Amarante, para o qual a Secretaria de Saúde enviou uma remessa de 

“vacinas e medicamentos para assistir às famílias desabrigadas naquele 

município em conseqüência das chuvas”, além de uma equipe de vacinadores7. 

Em Ielmo Marinho, árvores de até dez metros de altura foram derrubadas e 

carregadas pelas águas, ocorrendo também o desmoronamento de casas na 

sede do município8.  

 No mesmo período, a “BR 304 está interditada em Cachoeira do Sapo, 

próximo a Lages, porque quatro açudes arrombaram e destruíram totalmente 

um trecho de cem metros, e parcialmente outros duzentos metros da Rodovia”, 

                                                 
5
 Segundo o jornal A República, as chuvas que se precipitaram no estado do Rio Grande do 

Norte da primeira meta do ano de 1981 foram acima da média anual normal. Segundo o jornal, 
“as chuvas caídas no interior potiguar, nos últimos 20 dias constituiram a média de 600 
milímetros, de acordo com as informações prestadas pelo presidente da Emater, Gilzenor 
Sátiro [...] Em tempo de inverno normal, segundo ele as precipitações pluviométricas são de 
500 a 600 milimetros em média, no decorrer de quatro a seis meses, sendo esta a razão 
porque as chuvas ocorridas no espaço de 3 semanas com média superior à normal afastaram 
as indicações de superior à normal, afastaram as indicações de longa estiagem”. Chuvas de 20 
dias foram superiores à média normal. A República, Natal, p. 06, 07 abr. 1981. 
6
 Em mensagem à Assembleia Legislativa, no ano de 1982, o então governador Lavoisier Maia 

fala sobre as “desastrosas consequências de enchentes, que atingiram vários pontos do nosso 
Estado”. MAIA, Lavoisier. Mensagem à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em 
1º de março de 1982; BR-304 volta ao normal esta semana. A República, Natal, p. 10, 02 abr. 
1981, p. 10; Governo adota medidas para evitar a alta dos preços.  A República, Natal, p. 05, 
07 abr. 1981; Potengi assinala a sua maior cheia. A República, Natal, p. 13, 01 abr. 1981. 
7
 Potengi assinala a sua maior cheia. A República, Natal, p. 13, 01 abr. 1981. 

8
 Ibid. 
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o que tornou impossível o tráfego de qualquer tipo de veículo9. Em virtude das 

fortes chuvas, também foram assinalados estragos nas estradas da região de 

Mato Grande, além da ameaça de rompimento de diversos açudes localizados 

no município de Bento Fernandes. 

Durante boa parte do mês de março desse ano, no interior do Estado do 

Rio Grande do Norte choveu o suficiente para causar a sangria de muitos 

reservatórios, como o açude de Campo Redondo, município que faz fronteira 

com Santa Cruz. Situado muito próximo da área urbana da cidade de Campo 

Redondo, o açude Mãe d’Água já se encontrava no regime regular de sangria, 

bem como outras pequenas barragens da região localizada à sua montante. 

Entretanto, com as fortes chuvas do dia primeiro de abril, o reservatório chegou 

ao limite de sua capacidade de armazenamento.  

 No final da tarde, o grande volume de água acumulado pelas chuvas em 

seis pequenos açudes localizados nas serras próximas provocou o rompimento 

de suas barragens, cuja vazão se dirigiu diretamente ao açude Mãe d’Água, 

que, não aguentando a pressão das águas, também cedeu. Com a ruptura do 

seu maciço, estima-se que um volume de 5.000.000 m³ de água foi liberado 

instantaneamente em direção ao açude Santa Cruz – que também se 

encontrava em regime de sangria. Não suportando o volume das águas, o 

maciço do açude Santa Cruz também se rompeu, dando vazão a um volume 

estimado de 12.000.000 m³ de água que rapidamente atingiram as ruas da 

cidade10. 

A enchente causou uma grande destruição, derrubando casas e ruas da 

cidade e deixando cerca de oitocentas famílias desabrigadas – somente na 

zona urbana de Santa Cruz – e todo o Estado sem eletricidade por oito dias. 

Não somente a região do Trairi foi atingida. Vários pontos do Rio Grande do 

Norte sofreram os efeitos das chuvas daquele ano, que, segundo um balanço 

provisório publicado no jornal A República, 

 

 

                                                 
9
 BR-304 volta ao normal esta semana. A República, Natal, p. 10, 02 abr. 1981, p. 10. 

10
 DNOCS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Barragens no Nordeste do 

Brasil: experiência do DNOCS em barragens na Região Semi-Árida. Fortaleza: DNOCS, 1990. 
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[...] destruiu açudes, barragens, casas, pontes, interrompeu 
estradas e vias de acesso às cidades, afetando especialmente 
o comércio e a indústria. As precipitações provocaram a queda 
de torres da Companhia Hidrelétrica do São Francisco – Chesf 
– causando um colapso no sistema energético, afetando 
sensivelmente todas as atividades11.   

 

 

No total, mais de mil casas e prédios municipais foram destruídos – 

inclusive o matadouro e o mercado público – e cerca de cinco mil pessoas 

ficaram desabrigadas somente na cidade de Santa Cruz. Além disso, o Estado 

ficou sem eletricidade por oito dias, devido ao fato de que postes e torres de 

alta-tensão da Chesf foram arrastados pela enxurrada, o que também afetou a 

distribuição de água em alguns municípios do Estado, atingindo até mesmo a 

capital12. Diante dos prejuízos causados pela enchente, o então governador 

Lavoisier Maia decretou estado de calamidade pública na região do Trairi13. 

Devido aos grandes prejuízos sofridos pela cidade e pelos moradores, a 

memória da enchente está presente até os dias atuais no cotidiano da 

população local, não se limitando somente àqueles que sofreram seus efeitos, 

mas se estendendo às pessoas mais jovens, nascidas em anos posteriores ao 

evento. Assim, percebemos o quanto a enchente está arraigada na memória da 

população santa-cruzense, tendo em vista a capacidade de essa memória ser 

reproduzida e ressignificada por outras gerações14.  

Os estudos sobre a referida enchente de 1981 somente tiveram início a 

partir da produção de um artigo que se caracterizava como atividade avaliativa 

de uma das disciplinas cursadas, ainda durante a graduação15. Entretanto, tal 

artigo era marcado, sobretudo, pelo viés dos estudos de gênero, no qual 

                                                 
11

 Prejuízos das cheias chegam a Cr$ 1 bilhão. A República, Natal, p. 06, 08 abr. 1981. 
12

 Caern normaliza o abastecimento hoje. A República, Natal, p. 04, 08 abr. 1981. 
13

 Ministro: ninguém ficará sem assistência. A República, Natal, p. 03, 09 abr. 1981. 
14

 Podemos perceber a medida da reprodução da lembrança a partir do relato oral de Maria de 
Fátima da Silva, que nos declarou ainda causar espanto entre moradores de Santa Cruz, 
quando nela descobrem a telefonista que ajudou a salvar tantas vidas da fúria da enchente. 
SILVA, Maria de Fátima da. Entrevista concedida à autora. Campo Redondo, 14 jun. 2008. 
Com relação à reprodução do acontecimento, ver: KNAUSS, Paulo. A cidade como sentimento: 
história e memória de um acontecimento na sociedade contemporânea – o incêndio do 
GranCircus Norte-Americano em Niterói, 1961. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 
27, n. 53, p. 25-54, 2007. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbh/v27n53/a03v5327.pdf>. 
Acesso em: 15 Jul. 2014. p. 40. 
15

 A disciplina em questão era História Oral, ministrada pelo então professor Dr. Raimundo 
Nonato Araújo da Rocha no primeiro semestre do ano de 2008. 
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buscávamos compreender a extensão da participação feminina na 

reconstrução das áreas destruídas. 

Apesar disso, a curiosidade sobre este evento foi despertada 

primeiramente durante a experiência da prática docente no município de 

Campo Redondo, que foi um dos municípios mais duramente atingidos pelos 

efeitos da enchente16.   

No ano de 2008, fortes chuvas atingiram o Estado do Rio Grande do 

Norte, causando inundações e desabamentos na capital do Estado. Na época, 

as precipitações derrubaram pontes de acesso às cidades do interior e 

deixaram regiões ilhadas17. Várias regiões do interior do Rio Grande do Norte 

ficaram em estado de alerta, principalmente devido ao fato de que 

 

 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da 
Integração Nacional enviou um alerta [...] ao governo do Rio 
Grande do Norte sobre a possibilidade de chuvas fortes nas 
próximas 48 horas. As chuvas poderão vir acompanhadas de 
raios, trovões e ventanias, causando transbordamentos, 
inundações e queda de encostas. De acordo com o 
comunicado, o RN estará no meio de uma área de instabilidade 
tropical18. 

 

 

Em virtude dessas fortes chuvas, que atingiram em especial Campo 

Redondo, muitos de nossos alunos começaram a relembrar a enchente 

ocorrida em 1981 e da ponte de acesso à cidade, que acabou sendo arrastada 

pelas águas naquele ano. O tom das colocações dos alunos era mais voltado 

para a zombaria. Muitos deles questionavam sobre nossa coragem em se 

dirigir todos os dias a Campo Redondo ou se não tínhamos medo de que outra 

                                                 
16

 A análise de uma série de artigos do jornal A República do mês de abril de 1981 nos mostra 
a situação de “catástrofe” causada pela enchente de primeiro de abril de 1981, tanto na cidade 
de Santa Cruz quanto na cidade de Campo Redondo – ambas localizadas na região do Trairi. 
A República, Natal, abril de 1981. 
17

 Chuvas inundam Natal (RN) e provocam desabamentos. Folha Online, São Paulo, 23 abr. 
2008. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u395055.shtml>. 
Acesso em: 14 jul. 2013; Chuvas fortes colocam o RN em estado de alerta. Tribuna do Norte, 
Natal, 29 mar. 2008. Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/chuvas-fortes-
colocam-o-rn-em-estado-de-alerta/71263>. Acesso em: 14 jul. 2013. 
18

 Chuvas fortes colocam o RN em estado de alerta. Tribuna do Norte, Natal, 29 mar. 2008. 
Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/chuvas-fortes-colocam-o-rn-em-estado-de-
alerta/71263>. Acesso em: 14 jul. 2013. 
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enchente atingisse a cidade, fazendo com que o açude e, consequentemente, 

a ponte se rompesse, nos deixando presos, ilhados na cidade.  Quando os 

alunos levantaram a possibilidade de a ponte ser novamente arrastada, 

buscavam, na verdade, a interrupção das aulas em virtude das chuvas, fato 

facilmente perceptível, mesmo em vista do pouco tempo de trabalho na cidade.  

Apesar das brincadeiras dos alunos, percebemos o quanto a enchente 

do dia primeiro de abril de 1981 marcou a população não só de Campo 

Redondo, mas principalmente de Santa Cruz, sendo esta a que mais sofreu 

com os efeitos das inundações. Até hoje observamos em ambas as cidades 

tanto o tom de tristeza quanto o de humor com relação à enchente, mas, 

sobretudo, a marca que esta deixou nos habitantes. 

Como já foi dito anteriormente, o sofrimento vivido pela população santa-

cruzense fez com que a tragédia permanecesse em sua memória coletiva, até 

mesmo entre aqueles que não viveram o evento. Tanto as notícias quanto as 

imagens produzidas desde a sua ocorrência buscaram retratar principalmente a 

destruição causada pela força das águas, corroborando, assim, para a 

produção e circulação de uma imagem calcada na tragédia19.  

Além dos relatos orais, circulam na cidade fotografias que retratam a 

enchente e que – produzidas logo após a enxurrada – contribuíram para a 

construção de uma imagem da tragédia. Com relação à análise das fotografias, 

tomamos de empréstimo as ideias de Ana Maria Mauad. Segundo a autora, as 

imagens são o resultado de um processo de produção de sentido, que está 

engendrada por regras e convenções da dinâmica social do contexto no qual 

se insere. Ao analisarmos esse acervo fotográfico, buscamos montar um 

quadro da tragédia, observando nessas imagens aquilo que se queria tornar 

perene, que se escolheu guardar para a posteridade20. 

Assim, nos chama a atenção o fato de que parte da população atual 

ainda reproduza essas memórias. Em parte poderíamos dizer que isso se faz 

por meio das narrativas orais, que permitem que a memória possa ser assim 

passada de uma geração a outra. Por outro lado, essa reprodução da memória 

                                                 
19

 As imagens que analisamos neste trabalho consistem nas imagens veiculadas pelos jornais 
durante o mês de abril de 1981 – em virtude da enchente – e nas fotografias que fazem parte 
do acervo particular de Joacildo Medeiros de Galvão e Luã Thales Tinho Dantas. 
20

 MAUAD, Ana Maria. Poses e flagrantes: ensaios sobre história e fotografias. Niterói: Editora 
da UFF, 2008. p. 37. 
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tem no registro escrito, de jornais e de livros, seja da história local ou das 

memórias escritas de testemunhas, um meio importante de transmissão. 

Dentre os autores que se voltaram para a história da cidade, tomando-a 

como objeto de estudo, destacam-se Monsenhor Severino Bezerra, Jesiel 

Bezerra da Silva e Hermando José de Amorim. Em suas obras, estes autores 

abordaram a enchente de 1981. Entretanto, verificamos que estes autores se 

detêm na descrição da extensão dos danos provocados pelo desastre e nas 

transformações que marcam a cidade após a enchente. Suas obras não 

questionam de forma mais aprofundada as causas da enchente, tampouco os 

efeitos das intervenções humanas na região sobre o evento – como a 

construção dos açudes e o processo de urbanização. 

O objetivo desse trabalho não é, entretanto analisar a repercussão do 

desastre sobre a população local do período em que ele ocorreu, mas 

compreender que tipo de relação havia sido estabelecido entre população local 

e natureza. Esse tipo de questão impõe uma compreensão da história da 

relação dos indivíduos com os fenômenos naturais, como as estiagens e as 

enchentes, por exemplo. Mais do que dois universos estanques, indivíduos e 

mundo natural têm sido fruto de uma relação mediada pela tecnologia, 

sobretudo no mundo moderno. Assim, compreender como a população local 

define a própria tecnologia é uma das formas para se pensar como ela mesma 

tem se relacionado com a natureza. 

Percebemos que nem sempre a natureza corresponde ao ideal bucólico, 

ao ideal de um ambiente acolhedor. “A paisagem nem sempre é mero local de 

prazer – o cenário com função de sedativo, a topografia arranjada de tal modo 

que regala os olhos”. Essa imagem idealizada tornou-se cada vez mais forte no 

século XIX, com o advento da Revolução Industrial. Nesse contexto, a natureza 

e o mundo selvagem passaram a ser vistos como uma espécie de cura para a 

sociedade industrial, a partir de uma visão idílica elaborada culturalmente. Ao 

contrário, a imagem da natureza pode remeter a um cenário de tragédia, como 

ocorreu em Santa Cruz21.  

Também nos questionamos a respeito das intervenções realizadas pelo 

homem no meio natural do entorno da cidade, com o qual interage e no qual 
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 SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 28. 
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estabelece suas relações sociais. De que modo as intervenções humanas – 

como a construção de açudes, barragens e ruas – em áreas naturais atuaram 

sobre os efeitos da enchente de 1981 na cidade de Santa Cruz? A que 

necessidades e interesses essas construções atendiam? E como essas 

intervenções evidenciaram as relações entre a sociedade e o meio natural? 

Obra material destinada ao suprimento de água, o açude local respondia 

ao problema da seca, comum na região na qual a cidade se encontra. 

Entretanto, não foi capaz de suportar a força da enxurrada causada pelo 

rompimento das barragens, que atingiu as ruas da cidade, assumindo uma 

forma visível e tangível, uma calamidade natural na qual os grupos humanos 

têm a sua parcela de responsabilidade. Como foi dito anteriormente, temos na 

obra de Yi-Fu Tuan uma base na compreensão acerca das paisagens do 

medo, das quais fazem parte não só as paisagens que remetem diretamente 

ao medo, mas também as construções humanas – como os açudes, casas, 

muros, entre outros – que se caracterizam como tentativas de controlar as 

forças do caos22. 

Temos como objetivo compreender como as obras materiais edificadas 

em Santa Cruz em seu processo de desenvolvimento acabaram por influenciar 

os efeitos da inundação que devastou a cidade. Pretendemos compreender de 

que forma a comunidade de Santa Cruz foi afetada pelo meio ambiente em seu 

entorno, bem como, inversamente, ela interveio sobre esse ambiente, levando 

a consequências desastrosas, como foi o caso da enchente de 1981. 

Tencionamos, mais especificamente, estudar a formação do espaço urbano 

santa-cruzense, bem como a construção de seu principal açude; compreender 

as relações estabelecidas entre a sociedade e o meio natural e analisar de que 

forma essas relações permearam as técnicas empregadas nas intervenções 

sobre o meio natural. 

A pesquisa documental será fundamental para o desenvolvimento de 

nossa pesquisa, através do estudo intensivo do material documental relativo à 

natureza e à configuração urbana, assim como à técnica que permeia a relação 

entre cidade e meio natural. A análise das fotografias produzidas após a 

enchente também será de grande valia. O material iconográfico nos fornecerá 
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 TUAN, op. cit., 2005. 
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informações sobre as áreas mais atingidas pela enxurrada, nos mostrando a 

disposição de ruas e casas das áreas inundadas, bem como da ocupação das 

margens do rio pela mancha urbana. E o mais importante, as fotografias nos 

ajudarão a compor um quadro do desastre, permitindo observar o processo da 

construção imagética da tragédia.  

Como a administração pública tinha grande interesse na construção do 

açude para sanar o problema das secas com o armazenamento de água, 

faremos uso de documentos oficiais, como as atas da Câmara de Vereadores 

da cidade de Santa Cruz e as Mensagens do governo à Assembleia Legislativa 

do Estado. O mesmo se dá relação à enchente, já que esta tomou grandes 

proporções, sendo decretado estado de calamidade pública, estes documentos 

serão de grande importância para o nosso trabalho.   

Dentre as fontes de pesquisa, destacamos ainda os jornais A 

República, Diário de Natal, Tribuna do Norte, O Poti – de nosso Estado – e 

a Folha de São Paulo. Como jornal oficial do estado, o jornal A República se 

constituirá como meio de informação acerca das ações empreendidas pelo 

Estado para sanar a destruição causada pela enchente. Os demais jornais 

serão de grande importância para entendermos como a cidade se encontrava 

após o desastre. Também analisaremos relatórios produzidos pelo DNOCS 

sobre a construção do açude, bem como os relatórios produzidos em virtude da 

vistoria do reservatório. 

No primeiro capítulo analisaremos a cobertura jornalística do evento, de 

modo que possamos obter informações necessárias à construção de um 

quadro da tragédia. Também analisaremos as memórias, as experiências 

vividas pelas vítimas da enchente, buscando compreender a persistência da 

tragédia na memória das vítimas. 

 No segundo capítulo, examinaremos o processo de configuração urbana 

da cidade de Santa Cruz, fazendo um levantamento da geografia da cidade. 

Neste capítulo, buscaremos compreender como se deu o processo de 

ocupação das margens do rio, mesmo sendo esta uma área de risco, assim 

como caracterizar a sociedade da cidade na época, em especial a população 

que ocupou essa área. Compreender como se deu essa expansão urbana é de 

grande relevância, já que consideramos que os problemas ambientais são 
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espacializáveis – já que destes se sobressai a questão do locus – e se 

originam da relação entre sociedade e ambiente23. 

Em um terceiro capítulo, trataremos da construção do açude Santa Cruz, 

o principal da cidade e, na época, responsável pelo abastecimento de água 

para a população. Neste capítulo, procuramos compreender a quais 

necessidades e interesses a construção do açude atendia, e quais os critérios 

para a escolha de sua localização, já que se encontra em uma área bastante 

próxima da zona urbana. As ideias que permearam a política de açudagem e o 

trabalho dos profissionais responsáveis pela construção do açude também 

serão analisadas neste capítulo. 

 Por fim, retomaremos as discussões iniciais com o intuito de articular os 

elementos constituintes da cidade com os efeitos da enchente, nessa relação 

mútua que as sociedades estabelecem com a natureza, permeada pelo uso 

das técnicas. 
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1. Chuvas, enchentes e desilusão: notícias de uma “tragédia das águas” 

numa região semiárida 

 

 

No dia primeiro de abril do ano de 1981, a cidade de Santa Cruz, 

localizada no Estado do Rio Grande do Norte, foi tomada por aquela que se 

chamou de “uma enchente impiedosa” 24. Um grande volume de água invadiu a 

cidade, destruindo casas, prédios públicos, arrastando carros, móveis, árvores, 

estradas e pontes. A enchente assumiu os aspectos de um evento isolado e 

inusitado. 

Isolado porque transcorridos trinta e três anos do desastre, tal 

acontecimento jamais voltou a se repetir na cidade. Assim como inúmeras 

cidades brasileiras, o desenvolvimento da cidade de Santa Cruz se originou na 

ribeira de rios – no caso, dos rios Trairi e Inharé e do riacho do Pecado. 

Verificamos que ocorreram outras inundações na zona urbana do município, 

nas quais as águas do rio e dos riachos invadiram as casas localizadas nas 

áreas mais baixas da cidade. Entretanto, foram poucos os casos em que as 

casas foram invadidas pelas águas, e isso somente ocorreu em anos de fortes 

chuvas25. 

 A enchente assumiu o aspecto de evento inusitado porque a cidade se 

desenvolveu em uma região que sofria a inclemência das secas, sendo que a 

ocorrência destas foi observada desde os primeiros anos de formação da 

cidade, quando esta era apenas um pequeno povoado, “uma viela de casinhas 

irregulares” 26. As preocupações da população e do poder público estavam 

voltadas principalmente para a problemática das secas, e não para os perigos 

da ocorrência de enchentes. Inusitado também porque o desastre ocorreu no 

início da noite daquele dia, permitindo somente que o prefeito e o padre da 

cidade alertassem à população que morava nas áreas ribeirinhas sobre a 
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 Desolação e ruinas na rota do Trairi: Lavoisier mostra a Andreazza o quadro real da situação 
– O que se faz; mas é pouco. A República, Natal, p. 3, 08 abr. 1981. 
25

 Além da enchente de 1981, Silva assinala que no ano de 1947 “ocorreu uma grande 
enchente no rio Trairi que deixou 148 pessoas desabrigadas nas ruas do matadouro, Frei 
Miguelinho, Augusto Severo, do Sol, Paraíso, na Estrada do Açude”.  SILVA, Jesiel Bezerra da. 
Santa Cruz a gente não esquece. A história de um povo contada por pessoas apaixonadas 
por sua terra. Natal: KMP gráfica e editora, 2002. p. 114 (c). 
26

 Ibid., 2002. p. 18 (c). 
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ruptura da barragem e a inundação iminente, advertindo para que os 

moradores se afastassem dos locais de risco. 

 Diversos outros casos de inundação de áreas urbanizadas bastante 

semelhantes à enchente de primeiro de abril de 1981 em Santa Cruz vêm 

sendo estudados. Dentre estes, podemos destacar a enchente ocorrida em 

1983, no vale do Itajaí, que inundou a cidade de Blumenau, Santa Catarina; e 

as constantes inundações nas cidades de São Paulo e de Santo André, no 

ABC paulista27.  

Nestes casos, observa-se que as enchentes são frequentes na região, 

assim como os desastres analisados por Mike Davis, em Ecologia do medo. 

Também em Los Angeles, as obras de canalização e de pavimentação 

diminuíram a superfície porosa e, consequentemente, a capacidade de 

absorção da água pelo solo. 

O caso da enchente de 1º de abril de 1981 na cidade de Santa Cruz 

assemelha-se aos casos de Blumenau, de São Paulo e de Santo André na 

medida em que falamos de inundações em áreas urbanas. Essas enchentes 

foram potencializadas pelas ações empreendidas pelo ser humano, como a 

ocupação e construção de casas em áreas inundáveis, próximas ao rio.  

 Atentamos também ao fato de que a cidade de Santa Cruz possui 

características diferentes das cidades de Blumenau, São Paulo e Santo André. 

A cidade está localizada na região Nordeste, mais precisamente na 

microrregião da Borborema Potiguar, na zona Agreste. Ao contrário destas 

cidades, Santa Cruz possui clima muito seco e semiárido, com um índice de 

precipitação pluviométrica anual (2007) normal de 498,7 mm28, sendo que seu 

período chuvoso compreende os meses de março e abril. As secas se repetem 

há séculos na região, sendo observada a ocorrência de, pelo menos, duas 
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 BARRETO, Antônio B.; NIEMEYER, Alda S. S.O.S. enchente: um vale pede socorro. 
Blumenau: Ed. E Gráf. Odorizzi Ltda., 2000. Departamento de Patrimônio Histórico da 
Eletropaulo. HISTÓRIA E ENERGIA, 5: Rios/Reservatórios/Enchentes. São Paulo: 
Departamento de Patrimônio Histórico, 1995. SANTOS, Magda Carmo dos. Águas revoltas: 
história das enchentes em Santo André. Santo André: SEMASA: PMSA, 2002. 
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 IDEMA. Instituto de Defesa e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Perfil do seu 
município. Santa Cruz. Natal: IDEMA/RN. 2008.  
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secas a cada década 29. Portanto, a ocorrência de grandes inundações não é 

comum em Santa Cruz, o que reforça o seu caráter de evento inusitado. 

 

 

1.1. Uma tragédia diferente 

 

 

No dia primeiro de abril de 1981, o jornal A República, principal órgão 

veiculador do poder público no Estado do Rio Grande do Norte, trazia 

estampada em uma de suas páginas a notícia da cheia do rio Potengi. A 

enchente era descrita como “a maior cheia do rio” dos últimos quatro anos. As 

primeiras informações que chegavam à capital do estado afirmavam que as 

fortes chuvas que haviam caído no domingo teriam provocado a derrubada de 

“inúmeras árvores”. As plantações de milho, feijão e capim feitas nas várzeas 

do rio teriam sido totalmente destruídas pela força das águas e impossibilitado 

uma recuperação desses plantios num curto período de tempo 30.  

Segundo o mesmo jornal, por meio de seus informantes locais, o rio 

Potengi não assinalava uma cheia semelhante ou de proporções iguais desde 

o ano de 1976, quando o leito do rio foi totalmente tomado pelas águas, bem 

como suas várzeas inteiramente banhadas. Árvores e plantações foram 

arrancadas e destruídas, sendo que a produção de alimentos foi totalmente 

afetada, já que áreas de plantio de feijão e milho – dois dos principais gêneros 

alimentícios consumidos na região – foram destruídas pela força das águas. Da 

mesma forma, o capim utilizado para alimentar o gado foi destruído pelas 

águas. Na cidade de Ielmo Marinho, houve desmoronamento de casas, em 

especial aquelas construídas de barro e varas, o que demonstra que a 

população menos favorecida economicamente foi uma das mais afetadas pela 

inundação, muito provavelmente por habitar em áreas mais vulneráveis ao 

risco das inundações: as áreas próximas às margens do rio. Árvores de mais 
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 BEZERRA, Mons. Severino. Memória histórica de Santa Cruz. Natal: Nordeste Gráfica 
Ltda, 1993. p. 125 (c). 
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 Potengi assinala a sua maior cheia. A República, Natal, p. 13, 1º abr. 1981. 
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de dez metros de altura foram arrancadas, “descendo” com as águas do rio 

Potengi31. 

Posteriormente, o jornal A República trouxe em suas páginas um 

levantamento sobre as chuvas que caíram no Rio Grande do Norte nos 

primeiros meses do ano de 1981. A partir de informações prestadas pelo então 

presidente da Emater, Gilzenor Sátiro, o jornal informou que no decorrer de 

vinte dias as chuvas caídas no interior potiguar atingiram a média de 600 

milímetros32. Interessante observarmos que, ainda segundo o jornal, a média 

de precipitações pluviométricas no interior, em invernos considerados normais 

em nosso Estado, é de 500 a 600 milímetros. Essa média é considerada 

normal no transcorrer de quatro a seis meses, enquanto que em 1981, esse 

mesmo volume d’água se precipitou no curso de apenas três semanas. Esse 

volume d’água proveniente das precipitações pluviométricos possibilitou um 

grande acúmulo nos açudes e pequenos barreiros construídos no interior do 

Estado, o que provou o escoamento de um volume maior de água, bem como a 

ruptura de um número significativo de reservatórios33.  

O jornal O Diário de Natal também descrevia em suas páginas a 

situação das cheias que atingiam os rios do Estado, que vivia uma situação de 

calamidade pública. As enchentes ocorridas em grande parte do Estado 

afetaram dramaticamente tanto a vida da capital, como do restante do Rio 

Grande do Norte. Na região do Trairi, o “arrombamento” do açude Mãe d’Água, 

localizado no município de Campo Redondo, provocou a ruptura do Açude 

Santa Cruz, o principal da cidade que tem o mesmo nome, ocasionando uma 

extensa destruição.  

Os dois principais açudes das zonas urbanas de ambos os municípios 

estão ligados pela Bacia Hidrográfica do Rio Trairi. Da mesma forma, pequenos 

açudes e barreiros estão ligados ao açude Mãe d’Água, formando um 

encadeamento de reservatórios localizados ao longo das serras presentes nos 
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 Ibid, p. 13. 
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 Ainda segundo o jornal, essa média de precipitação pluviométrica afastava o risco de 
ocorrência de mais uma seca no interior potiguar. Chuvas de vinte dias foram superiores à 
média anual. A República, Natal, p. 06, 07 abr. 1981. 
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 Ibid, p. 06. No ano de 1981, 81% dos pequenos açudes construídos pelas frentes de 
emergência no Estado do Rio Grande do Norte sofreram a ruptura de suas barragens, tendo 
sido destruídos. MOLLE, François. Marcos históricos e reflexões sobre a açudagem e seu 
aproveitamento. Recife: SUDENE, DPG. PRN. HME, 1994. p. 49.    
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municípios de Campo Redondo e Santa Cruz, e que fazem parte do Planalto da 

Borborema.  

Esses pequenos açudes e barreiros já haviam acumulado um grande 

volume de água com as finas chuvas que caíram nos primeiros meses do ano 

de 1981. Entretanto, a forte chuva do dia primeiro de abril ocasionou a ruptura 

desses reservatórios, cujas águas se dirigiram aos açudes Mãe d’Água e Santa 

Cruz, levando ao rompimento de ambos. 

Na BR-101, na altura do Km 35, próximo a São José do Mipibu, o Rio 

Trairi fizera ainda submergir a estrada, que, sendo cortada fez com que 

cessasse o tráfego de veículos de Natal para João Pessoa e Recife. O receio 

era ainda maior pelo fato de que essas águas se dirigiram ao açude Trairi, que, 

com 36 milhões de metros cúbicos de capacidade, poderia provocar um 

desastre ainda maior, caso sua barragem também se rompesse.  

A preocupação se estendia sobre a região de Assú, pois o nível das 

águas do rio aumentava rapidamente, já que recebia toda a água proveniente 

do Açude Gargalheiras. A preocupação se tornou maior pelo fato de que as 

águas do rio começavam a invadir a cidade de Pendências. Diante dessa 

situação, esperava-se também uma grande cheia no Baixo Assú, atingindo São 

Rafael34. 

Os jornais assinalavam um fato que marcou o Estado do Rio Grande do 

Norte naquele fatídico ano de 1981: a ocorrência de fortes chuvas por todo o 

Estado. Em várias cidades e municípios foram relatados casos de inundações 

que destruíram casas em áreas urbanas, assim como casos de interdições de 

estradas em virtude do aumento do nível do volume d’água de rios e riachos, 

desmoronamento de pontes e ruptura de açudes, bloqueando o acesso ao 

interior do Estado. 

Dentre estas, a que atingiu maiores proporções foi a enchente do dia 

primeiro de abril de 1981, que acabou “desabrigando e colocando no 

desespero 5 mil pessoas na cidade de Santa Cruz, de 13 mil habitantes” 35. 

Evento que marca até os dias atuais a vida dos moradores da cidade, a 

enchente destruiu casas, prédios públicos, estradas, pontes e linhas de 
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 Destruição em Santa Cruz. Diário de Natal, Natal, p. 1, 03 abr. 1981. 
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 Águas arrasaram cidade do Rio Grande do Norte. Folha de São Paulo, São Paulo, s/p, 06 
abr. 1981. 



30 
 

transmissão de energia, criando um verdadeiro caos em diversos pontos não 

só da cidade, mas também em outras áreas do Estado 36. 

Episódio nunca antes vivido pelos moradores da cidade – nem mesmo 

voltando a se repetir – desde os primeiros momentos acabou sendo definido 

pela imprensa como um evento de calamidade pública, ocupando páginas e 

mais páginas dos jornais não só do Estado, mas também de outras regiões do 

Brasil 37.  
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 Como foi dito, a enchente causou a destruição não só de residências e prédios públicos da 
cidade, mas também de estradas, pontes e linhas de transmissão de energia. Apesar da 
destruição causada pela enchente ter afetado principalmente a cidade de Santa Cruz – assim 
como a cidade de Campo Redondo – suas consequências se estenderam por outras áreas do 
estado. A cidade de Natal, capital do rio Grande do Norte, ficou sem energia elétrica por cerca 
de uma semana, o que causou danos ao comércio da cidade. A força das águas também 
cessou o acesso aos Estados da Paraíba e de Pernambuco, já que próximo ao município de 
São José de Mipibu a BR-101 acabou sendo cortada pelas águas do rio Trairi. Três mil 
desabrigados em Santa Cruz. Diário de Natal, Natal, p. 03, 03 abr. 1981; Vinte anos de uma 
tragédia e sua heroína. Diário de Natal. Natal, 1º abr. 2001, s.p. 
37

 Durante o mês de abril de 1981, o jornal A República lançou praticamente todos os dias 
notas sobre a enchente, mostrando desde os danos causados pela inundação até as visitas e 
ações realizadas por lideranças políticas, como foi o caso do governador Lavoisier Maia, do 
chefe da Casa Civil do Estado, Iberê Ferreira de Souza, e do ministro do Interior, Mário 
Andreazza. 

Figura 1 – Escombros na cidade de Santa Cruz. 

Fonte: A República, p. 2, 07 abr. 1981. 



31 
 

 

Embora a ruptura das barragens tenha ocorrido ainda no dia primeiro de 

abril de 1981, foi somente no dia seguinte que as notícias sobre a enchente 

começaram a circular no Estado. Esta particularidade pode ser explicada 

devido ao fato de que a ruptura das barragens dos açudes Mãe d’Água e Santa 

Cruz, localizados respectivamente nos municípios de Campo Redondo e Santa 

Cruz, ocorreu no fim da tarde daquele dia, por volta das cinco horas da tarde, 

deixando a população às escuras.   

No segundo dia do mês de abril de 1981, o jornal A República dava 

destaque em sua primeira página ao desastre que se abateu sobre a cidade de 

Santa Cruz. Sob o título “Calamidade no Trairi: Governo determina 

providências urgentes”, a nota do jornal enfatiza as primeiras ações 

determinadas pelo então governador Lavoisier Maia com relação ao evento: 

 

 

Afirmando que toda assistência será prestada de imediato à 
população, o Governador Lavoisier Maia falou ontem à noite 
sobre a situação da região Trairi, em consequência do 
arrombamento dos açudes de Campo Redondo o da fazenda 
de propriedade do sr Manoel Bezerra, cujo volume d’água 
desemboca no açude de Santa Cruz [...] 
As primeiras providências determinada pelo Governador, 
sobretudo para a cidade de Santa Cruz, foi mandar avisar à 
população ribeirinha para se deslocarem para a parte alta da 
cidade e, hoje mesmo, equipes do Departamento de Estradas 
de Rodagens e outros órgãos envolvidos estarão logo cedo se 
deslocando para a área. Hoje cedo será providenciado o 
alargamento do sangradouro do açude Santa Cruz, para que 
este venha a suportar o volume d’água dos açudes 
arrombados. Todo socorro será prestado, através do envio de 
alimentos, medicamentos e roupas [...] 38. 

 

 

O fato ainda era bastante recente, não podendo ser apresentado 

detalhadamente pela imprensa. Acreditamos que por esse motivo, o jornal não 

trouxe em detalhe nem mesmo os nomes de todos os açudes que sofreram a 

ruptura de suas barragens.  
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 Calamidade no Trairi: Governo determina providências urgentes. A República, Natal, p. 1, 
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Diante da tragédia, cabia ao poder público tomar as providências 

necessárias em tal situação: o afastamento o mais rápido possível da 

população que habitava as áreas ribeirinhas da cidade e a mobilização dos 

órgãos públicos específicos e necessários para enfrentar os efeitos do desastre 

– ação realizada nos primeiros momentos pelo prefeito e pelo padre da cidade 

de Santa Cruz, respectivamente, Hildebrando Teixeira de Souza e Monsenhor 

Raimundo Barbosa, graças ao alerta da telefonista da cidade de Campo 

Redondo, Maria de Fátima da Silva. Além disso, o governador se referiu ainda 

ao envio de alimentos, medicamentos e roupas, bens necessários àqueles que 

acabaram perdendo todos os seus pertences ao fugirem de suas casas, as 

quais foram atingidas pela força das águas. 

Analisando os números apresentados pelos jornais da época, 

observamos que houve uma diferença entre os números de casas destruídas. 

A Tribuna do Norte afirmou que a inundação causou a destruição de cerca de 

seiscentas casas. O Diário de Natal falou em “mais de mil casas destruídas e 

centenas delas danificadas”, enquanto a Folha de São Paulo se referiu à 

cerca de mil casas destruídas. O jornal A República se referiu a 1044 prédios 

atingidos, numa contabilidade de “976 casas destruídas, 33 lojas comerciais 

em ruínas, 30 garagens, oficinas e escritórios pelo chão abaixo, cinco prédios 

públicos destruídos e 46 açudes destruídos [...]” 39. Assim como ocorreu com o 

número de casas destruídas, os jornais apresentam diferenças com relação ao 

número de pessoas desabrigadas: O número de desabrigados varia de acordo 

com os jornais. Enquanto os jornais Folha de São Paulo e A República 

afirmaram que cerca de cinco mil pessoas foram destituídas de suas moradias, 

a Tribuna do Norte constatou o número de três mil desabrigados, sendo este 

o mesmo número apresentado pelo Diário de Natal. 

O desastre ocupou lugar de destaque na primeira página do jornal A 

República. Apesar disso, não observamos uma maior atenção ao evento por 

parte do mesmo, já que o desastre não foi abordado nas páginas seguintes. 

Acreditamos que notícias mais detalhadas só puderam circular nos dias 
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 Destruição, medo e mortes na fúria das águas. Tribuna do Norte, Natal, p. 5, 03 abr. 1981. 
Três mil desabrigados em Santa Cruz. Diário de Natal, Natal, p. 03, 03 abr. 1981. Águas 
arrasaram cidade do Rio Grande do Norte. Folha de São Paulo, São Paulo, s/p, 06 abr. 1981. 
Desolação e ruínas na rota do Trairi: Lavoisier mostra a Andreazza o quadro real da situação – 
O que se faz; mas é pouco. A República, Natal, p. 3, 08 abr. 1981. 
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subsequentes ao desastre, já que o acesso à cidade ficou limitado em virtude 

do desmoronamento da ponte que liga a cidade à capital do Estado, através da 

BR-226, na altura do riacho Inharé – mais precisamente entre as cidades de 

Santa Cruz e Tangará 40.  

Nos dias seguintes, a enchente passou a figurar nas páginas dos jornais 

potiguares, que apresentavam um quadro da cidade de Santa Cruz após o 

desastre. Durante todo o mês de abril, o jornal A República apresentou dados 

sobre a situação no qual se encontrava a cidade, com foco principalmente na 

destruição que se abateu sobre a mesma, e nas ações do governo para mitigar 

as perdas da população atingida pela inundação.  

No dia oito de abril daquele ano, o jornal trazia uma dimensão da 

catástrofe, afirmando que por mais que se tentasse minimizar os seus efeitos, 

tal não seria possível, pois bastava percorrer a área para ver um quadro triste. 

Segundo o jornal, dezenas de desabrigados remexiam os escombros do que 

um dia foram as suas casas, em busca de um objeto, alguma coisa que 

pudessem salvar41.  

O quadro se tornava ainda mais triste com a panorâmica dos olhares 

perdidos, observando o que antes fora tão familiar e querido e que agora não 

passava de escombros. Era comum encontrar moradores “observando cacos 

de telhas, tijolos, vidros, portas e janelas, colchões, fogões, resto de tudo, tudo 

resto das enchentes”, sentados nos caminhos, como que à espera de dias 

melhores.   
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 O tráfego de veículos pela ponte sobre o rio Inharé só veio a ser liberado dois dias após a 
grande cheia do rio ter causado a erosão nos dois acessos da ponte. Liberado tráfego na 
ponte, Diário de Natal, Natal, p. 03, 04 abr. 1981. 
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Fonte: Acervo particular de Joacildo Medeiros de Galvão. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Moradora observa o interior do que fora sua 
casa. 

Figura 2 – “A espera de um milagre”. Assim dizia a legenda do jornal. 

Fonte: A República, Natal, p. 2, 08 abr. 1981. 
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A Tribuna do Norte descrevia as impressões deixadas nas autoridades 

políticas que visitaram a cidade após o desastre. Para Iberê Ferreira de Souza, 

o quadro que a fúria das águas deixou no município era consternador e 

provocava um profundo sentimento de solidariedade humana. O governador 

Lavoisier Maia, que sobrevoou de helicóptero a cidade juntamente com Iberê 

Ferreira de Souza e outras autoridades, declarou que a situação era 

desoladora para o Estado, um fato que nunca havia presenciado antes42.  

 O Diário de Natal completava ainda a descrição do estado catastrófico 

em que a cidade se encontrava, com as seguintes palavras: 

 

 

A cidade de Santa Cruz, distante 120 km de Natal, foi 
parcialmente arrasada na madrugada de ontem pelas águas de 
vários açudes arrombados na região do Trairi. Mais de mil 
casas destruídas e centenas delas danificadas, deixaram ao 
desabrigo cerca de três mil pessoas, na mais violenta 
enxurrada já registrada no Rio Grande do Norte [...]  
As águas foram subindo de nível, circundando a cidade e 
aumentando seu raio de destruição. À meia-noite, centenas de 
prédios já haviam sido inundados pela enxurrada, com a 
população passando a noite ao relento, sem ter uma dimensão 
ainda dos prejuízos sofridos com a grande cheia do Trairi. 
Ao amanhecer de ontem, o quadro era desolador: quase 
metade da cidade destruída, milhares de pessoas abrigadas 
nos prédios públicos e residenciais, mas vivendo o desespero 
da incerteza quanto à recuperação de seus bens danificados 
pelas águas. Mais tarde, chegava o Governador Lavoisier Maia 
e decretava o estado de calamidade pública no Trairi43. 

 

 

Diante da extensão dos danos que a inundação causou na cidade, as 

notícias veiculadas sobre o desastre chegaram até mesmo a estampar as 

páginas dos jornais de outros estados, como foi o caso da Folha de São 

Paulo: 

 

 

O desespero começou às 19 horas daquele 1º de abril, em 
meio à correria, e permanece até hoje nas enxadas que batem 
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desoladas nos escombros, à procura de uma panela, um garfo, 
o fogão; nos olhos distantes dos pais vendo os filhos revirarem 
o lixo que restou dos armazéns. “Primeiro – diz monsenhor 
Raimundo –, foi o impacto, a incredulidade. Agora, a realidade. 
Eles não têm mais nada. Tudo se acabou. Perceberam aos 
poucos”. 
Na parte mais alta permanece a igreja, lugar do primeiro 
abrigo. Ao redor, o centro de Santa Cruz, intocado. Hoje os 
desabrigados estão espalhados pelos colégios, prédios 
públicos, locais que terão que abandonar aos poucos para 
habitar as 20 barracas de lonas doadas pela Sudene e 
armadas desde ontem no campo de futebol da cidade, nos 
terrenos baldios, longe do riacho do Pecado, do Trairi44. 

 

 

Na cidade de Santa Cruz, os flagelados da seca acabaram se 

transformando nos flagelados da enchente. Uma região do semiárido 

nordestino que antes era associada à seca, inusitadamente figurou nas páginas 

dos jornais justamente pelo seu oposto: a região árida e seca banhada pela 

violência das águas provenientes das cheias, mesmo após o estado enfrentar 

dois anos marcados pela seca. 

 

 

1.2. O povo diante da catástrofe aquática 

  

 

 Ao longo do desenvolvimento da cidade, desde a formação do primeiro 

núcleo de povoamento, a população santa-cruzense enfrentou anos marcados 

pela estiagem. Assim como em outras regiões do Nordeste que sofriam a 

inclemência das secas, o poder público, bem como os proprietários locais, 

desenvolveu todo um aparato técnico para enfrentar essa calamidade, que 

consistia, basicamente, na construção de reservatórios de águas: açudes ou 

barreiros. 

 O medo suscitado pelos perigos de uma inundação não era comumente 

partilhado entre a população, mesmo que provocada pelo rompimento da 

barragem do açude. Percebemos este fato principalmente em virtude da 

ocupação de áreas inundáveis, espaço de extravasamento dos processos 
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 Águas arrasaram cidade do Rio Grande do Norte. Folha de São Paulo, São Paulo, s/p, 06 
abr. 1981. 
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naturais45. Para a maioria das pessoas da região, o maior risco que elas 

poderiam enfrentar na região era a ocorrência de uma grande seca.  

 Os açudes construídos na região passaram a constituir uma paisagem 

do medo, já que foram construídos para combater as ameaças das estiagens. 

No momento em que estes reservatórios sofreram o rompimento de suas 

barragens, os fatores que suscitavam o medo entre a população santa-

cruzense foram deslocados do receio com relação às secas, para o temor das 

inundações, especialmente no momento imediatamente anterior à enxurrada46. 

 Nos primeiros instantes, a população procurou se afastar das áreas mais 

vulneráveis à enchente, em especial nas ruas cujas edificações encontravam-

se bastante aproximadas das áreas ribeirinhas, às margens do rio Trairi e do 

riacho do Pecado. Tal ação só foi possível pelo fato de que o prefeito de Santa 

Cruz, Hildebrando Teixeira de Souza, já havia recebido informações de que o 

açude de Campo Redondo, o Mãe d’Água, estava lavando por cima, ou seja, a 

vazão de suas águas era tão grande que o sangradouro não foi o suficiente, 

tendo as águas sido escoadas por cima da parede do açude. Diante do perigo 

iminente da enxurrada, o então prefeito fez uso do serviço de som da 

municipalidade, no qual o padre Raimundo fez o alerta da enchente, “apelando 

para a população das partes baixas da cidade se retirarem de suas casas e 

procurar os pontos mais altos” 47. A população acabou se abrigando nas casas 

de parentes e vizinhos, em prédios públicos e até mesmo na igreja, localizada 

em um dos pontos altos da cidade. 

 Segundo o Diário de Natal, as águas do açude Mãe d’Água, em Campo 

Redondo, atingiram um metro e meio sobre a parede do açude momentos 

antes de sua ruptura 48. Em Santa Cruz, o açude já sangrava normalmente, 

mas com o rompimento do maciço do açude Mãe d’Água, seu volume de águas 

começou a transbordar sobre o maciço da barragem chegando a produzir uma 
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 SCHUTZER, op. cit., p. 96. 
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 Acreditamos que esse temor tenha sido apenas momentâneo, visto que as áreas às margens 
do rio Trairi e do riacho do pecado, especialmente aquelas atingidas pela enchente foram 
novamente ocupadas pela população. 
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 Três mil desabrigados em Santa Cruz. Diário de Natal, Natal, p. 03, 03 abr. 1981. SOUZA, 
Hildebrando Teixeira de. Entrevista concedida à autora. Santa Cruz, 17 abr. 2014. 
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lâmina superior a um metro, não resistindo ao grande volume de águas, 

acabou também sofrendo ruptura em três pontos49.  

 Os “arrombamentos” dos açudes Mãe d’Água e Santa Cruz vitimaram 

dez pessoas na região do Trairi 50. Houve notícias do desaparecimento de 

quatro pessoas da cidade de Campo Redondo, que moravam na área ribeirinha 

ao açude. Já em Santa Cruz, foi noticiado o desaparecimento de duas 

crianças. Entretanto, estes seis desaparecidos não foram identificados, nem 

mesmo foram citados nas entrevistas que realizamos com moradores de 

ambas as cidades. O certo é que, em Santa Cruz, o comerciante Armando 

Palhares acabou falecendo ao ser eletrocutado quando um poste da rede 

elétrica e fios de alta tensão caíram sobre ele, no momento em que tentava 

auxiliar uma irmã, tirando seus móveis de dentro de casa 51. 

 O maior acidente provocado pela inundação ocorreu na BR-226, quando 

uma caminhonete procedente de Assú, Rio Grande do Norte, caiu no rio, 

quando se iniciava a erosão do acesso à ponte. A caminhonete, que 

transportava produtos hortigranjeiros, era conduzida pelo motorista João 

Pimenta. Além do motorista, o veículo conduzia ainda cinco passageiros: 

Antônio Abel, Izidro Guarindo, o menor Antônio Zacarias, José Guarindo e 

Geraldo de Tal. Destes, o motorista, Antônio Abel e Izidro Guarindo faleceram, 

enquanto que os demais sobreviveram ao serem jogados do automóvel no 

momento em que este se precipitava no rio52. 

 No dia seguinte à tragédia, o governador Lavoisier Maia decretou estado 

de sítio, o que refletia, naquele momento, “a realidade estadual, que apresenta 

um quadro de extrema gravidade” 53. Os dias que se sucederam foram 

marcados pela presença de representantes do governo do Estado, incluindo o 

próprio governador, de militares e do Ministro do Interior, Mário Andreazza 54.  

                                                 
49

 DNOCS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Barragens no Nordeste do 
Brasil: experiência do DNOCS em barragens na Região Semi-Árida. Fortaleza: DNOCS, 1990. 
50

 SILVA, Maria de Fátima da. Entrevista concedida à autora. Campo Redondo, 14 jun. 2008. 
51

 Arrombamentos matam dez pessoas no Trairi. Diário de Natal, Natal, p. 03, 03 abr. 1981 (b). 
52

 Ibid, p. 03. 
53

 Calamidade. Tribuna do Norte, Natal, p. 01, 03 abr. 1981. 
54

 Observamos que houve uma maior ênfase nas ações do governo no jornal A República, já 
que este era o principal meio de comunicação do governo do Estado. Este jornal fez uma 
ampla cobertura da visita empreendida pelo governado Lavoisier Maia na cidade de Santa 
Cruz, observando o estado no qual a cidade se encontrava, bem como falando com os 
moradores atingidos pela enchente. 
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Logo no dia seguinte à enchente, representantes do governo do Estado se 

dirigiram à região do Trairi com o intuito de fazer um levantamento sobre os 

danos sofridos pela cidade, bem como prestar socorro à população. O ministro 

Mário Andreazza chegou à cidade uma semana depois. Caminhando entre os 

escombros da cidade e impressionado com a extensão da calamidade que se 

abateu sobre Santa Cruz, o ministro assegurou ao governo toda ajuda do 

Governo Federal para que o estado superasse a crise que se abateu sobre a 

região55. 

 Assim como Paulo Knauss, em seu estudo sobre o incêndio do 

GranCircus Norte-Americano na cidade de Niterói, observamos que houve uma 

naturalização da percepção dos fatos. Isso ocorreu através da “mobilização de 

elementos e recursos que conferem uma imagem sensível e um significado 

íntimo ao sucedido” 56.  

 Verificamos que o tom das notas sobre a enchente serve para aproximar 

autor, leitor e vítimas, o que corrobora com a elaboração de uma imagem 

sensível e de um significado profundo ao evento. O peso da tragédia foi 

considerado maior até mesmo pela proximidade do acontecimento. Uma 

tragédia de tal dimensão – e por vezes até maior – poderia ocorrer em qualquer 

região do mundo, entretanto, o fato de suceder-se em uma região próxima, na 

qual possivelmente viveriam parentes e amigos, atribui maior dimensão ao 

desastre. Essa aproximação pode ser mais facilmente percebida no trecho a 

seguir: 

 

 

Por mais que a gente procure descontrair ou encarar as coisas 
como os frios e pragmáticos norte-americanos, ainda assim 
não conseguimos esquecer o drama que assola milhares de 
desafortunados atingidos pelas cheias. É bem verdade que 
fatos como esses acontecem em qualquer lugar do mundo. 
Acontece, contudo, que a gente só entende, percebe e se 
aflige de verdade quando os acontecimentos se desenrolam ao 
nosso redor. Onde pessoas amigas, parente e inocentes são 
inapelavelmente afetados. [...] Porque ainda que se 

                                                 
55

 Andreazza garante toda ajuda ao Estado. A República, Natal, p. 01, 09 abr. 1981. 
56

 Ocorrido em 17 de dezembro de 1961 na cidade de Niterói, então capital do antigo estado do 
Rio de Janeiro, o incêndio do Gran Circus Norte-Americano é considerado um dos maiores em 
da história em termos de vítimas fatais, totalizando 400 vítimas. Esta tragédia acabou por se 
afirmar na memória da cidade. KNAUSS, op. cit., p. 30. 
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reconstruam, que se amenizem os problemas, ainda assim fica 
aquela marca, muitas vezes indelével, que uma parte da 
população jamais a esquece. E ainda há os problemas dos que 
morreram. E existem aqueles que passaram toda uma vida 
para construir ou adquirir sua casinha. E todo esse sonho de 
uma vida transformado num amargo pesadelo57.  

  

 

 Através da descrição da situação da cidade de Santa Cruz após a 

enchente, os jornais são transportados para dentro das cenas do 

acontecimento, embora dificilmente tenham participado das mesmas. Isso fica 

claro quando observamos as fotos dos jornais, que abordam as cenas dos 

desdobramentos da enchente: escombros das casas, pontes e estradas 

destruídas, móveis e objetos pessoais espalhados pelas ruas, o olhar perdido 

em busca de objetos pessoais em meio aos escombros, dentre outros.   

 Constatamos que as notícias veiculadas pelos jornais na época em que 

se sucedeu a enchente ajudaram a compor um quadro de desolação, uma 

imagem da tragédia. Uma imagem calcada na catástrofe, desgraça, 

escombros, um quadro triste marcado pela fúria das águas, uma situação 

desoladora. Assim se compõe a representação do acontecimento através da 

imprensa: uma imagem calcada no desastre comum, alternando entre as ações 

dos governos estadual e federal – bem como dos militares – e as cenas de 

desolação, nas quais olhares distantes observam os escombros de casas, 

“resto de tudo, tudo resto das enchentes” 58. 

  

 

1.3. Visões de uma catástrofe 

 

 

 Através dos fragmentos dos jornais, constatamos ainda a representação 

do acontecimento, na qual a destruição foi ocasionada pela “fúria indomável 

das águas” 59. Os discursos dos jornais atribuem à natureza características 
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 MORAIS, Carlos Alberto de. Nossa dor. A República, Natal, p. 19, 07 abr. 1981. p. 19. 
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 Desolação e ruínas na rota do Trairi: Lavoisier mostra a Andreazza o quadro real da situação 
– O que se faz; mas é pouco. A República, Natal, p. 3, 08 abr. 1981. 
59

 Id, 1981, p. 19. 
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antropomórficas, atributos humanos, um costume profundamente enraizado60. 

Dessa forma, as descrições dos jornais apresentam a enchente como o 

resultado das ações de uma natureza caprichosa, uma natureza “maligna e 

hostil” 61.  

 No caso da enxurrada de Santa Cruz, notamos ainda que a tragédia é 

atribuída à vontade divina, especialmente nos depoimentos de alguns 

moradores da cidade. Assim, a enchente acabou sendo considerada por alguns 

como algo “mandado por Deus”, uma espécie de castigo divino. Isso fica claro 

na declaração de uma moradora da cidade ao jornal A República, que afirma 

que se Deus “mandou essa desgraça é porque achou que a gente merecia” 62. 

A religiosidade foi um elemento forte desde os primórdios do povoamento da 

ribeira do Trairi, em especial pela devoção à Santa Rita de Cássia, padroeira 

da cidade 63. Quiçá as terras da ribeira do Trairi fossem realmente cercadas de 

malefícios, como alegava a lenda sobre o povoamento da região, e, mesmo 

após o missionário ter erigido a cruz com a madeira da árvore do Inharé, os 

males não cessaram de todo 64. 

 A atribuição da tragédia aos desígnios divinos por parte de alguns 

moradores que sofreram o impacto da destruição provocada pela enchente, 

também se refletiu na imprensa. Observamos esse fato claramente quando 

atentamos a uma charge veiculada pelo jornal Diário de Natal: 

                                                 
60

 Segundo Yi-Fu Tuan, a origem desse costume de antropomorfizar a natureza estaria em 
nosso antigo e profundo envolvimento com os seres humanos. É através do contato com a mãe 
e com outras pessoas – devido à necessidade de alimento e ao processo de construção do 
conceito de realidade – que a criança percebe que as pessoas podem trazer segurança, mas 
também fazer o mal, transformando ambientes planejados para o seu desenvolvimento em 
lugares amedrontadores. TUAN, op. cit., p. 14. 
61

 Ibid., p. 17. 
62

 Desolação e ruínas na rota do Trairi: Lavoisier mostra a Andrezza o quadro real da situação 
– O que se faz; mas é pouco. A República, Natal, p. 3, 08 abr. 1981. 
63

 A cidade de Santa Cruz é hoje bastante conhecida em virtude do complexo Alto de Santa 
Rita de Cássia, no qual foi construída a estátua em homenagem à padroeira da cidade, a maior 
estátua do continente americano e a maior imagem católica do mundo. 
64

 A lenda – como já nos referimos anteriormente – afirmava que era impossível viver nas terras 
da ribeira do rio Trairi, pois acontecia que ao quebrar os ramos da árvore do inharé, as fontes 
secavam e todos os animais tornavam-se ferozes, sem falar nas disputas violentas que 
geralmente ocorria entre seus moradores. Ao chegar à região, um missionário teria se 
lembrado de fazer uma cruz com o inharé e erigido em frente à capela do povoado, enterrando 
as armas dos moradores sob a cruz. A partir daí os malefícios teriam cessado, as fontes 
jorraram água e “as aves cantaram o hynno da natureza em festa”. DANTAS, Manoel. 
Denominação dos Municípios (Rio Grande do Norte). Conferencia realizada a 27 de Agosto 
de 1922, no salão nobre do Palácio do Governo, na seratalitero-musical realizada pela 
Associação de professores pelo Dr. Manoel Dantas. Natal: Sebo Vermelho, 2008 (b). 
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 Ao analisarmos a imagem, percebemos que há uma dupla faceta no riso. 

De um lado, o chargista poderia fazer uso da ironia para criticar a fé daqueles 

que acreditava que a tragédia se constituiu como um castigo divino, algo que a 

população merecia. Por outro lado – e talvez aqui realmente estivesse o foco 

da ironia – era possível que o chargista estivesse usando da ironia para 

assinalar o fato de que apontar Deus como culpado isentava o poder público, 

bem como os órgãos públicos responsáveis pela manutenção dos açudes, de 

sua responsabilidade com relação ao estado de conservação dos reservatórios, 

fator preponderante para a ocorrência da enchente. 

 Na charge também percebemos um pensamento comum entre os 

brasileiros: a ideia de que as chuvas fortes seriam mais comuns na região Sul 

Figura 4 – Seria o excesso de chuvas obra divina? 

Fonte: LOPES, Everado. Cartão amarelo. Diário de Natal, Natal, 
03 abr. 1981. p. 11.  
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do país. Enquanto que ao Nordeste caberia apenas a seca, as estiagens. Essa 

seria a razão de tantos pedidos de chuva para o Nordeste.  

 Além disso, observamos que essa representação é marcada pela 

dicotomia: a mesma água que geralmente era considerada a salvação durante 

os períodos de seca, passou a ser vista como a grande responsável pela 

tragédia que se desenrolou sobre a cidade. Foi atribuída uma dupla faceta às 

águas, que “da mesma forma que são indispensáveis nana salvação de vidas 

humanas, implacavelmente se transformam em instrumento de morte” 65. 

 

 

1.4. A visibilidade de um cenário da tragédia  

 

 

 As descrições divulgadas pelos jornais do Estado do Rio Grande do 

Norte – e também de outros estados brasileiros, como foi o caso da Folha de 

São Paulo – elaboraram uma imagem da tragédia, segundo a qual as chuvas 

que eram consideradas a salvação de uma região que sofria a inclemência das 

secas, acabaram por se tornar origem de sofrimento, destruição e desgraça, 

uma verdadeira calamidade pública. O evento tomou assim grandes 

proporções na imprensa, que além das descrições sobre o evento, apresentava 

ainda, imagens que retratavam a desolação causada pela enxurrada. 
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 MORAIS, Carlos Alberto de. Nossa dor. A República, Natal, p. 19, 07 abr. 1981. p. 19. 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na foto acima podemos visualizar uma das regiões mais afetadas pela 

enchente: as margens do rio Trairi, nas proximidades do centro da cidade. No 

canto esquerdo, mais precisamente na parte inferior da foto, podemos ver o rio 

– cujo curso ocupava uma área bem maior do que o seu leito normal – a ponte 

que liga o bairro do Paraíso ao restante da cidade e o que deveria ser a Rua 

Maria das Dores – que, na foto, se localiza bem acima da ponte. Parte da Rua 

Maria das Dores foi totalmente devastada pelas águas, nada podendo ser visto 

além dos destroços que sobraram das casas derrubadas66. 

                                                 
66

 Na Rua Maria das Dores moravam a senhora Severina Águida de Pontes e seu marido, o 
senhor José Henrique de Pontes, juntamente com seus três filhos, ainda crianças à época da 
enchente. Em entrevista, a senhora Severina Águida de Pontes nos revelou que ao saber da 
proximidade da inundação, pôde somente reunir as crianças e sair de casa, juntamente com o 
marido, não podendo nem mesmo pegar objetos pessoais como roupas. Mais adiante, 
retomaremos a entrevista realizada com o casal, ao abordarmos a questão da memória em 

Figura 5 – Vista parcial da cidade de Santa Cruz. 

Fonte: Diário de Natal, Natal, p. 03, 03 abr. 1981. 
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 A enchente de primeiro de abril de 1981 devastou a cidade de Santa 

Cruz, deixando um rastro de destruição que acompanhou os cursos dos rios 

Trairi e Inharé e do riacho do Pecado, disso não restou dúvida. Entretanto, ao 

analisarmos as fotografias que retratam a destruição causada pela enchente – 

e que reforçam as descrições que foram veiculadas pelos jornais – percebemos 

que essas imagens possibilitam uma visibilidade do acontecimento. Elas foram 

escolhidas dentre tantas outras para permanecer na memória, algo escolhido 

para se guardado para a posteridade. 

As imagens produzidas retratavam preponderantemente a cidade de 

Santa Cruz, especialmente as áreas atingidas pela enchente. Algumas delas 

mostram áreas mais afastadas da cidade, mas que já passaram a fazer parte 

da zona urbana. Acreditamos que além de possibilitar uma maior visibilidade da 

tragédia, a veiculação de imagens das áreas atingidas permitiu o 

reconhecimento dessas ruas e bairros por parte dos moradores de outras 

localidades, mas que conheciam a cidade de Santa Cruz.  

Observamos que elas giram em torno de elementos comuns, os quais 

foram divididos em três grupos. O primeiro deles retrata os danos provocados 

pela enchente: ruas tomadas pelos escombros de casas, móveis, bem como 

imagens dos açudes, pontes e estradas destruídas pela enchente. O segundo 

grupo busca retratar a desolação dos moradores da cidade diante da perda de 

seus lares e bens materiais. O último deles destaca a presença do governador 

do Estado, de representantes do governo, de militares – que desde os 

primeiros instantes após o desastre foram convocados para atender a 

eventuais necessidades – e do ministro do Interior Mário Andreazza67. 

  

 

 

                                                                                                                                               
torno da enchente na cidade. PONTES, Severina Águida de. Entrevista concedida à autora. 
Santa Cruz, 23 mai. 2014. 
67

 Ainda na noite do dia primeiro de abril de 1981, o governador Lavoisier Maia informou aos 
órgãos federais sobre a ocorrência da enchente, deixando-os a par da situação em que se 
encontrava a cidade de Santa Cruz. Da mesma forma, o governador entrou em contato com o 
general Almério José Ferreira Diniz, comandante da Sétima Brigada de Infantaria Motorizada, 
tendo o general se colocado à disposição do governador para atender a qualquer 
eventualidade que viesse a necessitar dos serviços das Forças Armadas. Calamidade no Trairi: 
Governo determina providências urgentes. A República, Natal, p. 1, 02 abr. 1981. 
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Fonte: A República, Rio Grande do Norte, p. 02, 08 abr. 1981. 
 

Figura 6 – Ponte sobre o rio Trairi após a enchente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste primeiro grupo, podemos indicar a partir da observação das fotos 

que o fotógrafo buscou retratar principalmente a destruição causada pela força 

das águas. A maior parte das imagens retratou em especial a destruição 

causada nas casas, como as paredes derrubadas e móveis totalmente 

destruídos pelas ruas. Como mostra a foto a seguir68: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Além das fotos veiculadas em conjunto com as matérias dos jornais, analisamos também 
fotografias reunidas em um acervo pessoal. Infelizmente não podemos estabelecer a autoria 
das fotografias, mas sabemos que elas têm origens variadas, englobando desde fotografias 
produzidas por moradores locais, até mesmo aquelas produzidas especificamente para os 
jornais.   
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Fonte: Acervo particular de Joacildo Medeiros de Galvão. 
 

Figura 8 – A vista aérea da cidade. 

Fonte: Diário de Natal, Natal, p. 01, 03 abr. 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Vista parcial do bairro do Paraíso. 
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Fonte: Acervo particular de Luã Thales Tinho Dantas. 

Figura 9 – Rua Doutor Pedro de Medeiros e o Mercado Público. 

Fonte: Acervo particular de Joacildo Medeiros de Galvão. 

Figura 10 – Móveis espalhados pelas ruas e casas invadidas por árvores. 
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Fonte: Diário de Natal, Natal, p. 12, 03 abr. 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11 – O Açude Santa Cruz não resistiu à pressão e foi destruído. 
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Fonte: Diário de Natal, Natal, p. 12, 03 abr. 1981. 

Fonte: Acervo particular de Joacildo Medeiros de Galvão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Os santa-cruzenses salvaram tudo o que puderam. 

Figura 13 – Árvore arrastada pelas águas. 
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Fonte: Acervo particular de Luã Thales Tinho Dantas. 

 

 

 

 

 

 

Na série de fotografias acima, abordamos o grupo de imagens que 

retrataram a destruição das casas e prédios públicos da cidade. Além destes, 

elementos urbanos como a ponte que liga o centro da cidade ao bairro do 

Paraíso e o próprio açude da cidade – o Açude Santa Cruz – atraíram a 

atenção dos jornais, em virtude dos danos que sofreram, em especial o açude. 

As fotografias nos permitem ainda compreender as diferenças com 

relação às áreas habitadas na cidade. Da mesma forma, podemos observar 

que as áreas atingidas pela enchente, cujas ruas e casas foram tomadas pela 

areia carregada pelas águas e destruídas, foram novamente ocupadas pelos 

moradores. Esse é o caso da Rua Primeiro de Maio (Figura 14) e das ruas 

mais baixas do bairro do Paraíso (Figura 7).  

O segundo grupo de elementos que observamos nas fotografias 

analisadas tem como foco a inserção do morador no cenário da tragédia, 

Figura 14 – Rua Primeiro de Maio após a enxurrada. 
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Fonte: Diário de Natal, Natal, p. 12, 03 abr. 1981. 

aquele que, com o olhar distante, observa os bens materiais levados pela 

enchente e casas ao chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – A desolação entre os moradores de Santa Cruz. 

Figura 16 – Moradora observa o que restou de sua casa. 

Fonte: A República, Natal, p. 15, 08 abr. 1981. 
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Acreditamos que essas imagens, tanto dos escombros que a enchente 

deixou na cidade, quanto dos moradores inseridos nesse espaço, contribuíram 

para o fortalecimento do sentimento de solidariedade em nosso Estado. Pouco 

tempo após a inundação lavar a cidade de Santa Cruz, vários lugares 

passaram a enviar o seu auxílio para as vítimas da enchente. Podemos 

destacar a colaboração da comunidade natalense, a qual, segundo o jornal A 

República, contribuiu com o envio de “dez toneladas de roupas, calçados 

lençóis e colchas, 400 colchões, algumas redes e recursos financeiros que 

servirão para a compra de utensílios domésticos, gás e camas de campanha” 

69. Ainda segundo o jornal,  

 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN 
participa da emergência com o envio de 250 redes de dormir e 
igual quantia de colchões, além de vários estudantes estarem 
nas áreas atingidas, prestando ajudas inestimáveis a 
comunidade70. 

 

 

 

O último grupo de imagens retrata a presença de representantes do 

governo e das forças armadas na cidade, principalmente em visitas às áreas 

atingidas pela enchente – em especial o governador. Era preciso reforçar a 

presença de lideranças políticas na região, seja pelo fato de que os cargos 

ocupados demandavam essa presença, seja pelo fato de que eles buscavam 

associar a sua figura às ações empreendidas nas áreas atingidas. 
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 Pronav coordenou ajuda aos flagelados. A República, Natal, p. 08, 07 abr. 1981. 
70

 Ibid, p. 08. 
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Como principal veículo de comunicação do governo do Estado, o jornal 

A República divulgou uma série de notícias nas quais o governador Lavoisier 

Figura 17 – Lavoisier Maia observa os danos ao longe. 

Fonte: Diário de Natal, Natal, p. 12, 03 abr. 1981. 

Figura 18: O governador do Estado Lavoisier Maia conversa com 
vítima da enchente. 

Fonte: A República, Rio Grande do Norte, p. 01, 07 abr. 1981. 
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Maia apresenta medidas e ações para mitigar os danos causados pela 

enchente (Figuras 17 e 18, p. 50 e 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como na imagem anterior, a figura de Lavoisier Maia aparecia ao lado 

do Ministro do Interior, Mário Andreazza, mostrando ao mesmo a situação em 

que se encontrava Santa Cruz após a inundação. Ambos pareciam discutir as 

medidas que seriam necessárias à reconstrução da cidade após a catástrofe. 

Tais imagens nos permitem observar o desenrolar do ritmo da vida pública, as 

articulações entre as esferas governamentais para que uma tragédia de 

tamanha proporção fosse sanada no menor tempo possível, bem como os 

deveres do gestor público para que isso se tornasse possível.  

Entretanto, acreditamos que ao focar as ações do governo em prol da 

reconstrução da cidade, especialmente em torno das figuras do governador e 

do ministro do Interior, a mídia não abordou a responsabilidade do poder 

público – bem como dos órgãos responsáveis pela manutenção dos 

Figura 19 – Lavoisier Maia e Mário Andreazza avistam a desolação que 
se abateu sobre a cidade de Santa Cruz. 

Fonte: A República, Natal, p. 02. 09 abr. 1981. 
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reservatórios – no desencadeamento do desastre, já que este não foi de todo 

um fenômeno da natureza, isento da ação de intervenção humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As forças armadas também foram retratadas pelas imagens, 

principalmente em suas ações diárias, prestando auxílio não só às vítimas da 

enchente, mas também aos moradores da cidade em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 20 – Mário Andreazza e Lavoisier Maia caminham entre os 
escombros. 

Fonte: A República, Natal, p. 01. 09 abr. 1981. 
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Fonte: Acervo particular de Joacildo Medeiros de Galvão. 
 

Fonte: Acervo particular de Joacildo Medeiros de Galvão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Participação militar nos trabalhos de reconstrução da cidade. 

Figura 22 – Com a destruição das pontes a travessia dos cursos d’água se 
tornava mais difícil. 
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Com o passar dos dias do mês de abril de 1981, as notícias que 

descreviam a tragédia nas páginas dos jornais foram desaparecendo aos 

poucos, em virtude da recuperação da cidade. Ao mesmo tempo, as notícias 

referentes à reconstrução da cidade por parte do governo foram ocupando 

essa lacuna deixada pelas cenas da tragédia. Assim, o cenário da desolação 

vai sendo substituído pelo cenário da reconstrução.  

Neste trabalho, ao analisarmos o conjunto de fotografias relacionadas à 

enchente, verificamos que elas se constituem como o “resultado de um 

trabalho social de sentido”, uma elaboração do vivido, resultado de um ato de 

investimento de sentido ou ainda uma leitura do real, mediante regras e o 

controle de um determinado saber71. Consideramos essas fotografias como 

leituras do real, nas quais os fotógrafos procuraram retratar a situação na qual 

se encontrava a cidade. 

As imagens são históricas e dependem das variáveis técnicas e 

estéticas, do contexto histórico no qual se inserem e das visões de mundo 

provenientes das relações sociais então estabelecidas. A leitura da fotografia 

aliada a outros textos leva à construção da textualidade de uma determinada 

época. Essa intertextualidade permite uma compreensão ampla das maneiras 

de ser e agir de um determinado contexto histórico. 

Tendo isso em mente, consideramos que a fotografia não pode ser vista 

como algo natural, uma verdade atestada. Por trás das fotografias existe toda 

uma paisagem, todo um cenário, relações que só podemos observar a partir de 

uma análise mais profunda da imagem, bem como de um questionamento da 

mesma. No caso das notícias e fotografias dos jornais, constatamos que havia 

o interesse em retratar o evento, proporcionando assim uma visibilidade ao 

acontecimento. 

 Apresentando visualmente a destruição causada pela enchente, as 

imagens produzidas e divulgadas pelos jornais ajudaram a compor um cenário, 

uma imagem calcada na tragédia. Assim, elas possibilitaram uma visualização 

dos elementos que os textos jornalísticos apresentaram: escombros, telhas no 

chão, barro pelas ruas, móveis pelas ruas, árvores que foram arrastadas pelas 

águas, etc. 
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Na perspectiva da historiadora Ana Maria Mauad, acreditamos que a 

fotografia deve ser considerada, ao mesmo tempo, uma imagem/documento, 

considerando-a como índice, marca de uma materialidade passada; e como 

uma imagem/monumento, símbolo, imagem escolhida, dentre outras escolhas 

possíveis, para ser perenizada72. Assim, foi a construção imagética da tragédia 

que se perenizou em Santa Cruz, após a enchente de 1981. 

 

 

1.5. A memória da tragédia 

 

 

 Há trinta e três anos, as águas de pequenos barreiros e dos açudes Mãe 

d’Água e Santa Cruz invadiam as ruas da cidade de Santa Cruz, derrubando 

casas, arrastando móveis, roupas e objetos pessoais e, principalmente, 

marcando a vida dos moradores da cidade, especialmente daqueles que foram 

mais duramente atingidos pela corrente das águas que se espraiavam para 

além do leito do rio. 

 Tragédia nunca antes vivenciada pela população santa-cruzense – nem 

mesmo voltando a se repetir em tamanha proporção –, a enchente de 1981 

deixou a sua marca na vida dos moradores da cidade. Em nosso estudo, 

percebemos que a enchente de primeiro de abril de 1981 permaneceu viva na 

memória das pessoas, e que, quando rememorada por suas vítimas, toma o 

aspecto de algo vivo, uma construção artificial que se anima e toma aparência 

de coisa viva73. 

 Em entrevista, o engenheiro civil Hildebrando Teixeira de Souza – então 

prefeito da cidade de Santa Cruz –, contou que no dia primeiro de abril de 

1981, após mais um dia de trabalho, por volta das 15h30min, pouco depois de 

chegar em sua casa, ouviu uma pancada forte na porta, que fez com que o 

então prefeito saísse correndo, “pensando que alguma pessoa havia morrido 

ou alguma coisa assim”. Foi então que o prefeito encontrou o capitão, o 

delegado da cidade, que disse: “olha, o açude de Campo Redondo está indo e 
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não indo” 74. O capitão havia recebido uma ligação da telefonista da cidade de 

Campo Redondo, avisando que o açude Mãe d’Água poderia estourar a 

qualquer instante e causar danos maiores ao açude Santa Cruz, já que estes 

estavam ligados através da bacia hidrográfica do rio Trairi75. 

 A notícia não foi de todo inesperada. Há algumas semanas o prefeito já 

estava ciente de rumores de que o açude apresentava problemas de 

conservação e que a população já estava receosa de que algo grave 

ocorresse. O primeiro sobressalto provocado pelo medo de que ocorresse uma 

tragédia envolvendo o açude de Campo Redondo surgiu ainda no início de 

1981. O prefeito afirmou que o ano de “1981 foi um ano atípico. Um ano como 

esse de 2014, com uma seca [...]” 76. Em virtude do inverno tardio, ele havia 

iniciado a organização de uma frente de trabalho na região dos sítios 

Cacaruaba e Bom Sucesso, com o intuito de evitar que a população atingida 

pela estiagem se deslocasse para a cidade. 

 Com a obtenção dos equipamentos, o trabalho começou, sendo 

acompanhado pessoalmente por Hildebrando. Um dia, à tarde, após visita à 

frente de trabalho, o então prefeito foi abordado por um morador de Santa 

Cruz, que perguntou: “Hidelbrando, você está sabendo que está havendo um 

problema sério no açude de Campo Redondo?”. Neste dia, o chefe municipal 

passou a ficar preocupado, entrou em contato com o pessoal de Campo 

Redondo que logo afirmou estar tudo normalizado. Entretanto, o prefeito 

passou a manter contato com o pessoal da cidade vizinha, sempre 

questionando sobre a situação do açude Mãe d’Água. Esse foi o primeiro 

alerta, em fevereiro de 1981. 

 O segundo veio já no mês de março, quando o prefeito se deslocou 

pessoalmente para a cidade de Campo Redondo, onde realizou uma reunião e 

procurou saber o que poderia ser feito no caso de emergência. Segundo o 

próprio prefeito, a única saída apresentada pelo pessoal de Campo Redondo 

foi comunicar através de um telefonema caso houvesse algum problema com o 
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açude 77. A partir de então, o prefeito passou a emitir ofícios ao DNOCS – nas 

cidades de Recife e de Fortaleza – que realizou vistorias no açude, as quais 

não indicavam perigo maior. 

 Havia também indícios de que o açude Santa Cruz apresentava 

problemas no período anterior à enchente. O senhor José Henrique de Pontes 

declarou em entrevista que o principal açude que abastecia a cidade exibia 

problema como a presença de árvores do tipo algaroba e de formigueiros em 

sua barragem78.  

O senhor Hildebrando também relatou a existência de algarobas e de 

formigueiros na barragem do açude, enfatizando ainda que o DNOCS mantinha 

um servidor responsável pelo açude. Entretanto, as atribuições do servidor 

eram limitadas, pois o mesmo não recebia recursos para maiores intervenções 

no reservatório. Em entrevista, o então prefeito declarou: 

 

 

[...] a pessoa não podia fazer nada. O açude maltratado, muita 
árvore, até com formigueiro, que amedronta muito as pessoas 
quando veem um formigueiro daquele. Mas, é tal história, a 
gente não podia intervir num negócio que era do governo 
federal, a gente queria que o governo federal tomasse 
conhecimento do problema e assim nós fizemos79. 

 

 

Segundo José Henrique de Pontes, nos dias anteriores à ruptura da 

barragem começou uma chuva fininha, que o açude “sustentou”, mesmo com 

os problemas que já vinha apresentando. Entretanto, quando passaram muitos 

dias, com o aumento das precipitações, o açude não aguentou e “estourou” 80.  

 As entrevistas realizadas enfatizaram a questão da preocupação com 

relação aos possíveis riscos de ruptura dos açudes. Ficou claro que havia o 

receio de que a parede do açude se rompesse, provocando uma inundação. 
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Esse fato não foi explorado pelos jornais que fizeram a cobertura do 

acontecimento. Os jornais apresentaram, em sua maioria, uma imagem da 

tragédia, sem buscar maiores explicações para o ocorrido. Ora mostravam um 

quadro do desastre, ora mostravam as ações governamentais, mas nunca 

questionando realmente as causas da enchente81. 

 No dia primeiro de abril, ao receber a informação sobre os riscos 

apresentados pelo açude de Campo Redondo através do delegado da cidade 

de Santa Cruz, o senhor Hildebrando foi “correndo” para a residência de padre 

Raimundo, o pároco da cidade. Nas palavras do prefeito, 

 

 

Quando eu cheguei, padre Raimundo estava lanchando. Eram 
umas quatro horas. Aí eu disse: - padre Raimundo, temos um 
problema sério, o açude de Campo Redondo vai estourar [...] 
Eu disse a ele que havia sido o delegado que havia ido me 
avisar e fui diretamente para a igreja. Na igreja, eu dei as 
primeiras palavras. Chamei as pessoas e disse que se 
transferissem para os lugares mais altos [...], que era para se 
retirar, era para sair. E quem pudesse ter mais força com as 
pessoas, que procurasse retirar as pessoas, pois o negócio era 
sério82. 

 

 

O prefeito havia acabado de receber as primeiras notícias sobre a 

situação do açude de Campo Redondo, que já apresentava problemas em sua 

estrutura, correndo o risco de ruptura iminente. Como vimos no trecho da 

entrevista acima citado, a igreja ainda era muito importante na vida da 

população santa-cruzense. Assim como o prefeito, monsenhor Raimundo 

emitiu alerta sobre a inundação iminente.  

Santa Cruz ainda não possuía emissoras de rádio, portanto foi utilizado 

primeiramente o altar da igreja e, depois, o sistema de som da municipalidade 

para emitir o alerta à população 83. O primeiro desses alertas foi emitido ainda 
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na igreja matriz, quando o prefeito chamou as pessoas e disse que se 

retirassem de suas casas. Como o nível das águas subia rapidamente, era 

necessário que as pessoas que habitassem as áreas mais baixas e também 

mais próximas ao rio Trairi e ao riacho do Pecado se transferissem para os 

locais mais altos da cidade. 

Dentre as famílias que abandonaram as suas casas, fugindo do furor 

das águas, estava a família de José Henrique de Pontes e Severina Águida de 

Pontes. O casal morava na Rua Maria das Dores, localizada na margem 

esquerda do rio Trairi e que foi duramente atingida pela inundação. Então pais 

de três filhos pequenos, eles estavam jantando no momento em que um vizinho 

alertou sobre a enchente e mandou que saíssem de casa, para que pudessem 

se abrigar na garagem de sua casa, que ficava na parte mais alta da rua 84. 

 A senhora Severina Águida de Pontes lembrou que havia preparado “a 

janta da família mais cedo”, lembra como a velocidade das águas permitiu 

somente que ela e seu marido retirassem as crianças de casa, levando-as a 

um abrigo seguro na casa do vizinho. Vendo que ainda havia tempo, o casal 

voltou a sua casa, sendo possível ainda pegar uma bacia e juntar algumas 

roupas. Severina Águida de Pontes declarou que sua maior preocupação era a 

frequência das crianças na escola, por isso ela tentou salvar algumas roupas 

para que pudessem usar na escola. 

Depois de fugirem da força das águas, José Henrique de Pontes e 

Severina Águida de Pontes, juntamente com seus filhos, deram início a um 

itinerário em busca de um local seguro onde pudessem se abrigar. Com os dois 

filhos maiores do lado e o menor no colo, eles buscaram seguir o caminho para 

a Maternidade Ana Bezerra. Entretanto, foram barrados na altura da Avenida 

Trairi, pois as águas haviam atingido ali um nível muito elevado, invadindo as 

casas das ruas próximas, como foi o caso da Rua Eloy de Souza. Impedida de 

seguir caminho, a família decidiu voltar à parte mais alta da Rua Maria das 

Dores, encontrando abrigo no quintal de uma moradora das proximidades. A 

família Pontes se abrigou ainda na igreja matriz, assim como várias outras 

famílias da cidade. O último abrigo do casal e de seus três filhos foi justamente 
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a barraca montada pelo exército, que serviu como moradia até a construção 

das casas para os desabrigados da enchente. 

A noite foi marcada pelo medo. Andando pela cidade às escuras, o 

maior medo do casal era ser atingido pelos fios da rede de energia elétrica. O 

medo, a agonia, a escuridão ficaram marcados na memória da senhora 

Severina Águida de Pontes, que afirmou ainda que ficou “ariada”, ou seja 

desatinada, sem saber aonde ir. Medo também da força, volume e velocidade 

das águas que escoaram após a ruptura da barragem do Açude Santa Cruz. A 

enxurrada tomou as ruas com uma grande velocidade, “carregando tudo”. 

Segundo o casal, foi mais ou menos uma hora de perigo grande, quando a 

água passou. Enquanto o senhor José Henrique de Pontes afirmava que “era 

água!. Só subindo, só subindo”, Dona Severina Águida de Pontes enfatizava a 

quantidade de lama que se espalhou pela cidade, junto com a água que 

“carregou, carregou tanto troço”.   

Como foi dito anteriormente, o nível da água subiu rapidamente na noite 

de primeiro de abril de 1981. Da mesma forma o nível da água baixou com uma 

velocidade impressionante. Ao receber as águas do açude Mãe d’Água e de 

barreiros localizados ao longo das serras nas cercanias de Campo Redondo, o 

volume das águas acumuladas no açude Santa Cruz provocou seu rompimento 

e logo seguiu o curso do rio, arrastando casas e prédios públicos que se 

encontravam no caminho. Na mesma noite o nível do rio baixou, deixando à 

mostra o rastro da destruição. 

Depois da noite de medo, vieram os danos causados pela enxurrada. 

Boa parte da cidade ficou coberta pela lama e pelos escombros das casas 

arrastadas pelas águas85. Ruas como a Maria das Dores, 1º de Maio e do Sol, 

que já eram ocupadas da forma como vemos hoje em dia, foram totalmente 

destruídas, já que se encontravam bastante próximas às margens do rio Trairi 

e do riacho do Pecado, como foi o caso da Rua do Sol. Outras foram 

parcialmente destruídas, podendo citar as avenidas Um e Dois – localizadas no 

bairro do Paraíso – e das ruas Camilo José da Rocha – por muito tempo 
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chamada de Rua do Vapor, nome dado devido à usina de beneficiamento de 

algodão que lá existia –, Frei Miguelinho e Doutor Pedro Medeiros.  

Nesse período, observamos pontos de expansão da cidade, como as 

ruas São Braz e Santa Rita, que também foram atingidas pela enchente – 

embora em menores proporções, já que a ocupação dessas áreas era recente. 

Essas ruas estavam em formação embrionária e eram ocupadas 

principalmente pela população menos favorecida economicamente, visto que 

as poucas casas ali organizadas eram em sua maioria de taipa.   

 Assim como o historiador Paulo Knauss observou em seu estudo sobre 

o incêndio do Gran Circus Norte-Americano em Niterói, a representação da 

imprensa registrou esse mesmo sentimento de tragédia provocado nos 

primeiros momentos do acontecimento, bem como o sentimento de desolação 

registrado nos dias seguintes à enchente. Uma imagem do desastre que 

perdurou na memória da população santa-cruzense. Verificamos esse fato 

através da recorrência a alguns elementos por parte tanto da imprensa quanto 

da memória, como as casas no chão, ou seja, destruídas, a água que corria em 

grande velocidade, a escuridão, dentre outros86. 

Uma das observações mais enfáticas pronunciadas pelo senhor 

Hildebrando foi a relação entre a situação na qual a cidade se encontrava com 

um cenário de guerra. Segundo Hildebrando, essa foi a impressão dos militares 

ao se depararem com os efeitos da enchente sobre a cidade, uma situação 

“grave, horrível”, uma cena vista somente em uma guerra87. 

 Quando recorremos ao depoimento do prefeito da cidade na época, o 

senhor Hildebrando Teixeira de Souza, constatamos que sua posição exigia 

dele ações mais efetivas, medidas que minorassem os danos causados pela 

inundação à população. Assim, seu depoimento esteve mais voltado para as 

ações mais efetivas e que visavam a melhor organização possível da cidade e 

da população. 

 Segundo o então prefeito, sua primeira ação foi tomar as providências 

para alertar a população santa-cruzense sobre o perigo que se aproximava da 

cidade. O que só foi possível graças à atuação da telefonista Maria de Fátima 
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da Silva, que ainda hoje vive na cidade de Campo Redondo. Como afirmamos 

anteriormente, no mês de março de 1981 a situação do açude de Campo 

Redondo provocou o segundo sobressalto. Isso fez com que os chefes das 

municipalidades de Campo Redondo e de Santa Cruz se reunissem, 

deliberando acerca das medidas necessárias no caso de rompimento da 

barragem de Campo Redondo. 

 Com isso, Hildebrando Teixeira de Souza passou a manter contato com 

a telefonista de Campo Redondo. A ação da telefonista foi essencial para a 

população santa-cruzense, nas palavras do então prefeito:  

 

 

A parte de Fátima foi extraordinária. Porque a cidade dela 
estava sendo inundada... Ela sempre conversava comigo, 
telefonava: Cuidado aí com Santa Cruz viu? Qualquer coisa 
avisa.  Sempre dizia isso, mas mesmo assim ela foi 
sensacional, porque ela telefonou exatamente pra mim, mas eu 
não estava em casa, na minha casa não tinha telefone, era só 
da prefeitura. Quando ela telefonou, ela não conseguiu. Mas 
falou com o delegado e o delegado foi me chamar. Aí dali eu 
tomei as providências, porque realmente é a prefeitura quem 
toma providência88. 

  

 

 O único meio de comunicação entre a telefonista e o prefeito era o 

telefone da prefeitura. Quando Maria de Fátima da Silva ligou pela primeira 

vez, Hildebrando Teixeira de Souza já havia terminado seu expediente na 

prefeitura. A ação da telefonista foi então entrar em contato com o delegado de 

Santa Cruz, o qual foi à casa do prefeito avisar sobre a ameaça de inundação. 

O prefeito também enfatizou a grande velocidade com a qual as águas dos 

açudes e barreiros de Campo Redondo chegaram ao açude Santa Cruz. 

Segundo o prefeito, o aviso sobre o perigo de ruptura da barragem chegou por 

volta das 16h00. Por volta das 17h30min, o açude já tinha “estourado” e suas 

águas se espalharam rapidamente pela cidade. Imediatamente um carro de 

som começou a circular pelas ruas mais vulneráveis à enchente. Nesse 
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momento, o auxílio do padre Raimundo foi de grande importância, pois era uma 

figura de confiança entre os moradores da cidade 89. 

 A rapidez na emissão do alerta para a população garantiu que a grande 

maioria da população sobrevivesse à tragédia. Embora muitas tenham sido as 

vítimas da enchente, com a destruição de suas casas, poucos foram aqueles 

que perderam suas vidas. Dentre as vítimas fatais, duas marcaram a memória 

das pessoas que vivenciaram o desastre, sendo lembradas pelos entrevistados 

90. 

 A primeira vítima fatal foi Armando Palhares de Lima, que ajudava a 

retirar pessoas e móveis das casas com seu caminhão caçamba 91. Apesar dos 

avisos emitidos pela prefeitura, algumas pessoas tentaram salvar móveis e 

objetos pessoais, dentre elas estava Armando Palhares de Lima. Sua morte foi 

provocada pela queda de um fio de alta tensão, que caiu sobre suas costas. 

Apesar de sua morte ocorrer durante a inundação, o fio de alta tensão já 

ameaçava cair há duas semanas. Hildebrando Teixeira de Souza afirmou que 

uma comissão do Paraíso solicitou a retirada de um poste, o qual havia sido 

instalado no leito do rio. Apesar do pedido já ter sido encaminhado à COSERN, 

esta não havia solucionado o problema, o que acabou levando à morte de 

Armando Palhares de Lima92. 

A segunda delas foi uma senhora, à qual todos os entrevistados se 

referiram como “uma velhinha”. Essa senhora – da qual nenhum dos relatos 

soube informar o nome – teria sido levada pelas águas da enxurrada. Foi 

apenas com a análise dos jornais que cobriram o evento que tivemos uma 

confirmação da morte dessa senhora. Em 06 de abril de 1981, o jornal Folha 

de São Paulo noticiava que haviam encontrado “nos escombros, uma velha 
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senhora, ainda não identificada” 93. Apesar de encontrarmos uma alusão à 

“velha senhora”, não encontramos mais nenhuma notícia que indicasse a sua 

identidade ou o local onde ela morava. 

 Em entrevista, o casal José Henrique de Pontes e Severina Águida de 

Pontes afirmaram que a senhora encontrada nos escombros não quis se retirar 

de sua casa, mesmo com a insistência de seus filhos. Maria de Fátima da Silva 

contou em entrevista que “Só uma velhinha, que o pessoal foi lá pra igreja 

deixar as coisas, de casa. O pessoal ia, enquanto vinha ela foi descendo com a 

água. Foi. Quando eles chegaram, a água já tinha levado a casa com a 

velhinha” 94. 

 Nos dias que se seguiram à enchente, Hildebrando Teixeira de Souza se 

deteve na reorganização da cidade. Como ele mesmo afirmou, após determinar 

as primeiras medidas para salvar a população das áreas de risco, o então 

prefeito passou a receber as autoridades que se deslocavam para a cidade e 

mostrar as dificuldades enfrentadas, com o intuito de conseguir mais recursos 

para a reconstrução da cidade. 

 As funções do prefeito nos primeiros momentos após a enchente se 

deslocaram em virtude da luta pela reconstrução da cidade. Observamos o 

mesmo com relação às notícias veiculadas pelos jornais. Se nos primeiros dias 

o foco das notícias era a destruição causada pelas águas do açude, nos dias 

seguintes a luta pela reconstrução da cidade foi tomando cada vez mais 

espaço nas páginas dos jornais.  
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2. A água na formação de uma cidade do Agreste potiguar 

 

 

A região onde hoje se localiza a cidade de Santa Cruz era originalmente 

habitada pelos índios Tapuias95. A penetração inicial do município pelos 

colonizadores ocorreu ainda no século XVII com o estabelecimento de 

fazendas de criação de gado nas ribeiras do rio Trairi e do riacho Inharé. 

Segundo Monsenhor Severino Bezerra, as terras circunvizinhas ao local no 

qual veio a se constituir o núcleo da cidade foram requeridas como sesmarias, 

formando assim uma “coroa de fazendas” 96.  

Apesar da ocupação das ribeiras dos rios Trairi e Inharé ter se efetivado 

através do estabelecimento das fazendas de gado na região, não ocorreu de 

imediato a formação de um centro populacional, “reunindo os interesses e 

serviços religiosos, jurídicos e administrativos” 97. Tal fato só veio a ocorrer na 

primeira metade do século XIX, quando os irmãos Lourenço da Rocha e João 

da Rocha – figuras mais importantes da família Rocha Freire a qual se instalou 

nas ribeiras do Trairi e do Inharé por volta do ano de 1800 – iniciaram o 

povoamento da região à margem esquerda do rio Trairi98.  

Possuidores de terras no Agreste e no Potengi, os irmãos Rocha, 

juntamente com José Rodrigues da Silva, proprietário da fazenda Cachoeira, 

erigiram uma capela dedicada a Santa Rita de Cássia, no ano de 1831, “à qual 

não só deram o necessário patrimônio e alfaias, como a respectiva imagem, 

paramentos e alfaias, obtendo a provisão para a celebração de missas”. Pela 

Lei Provincial de 27 de março de 1835, foi criada a paróquia com o nome de 

Santa Rita da Cachoeira. Incorporada ao município de São José de Mipibu, a 
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paróquia foi elevada à categoria de matriz pela Lei de 30 de março do mesmo 

ano99. 

Também conhecida pelos nomes de Santa Cruz do Inharé e Santa Cruz 

da “Ribeira do Trahiry”, a povoação de Santa Rita da Cachoeira data, assim, do 

século XVIII100. A ideia inicial era criar uma povoação na fazenda Cachoeira, 

propriedade de José Rodrigues da Silva, localizada um pouco além de onde 

hoje se encontra a cidade de Lajes Pintadas, pertencente ao município de 

mesmo nome e que faz fronteira com Santa Cruz101. Entretanto, a localidade 

não possuía água suficiente para suprir as necessidades de uma população 

futura. Os “iniciadores” da nova povoação verificaram que o território era 

“deficiente” em águas, havendo apenas alguns pequenos riachos de águas 

salgadas, o que levou à mudança do local escolhido para as margens do rio 

Trairi102. 

A constante mudança de nome do município até que o mesmo ficasse 

conhecido como Santa Cruz não ocorreu através de atos oficiais103. 

Acreditamos que a denominação da cidade tenha sido modificada pelos 

próprios moradores em seu cotidiano ao longo dos anos, de forma que o poder 

público acabou por incorporar o nome de Santa Cruz, “nome primitivo, quando 

era apenas distrito de paz pertencente a São José de Mipibu”104. Podemos 

observar, ao longo dos anos, através dos decretos e atos oficiais, como o 

poder público se referia a então Vila de Santa Cruz: 

 

 

O decreto do governo provisório que deu orçamento ao 
município, em vez de Trahiry, mencionou – Santa Cruz – e o 
Decr. n. 63, de 20 de outubro de 1890, considerando que a villa 
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de Santa Cruz se tem ultimamente tornado notável pela sua 
crescida população, commercio e indústria, desmembrou o 
respectivo termo da comarca de Potengy para formar uma 
comarca, que não foi provida105. 

 

 

Até o ano de 1876, Santa Cruz permaneceu ligada ao município de São 

José de Mipibu, quando foi desmembrada, se tornando assim município com o 

mesmo nome. Nesse mesmo período, é notável o desenvolvimento de 

povoados que, assim como Santa Cruz, já existiam, mas que foram 

“transformados em vilas, sedes de municípios que passaram a contar com 

administração própria” 106. Macaíba e Mossoró figuram entre os povoados que 

se tornaram vilas nesse momento de expansão econômica, com o incremento 

de atividades como a produção açucareira e algodoeira.  

A vila de Santa Cruz somente recebeu foros de cidade no ano de 1914, 

sendo que a comarca do município foi criada em março de 1919107.  

Inicialmente, o município englobava os atuais municípios de São Tomé, 

Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Tangará e 

Campo Redondo, os quais foram se desmembrando de Santa Cruz com o 

passar dos anos108.  

A partir daí, a cidade passou por um processo de desenvolvimento de 

sua malha urbana. Com o crescimento populacional – e, consequentemente, 

com a expansão da área urbana – as margens dos rios acabaram sendo 

ocupadas, ou seja, a expansão urbana se deu em direção aos caminhos 

d’água, ao rio e ao riacho que cortavam a cidade. Em épocas de chuvas mais 

intensas, a população sofria com a entrada de água em suas casas, embora 

sem a violência observada com o ímpeto das águas da enchente. 
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Em um dos poucos casos de inundações mais intensas, verificamos que 

o inverno de 1947 foi marcado por “uma grande enchente no rio Trairi”. 

Segundo Silva, essa inundação deixou 148 pessoas desabrigadas, provocando 

a destruição de diversas ruas da cidade. É significativo o fato de as ruas 

atingidas pela enchente de 1947 voltarem a ser invadidas pelo rio em 1981 – a 

saber, as ruas do matadouro, Frei Miguelinho, Augusto Severo, Rua do Sol, na 

estrada do açude e ruas do Bairro do Paraíso109. 

A ocupação das margens do rio e do riacho provocou a eliminação do 

espaço de extravasamento dos processos naturais – no caso, a elevação do 

nível das águas do rio –, levando ao agravamento da enchente. Por essa 

razão, buscamos compreender como a dinâmica social alterou o espaço no 

qual a cidade se constituiu, analisando o desenvolvimento da malha urbana. 

Buscamos, assim, analisar a relação entre o desenho urbano e o ambiente em 

seu entorno110. 

 

 

2.1. Lendas, clima e geografia do povoamento: a dialética do desastre. 

 

 

Ao longo dos anos, a ocupação e desenvolvimento da região da Ribeira 

do Trairi foram marcados pela presença constante de desastres naturais. 

Provavelmente as dificuldades impostas pelo clima da região foram 

preponderantes na difusão de lendas que ainda hoje circulam entre os 

moradores da cidade. 

Dentre as estórias ouvidas ainda na infância, havia aquelas que 

remetiam a uma possível maldição que grassava sobre a região do Trairi. 

Acreditava-se que nessas paragens a natureza era arredia, o demônio chorava, 

índias velhas eram esquecidas e depois sacrificadas na fuga durante a 

ocupação do homem branco, antigos cemitérios eram enterrados por quadras e 

prédios públicos – os quais, consequentemente eram assombrados. 
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Antes de ser aprendida na escola, a história da cidade chegava aos 

nossos ouvidos através das lendas contadas – e atentamente ouvidas – nas 

cozinhas de nossas casas111. Essas lendas explicavam desde a ocorrência das 

secas até mesmo os motivos para a ocupação tardia da região do Trairi. Nas 

palavras de Jesiel Bezerra da Silva, 

 

 

A Ribeira do Trairi era uma terra desabitada e como criam os 
habitantes das regiões circunvizinhas, amaldiçoada. Diziam 
que ao pé da serra de São Pedro o demônio chorava, por isso 
se escutava os rumores para aqueles lados e ainda o fogo do 
diabo no rio Trairi, [...] que espantavam o povo e animais da 
região, tornando a terra completamente abandonada112. 

 

 

Como afirmamos anteriormente, os males que atingiam a Ribeira do 

Trairi dificultaram a ocupação da região que acabou ocorrendo quando a 

colonização do Litoral e do Seridó já estava em pleno processo de 

desenvolvimento. Outra lenda bastante conhecida entre os moradores remete 

não só a esses males, mas também ao nome da cidade. Em sua obra 

Denominação dos municípios, Manoel Dantas afirma que: 

 

 

Muitos anos já ia adiantada a colonização do alto sertão e as 
terras das cabeceiras do Potengy e do Trahiry continuavam 
despovoadas. Diziam os primeiros que alli se aventuraram que 
era impossível viver naquellas paragens, porque, ao quebrarem 
os ramos do inharé, a arvore sagrada, as fontes seccavam e 
todos os animaes tornavam-se ferozes. Um santo missionario 
lembrou-se um dia de fazer uma cruz dos ramos do inharé: os 
malificios cessaram como por encanto; das fontes jorrou a 
agua cristallina; as aves cantaram o hymno da natureza em 
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festa. A terra ficou, desde então conhecida com o nome de S. 
Cruz do inharé113.  

 

 

É importante salientar que a lenda nos permite ver o lugar da natureza 

na vida dos colonizadores do Agreste potiguar114. Uma natureza arredia, 

inclemente, feroz. Características humanas são atribuídas à natureza, sendo 

esta considerada hostil e até mesmo maligna115. Tal característica tornava 

necessária a transformação do território para assegurar a sobrevivência de 

seus habitantes, em especial, através da construção de açudes e pequenos 

barreiros116. Assim, constituía-se uma relação de influência mútua entre a 

natureza e a sociedade que ali se estabeleceu117. 

Segundo a lenda, os habitantes da região sofriam com os malefícios da 

natureza, como o ataque de animais ferozes e a inclemência das secas. No 

mundo natural bravio – no qual a religião ainda não havia adentrado – quebrar 

os ramos do inharé significava promover malefícios que impediam a ocupação 

humana.  

A lenda conta ainda que as disputas e rivalidades atingiam também 

aqueles que habitavam a região. Ao visitar a ribeira do Trairi, o missionário 

mandou erguer uma grande cruz, feita com os ramos da árvore conhecida 

como inharé, colocando-a em frente da capela da aldeia. Um grande buraco foi 

aberto com o intuito de fincar a cruz e nele o missionário determinou que 

fossem jogadas todas as armas dos moradores, cobrindo-as com terra. 

Segundo a lenda, o missionário teria dito: “há de vir um padre, muito estimado, 
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e mandará retirar esta cruz para um morro; não consintam, pois esta é a Santa 

Cruz do Inharé” 118.  

É possível aqui observarmos a relação entre a árvore – considerada 

sagrada – com os temas da vida e da morte, bem como entre o mundo natural, 

selvagem, e o mundo cristão, apaziguado pela cruz. Produzida com os ramos 

do inharé, a cruz aparece aqui como representante do espírito evangélico, 

redentora de um território marcado pela hostilidade da natureza, promovendo o 

fim dos males que afligiam a região119.  

As lendas nos apresentam uma imagem da realidade, do clima e do 

território no qual a cidade se desenvolveu. Localizado na região do Trairi – da 

qual sua sede se estabeleceu como pólo – o município de Santa Cruz sempre 

foi marcado pela presença de chuvas escassas e irregulares, o que se 

constituiu como um fator limitante para o seu desenvolvimento econômico120. 

Assim como a maior parte do território nordestino, o município sofreu com as 

constantes secas, que desde meados do século XIX figuram nas falas dos 

políticos nordestinos e no olhar dos engenheiros121.  

 A lenda à qual Manoel Dantas se referia ainda na década de 1920 do 

século passado nos possibilitou vislumbrar essa característica da região122. 

Muito provavelmente, ao afirmar que “as fontes seccavam”, os moradores que 

transmitiam essa lenda sobre a origem do nome da cidade se reportavam às 

secas que constantemente assolavam a região123.  

 Ainda no século XIX, um dos fundadores da cidade, Lourenço da Rocha, 

se referia a algumas vacas que estavam sendo transportadas de Santa Cruz 

até Paparí – atual Nísia Floresta. Assim Lourenço da Rocha escreveu em sua 

carta: 
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Recebi a sua carta de V. S. a respeito dos bens que cá 
estavão, o que vai são cinco vacas com quatro crias não vai 
solteira por perder a cria e um garrote não vai p q morreo e a 
outra vaca sumio-se o anno passado não ha noticia mais della 
nem morta nem viva. Estimarei a V. S. e a todos de sua casa. 
Servo e Criado124. 

 

 

 O gado ao qual Lourenço da Rocha se referiu seria levado a Paparí em 

virtude da seca de 1844, que atingiu a região do Trairi. O gado pertencia à 

Fazenda da Província e seria entregue a Antônio Freire de Amorim, que 

ocupava o cargo de administrador das Rendas Provinciais de São José, Paparí 

e Santa Rita da Cachoeira – nome pelo qual Santa Cruz era conhecida na 

época. O gado foi ainda levado para Alcaçuz, no município de Paparí, “e ai 

morreram todas as rêses do mal triste” 125. 

 Em 1902, durante a seca que se estendeu até 1903, Santa Cruz figurou 

em uma notícia publicada no jornal A República: “o inverno aqui tem sido 

escassíssimo até agora, apenas terá pastagem para os bichos e alguma pouca 

lavoura. Salvo se melhorar” 126. Apenas dois anos depois, a cidade aparece 

novamente nas páginas do jornal, quando mais um ano de calamidade 

provocada pela seca fez com que “cerca de duas mil pessoas deste e outros 

municípios” permanecessem nas imediações “da fazenda Várzea Grande em 

direção à zona agreste”. Ali, “esse povo anêmico e andrajoso” teria se 

aglomerado, vindo de Santa Cruz, Currais Novos, Angicos, Flores e até de 

Araruna e Cuité, na Paraíba, sobrevivendo à custa do xique-xique127. 

 Assim, podemos verificar que as secas foram elementos comuns na 

região do Trairi desde o início da ocupação do território através da instalação 

das fazendas de gado, sendo recorrentes nas páginas dos jornais do Rio 

Grande do Norte. Era bastante comum a perda de lavouras e de rebanhos, já 
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que a água captada não supria as necessidades da região128. As enchentes 

não figuravam nesse período como uma fonte de preocupação para a 

população, já que esta se voltava principalmente para o flagelo das secas. 

 Na sinopse preliminar do censo demográfico de 1970, o IBGE assinalou 

o município de Santa Cruz como pertencente à zona Agreste do Rio Grande do 

Norte. Como o Estado do Rio Grande do Norte apresenta uma configuração 

alongada no sentido Leste-Oeste, a zona Agreste, consequentemente, ocupa 

uma área mais ampla, estendendo-se das encostas da Borborema – que no 

Rio Grande do Norte se apresenta rebaixada – até próximo do litoral, incluindo 

em sua área o município de Santa Cruz129. 

 Segundo Nunes Pereira, o Agreste possui “vales opulentíssimos”, sendo 

uma “zona agrícola de amplas possibilidades” em virtude da presença de rios 

que cortam essa zona. Os rios Ceará-Mirim e Assú, por exemplo, concorrem 

para a fertilidade e riqueza da terra, mesmo que sob um regime primitivo de 

aproveitamento. Foi no vale desses rios que cortam a zona Agreste do Estado 

do Rio Grande do Norte que se intensificou a prática da criação de gado – a 

qual aumentava com o deslocamento do gado do Sertão para o Agreste, nos 

anos de grandes verões ou secas130. 

 Entretanto, essa não foi a realidade observada na região do Trairi. 

Diferentemente desse Agreste de “vales opulentíssimos”, cujos veios d’água 

possibilitavam amplas perspectivas para a produção agrícola, o Agreste no 

qual o município – e, consequentemente, a cidade de Santa Cruz – se encontra 

não possui uma bacia hidrográfica marcada pela presença de rios perenes. 

Seus dois principais rios – Trairi e Inharé –, bem como seus riachos afluentes 

são intermitentes, passam a maior parte do ano com seus leitos secos. 

                                                 
128

 Interessante notar que a irregularidade que marca as precipitações pluviométricas no 
Nordeste brasileiro possibilita a ocorrência de fenômenos opostos em uma mesma região. 
Esse foi o caso da seca que se prolongou de 1979 a 1983. Durante o período em que se 
prolongou essa seca, mais precisamente no ano de 1981, o Estado do Rio Grande do Norte foi 
acometido por chuvas intensas que causaram inundações em praticamente todo o seu 
território. O governador Lavoisier Maia chegou inclusive a decretar estado de calamidade 
pública, especialmente pelo fato de que foi neste ano em que a cidade de Santa Cruz foi 
arrasada pela enchente. DNOCS: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 
Barragens no Nordeste do Brasil: experiência do DNOCS em barragens na Região Semi-
Árida. Fortaleza: DNOCS, 1990. p. 32. 
129

 IDEMA, op. cit., p. 07. 
130

 PEREIRA, Nunes. A indústria pastoril no Rio Grande do Norte. 2. ed. Coleção 
Mossoroense, vol. CXV. 1980. p. 32. 
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Figura 23: Bacia Hidrográfica Trairi. 

 

Somente nos períodos de chuvas intensas é que o volume das águas desses 

rios e riachos aumenta. Daí surgiu a grande necessidade de construir açudes e 

barreiros desde os primeiros anos de ocupação das ribeiras do Trairi e do 

Inharé. No mapa abaixo, podemos visualizar a extensão das bacias do Trairi e 

do Inharé sobre o Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O território do município encontra-se inserido em duas bacias 

hidrográficas: a bacia hidrográfica do rio Potengi e a bacia hidrográfica do rio 

Trairi. Como podemos observar no mapa acima – e nos dados apresentados 

pelo IDEMA – o município de Santa Cruz tem a maior parte de seu território 

inserido na bacia hidrográfica do Trairi. Os principais rios do município são o 

Trairi, o Inharé e o Cacaruaba, e seus principais riachos são o Bento Nunes, o 

Riacho da Vela, o Santa Rosa, o Riacho do Canivete, o Catolé, o Exú, o Velho, 

o Riacho da Chapada, o Logradouro, o Riacho da Cobra, o Salgado e o Riacho 

Fonte: SERHID, 2006. 
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da Gameleira. O município conta com apenas uma lagoa, também chamada de 

Logradouro131. 

 Apesar de verificarmos através do mapa que o território do município é 

extremamente cortado por veios d’água, estes não são suficientes para o 

abastecimento da cidade crescente, já que estes rios, bem como o riacho, são 

intermitentes, ou seja, passam a maior parte do ano com seus leitos secos – 

como já foi dito anteriormente.  

Os mananciais do município não possuem quantidade nem qualidade o 

suficiente para a implantação de obras de abastecimento. Tampouco a 

perfuração de poços foi capaz de atender às demandas da população 

crescente na cidade. O município possui dois aquíferos: o Aquífero Cristalino e 

o Aquífero Aluvião. Os poços perfurados no Aquífero Cristalino apresentam 

uma vazão média baixa de 1 a 2 m³/h e profundidade média em torno de 50 m. 

Sua água apresenta restrições para o consumo humano e uso agrícola em 

virtude de seu alto teor salino (de 480 a 1.400 mg/l). Já os depósitos do 

Aquífero Aluvião são caracterizados pela alta permeabilidade, boas qualidades 

de realimentação e vazão média baixa de 3 a 6 m³/h. Apesar de a água ser 

geralmente de boa qualidade, esse aquífero é pouco explorado132. 

 A insuficiência de mananciais que atendessem às demandas da cidade 

que se desenvolvia ao longo do século XX, associada à problemática das 

secas, fez com que a construção de açudes se tornasse a principal resposta à 

necessidade de fontes de abastecimento. Entretanto, com o tempo, a 

população passou a buscar novas respostas ao problema do abastecimento, 

pois até mesmo os açudes possuíam limitações com relação à água que era 

ofertada à cidade: a água dos açudes – mesmo dos grandes reservatórios – 

tornava-se salgada em pouco tempo, chegando até mesmo a esterilizar o solo. 

Em Santa Cruz, as águas do Trairi “não serviam nem mesmo para lavagem de 

carro. Corroíam a lataria” 133. Esse fato se torna mais claro através do gráfico 

abaixo: 

 

 

                                                 
131

 IDEMA, op. cit., p. 10. 
132

 Ibid, p. 09. 
133

 STEFANELLI, op. cit., s/p. 
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Figura 24: Gráfico sobre a qualidade da água na região do Trairi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justamente em virtude desses problemas, fez-se necessário o 

abastecimento de água através do Sistema Adutor Agreste/Trairi/Potengi, mais 

conhecido pela população local como Adutora Monsenhor Expedito. Com a 

implantação do sistema adutor, se formava mais um caminho das águas em 

direção à cidade. 

Obra de grande importância para inúmeras cidades do interior, a Adutora 

Monsenhor Expedito se tornou responsável pelo abastecimento de cidades que 

constantemente sofriam as inclemências das secas. A adutora recebeu o nome 

do principal expoente na luta por sua construção, sendo ainda também 

reconhecida a importante e decisiva participação do monsenhor Raimundo 

Barbos, que ainda permanecia como pároco da cidade de Santa Cruz. O lema 

que animava a população santa-cruzense nos anos finais da década de 1990 

era: “Adutora sim, voto sim. Adutora não, voto não!”134. 

                                                 
134

 BEZERRA, op. cit., p. 199 (c). É incontestável o valor da adutora para a população 
interiorana que foi contemplada com a sua construção – na qual estamos incluídos. Entretanto, 
nosso objeto de estudo remete a um período anterior à construção do Sistema Adutor 
Agreste/Trairi/Potengi. Por esse motivo, não estenderemos nosso estudo sobre a adutora, que 
já possui uma lista extensa de estudos. 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 
2006, p. 42. 
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 Outro aspecto importante para a compreensão de como as 

características da região do Trairi levaram à potencialização dos efeitos da 

enchente na cidade de Santa Cruz é o relevo que predomina na região, 

marcado pela presença de serras. O IDEMA apontou como as principais serras 

nas cercanias da cidade as serras da Tapuia, Cunhaú, Samanaú, dos Veados 

e da Jandaíra. A cidade de Santa Cruz se desenvolveu em uma depressão 

sublitorânea, entre os Tabuleiros Costeiros e o Planalto da Borborema135. A 

depressão sublitorânea é caracterizada pela presença de terrenos rebaixados, 

localizados entre duas formas de relevo de maior altitude136.  

Ao fazer uma relação de alguns dos compartimentos de relevo dentro de 

planaltos e montanhas, Schutzer caracterizou o relevo dos compartimentos 

serranos como “áreas naturalmente produtoras de água de ótima qualidade”. 

Apesar disso, somente trechos mais restritos são favoráveis à ocupação, em 

virtude das declividades. Atentamos desde já que esse não é o caso da cidade 

de Santa Cruz, já que a cidade não se estabeleceu em uma área marcada pela 

declividade137. 

Localizada em um terreno rebaixado, entre formas de relevo de maior 

altitude, a cidade de Santa Cruz sentiu com maior gravidade os efeitos da 

enxurrada, justamente pelas características de seu relevo. Nas áreas de alta 

declividade, o escoamento superficial – juntamente com a erosão do solo – se 

configura como um processo dominante, potencializado pela remoção da 

cobertura vegetal. 

Além disso, a região do Trairi tem o seu território inserido no Planalto da 

Borborema. Como foi dito anteriormente, a cidade de Santa Cruz se 

desenvolveu em uma depressão sublitorânea. Com o rompimento dos 

reservatórios localizados nas serras da região, a água se deslocou de um local 

mais elevado, para um lugar mais rebaixado, no qual se localizava a cidade. 

Segundo a hidrodinâmica, essa característica provocou o aumento da 

                                                 
135

 Essa é justamente a origem de uma das piadas jocosas que circulavam pela cidade e que 
expressavam certo preconceito com relação às cidades do interior: a ideia de que Santa Cruz 
ficava, literalmente, em um buraco. 
136

 IDEMA, op. cit., p. 08; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Território Borborema – Trairi/RN. Equipe técnica: Francisco 
Auricélio de Oliveira Costa, Valter de Carvalho, Elelonora Barreto. Rio Grande do Norte. 2006. 
p. 04. 
137

 SCHUTZER, op. cit., p. 60. 
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velocidade das águas em seu caminho para a cidade – ainda mais 

potencializado pelo aumento rápido do volume de águas138.   

Nesse rápido processo de escoamento – mais rápido que o processo de 

infiltração – a água oriunda de efeitos chuvosos intensos associados ao 

rompimento das barragens levou ao aumento da probabilidade de enchente 

nas áreas mais baixas. As águas da enchente, provenientes da ruptura dos 

açudes e pequenos barreiros localizados em Campo Redondo, principalmente 

nas áreas serranas desse município, chegaram à cidade com uma velocidade 

ainda maior139. Dessa forma, o grande volume de águas, associado à 

velocidade com a qual essas águas chegaram à cidade, aumentaram o 

potencial destrutivo da enchente140. 

 

 

2.2. A água e as atividades econômicas regionais  

 

 

Geograficamente, a cidade de Santa Cruz está localizada na 

microrregião da Borborema Potiguar, na zona Agreste. A região possui clima 

muito seco e semiárido, com um índice de precipitação pluviométrica anual 

normal de 498,7 mm141. O período caracterizado como chuvoso desta região 

compreende apenas os meses de março a abril. As precipitações 

pluviométricas não são regulares e ocorrem por um curto período de tempo142.  
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 Ibid, p. 92-93. 
139

 CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por 
água subterrânea. Diagnóstico do município de Campo Redondo, estado do Rio Grande do 
Norte / Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Bruno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de 
Souza Junior, Saulo de Tarso Monteiro Pires, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da Rocha, 
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.p. 03. CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. 
Diagnóstico do município de Coronel Ezequiel, estado do Rio Grande do Norte / Organizado 
[por] João de Castro Mascarenhas, Bruno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior, Saulo 
de Tarso Monteiro Pires, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da Rocha, Valdecílio Galvão 
Duarte de Carvalho. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.p. 02. 
140

 Em entrevista concedida, o prefeito de Santa Cruz no período em que ocorreu a enchente, o 
senhor Hildebrando Teixeira de Souza, enfatizou a questão da velocidade das águas. SOUZA, 
op. cit. 
141

 IDEMA. Instituto de Defesa e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Perfil do seu 
município. Santa Cruz. Natal: IDEMA/RN. 2008. p. 7.   
142

 Em publicação acerca das barragens do Nordeste, o DNOCS destaca a variação 
pluviométrica da região, cujo clima é marcado pelo “comportamento irregular das chuvas, na 
sua intensidade e distribuição”. DNOCS: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 
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Desde o início, o acesso a fontes de água tornou-se um fator central 

para o sucesso do processo de povoamento da região do Seridó Potiguar. A 

primeira atividade econômica desenvolvida foi a pecuária por meio da 

instalação de fazendas de criação de gado. As primeiras sesmarias concedidas 

na região se localizavam nas ribeiras dos rios Trairi e Inharé, os quais se 

esperava garantir o suprimento necessário de água. Foi por meio dessas 

sesmarias, juntamente com várias outras concedidas na região, que se 

formaram as primeiras fazendas de gado que se tem notícia e que se 

desenvolveram ao redor do local no qual veio a ser erigida a povoação de 

Santa Rita da Cachoeira, nos primórdios do desenvolvimento da cidade de 

Santa Cruz143. Entre seus primeiros proprietários estavam os nomes de Félix 

Ferreira, Marcos Moreira, Domingos Baião, João Moreira da Cunha, Maria do 

Rosário e João Freire Carneiro. 

Em 1741, João Moreira da Cunha fez uma petição por escrito ao 

capitão-mor e governador da capitania do Rio Grande, na qual solicitava terras 

que pudessem acomodar os seus “gados vacuns e cavalares”, já que o mesmo 

ainda não possuía terras onde pudesse fazê-lo. Ele também afirmava que 

havia descoberto por iniciativa própria um riacho que desaguava no rio Inharé, 

na ribeira do Trairi para a porta Norte144. 

Segundo João Moreira da Cunha, as terras encontravam-se devolutas e 

desaproveitadas, pelo fato de que nunca haviam sido doadas a pessoa alguma 

e “na qual o suplicante pode se acomodar”. O requerente pedia que o capitão-

mor e governador lhe concedesse, em nome de sua majestade, terras ao longo 

desse riacho, com “três léguas de comprido pelo mesmo riacho acima, 

pegando no lugar que mais conveniência tiver no mesmo riacho sem prejuízo 

de terceiros e huma légua de largura para a mesma parte norte”. Ele solicitava 

ainda que se mantivessem dentro das terras tanques para reservar água para 

si e para os seus herdeiros, “sem foro nem pensão mais que o dizima a Deus e 

recebera Mercê” 145.  

                                                                                                                                               
Barragens no Nordeste do Brasil: experiência do DNOCS em barragens na Região Semi-
Árida. Fortaleza: DNOCS, 1990. p. 18. 
143

 BEZERRA, op. cit., p. 5-6 (c). 
144

 AMORIM, 1998, p. 110. 
145

Ibid, p. 110. 
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Desde os primeiros anos da colonização, a água tornou-se de 

fundamental importância para o estabelecimento das atividades produtivas e da 

criação de núcleos populacionais. Ela se tornaria central na produção de 

açúcar no litoral e, posteriormente, na criação de gado nos sertões, a fim de 

garantir o abastecimento dos núcleos produtores de açúcar no litoral. As 

fazendas de gado também garantiam às capitanias do norte da colônia o 

fornecimento de gado como força motriz para uma série de equipamentos146.  

No século XIX, os caminhos abertos pelas fazendas de criação de gado 

deram lugar à formação dos pequenos aglomerados que posteriormente vieram 

a se transformar nas primeiras cidades do interior das “Províncias do Norte”. 

No desenvolvimento do povoado que veio a dar origem à cidade de Santa Cruz 

não foi diferente. Foi somente após a ocupação do Seridó que as terras do 

Trairi foram alcançadas. Localizadas na porta que ligava o Agreste ao Seridó, 

aos poucos foram se formando fazendas de criação de gado, nas quais se 

situaram “aventureiros, vaqueiros, tropeiros”, formando “uma viela de casinhas 

irregulares” 147. 

O pedido apresentado por João Moreira da Cunha, bem como a forma 

como se deu a ocupação das terras da ribeira do Trairi, demonstram a 

importância da ocupação dos leitos dos rios para a criação de gado, primeira 

atividade econômica de valor na região. A instalação das fazendas de gado 

seguia, assim, o caminho das águas, dos rios e riachos pelo interior da 

província. Como muito bem demonstra a carta enviada por João Moreira da 

Cunha, as sesmarias eram requeridas ao longo das ribeiras de rios, o que 

poderia garantir a manutenção dessa importante atividade econômica148. 

Nos primeiros anos do povoado, a maior parte de sua população era 

encarregada de tratar de “gados alheios”, já que as terras pertenciam aos 

grandes fazendeiros que haviam se beneficiado através da concessão de 

sesmarias, restando à população trabalhar em suas terras. Nesse momento, a 

pecuária se constituiu como a atividade mais importante para a região, sendo 

                                                 
146

 MONTEIRO, Denise Matos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. Natal: 
Cooperativa Cultural, 2002.p. 100.  
147

 SILVA, op. cit., p. 18 (c).  
148

 Como mostramos anteriormente, os rios e riachos que cortam o município se mostraram 
insuficientes para o abastecimento permanente de água. Por isso mesmo, assim como em 
outros municípios do Rio Grande do Norte, foi necessária a alteração do ambiente através da 
construção de açudes e barreiros. 
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predominante entre os grandes fazendeiros, enquanto que a maior parte dos 

moradores era formada por vaqueiros e pequenos agricultores, cuja 

sobrevivência era garantida pela plantação de pequenas roças e pela caça de 

animais.  

No entanto, nas últimas décadas do século XIX esse quadro se modifica 

com a introdução e a expansão da cultura do algodão no Seridó. Assim, os 

antigos pecuaristas da região foram influenciados a plantar o chamado “ouro 

branco”, o qual acabou por se tornar a principal força econômica no 

município149.  

Nesse período, observamos a construção dos primeiros açudes no 

município. Principal meio de abastecimento de água no povoado nascente, 

esses açudes foram construídos na bacia do rio Trairi, ao longo de seus cursos 

d’água ou do rio Inharé150. Um dos primeiros a serem construídos no entorno da 

cidade foi o açude Santa Cruz I, localizado no curso do riacho das Aroeiras, 

afluente do rio Trairi. Segundo o Dnocs, a sua construção foi realizada entre os 

anos de 1913 e 1914, pela então Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IFOCS). Entretanto, sua construção foi, muito provavelmente, anterior ao 

século XX. Na década de 1940, Anfilóquio Câmara assinalou que esse período 

entre 1913 e 1914 foi, na verdade, o período de reconstrução do açude pela 

IFOCS, que então era chamado apenas de açude Santa Cruz151. Sua primeira 

edificação teria ocorrido por volta da década de 1890, a pouco mais de um 

quilômetro de distância da cidade152. 

De acordo com Silva, na medida em que o algodão ganhava espaço, os 

grandes compradores se fortaleciam em detrimento dos pequenos produtores. 

                                                 
149

 Ibid, p. 47. 
150

 No ano de 1890, figura entre os atos do Conselho da Intendência proibições com relação ao 
uso das águas do açude da vila. Foi proibido aos moradores que lavassem “roupa dentro do 
açude ou do Estado ou em lugar que a água possa correr para dentro, ou mesmo fazer 
qualquer porcaria de modo a danificar a água existente no açude”. O Conselho da Intendência 
demostrava, nos primeiros anos da vila, a importância do açude para a comunidade como o 
meio de abastecimento da vila. BEZERRA, op. cit. p. 47 (c).  
151

 CÂMARA, Anfilóquio. Cenários municipais (1941-1942). Natal: Oficina do D.E.I.P., 1943. p. 
317. 
152

 BEZERRA, op. cit., p. 99 (c). Mons. Severino Bezerra fez referência em seu livro a dois 
açudes: o Açude do Governo, construído em 1890, com capacidade de 776.480 m³, distante 
apenas um quilômetro da cidade; e o Açude Santa Rita, sobre o qual o autor afirmou que não 
era de conhecimento a sua data de construção. Entretanto, os dados indicam que Bezerra se 
referia, na verdade, a um mesmo açude, comumente conhecido pela população da cidade 
como Açude Santa Rita e que recebeu o nome de Açude Santa Cruz I pelo IFOCS, no 
momento de sua reconstrução. 
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Enquanto estes plantavam e colhiam o algodão, sendo obrigados a vender as 

suas safras por valores irrisórios, os grandes compradores, detentores das 

máquinas para beneficiamento e comércio do algodão se fortaleciam153.  

Dessa forma, a riqueza gerada pela comercialização do algodão não se 

convertia em renda para a maior parte da população, a principal força de 

trabalho da qual dispunham os grandes proprietários. Ocupando os postos de 

trabalho que se ocupavam do plantio e colheita do algodão, esses pequenos 

produtores vendiam o produto de seu trabalho por valores irrisórios, como já foi 

dito anteriormente. Os lucros permaneciam concentrados nas mãos dos 

grandes proprietários, donos não só da maior parte das terras, como também 

das indústrias beneficiadoras de algodão. 

A mudança na economia do município, acrescida dessa desigualdade 

entre os pequenos produtores e grandes compradores de algodão, provocou a 

redefinição da política local. No início do século XX, surgiu na cidade uma nova 

liderança política, o coronel Ezequiel Mergelino de Souza. Um dos grandes 

compradores de algodão da região do Trairi e dono de usina beneficiadora, 

Ezequiel Mergelino de Souza criou a empresa Ezequiel & Filhos, uma das mais 

organizadas e produtivas da época. 

Grande detentor do poder econômico na região, o coronel manteve 

também em suas mãos, juntamente com sua família, o poder político no 

município até a década de 1930, perdendo o poder que exercia na política local 

em virtude da ascensão de Getúlio Vargas à presidência. O coronel foi então 

afastado da prefeitura, sendo nomeado para o cargo Miguel Rocha, seu antigo 

adversário político. Aos poucos a família Ferreira de Souza foi perdendo o seu 

poder político, voltando à cena política somente na década de 1940, com a 

eleição de Odorico Ferreira de Souza à prefeitura154.  

O município contava na época com três usinas de beneficiamento de 

algodão, o que demonstrava que o mesmo ainda tinha importância na 

economia da região. O sistema de produção do algodão continuava a manter 

as vantagens para os grandes proprietários já que estes entregavam seus 

roçados aos pequenos agricultores através do sistema de “meia”, sendo que os 
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agricultores eram obrigados a vender sua produção ao dono da terra de forma 

que este obtinha os maiores lucros no beneficiamento do algodão155. 

No início da década de 1940, o estudioso Anfilóquio Câmara constatou 

que “a vida econômica do município de Santa Cruz girava, principalmente, em 

torno da lavoura algodoeira”. Embora o cultivo desse gênero dependesse das 

“contingências climatéricas” – sofrendo com as constantes secas que atingiam 

o Agreste potiguar – esse produto ainda era a força que movia a economia 

santa-cruzense, sendo o algodão mocó de fibra longa o tipo produzido na 

região.  

Além do plantio do algodão, o município produzia gêneros alimentícios 

de primeira necessidade, como mandioca, milho, feijão e batata doce, embora 

em uma escala muito menos intensiva. Assim como o algodão, essas culturas 

também sofriam com os períodos de grande estiagem, em anos escassos de 

inverno. Justamente por isso elas se apresentavam como ínfima porcentagem 

na produção agrícola do município.  

Anfilóquio Câmara apresentou ainda em sua obra dados relativos à 

pecuária do município, a partir da qual pudemos produzir a tabela abaixo:  

 

 

  

Pecuária - 1940 

Bovinos  18.612 

Equinos    1.646 

Asininos e muares   6.203 

Suínos     5.364 

Ovinos 11.339 

Caprinos    8.943 

Aves  53.709 

Total                                                   105.816 
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 Ibid, p. 112. 

Tabela 1 – Tabela - A pecuária santa-cruzense segundo o 
recenseamento de 1940. 

Fonte: CÂMARA, Cenários municipais (1941-1942), p. 

319. 
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Interessante notar que a pecuária, apesar de perder espaço para a 

cotonicultura, não foi abandonada de todo: Santa Cruz possuía um dos maiores 

rebanhos bovino do Estado. O município ainda apresentava uma quantidade 

expressiva de animais de criação, em especial dos bovinos – que ficavam 

abaixo somente do número de aves. Em todo o Estado, apenas Caicó e 

Mossoró encontravam-se acima do município, sendo que Santa Cruz era um 

dos que forneciam maior quantidade de gado para o corte à capital, Natal, em 

virtude de sua relativa proximidade. 

Anfilóquio Câmara expôs também os nomes dos proprietários dos 

maiores rebanhos do município: os “srs. Ezequiel Mergelino de Souza, Antonio 

Ferreira de Souza, Manuel Umbelino Gomes, Theodorico Bezerra, 

desembargador Tomaz Salustino e Antonio Henrique de Medeiros”. É 

interessante notar o fato de que alguns desses nomes constavam na lista dos 

maiores produtores agrícolas, ou seja, a atividade pecuária aparecia como 

articulada à nova cultura do algodão e das demais lavouras voltadas para o 

mercado. 

Em consonância com seu poder econômico, esses produtores agrícolas 

e também proprietários de rebanhos de gado também figuravam como os 

grupos mais influentes da política local. Essas famílias mantiveram o poder 

político e econômico sobre a região durante muitos anos, figurando até hoje na 

lista dos políticos influentes da cidade e também do Estado156. 

A primeira metade do século XX foi marcada principalmente pela 

construção de açudes. Além do açude Santa Cruz I – também chamado de 

Santa Rita –, o município contava com o açude Inharé, cuja construção teve 

início no ano de 1932, estendendo-se até o ano de 1937, quando “foi entregue 

à serventia pública em agosto”. Também construído pela IFOCS, o açude 

Inharé tinha capacidade de acúmulo de 17.600.000 m³ de água, se 

distanciando apenas quatro quilômetros da cidade157.  

Além desses dois açudes públicos já citados, Anfilóquio Câmara apontou 

a existência de aproximadamente vinte açudes particulares no município. 

Dentre estes, se sobressaíam os açudes Irapuru, com cerca de 1.400.000 m³ 
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de capacidade e construído na propriedade de Theodorico Bezerra; o açude 

Bento Nunes, com capacidade de 500.000 m³, construído nas terras de Tomaz 

Salustino G. de Melo, em 1942 em cooperação com a IFOCS; o açude 

Maravilha, também com capacidade de 500.000 m³, pertencente a Fernandes 

& Cia. Ltda., de Natal; e o Logradouro, com 600.000 m³ de capacidade, 

pertencente a Francisco Vicente158. 

Dois pontos nos chamam a atenção: a distância entre a cidade e os dois 

açudes públicos e a construção de açudes nas terras de grandes proprietários. 

Com relação à distância, podemos assinalar a questão do abastecimento, feito 

nesse período de maneira bastante rudimentar, através da condução animal. 

Em lombos de burros, os carroceiros buscavam água nos reservatórios e 

abasteciam a cidade, até o Sistema de Abastecimento de Águas e Esgotos 

(SAAE) ser instalado no município, no ano de 1971159. 

 Quanto à questão da construção de açudes em terras de grandes 

proprietários, é interessante fazermos um adendo sobre a construção de 

açudes particulares no regime de cooperação da IFOCS. Criado em 1915, o 

chamado regime de cooperação outorgava um prêmio à construção de açudes 

particulares com capacidade de até 3.000.000 m³160. O prêmio consistia em 

metade do orçamento para a construção do açude e poderia ser concedido no 

fim da construção ou, a fim de adiantamento, quando metade da obra já 

estivesse pronta, sendo que tanto o projeto quanto o orçamento eram 

fornecidos pela IFOCS. A única obrigação por parte do proprietário do açude 

era fornecer água para as pessoas que habitassem as circunvizinhanças161. 

 Entretanto, esse sistema de cooperação provocou um afluxo 

desordenado de demandas, sem falar que recebeu diversas críticas. Dentre 

essas críticas, estava o fato de que “além de só serem atendidos os favoritos 

da política dominante, o recebimento dos prêmios dependia de formalidades 

burocráticas”, que consumiam muitos anos entre o pedido da construção do 

açude e a entrega da obra. Além disso, o regime de cooperação favorecia os 

                                                 
158

 Ibid, p. 317. 
159

 BEZERRA, op. cit., p. 99; AMORIM, op. cit., p. 56. 
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 O regime de cooperação durou até 1967, tendo como saldo 575 açudes construídos e mil 
projetos que estavam aguardando aprovação. O regime só teve continuidade para obras 
públicas. MOLLE, François. Marcos históricos e reflexões sobre a açudagem e seu 
aproveitamento. Recife: SUDENE, DPG. PRN. HME, 1994. p. 38. 
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 MOLLE, op. cit., p. 35-36. 
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proprietários de terras, reforçando seu poder e capital, cooperando com o 

aumento de suas fortunas em detrimento da população pobre. Isso sem falar 

no poder exercido por esses verdadeiros senhores de terras sobre a população 

local162. 

 Até a década de 1940, existiam ainda outros açudes particulares, todos 

de pequeno porte, sendo eles: 

 

 

Serra Vermelha, Sagú, Custódio, Baixa Verde, Araraú, Bom 
Destino, Alegre, Lagoa da Pedra e Boa Hora, pertencentes, 
respectivamente, aos srs. Antônio Ferreira de Souza, Antônio 
Lopes de Mendonça, Antônio Borges de Assunção, Abílio 
Fonseca, Flavio Massa, José Praxedes, Odorico Ferreira de 
Souza, Ezequiel Mergelino de Souza e Fernandes & Cia163. 

 

 

Como podemos ver, os açudes particulares foram construídos em sua 

maioria nas terras dos grandes proprietários, cujas atividades se voltavam para 

a criação de gado, mas, principalmente, para o cultivo do algodão. Esses 

açudes foram de extrema importância para a manutenção dessas atividades, 

bem como para o abastecimento da população. Entretanto, acabaram por 

contribuir para a manutenção do poder desses chefes políticos sobre a região. 

Com relação ao comércio da cidade de Santa Cruz na década de 1940, 

Câmara afirmou que não se podia dizer que estava desenvolvido. Nesse 

período, existiam no município mais de 100 estivas e a feira da sede do 

município era bastante concorrida164. Porém, devido a anos sequentes de 

estiagem, os negócios do algodão e também o comércio de couro e de peles 

haviam declinado. 

A indústria local ainda não era organizada, exceto a de beneficiamento 

de algodão – nas quais os nomes de destaque na cidade foram o coronel 

Ezequiel Mergelino de Souza e Theodorico Bezerra –, que se fazia com doze 

descaroçadores. Ainda segundo Câmara, seguiam-se à indústria de 

beneficiamento de algodão “o fabrico de farinha de mandioca, [...] 4 curtumes, 
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1 fábrica de aguardente, 1 de molho vegetal, 1 engenho ‘banguê’ produzindo 

rapadura”, além da indústria doméstica, com “a fabricação de queijos e de 

carne seca, nas fazendas, e de artefatos de couro, de madeira e de palha de 

carnaúba”165. Ainda é importante ressaltar que a manutenção de um Posto de 

Serviço Estadual de Algodão e de Classificação de Produtos Exportáveis por 

parte do Estado no município demonstrava a importância da produção 

algodoeira em Santa Cruz166. 

Apesar de notarmos uma maior diversificação das atividades 

econômicas no município, as atividades agrícolas ainda centralizavam a maior 

parte dos trabalhadores em Santa Cruz. Segundo o IBGE, na década de 1950 

o ramo agropecuário ainda concentrava 93% da população economicamente 

ativa, a agricultura continuava sendo a maior fonte de riqueza do município.  

Como podemos ver na tabela abaixo, o algodão continuou liderando a 

lista dos principais produtos agrícolas do município, sendo produzido 

particularmente o algodão do tipo mocó, que apresentava maior rendimento e 

se adaptava melhor ao clima da região. Apesar do aumento da quantidade dos 

demais gêneros alimentícios produzidos no município, o algodão era aquele 

produto que gerava maiores lucros. 
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Tabela 2 – Principais produtos agrícolas em Santa Cruz - 1955 

Fonte: IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, p. 141. 
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Naquele ano o município produziu ainda “banana, batata-doce, côco-da-

baía e mandioca”. Houve também um maior desenvolvimento da pecuária, a 

qual passou a ter uma participação mais ativa na economia santa-cruzense. O 

aumento da quantidade de cabeças de gado no município pode ser observado 

na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação da indústria na vida econômica do município continuava 

ínfima, somente 2% da população economicamente ativa se ocupava das 

atividades na indústria de transformação, que se constituía de duas classes: a 

têxtil (beneficiamento e produção de fios de algodão) e a de produtos 

alimentares. A primeira delas contribuiu com 94% no total do valor da produção 

industrial, que foi de 36 milhões de cruzeiros, em 1955167. Já no ramo do 

comércio, os dados do IBGE apresentaram um crescimento com relação ao 

número de estabelecimentos comerciais, o que demonstrava que a cidade 

estava em pleno crescimento: 
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 IBGE, op. cit., p. 142. 

Tabela 3 – Rebanho do município de Santa Cruz – 1955. 

Fonte: IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, p. 141. 
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Conta a sede municipal com uma cooperativa, 3 
estabelecimentos de comércio, atacadista e 49  de comércio 
varejista. O Banco do Rio Grande do Norte e o Banco do Brasil 
mantêm correspondentes no município168. 

 

 

A partir da análise dos dados sobre a economia do município, pudemos 

constatar que, ao longo do século XX, a economia santa-cruzense foi marcada 

pela produção de gêneros agrícolas, destacando-se a cultura algodoeira. O 

algodão foi durante muitos anos a força da economia do município, marcando a 

política local através das disputas entre os grandes compradores de algodão e 

proprietários das usinas de beneficiamento – bem como de terras – pelo poder 

político. Juntamente com a pecuária, a cotonicultura foi determinante também 

na introdução das obras hídricas no território santa-cruzense, já que as secas 

assolavam constantemente a região, determinando a transformação do 

território através da construção de açudes, em especial os de médio e pequeno 

porte, mas principalmente um número considerável de pequenos açudes 

particulares. 

 

 

2.3. Quadro administrativo e populacional 

 

 

 Atualmente, o município de Santa Cruz possui uma área de 624,4 km2, o 

equivalente a 1,18% da superfície estatal. Seus limites são: Sítio Novo, Lajes 

Pintadas e São Tomé, ao Norte; São Bento do Trairi e Japi, ao Sul; Tangará e 

Sítio Novo, a Leste; e Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel e 

São Bento do Trairi, a Oeste. 

 Há algumas décadas atrás, os municípios que hoje figuram como 

limites de Santa Cruz estavam inseridos em seu território. No início da década 

de 1940, o município de Santa Cruz, localizado na zona agreste do Estado do 

Rio Grande do Norte, possuía como limites o município de São Tomé, ao norte; 

os de Macaíba, São José de Mipibu e Santo Antônio, a leste; os de Nova Cruz 
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e Cuité (município pertencente ao Estado da Paraíba), ao sul; e Picuí (também 

localizado na Paraíba) e Currais Novos, a oeste169.  

Nesse mesmo período Santa Cruz possuía uma área de 2.351 km², 

sendo um dos mais extensos do Estado. O município era composto por três 

distritos administrativos: Santa Cruz, Campo Redondo e Jericó. Além da 

cidade, sede do município, Santa Cruz contava com duas vilas, localizadas nos 

respectivos distritos170.  

Em 1920, a população santa-cruzense era de 25.546 pessoas. Entre as 

décadas de 1920 e 1940, houve um acréscimo de 10.603 pessoas, ou seja, um 

aumento de 41,50%, chegando ao número de 36.149 a população recenseada 

em setembro do ano de 1940. Até a década de 1940, o município continuou 

sendo o segundo mais populoso do Estado – perdendo somente para a capital 

–, sendo que dele apenas Mossoró se aproximava em número, com 31.874 

habitantes171. 

A população do município estava então dividida entre os distritos de 

Santa Cruz, Campo Redondo e Jericó. Do seu total de habitantes, 2.760 

residiam na sede do distrito de Santa Cruz, que havia se tornado cidade desde 

1914, sendo que 2.323 pessoas residiam na área urbana e 437 na suburbana. 

843 pessoas moravam na vila de Campo Redondo, dos quais 398 viviam na 

área urbana e 445 na suburbana. Já na vila de Jericó, moravam 323 pessoas, 

191 no quadro urbano e 132 no suburbano. Os demais habitantes, em número 

de 32.223, se distribuíam pela zona rural: 22.062 na zona rural do distrito de 

Santa Cruz, 3.185 na de Campo Redondo e 6.976 na de Jericó172. 
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 CÂMARA, op. cit., p. 317. 
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 A composição do município de Santa Cruz em três distritos foi estabelecida no ano de 1938. 
AMORIM, op. cit., p. 67 
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Tabela 4 – Tabela com a discriminação dos povoados, por 
municípios e distritos do Estado, acrescidos das respectivas 

áreas, populações e densidades distritais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em consideração os dados acerca da distribuição da população 

nesse período, verificamos que a maior parte da mesma residia na zona rural, 

independente do distrito ao qual pertencia. Isso nos levou a concluir que, nesse 

período, a população se ocupava principalmente das atividades agrícolas, seja 

através da agricultura familiar ou do plantio e colheita do algodão para a 

revenda, seja trabalhando nas terras dos grandes proprietários, produtores de 

algodão. 

Segundo Anfilóquio Câmara, em dezembro do ano de 1941 os cartórios 

públicos de registro das pessoas naturais assinalaram o nascimento de 124 

crianças, sendo que 46 delas haviam nascido naquele mesmo ano e 79 haviam 

nascido em anos anteriores. Ainda segundo esses registros, 268 pessoas 

Fonte: CÂMARA, Anfilóquio. Cenários municipais (1941-
1942). Natal: Oficina do D.E.I.P., 1943. p. 317. 
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constavam na lista de obituário, das quais mais de dois terços eram crianças 

com menos de um ano de idade173. Associado ao fato de que, nessa época, a 

cidade não contava com serviços de assistência, nem mesmo hospitalar, esse 

indicativo da mortandade entre crianças com menos de um ano de idade 

confirmava a precariedade das condições de nascimento das mesmas174. 

A Maternidade Ana Bezerra só veio a ser construída entre os anos de 

1947 e 1950, sendo inaugurada somente em fevereiro do ano de 1952, por 

iniciativa da Associação de Proteção à Infância. A construção da maternidade 

contou com o auxílio de verbas federais, estaduais e municipais, além de 

doações dos municípios vizinhos, dado que durante muitos anos a maternidade 

atendia não só à população santa-cruzense. Silva assinalou ainda a figura de 

João Bianor, irmão de Theodorico Bezerra, político influente na cidade. João 

Bianor foi eleito prefeito da cidade no ano de 1953, o que nos fez pensar os 

interesses políticos envolvidos na construção da maternidade.  

Esses dados poderiam causar espanto, visto que o município só veio a 

ultrapassar essa marca nos anos atuais, com aproximadamente 40.000 

habitantes175. Entretanto, podemos explicar esse número elevado de habitantes 

– assim como a grande extensão de área que o município possuía – somente 

pelo fato de que o município abrangia ainda outras localidades, nas quais se 

distribuía a população então considerada como pertencente à zona rural. A 

partir da década de 1950, esses municípios foram gradativamente conseguindo 

sua emancipação, com sedes próprias, que equivalem aos antigos povoados e 

vilas que pertenciam a Santa Cruz.  

Assim como Campo Redondo e Jericó, o território santa-cruzense 

englobava outras localidades que posteriormente vieram a se desmembrar do 
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 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, a 
população santacruzense era de 35.797 habitantes, com uma estimativa de 38.142 habitantes 
para o ano de 2013. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Santa Cruz. 
Disponível em: 
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município. Como já foi dito anteriormente, além desses distritos, São Tomé, 

Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Tangará e Trairi faziam parte 

do município de Santa Cruz176. Embora eles não figurassem nem mesmo como 

distritos – com exceção de São Tomé, que foi o primeiro desses municípios a 

ser desmembrado – apenas dois deles já se constituíam como povoados, ou 

seja, já possuíam núcleos organizados de população: Riacho – que recebeu o 

nome de Tangará – e São Bento – nome ao qual foi acrescido Trairi, como 

forma de diferenciá-lo de outras localidades que possuíam o mesmo nome177. 

A partir de 1928, com o desmembramento de São Tomé, o município de 

Santa Cruz foi perdendo área e população. Após São Tomé – e ao mesmo 

tempo que o distrito de Jaçanã –, Jericó foi desmembrado em 1953, passando 

a se chamar Coronel Ezequiel178. Jericó foi ainda seguido por parte do 

município de Japi, Lajes Pintadas, Tangará e São Bento, em 1958, e, por fim, 

Campo Redondo, que foi desmembrado no ano de 1963179.  

Assim, na medida em que os distritos se emancipavam, tornando-se 

novos municípios, Santa Cruz perdia parte de seu número de habitantes e 

também de sua extensão territorial. Dos 2.351 km² que o município possuía até 

a década de 1940, restaram 1.504 km² na década de 1960, extensão que 

diminuiu ainda para 624,4 km²180. Antes do desmembramento dos distritos de 

Jericó, Japi, Lajes Pintadas, Tangará, São Bento e Jaçanã, Santa Cruz contava 
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 BEZERRA, op. cit., 137-139 (c). 
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 Antes de receber o nome de Tangará – nome pelo qual foi chamado a partir de 1952 – a vila 
de Riacho foi também chamada de Riacho dos Negros e de Riacho do Logradouro. CÂMARA, 
op. cit., p. 323; BEZERRA, op. cit., 139 (c).  
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 O distrito de Jaçanã foi criado e anexado ao município de Santa Cruz em 1953, pela lei nº 
924, de 25 de novembro desse mesmo ano. Já no mês seguinte, o distrito foi desmembrado, 
passando a formar um novo município juntamente com Jericó: Coronel Ezequiel. IBGE, op. cit., 
p. 02. 
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 Os distritos de Trairi e Tangará foram criados e anexados ao município de Santa Cruz no 
ano de 1953, por força das leis estaduais nº 930, de 26 de novembro, e nº 931, de 31 de 
dezembro.  Ibid, p. 02; BEZERRA, op. cit., 139 (c). 
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apresentado pelo IDEMA, no ano de 2008. Entretanto, há divergências com relação à extensão 
do município: Bezerra afirmou, na década de 1980, que o território santacruzense possuía 618 
km², enquanto que Amorim afirmou, no final da década de 1990, que esse território era ainda 
menor, com 594,7 km². CÂMARA, op. cit., p. 323; BEZERRA, op. cit., 137 (c); AMORIM, op. 
cit., p. 113; IDEMA. Instituto de Defesa e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Perfil do seu 
município. Santa Cruz. Natal: IDEMA/RN. 2008. p. 6. 
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ainda com uma população de 32.837 habitantes, dos quais 87% concentravam-

se na zona rural181. 

Com o tempo, observamos dois fatos: a população e a área do município 

de Santa Cruz diminuem em virtude da emancipação dessas localidades que 

formam novos municípios. Entretanto, ao longo do século XX, com o 

desenvolvimento da cidade, a população volta a crescer e a se fixar na zona 

urbana. Dois indícios desse movimento populacional são a proximidade entre 

plantações de algodão e cidade, bem como a instalação das usinas 

beneficiadoras, formando as ruas da Usina e do Vapor, e os dados da década 

de 1980 que indicam essa virada nos dados sobre a população, que fixa 

residência na cidade. 

Em 1981, ano em que ocorreu a enchente, a população de Santa Cruz 

era de 22.337 habitantes. Passados vinte e dois anos desde o censo anterior, 

verificamos uma importante mudança nas características da população santa-

cruzense: o número de moradores da zona urbana, com 13.159 habitantes, 

ultrapassou o da zona rural, com 9.178 habitantes182.  

Essa profunda urbanização que verificamos no município de Santa Cruz 

não foi um processo isolado: observamos o mesmo não só em nível nacional, 

mas também como um processo mundial. Segundo Mike Davis, “as cidades 

absorveram dois terços da explosão populacional global desde 1950”, fazendo 

com que a força de trabalho urbana do mundo mais que dobrasse desde a 

década de 1980183. 

Apesar de pequena – comparando com as transformações ocorridas em 

grandes cidades nesse mesmo período – essa diferença indica uma possível 

mudança nas atividades econômicas da cidade, com a diminuição da massa 

que se ocupava das atividades agropastoris. Muito provavelmente, essa 

mudança esteve relacionada ao fato de que, nesse período, a produção 

algodoeira perdeu a força de sua influência sobre a economia do município. 
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Apesar disso, a manutenção dos reservatórios já existentes era primordial ao 

desenvolvimento da cidade. 

 

 

2.4. O desenvolvimento da estrutura urbana 

 

 

 Criado ainda no período monárquico, no ano de 1876, o município de 

Santa Cruz teve a sua Câmara Municipal instalada apenas sete anos depois, a 

19 de fevereiro de 1883. Foi somente no ano seguinte, em 12 de julho, que a 

Câmara Municipal organizou e aprovou as primeiras posturas do município que 

determinavam as normas e regras a serem seguidas por seus moradores. 

Contendo 34 artigos, o código definia regras para a construção de casas 

na vila, como as medidas do terreno a ser utilizado e o prazo para construção, 

que deveria ser de um ano contando a partir da data de aforamento, sob a 

pena de ter seu terreno ocupado por outro, caso não cumprisse o prazo. O 

Código definia também medidas para a manutenção das casas, já que 

determinava que os “proprietários de casa desta vila e povoações do município 

ou pessoas que nela residirem deverão caiá-las no mês de outubro de cada 

ano, sob pena de quatro mil réis de multa” 184. Entre os meses de maio e junho, 

cabia ainda aos “possuidores de terras” abrirem estradas e caminhos que 

passarem por suas terras185. 

Dentre os artigos presentes nas posturas, nos chama atenção as 

medidas relacionadas à questão da salubridade no município, em especial no 

que diz respeito à limpeza das ruas e das fontes d’água que abasteciam os 

moradores do povoado e serviam para o consumo animal. A preocupação com 

relação às fontes d’água fica evidente nas posturas, que proibiam o lançamento 

de animais mortos “ou outra qualquer coisa de natureza corruptível” nas ruas, 

poços, lagoas e cacimbas, cuja pena era de seis mil réis de multa destinados 

ao cofre municipal.  
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Além de determinar as multas a serem pagas pelos possíveis infratores, 

as posturas também regulamentavam medidas para a limpeza das fontes 

d’água. Segundo Bezerra, 

 

 

Os vaqueiros e curadores neste Município são obrigados a 
fazer limpar outro dos terrenos de suas Jurisdições as 
cacimbas ou açudes que serão franqueados a bebidas dos 
gados, sob pena de dez mil réis de multa e o duplo na 
reincidência186. 

 

 

Interessante observarmos que as posturas tentavam coibir ações que 

afetavam as águas de serventia da municipalidade, como o lançamento de 

animais mortos, a instalação de curtumes, ou até mesmo a criação de porcos 

soltos. No entanto, verificamos que as posturas se remetem principalmente às 

águas de serventia do gado, ou seja, cacimbas, lagoas e poços nos quais 

bebem os mesmos. Pouco se fala nas águas que servem ao consumo humano. 

Esse fato nos permite inferir mais uma vez que a criação de gado nesse 

período se constituía como a principal atividade econômica para a região187. 

Apesar das determinações impostas pelas posturas, era comum a 

desobediência às suas normas no cotidiano. Notamos, por exemplo, 

requerimentos de “licença para a edificação de casas junto ou próximo das 

águas do açude Santa Rita”, assim como “para edificar casa com a frente para 

a matriz e fundos para o açude Santa Rita”, durante os anos que se estendem 

no triênio de 1896-1898188.  

Tais pedidos são indicadores da proximidade que se estabeleceu entre 

as edificações urbanas e os açudes Santa Rita e do Governo, localizados já 

nas imediações da cidade. Como consequência dessa proximidade, as águas 

dos reservatórios que então abasteciam a sede da municipalidade acabaram 
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sendo poluídas não só pelos animais, mas também pelos próprios moradores, 

que jogavam detritos nas águas189.  

Em 11 de julho do ano de 1892, por determinação da Câmara, as ruas 

da vila passaram a ser nomeadas: Rua Dr. Pedro Velho, Rua da Travessa, 

Largo da Matriz, do Desterro, Santa Rita, do Comércio, da Aurora, do Juazeiro, 

Nova e São Sebastião. No mesmo ano, a Câmara fez ainda a modificação do 

nome das ruas com o acréscimo das ruas “28 de Novembro, do Crêspo e Beco 

do Rogério” 190. A nomeação dessas ruas nos mostra que já se formava um 

pequeno aglomerado urbano nas proximidades da igreja matriz, na parte mais 

elevada da cidade. 

Nos primeiros anos do século XX, Santa Cruz passou por uma série de 

mudanças que demonstravam o seu crescimento no período. No ano de 1913, 

foi instalado um sistema de iluminação pública – ainda à base de lampiões –, o 

serviço de limpeza pública, o primeiro mercado, a delegacia de polícia, o 

telégrafo, entre outras realizações191.  

Apenas um ano depois, em 1914, a então vila de Santa Cruz foi elevada 

à categoria de cidade, sendo também construído o primeiro trecho da estrada 

que ligava Santa Cruz à cidade de Macaíba, através do Decreto-Lei nº 4, do 

governo de Joaquim Ferreira Chaves192. A primeira estrada de rodagem 

ligando as duas cidades somente foi inaugurada no ano de 1916, ano em que 

chegou o primeiro automóvel em Santa Cruz193. Entretanto, a ligação entre 

Santa Cruz e os demais municípios localizados no Seridó só viria a se 

concretizar anos depois194.  

Interessante notar que em 1919, a Câmara Municipal pediu ao Governo 

Federal que atenuasse “o sofrimento da classe pobre na presente seca de 

1919, dando-lhe serviços julgados necessários”. Dentre esses serviços, a 
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193

 O primeiro automóvel a chegar à cidade pertencia ao engenheiro José Francisco Brandão 
Cavalcanti, o responsável pela construção da estrada. O engenheiro – e seu automóvel – teria 
sido recebido com “honras e louvores” em Santa Cruz. AMORIM, op. cit., p. 59. 
194

 Apesar de Santa Cruz já estar ligada à capital através da estrada de rodagem desde 1916, 
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Câmara pedia ainda “ao Governo do Estado para continuar a construção da 

estrada de automóvel do Seridó e a construção do açude no riacho do Feijão, 

conforme estudos feitos pela Inspetoria de Obras Contra as Secas” 195. 

Juntamente com a edificação dos açudes, a construção de estradas figurava 

como um dos serviços empreendidos pelas frentes de trabalho, ocupando as 

vítimas da seca e impedindo que estas migrassem para a capital. 

 A importância da construção da estrada de rodagem não se limitava à 

cidade de Santa Cruz, mas se estendia para as demais cidades do interior, 

como foi o caso de Acari. Desde o ano de 1909, o município de Acari receberia 

um conjunto de construções públicas federais que incluíam o grande açude – o 

açude Gargalheiras –, a barragem – que veio a se chamar Marechal Dutra em 

sua inauguração – e a vila operária, “a qual seria constituída de prédios 

comerciais, casas e ruas com nova dinâmica espacial, posto médico, telégrafo, 

estradas [...] barragem, escolas e cinema” 196. Entretanto, tais obras se 

estenderiam ainda por cinquenta anos, sendo concluídas somente em 1959. 

Assim como outros açudes não só do Estado, o andamento das obras em Acari 

sofreria ingerências externas, que levaram ao aumento dos custos e da 

duração das obras. Um dos grandes entraves à construção do açude 

Gargalheiras foi justamente a questão das estradas – e dos meios de 

transporte adequados ao carregamento de materiais e máquinas197.  

 A construção da estrada de rodagem que ligava a cidade de Santa Cruz 

ao Seridó teve início em 1918 e somente seria concluída em 1921, “vencendo a 

perigosa imponência da Serra do Doutor” 198. Já a ligação entre a capital e o 

Seridó foi finalizada entre os anos de 1922 e 1923, quando foram concluídas: 

 

 

A estrada de rodagem de Natal e o entroncamento, com trecho 
ligando a cidade de Parelhas, vizinha ao município de Acari e a 
conclusão do trecho Natal – Currais Novos. Estariam 
terminadas a construção da estrada de Jardim do Seridó a 
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Caicó, com extensão de 48 Km, estrada de Caicó a Serra 
Negra, com extensão de 43 Km, a estrada de Lages a Currais 
Novos, com extensão de 75 Km, além da de Cruzeta a de 
Acari199. 

  

 

Como afirmamos anteriormente, a conclusão dessas estradas, 

importantes meios de comunicação, não só facilitariam o escoamento do 

algodão produzido nos municípios no interior do Rio Grande do Norte, “como 

também facilitariam a chegada de máquinas e instrumentos para as obras do 

Gargalheiras” 200. 

Embora desde a década de 1910 a cidade já contasse com um sistema 

de iluminação, este ainda funcionava à base do lampião. Somente no ano de 

1926 é que a primeira luz elétrica foi instalada na cidade. A iluminação só 

funcionava à noite, sendo gerada pelos motores das máquinas de 

beneficiamento da empresa do coronel Ezequiel Mergelino de Souza.  

Nos anos de 1930, foi oficialmente anexado aquele que veio a se tornar 

um dos bairros mais populosos de Santa Cruz: o bairro do Paraíso. Localizado 

à margem direita do rio Trairi, até a década de 1930 o bairro do Paraíso era 

uma grande fazenda que pertencia à família Bezerra. Separado da cidade pelo 

rio Trairi, o Paraíso ficaria isolado nas épocas de cheias, não fosse o fato de 

que os próprios moradores da localidade improvisaram a construção de uma 

balsa que transportava a população para a outra margem do rio, onde ficava a 

cidade. No ano de 1935, o Paraíso já apresentava um grande crescimento, “já 

se encontrando ali inúmeras e regulares construções”. Em face desse 

desenvolvimento, o Paraíso foi finalmente considerado como termo da cidade 

de Santa Cruz no ano de 1935201.  

Apesar de ter se tornado um bairro da cidade, o Paraíso permaneceu 

isolado até o ano de 1957, quando, atendendo a uma antiga reivindicação dos 

moradores daquela localidade, foi construída a ponte que o ligava ao outro lado 

da cidade. No início, a ideia seria de construir a ponte ligando a rua da usina da 

família Ferreira até a Rua Padre Antônio Rafael, no bairro do Paraíso, 
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Figura 25 – Ponte sobre o rio Trairi. 

entretanto, por questões relativas à posse da terra por onde a ponte passaria, o 

seu local foi modificado, sendo a ponte construída ligando a Rua Dr. Pedro 

Medeiros – antiga Rua Dr. Pedro Velho – à Rua Paulo Afonso, no Paraíso202. 

Na imagem abaixo, podemos visualizar a ponte do Paraíso à época de sua 

construção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na década de 1940, a cidade de Santa Cruz continuava em 

desenvolvimento com a realização de diversas obras de melhoria em suas ruas 

e praças. Anfilóquio Câmara constatou que a cidade contava com uma 

avenida, uma praça ajardinada, doze ruas, cinco travessas, dois largos e uma 

ladeira. Essas vinte e duas artérias estavam bem dispostas, das quais “duas 

são pavimentadas e quatro arborizadas a fícus benjamin”, dando um aspecto 

agradável à cidade. Câmara afirmou também que a cidade era iluminada desde 

19 de dezembro de 1926 e que esta era fornecida por uma firma particular e 

respectiva usina que fornecia também iluminação domiciliar203. 
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Ainda segundo o estudioso, dentre as melhorias realizadas nesse 

período pela prefeitura, podiam ser mencionados também: 

 

 

O calçamento, a paralelepípedos, da praça “Getúlio Vargas” e 
de parte da rua Otávio Lamartine, numa área aproximada de 
2.000 metros; e a destruição de um grande lagêdo que havia 
na rua Dr. Brandão, sendo a mesma, depois de feita a 
necessária terraplenagem, revestida com material de boa 
qualidade. [...] Em 1941, foi inaugurada a parte principal da 
nova praça Presidente Vargas, com um jardim adaptado às 
condições do meio, uma quadra de volley-ball, com iluminação 
para jogos noturnos, um abrigo de alvenaria, onde funciona um 
bar, passeios de mosaico, faltando ser concluídos a quadra de 
patinação e o parque infantil, constantes na planta projetada204. 

  

 

 Nesse período, a administração municipal deu início a uma intensa 

campanha para a construção de calçadas nas vias públicas, com prazos 

estabelecidos para a execução dessas obras. Outras ruas da cidade foram 

também beneficiadas com terraplenagem e arborização, como ocorreu com a 

Avenida Trairi e a Rua Dr. Pedro Velho; enquanto que em algumas se fez a 

aposição de placas com os nomes das ruas e de números em quase todas as 

casas205.  

 Além das melhorias realizadas na cidade, a prefeitura construiu também 

estradas ligando Santa Cruz à vila de Jericó e a São Tomé, entre os anos de 

1940 e 1941. No caso de Jericó, a prefeitura construiu um trecho de 26 Km na 

estrada carroçável, o que reduziu a distância de 42 para 35 Km, com uma 

largura de 4 m. Já o novo trecho da estrada de Santa Cruz a São Tomé – tendo 

um leito de 5 m de largura – foi construído com a cooperação desta última206. 

 Entre as décadas de 1950 e 1970, a cidade de Santa Cruz assistiu à 

construção de postos de saúde, da Maternidade Ana Bezerra, a construção de 

escolas – como as escolas estaduais Cosme Marques, João Ferreira de Souza 

e Isabel Oscarlina Marques –, foram inauguradas agências bancárias – como 

as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal – e foi 
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desapropriado pelo poder executivo municipal um terreno com extensão de 

49.057,90 m², em favor da Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do 

Norte, destinado à construção de casas populares. Dentre as medidas tomadas 

pela prefeitura nesse período, as mais comuns foram as ações relativas ao 

calçamento das ruas da cidade207.  

 Observando as medidas tomadas com relação à cidade – em especial 

com relação às ruas e praças – pudemos verificar como se sucedeu o 

desenvolvimento da cidade e, consequentemente, o aumento do número de 

ruas, bem como a ocupação de novos espaços. Verificamos também que essa 

expansão urbana se voltou principalmente em direção às margens do rio Trairi 

e do riacho do Pecado, principalmente pela população menos favorecida 

economicamente, que passou a habitar as áreas mais afastadas do centro da 

cidade.  

A ocupação dessas áreas possibilitou a potencialização do efeito 

destruidor da enchente de 1981, já que eram, naturalmente, áreas de 

inundação do rio. Ruas como São Braz, Santo Antônio, 13 de Maio e do Sol 

foram totalmente destruídas, restando das casas somente os escombros, 

tijolos, telhas e móveis espalhados por toda parte. Já as ruas Primeiro de Maio, 

Frei Miguelinho, do Vapor, Maria das Dores e as avenidas Dois e Três do bairro 

do Paraíso, foram parcialmente destruídas, apresentando cenas de destruição 

assim como as demais.  

 Com o crescimento populacional – e consequente expansão 

urbana – as áreas nas margens dos veios d’água foram sendo ocupadas pela 

população. Acreditamos ainda que outro motivo para a ocupação dessas áreas 

na cidade de Santa Cruz seja a proximidade entre essas e as usinas de 

beneficiamento. Durante muitos anos do século XX, áreas nas quais hoje se 

encontram muitas ruas da cidade eram na verdade locais de cultivo do 

algodão, terras muitas vezes pertencentes aos donos das usinas de 

beneficiamento do algodão.  
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3.  Açudes, barreiros e riscos: a política do abastecimento d’água 

 

 

A catástrofe ocasionada pelo rompimento da barragem do açude Santa 

Cruz sobre a população daquele município aponta para a necessidade de 

entendermos a relação entre a realização dessas obras hidráulicas, o meio 

ambiente local e o espaço urbano. 

Conforme veremos, as condições ambientais da região do Trairi 

exerceram uma grande influência nas configurações da dinâmica de ocupação 

do espaço na formação da cidade de Santa Cruz208. Como muitas outras 

cidades do interior do Estado do Rio Grande do Norte, seu núcleo populacional 

teve como marco o estabelecimento de fazendas de criação de gado bovino as 

quais eram de grande importância para a produção da Zona da Mata 

nordestina, faixa de terras “ocupadas preferencialmente com a lavoura da cana 

de açúcar”. A produção nessas fazendas de criação de gado era essencial para 

os engenhos de açúcar, pois “além de fornecer alimento para a população que 

se concentrava na faixa litorânea, era força motriz dos primitivos engenhos” 209. 

O desenvolvimento urbano no município de Santa Cruz gerou uma 

demanda cada vez maior pelo abastecimento mais regular de água, necessária 

não só à produção agrícola, como também para dessedentar os animais e para 

o consumo humano. Atingido periodicamente pela ocorrência de secas, o 

território acabou por ser transformado pelo incremento de obras hidráulicas, 

como os açudes e pequenos barreiros que se disseminaram pela região, ao 

longo da bacia do rio Trairi. 

Inserida no processo histórico de intervenções técnico-científicas no 

sertão nordestino, a construção desses reservatórios veio a atender às 

necessidades da população local, bem como aos pedidos feitos por parte das 

lideranças políticas por intervenções técnicas para garantir a segurança da 

produção e da sociedade sertaneja. Para tanto, fez-se largo uso de medidas 

técnico-científicas, da instrução técnico-científica dos engenheiros politécnicos, 

                                                 
208
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em especial através das instituições públicas criadas com o intuito de vencer a 

problemática das secas210.  

Desde meados do século XIX, as secas – assim como suas causas, 

consequências e remédios – se constituíram como objeto de um amplo debate. 

Entretanto, a problemática das secas passou a se evidenciar nas falas dos 

políticos e no olhar dos técnicos, principalmente a partir do ano de 1877, 

quando um novo período de estiagem – e também um dos quais apresentaram 

as mais graves consequências para as populações sertanejas – estampou as 

notícias da imprensa nacional, forçando o governo imperial a tomar medidas 

com relação ao flagelo. A seca de 1877 se constituiu, assim, como um marco 

nas ações de cunho político e técnico-científico no processo de intervenções 

técnicas no sertão nordestino211. 

As denúncias sobre o flagelo da seca de 1877, expostas nas manchetes 

da imprensa nacional forçaram o governo imperial a elaborar uma série de 

intervenções públicas em nível federal. A sessão do Instituto Politécnico do Rio 

de Janeiro se constituiu como ponto inicial dos debates em torno das secas e 

das formas mais eficazes de agir e vencê-las212.  

Assim, os engenheiros politécnicos que pensavam e agiam sobre o meio 

urbano passaram a atuar nos espaços atingidos pelas secas, levando ao 

interior nordestino as obras da engenharia moderna. Eles adentraram o sertão 

nordestino, bem como o potiguar, realizando estudos, projetando e edificando 

obras que visavam a transformar a realidade geográfica, climática e social local 

através do uso da técnica e da ciência.  

As discussões em torno da problemática das secas levaram à formação 

de comissões responsáveis pelo planejamento de estratégias de combate às 

secas, como foi o caso da Comissão de Açudes e Irrigação, da Comissão de 

Estudos e Obras Contra as Secas e da Comissão de Perfuração de Poços. 

Criadas em 1904, essas comissões tiveram vida curta, sendo incorporadas 
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apenas dois anos depois à Superintendência de Obras Contra os Efeitos das 

Secas. Em virtude dos poucos resultados apresentados, a Superintendência 

veio a se tornar a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) no ano de 1909, 

que evoluiria até o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), em funcionamento desde 1945 213. 

As secas e as respectivas estratégias de intervenção técnico-científicas 

por parte da IOCS deram início ao chamado planejamento do “território das 

secas”, cujos problemas poderiam ser solucionados através de inovações 

técnico-científicas, portanto, através de melhoramentos materiais modernos214. 

Nesse processo de transformação do meio através de medidas técnico-

científicas, o açude passou a figurar como instrumento de um conjunto de 

intervenções no espaço atingido pelas secas, já que a água era considerada o 

âmago da problemática das secas215. 

 

 

3.1. Pequenos ou grandes açudes? 

 

 

Os debates acerca das obras de combate à seca foram marcados pelas 

discussões em torno da pequena (e média) e da grande açudagem. Ainda nas 

primeiras discussões realizadas na célebre sessão do Instituto Politécnico do 

Rio de Janeiro, na qual foi amplamente debatido o problema das secas, 

observamos que os açudes já eram considerados como parte das propostas 

para enfrentar os períodos de estiagem216.  

O debate que se acirrou a partir da sessão acompanhou questões 

candentes, como a possibilidade de transformações da climatologia local, 

transformações (micro) climáticas, através da construção de um sistema 

integrado de açudes e canais de irrigação217. Da mesma forma, observamos 
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que esses debates se estendem às discussões em torno da questão sobre a 

pequena e a grande açudagem, na medida em que buscavam soluções para 

enfrentar a problemática das secas. 

 Realizada em outubro de 1877, sob a presidência do Conde D’Eu e 

contando com a presença de personagens como o engenheiro André 

Rebouças, a sessão do Instituto Politécnico foi estabelecida com o intuito de 

“avaliar a atualidade e a viabilidade das propostas do capitão-tenente Giacomo 

Raja Gabaglia”, publicadas em 1861. Sob o título “A questão das secas na 

província do Ceará”, as propostas de Gabaglia apontavam para a construção 

de fontes e poços artesanais e para o aproveitamento do leito natural dos rios 

como “canais” a partir do controle e da regularização das margens. Apesar de 

serem considerados onerosos, os açudes eram vistos como parte da solução a 

longo prazo218. Por outro lado, a sessão tinha como objetivo premente 

estabelecer diretrizes para enfrentar a emergência de um novo período de 

secas que já avultava grave e que se estendeu de 1877 a 1880219. A sessão 

buscava, mais especificamente, a maneira mais econômica de implantar as 

recomendações de Giácomo Gabaglia220.  

 A sessão do Instituto Politécnico pode ser entendida como um ponto de 

convergência de múltiplas linhas discursivas, de diversas propostas e leituras 

sobre o problema das grandes estiagens, que construiriam a dimensão técnica 

das secas no final do século XIX e início do XX. As discussões iniciadas com a 

sessão eram ainda permeadas pelos debates em torno da pequena (e média) e 

grande açudagem, nos quais engenheiros, políticos e autores discutiam os 

benefícios e vantagens que cada uma delas oferecia às regiões atingidas pelas 

secas. 

Dentre as posições apresentadas nas discussões, podemos expor 

aquelas mais recorrentes. Em 1877, com base no estudo de Giacomo 

                                                                                                                                               
34, 2008. Disponível em: < 
http://www.cchla.ufrn.br/Vivencia/sumarios/34/PDF%20para%20INTERNET_34/04_Angela_Ge
orge_H%C3%A9lio.pdf > Acesso em: 17 Jan. 2014. p. 44. 
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Gabaglia, o engenheiro André Rebouças escreveu “As secas nas províncias do 

Norte”. Apesar de reconhecer a necessidade de ações imediatas, já que um 

novo período de seca se iniciava, Rebouças defendia a construção de obras 

estruturais, integradas e definitivas221.  

Sua proposta incluía a abertura de poços artesianos; a construção de 

casas cujos telhados permitissem a captação de águas pluviais, direcionando-

as para cisternas; a construção de barragens e canais, perenizando o 

abastecimento de água potável; e a implantação de um sistema ferroviário que 

permitisse uma rápida articulação entre a província, não só levando assistência 

até à população atingida pela estiagem, mas também pensando na “futura 

reorganização econômica do território, para distribuir e fazer circular a 

produção agrícola, as mercadorias beneficiadas, a população”. Rebouças 

defendia ainda a importância da instalação de redes telegráficas e a melhoria 

dos portos da província do Ceará como um meio de possibilitar a implantação 

de linhas férreas (concedidas, em construção ou já estudadas), enfatizando 

também a necessidade da construção de abrigos para os retirantes e a 

organização de um sistema de distribuição de alimentos222. 

Já o engenheiro Manuel Buarque de Macedo considerava impraticável 

para o Tesouro Imperial realizar as propostas de Gabaglia, já que não dispunha 

de recursos para implantar tantos projetos. Além disso, o engenheiro apontava 

as dificuldades para o melhoramento da chamada “climatologia local”. Como 

alternativa, Manuel Buarque de Macedo defendia que se investisse em açudes 

menores e na construção de estradas distritais, bem como solicitou que se 

aprofundassem as propostas já apresentadas223.  

Assim como o geólogo Silva Coutinho, o engenheiro Zózimo Barroso 

defendeu a construção de grandes açudes. Para tanto, Zózimo Barroso propôs 

a criação de um serviço especial para construção e manutenção de uma 

espécie de sistema de grandes açudes para a região. Enquanto o senador 

Pompeu e o engenheiro e Conselheiro de Estado Henrique de Beaurepaire 
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Rohan defendiam a necessidade de reflorestamento e de arborização 

extensiva para a região224.  

Apesar de se constituir em um ponto de convergência, essas propostas 

estavam longe de serem homogêneas. Elas continuaram sendo debatidas nas 

décadas seguintes, com vários pontos de atritos e polêmicas abertas até que 

surgisse um novo ponto de convergência com a criação da Inspetoria de Obras 

Contra as Secas (IOCS) 225. 

 No Estado do Rio Grande do Norte, uma das vozes que surgiram no 

início do século XX em prol do desenvolvimento da açudagem foi Phelipe 

Guerra. Assim como os engenheiros envolvidos nos debates da sessão do 

Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, Phelipe Guerra também participou de 

discussões acerca da questão da escolha entre pequenos e médios açudes ou 

grandes açudes. O autor considerava impossível desconhecer o valor da 

pequena açudagem, pois, “sem ella, o sertão tornar-se-ia inhabithavel” 226. 

 Apesar de reconhecer a importância da pequena açudagem, Guerra não 

acreditava que os pequenos açudes teriam a capacidade para garantir a 

estabilidade da população. Segundo o autor: 

 

 

Disseminada a pequena açudagem, com a capacidade, por 
unidade, superior aos que a Inspetoria chama ‘açude grande’ 
isto é, superior a dez milhões, estaria garantida a estabilidade 
da população, no primeiro anno de uma sêcca. Em mais de um 
anno de sêcca, tal estabilidade não será conseguida com essa 
açudagem. Repetimos o que escrevemos, em 1909; ‘Os 
pequenos açudes esgotar-se-ão ao primeiro assalto; que os 
grandes açudes abasteçam os campos com a indispensavel 
irrigação. Querer debelar as sêccas – effeitos – sem o recurso 
da grande açudagem, épor-se ao abrigo das pequenas crises, 
ficando a descoberto nas grandes, nas mais temerosas [...]’227 

 

 

 Os pequenos açudes garantiriam a estabilidade da população por um 

ano apenas, no caso de pequenas crises, ou seja, de curtos períodos de 

                                                 
224

 Ibid. 
225

 Ibid, p. 49. 
226

 GUERRA, Phelippe. Ainda o Nordeste (Edição em Homenagem ao II Congresso Brasileiro 
de Florestas Tropicais). Coleção Mossoroense, vol. XXXII. 1976. p. 102. 
227

 Ibid, p. 102-103. 



113 
 

estiagem. A água acumulada por esse tipo de reservatório se esgotaria, caso a 

ocorrência de seca se estendesse por dois anos seguidos228. Daí a 

necessidade de se recorrer às grandes obras hidráulicas. No entendimento de 

Phelipe Guerra, se mesmo os grandes açudes, “uma medida que, se já oferece 

grande alcance”, ainda é “manca, acanhada e não resolve o problema”, os 

pequenos açudes não seriam suficientes para diminuir os sofrimentos da 

região229. 

Ainda segundo Guerra, na primeira metade do século XX, os dois 

maiores açudes existentes no Rio Grande do Norte eram “as lagoas” de Piató e 

Apody, sendo a segunda “um terço menor que a primeira” 230. Apesar de não 

apresentar dados acerca da capacidade desses reservatórios, Guerra afirma 

que estes não resistiriam a três anos seguidos de secas, da mesma forma que 

vários outros açudes considerados grandes no Estado. Sobre as “lagoas” Piató 

e Apody, o autor afirma: 

 

 

Não conservam agua, se lhes falta o suprimento por três annos 
consecutivos, mesmo sem fornecer agua, como não fornecem, 
para qualquer area fora do perimetro de suas margens. A lagoa 
de Apody “tomou agua” em 1823, não foi supprida no anno 
seguinte por isso secou completamente em 1825, anno de 
conhecida sêcca, na qual tambem falhou o supprimento. 
Seccou depois em Setembro de 1878, tendo faltado o 
supprimento em 77. Em 1903, não recebeu agua, no anno 
seguinte teve insignificante supprimento, seccou em meiado de 
1905 231. 

 

 

 Essa parecia ser uma realidade comum a outros açudes de grande 

porte, pois nem mesmo estes estavam seguros em épocas de seca, na falta de 

suprimento de água através das chuvas por mais de um ano. A pequena 

açudagem era de grande importância para a sobrevivência da população 

atingida pelo flagelo das secas, mas a sua disseminação não era o suficiente 
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para garantir a estabilidade da população. A grande açudagem seria de vital 

importância para os períodos prolongados de estiagem, já que os pequenos 

açudes dificilmente resistiriam por mais de dois anos seguidos de seca ou com 

pouco suprimento de águas pluviais. Entretanto, a grande açudagem também 

deveria ser mais desenvolvida, para que gerasse resultados de maior alcance, 

tornando os grandes açudes capazes de resistir por mais de dois anos de seca. 

 Outro grande defensor da construção de açudes como a melhor solução 

para o enfrentamento das secas no Rio Grande do Norte foi Eloy de Souza. 

Defensor da grande açudagem, Eloy de Souza via a solução hidráulica como a 

capacidade humana de modificar as condições inóspitas das áreas atingidas 

pelas secas232. Ele partilhava da crença na capacidade do progresso “como 

solução técnica aos problemas que expressa as crenças e atitudes civilizatórias 

da humanidade” 233.   

 Defensor dos grandes açudes, Eloy de Souza acreditava que essas 

obras garantiriam a produção de uma grande quantidade de gêneros 

alimentícios, como verduras, cereais e frutas, sem falar na quantidade de 

peixes produzida, que “muito contribuirá para melhorar as condições 

alimentícias dos Estados limítrofes, influindo ao mesmo tempo no 

barateamento da vida” 234.  

Esse é o caso dos grandes açudes localizados no município da Paraíba, 

aos quais se referiu em artigo sobre a questão da açudagem. O mesmo 

ocorreria no que diz respeito à piscicultura no maior açude do Rio Grande do 

Norte (na época em que Souza escreve), o Itans. Localizado no município de 

Caicó, o Itans possui capacidade de 81.000.000 m³. Assim, ele atestava que se 

tratava de um açude “altamente piscoso”, que produzia “não somente a 

curimatan, velho e saboroso alimento do sertanejo”, mas também espécies 

originárias de outras regiões, como o pirarucu amazonense, que se adaptou à 

ictiologia local e “tem chegado a medir, ali, até dois metros num curto espaço 

de tempo”. Esses dados seriam mais um fator a reforçar a construção de 
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açudes de grande porte na região do Seridó, principalmente aqueles indicados 

para o sistema Açu-Mossoró235.  

É interessante notar que, apesar de defender o desenvolvimento da 

grande açudagem, Eloy de Souza não descartou de todo a construção de 

barragens de pequeno e médio porte, dados os benefícios que esse tipo de 

reservatório oferecia236. Como exemplo, Souza cita duas barragens de médio 

porte localizadas em uma propriedade no Estado do Ceará, que “tem 

proporcionado, de algum tempo a esta parte, uma renda bruta anual de dois 

milhões de cruzeiros [...]”. Construídas durante a seca de 1915, as barragens 

São Joaquim e Marengo possuem capacidade de 5.500.000 m³ e 7.000.000 

m³, respectivamente. Mesmo sendo barragens com capacidade média, elas 

conseguiriam garantir um grande rendimento ao proprietário em virtude da 

irrigação que proporcionavam. 

 

 

Sem essa fonte dadivosa não seria possível obter a produção 
abundante de espécies frutíferas regionais e exóticas e no 
extenso canavial ali cultivado conseguir a destilação de grande 
quantidade de afamada aguardente e a fabricação de muitos 
milhares de rapadura. Acrescente-se a essa produção o peixe, 
os côcos de extenso coqueiral e a fartura de variedades 
forregeiras destinadas á alimentação de vacas leiteiras e do 
gado grosso e miunças, que somam muitos milhares de 
cabeças237.  

 

 

 Com relação ao Rio Grande do Norte, Souza ressaltou a importância dos 

açudes 25 de Março, Santana – ambos localizados no município de Pau dos 

Ferros – e Mundo Novo – localizado em Caicó. Durante “a seca calamitosa de 

1904”, o açude 25 de Março socorreu cerca de quatro mil pessoas, sendo que 

em 1931 chegou a salvar milhares de vidas, juntamente com o Santana. Já o 

açude Novo Mundo abrigou e alimentou aproximadamente mil e quinhentas 

famílias. Dados os serviços prestados nas estiagens de 1904 e 1915 pelos 

açudes 25 de Março e Santana, teria justificado a preferência pela média e 
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pequena açudagem no Seridó em detrimento dos grandes açudes para fins 

irrigatórios.  

 Observamos neste ponto as diferenças entre o pensamento de Phelipe 

Guerra e Eloy de Souza com relação à discussão sobre os benefícios da 

pequena (e média) e da grande açudagem. Ambos reconheciam a importância 

dos pequenos e médios açudes para a economia sertaneja, em especial em 

nosso Estado. No entanto, enquanto Guerra expunha os pontos negativos da 

pequena açudagem, mostrando preferência pela grande açudagem, já que 

resistiria por períodos mais prolongados de grandes estiagens, Souza afirmou 

que os pequenos e médios açudes eram um dos fatores basilares da economia 

sertaneja, sendo capazes não só de resistir a grandes secas, como também de 

proporcionar uma vasta produção de gêneros alimentícios, como verduras, 

cereais e frutas, sem falar na quantidade abundante de peixes238. 

  Autores, engenheiros, políticos teimaram em opor os pequenos aos 

grandes açudes, muitas vezes até mesmo mudando de opinião, como foi o 

caso de Phelipe Guerra, que não deixou de reconhecer a importância da 

pequena açudagem para o semiárido nordestino. No geral, era aconselhável 

deixar a pequena açudagem a cargo de particulares, se detendo a União a 

construir as grandes obras – se possível, com o auxílio do Estado e dos 

municípios, embora estes últimos pudessem apenas oferecer irrisória 

contribuição com muito sacrifício. Porém, Guerra mudou de opinião, 

reconhecendo que a pequena açudagem merecia “todo amparo e auxílio para 

sua disseminação” 239.  

 Roderic Crandall possuía semelhante opinião, afirmando que os 

pequenos açudes particulares são tão importantes quanto os grandes açudes. 

Crandall acreditava que “qualquer medida que tendesse a aumentar o número 

ou melhorar as condições ou meios de fazê-lo deveria ser considerada da mais 

alta importância”, justificando, assim, o auxílio por parte do poder público240.   

Não faltaram vozes em defesa da pequena açudagem, principalmente 

em virtude das vantagens apresentadas por esse tipo de açude, como a sua 

extrema difusão, que “não acarreta despesas de desapropriação, nem ônus de 
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administração. Enfim, a construção de pequenos açudes permitiria evitar 

‘serviço de governo’” 241. Além da questão da disseminação dos pequenos 

açudes, pesava também o fato de que as despesas de construção ficavam 

principalmente a cargo do proprietário, sem falar na manutenção de tais 

reservatórios242. 

 Dentre os argumentos utilizados para defender a grande açudagem, 

muitos a justificavam alegando que os pequenos açudes beneficiariam 

somente uma pessoa, além de não constituírem reservas suficientemente 

seguras e serem mais dispendiosos com relação ao volume armazenado. 

Dessa forma, os pequenos açudes eram, às vezes, desprezados243.  

 Nessa disputa no meio técnico da preferência por pequenos (e médios) 

ou grandes açudes, a defesa da grande açudagem prevaleceu. Isso ocorreu 

principalmente em virtude do “relatório” de Revy, com o qual a grande 

açudagem passou a presidir o planejamento das obras do governo de Epitácio 

Pessoa. Ainda em 1949, a grande açudagem exercia influência determinante 

no planejamento de obras contra as secas empreendidas pela União. Exemplo 

disso é o fato de que, em 1949, o presidente Dutra vetou uma “lei que 

autorizava empréstimos para a criação de uma rede de pequenos açudes no 

Polígono das Secas, sob alegação de que prejudicaria o plano da grande 

açudagem” 244. 
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A tabela acima faz parte do registro mundial de grandes barragens que a 

Comissão Internacional de Grandes Barragens (CIGB) mantém atualizado. 

Através desse registro, a CIGB apresenta as principais características das 

grandes barragens construídas em todos os países membros e em alguns 

países não membros da comissão245. Podemos observar na tabela acima a 
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 A CIGB nasceu na França, em meio a uma intensa atividade de implantação de barragens, 
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Tabela 5 – Registro de grandes barragens construídas no mundo em 2010 – 
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Tabela 6 – Principais açudes públicos do Rio Grande do Norte. 

relação das grandes barragens existentes em diversos países no ano de 2010, 

incluindo o Brasil246. Apesar do registro sobre as grandes barragens no Brasil 

estar incompleto, a tabela apresenta a importante posição na qual o país se 

encontra em relação a outros países, já que possui mais de mil grandes 

barragens construídas em seu território.  

Apesar do número relativamente elevado de grandes barragens no 

Brasil, percebemos que, no Estado do Rio Grande do Norte, o número de 

barragens de médio porte é mais elevado que a quantidade de grandes 

barragens. Este fato pode ser observado na tabela abaixo, na qual o DNOCS 

apresenta um registro das barragens do Estado até a década de 1990: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a tabela não siga a classificação dos açudes mais usual com 

relação à capacidade dos reservatórios, observamos que o número de açudes 

                                                                                                                                               
Barragens foi formalmente aceita pela Conferência Mundial de Energia, se tornando 
independente somente no ano de 1967.   
246

 A CIGB considera como grandes barragens aquelas que possuem mais de quinze metros 
de altura ou em condições especiais MELLO, op. cit., p. 50. 

Fonte: SAG/IDEC Apud MOLLE, 1994. 
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com capacidade entre cinco e quinhentos milhões de metros cúbicos é inferior 

ao número de açudes entre cem mil e cinco milhões. O que se torna ainda mais 

significativo quando levamos em consideração que a coluna de açudes com 

capacidade entre cinco e cinquenta milhões de metros cúbicos engloba tanto 

os médios quanto os grandes açudes, tornando ainda mais reduzida a 

quantidade desses açudes. 

Observamos que os debates em torno da preferência entre a pequena (e 

média) e a grande açudagem refletiram sobre as políticas de combate às secas 

não só no século XIX, como também no XX. Embora a grande açudagem tenha 

prevalecido nos planos da União, a pequena e a média açudagem não foi de 

todo abandonada. Pequenos e médios açudes foram construídos não só por 

proprietários particulares que tinham interesse em manter reservatórios em 

suas terras para enfrentar os períodos de seca, mas também pelo próprio 

DNOCS, sendo que muitas vezes esses açudes eram construídos em parceria 

com os proprietários particulares.  

Não fugindo dessa realidade a região do Trairi, na qual se encontra a 

cidade de Santa Cruz. Podemos observar, a partir da tabela acima (fig. 2), que 

a Bacia do Trairi dispunha, até inicio da década de 1990, de dezesseis açudes, 

dos quais apenas três possuíam capacidade entre 5 e 50 milhões de metros 

cúbicos. Esse volume incluía não somente os açudes de grande porte, mas 

também os de médio porte. Este dado indica claramente que a região não 

dispunha de muitos açudes considerados grandes. 

 

 

3.2. Os reservatórios da região do Trairi 

 

 

Na região do Trairi, observamos que a maior parte dos açudes 

construídos até hoje tem sido de pequeno ou médio porte, havendo apenas 

dois açudes de grande porte. Como podemos observar na tabela abaixo, os 

açudes de grande porte existentes na região do Trairi são o açude Inharé, que 

barra o rio de mesmo nome e que possui capacidade de 17.600.000 m³ e o 

açude Trairi, que, assim como o açude Inharé, barra o rio de mesmo nome, 
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possuindo capacidade de 35.230.000 m³. Os demais reservatórios, como 

afirmamos, são de pequeno e médio porte, como o açude Santa Cruz I, que 

barra o riacho das Aroeiras, com capacidade de 776.000 m³, e o açude Santa 

Cruz do Trairi.  

O açude Santa Cruz do Trairi se constituiu como objeto desse estudo e 

esteve no cerne da tragédia de 1981. Com capacidade de 5.159.000 m³ e 

barrando o rio Trairi, o açude Santa Cruz se tornou o principal meio de 

abastecimento de água da cidade desde a conclusão de sua construção, no 

ano de 1958247. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante notar o uso que a população faz dessas construções. Ao 

apropriar-se das mesmas, a partir do uso em seu cotidiano, a população chega 

até mesmo a modificar o nome dessas obras. Dessa forma, o açude Santa 

                                                 
247

 DNOCS, op. cit., p. 139. 

Tabela 7 – Açudes do Rio Grande do Norte até junho de 1989. 

Fonte: DNOCS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 
Barragens no Nordeste do Brasil: experiência do DNOCS em barragens 

na Região Semi-Árida. Fortaleza: DNOCS, 1990.p. 294. 
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Cruz do Trairi é mais comumente conhecido somente pelos nomes de Santa 

Cruz ou Açude Novo248.  

Muitas vezes, os nomes mais correntes entre a população causam certa 

confusão. Esse é o caso do açude Santa Cruz I. O nome Santa Cruz I foi 

atribuído a este açude pelo DNOCS, departamento responsável por sua 

construção, e raramente é utilizado pela população local, o que torna difícil 

localizá-lo. Entretanto, ao analisarmos os dados sobre esse açude, como 

capacidade e localização, acreditamos que o mesmo seja o açude mais 

comumente conhecido como açude Santa Rita, um pequeno açude localizado 

já na zona urbana da cidade de Santa Cruz249. Construído entre os anos de 

1913 e 1914, “para a serventia da população da cidade”. Esse mesmo açude 

viria ainda a receber uma terceira nomenclatura: açude do Governo250. 

Acreditamos que o nome Santa Rita seja resquício de outro açude de 

pequeno porte que existiu muito próximo da cidade. Pouco se sabe sobre este 

açude, inclusive a data de sua construção. É provável que o açude tenha sido 

erigido na segunda metade do século XIX, antes de 1897, ano no qual foi feito 

um despacho da Intendência Municipal para a construção de uma casa que 

estaria localizada “de frente para a matriz e fundos para o açude Santa Rita” 

251. Bezerra afirma que  

 

 

Esse açude era pequeno, de pouca capacidade em metros 
cúbicos. Situado muito perto da cidade, eram as suas águas de 
pouca higiene porque os moradores das ruas próximas do 
açude referido jogavam detritos na água. [...] numa noite de 

                                                 
248

 No livro Memória histórica de Santa Cruz, Monsenhor Severino Bezerra se utiliza de uma 
terceira nomenclatura para o açude Santa Cruz: Malhada Grande. O autor atribui a data de 
construção do açude ao ano de 1953, quando, na verdade, o açude foi construído entre os 
anos de 1957 e 1959 BEZERRA, op. cit, p. 99. 
249

 Interessante notar que o crescimento da cidade em direção a esses açudes que já se 
localizavam nas proximidades, fez com que casas fossem construídas ao redor do açude Santa 
Rita, o que gera desconforto para a população local em épocas de chuvas intensas, em virtude 
não só do perigo de inundações, mas também pelo fato de que uma das ruas próximas ao 
açude se converte em via de escoamento para as águas vertidas pelo sangradouro. 
250

 Referindo-se ao açude do Governo, Bezerra atribui sua construção ao ano de 1890, tendo 
capacidade de 776.480 m³. O que nos faz crer que o autor esteja se referindo ao açude Santa 
Cruz I, ou Santa Rita, é o fato de que a capacidade destes açudes é bastante aproximada, bem 
como a sua localização, a um quilômetro da cidade. Ibid. 
251

 Ibid. 
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1915 o açude Santa Rita foi propositalmente arrombado e não 
mais reconstruído252. 

 

 

Apesar dos poucos dados encontrados sobre este esboço da açudagem 

na cidade de Santa Cruz, podemos presumir que estes açudes foram 

construídos nos mesmos moldes de tantos outros em nosso estado: através do 

trabalho de cossacos sertanejos, que eram conhecedores de técnicas mais 

rústicas e que, posteriormente, seriam inseridos nas obras marcadas pelas 

novas técnicas trazidas pelos engenheiros, não só para o Seridó, mas também 

para o Agreste do Rio Grande do Norte253.  

 Outra questão importante a ser levantada é o fato de que os açudes aos 

quais Bezerra se refere podem ser um só açude. Devido às semelhanças e 

aproximações entre as informações apresentadas pelo autor, e mesmo pelo 

DNOCS, acreditamos que ambos podem ser o açude ao qual foi referido como 

Santa Cruz I. Assim como os açudes do Governo e Santa Rita, o açude Santa 

Cruz I se localiza próximo à cidade e, principalmente, ao açude Santa Cruz. Em 

virtude de sua proximidade da zona urbana, algumas ruas da cidade já se 

encontram nas cercanias do açude254. Além disso, da mesma forma que o 

açude do Governo, o açude Santa Cruz I – ou simplesmente Santa Rita – 

possui capacidade de 776.000 m³ e barra o riacho das Aroeiras, um dos 

afluentes do rio Trairi e, consequentemente, do açude Santa Cruz. 

 

 

3.3. A construção de barreiros: sobrevivência e iniciativa particular 

 

 

Mesmo ante a construção das grandes obras de açudagem já realizadas 

ao longo do século XX na região Nordeste, mas também em nosso Estado, o 

homem do campo se via diante da necessidade da construção dos chamados 

                                                 
252

 Ibid. 
253

 SILVA, op. cit. 
254

 Os dados do DNOCS nos informam sobre os açudes Santa Cruz I e Santa Cruz II. Esta 
nomenclatura não é utilizada pelos moradores da cidade, que se referem ao açude Santa Cruz 
I como sendo o açude Santa Rita. Já o açude Santa Cruz II é simplesmente chamado de Santa 
Cruz. 
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“barreiros”, importantes para a sua sobrevivência nas épocas de estiagem. 

Conforme Molle, 

 

 

O barreiro é uma pequena represa de barro, com sangradouro 
lateral rudimentar, que seca todo ano e serve principalmente de 
bebedouro intermitente para o gado. Na concepção do 
CPATSA ele pode ser também destinado à irrigação de 
salvação de cultivos de sequeiro255. 

 

 

Esses pequenos reservatórios de água seriam a salvação da população 

do campo nos períodos de estiagem, sendo importantes não só para 

dessedentar a população, como também para a irrigação de salvação, 

principalmente no cultivo de culturas alimentares. A irrigação de salvação 

consiste no acúmulo de água pelos barreiros quando da ocorrência de 

veranicos mais prolongados. Com a ameaça das lavouras pela estiagem, a 

água desses reservatórios poderia ser utilizada na irrigação das lavouras256. A 

imagem abaixo nos mostra um modelo de reservatório de terra (barreiro). 

Mesmo sendo um modelo SAES-CV, desenvolvido na década de 1980, ele nos 

dá uma noção sobre os elementos constituintes de um barreiro comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
255

 MOLLE, op. cit., p. 94. 
256

 A descrição deste tipo de reservatório se encontra no livro organizado por Duarte sobre o 
estado da arte das tecnologias utilizadas para a convivência com as secas do Nordeste. 
Apesar de se referir ao Sistema de Aproveitamento de Água Superficial (SAES - CV), criada 
pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), no início da década 
de 1980, a descrição das características deste tipo de reservatório pode ser aplicada na 
descrição de outros barreiros, já largamente construídos no interior da região Nordeste. 
DUARTE, op. cit., p. 21-22. 
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A principal função do barreiro é captar e armazenar o máximo de água 

da chuva que escoa com grande rapidez na superfície do solo. Sendo uma 

pequena barragem de terra, o barreiro é formado por três partes: a área de 

captação, o tanque de armazenamento e a área de plantio. A área de captação 

consiste na bacia hidrográfica na qual a água da chuva será coletada. Já o 

tanque de armazenamento é um reservatório de terra de forma semicircular, 

destinado ao armazenamento da água captada na área de captação. A última 

parte, a área de plantio, consiste na área onde são feitos os cultivos, 

principalmente de culturas alimentares, através da irrigação de salvação257.  

A construção desses barreiros se tornou muito comum na região do 

Trairi, em especial na região das serras à montante do açude Santa Cruz. Sem 

o apoio técnico dos órgãos públicos, bem como sem o total domínio das 

técnicas de edificação, os proprietários de terras organizavam os trabalhos em 

suas propriedades: com o apoio da comunidade, coordenavam as atividades, 

contratando os próprios moradores da localidade. 

Muitas vezes, esses proprietários não chegavam nem mesmo a receber 

o apoio de autoridades governamentais. O interesse, mas principalmente a 

                                                 
257

 Ibid. 

Fonte: CPTSA Apud DUARTE, 2002. 

Figura 26 Modelo esquemático de um reservatório de terra (Barreiro 
SAES-CV) e seus elementos básicos. 
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necessidade, guiava a ação desses donos de terras, havendo casos em que os 

mesmos custeavam as despesas com o levantamento dos barreiros que viriam 

a dessedentar seres humanos, bem como animais.  

 

 

A maior parte desses açudes pequenos sempre era o dono que 
fazia. Se juntava a comunidade, a família e a comunidade ali 
perto e eles se interessavam e cavavam. Eu lembro de, assim, 
na Serra do Doutor, eu morava nesse tempo lá, tinha um açude 
nas terras de Evaristo Borges. E lá não teve ajuda, assim, de 
governo. Não tinha exército de governo, não. Podia até que 
tivesse uma ajudinha assim de fora parte, mas a maior parte lá 
era se juntava os proprietários e pagava os trabalhadores258. 

 

 

Como a água era de grande necessidade dos moradores dessas terras, 

era a própria comunidade que se dedicava à construção desses reservatórios. 

O dono da terra juntava a comunidade e sua própria família e estes se 

ocupariam de cavar a terra e fazer a “planta” do barreiro. A terra escavada 

serviria ainda para a edificação da parede do barreiro. Na medida em que a 

parede era levantada pelos trabalhadores, ela era também aguada e batida, 

ação que garantiria a segurança da construção. 

Mesmo em se tratando de obras realizadas já no século XX, esses 

artífices não contavam com o uso de máquinas em seu trabalho. Munidos de 

seus próprios instrumentos, os trabalhadores cavavam a terra na qual faziam a 

planta do barreiro, “tudo a braço”. Da mesma forma a terra obtida na 

escavação era transportada para o local onde a parede do barreiro seria 

levantada:  

 

 

A dificuldade era grande. Muitas vezes carregava até numa 
lata, numa vasilha [...] De todo jeito ia carregando pra botar lá 
em cima [da parede]. Tinha que carregar, por que nessa época 
não tinha máquina, né? Não tinha caçamba, não tinha nada 
não259. 

 

 
                                                 
258

 DANTAS, José. Entrevista concedida à autora. Campo Redondo, 14 jun. 2014 (a). 
259

 Ibid (a). 
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 O material terroso utilizado para a construção da parede do barreiro era 

feito com o uso de pás e o transporte da terra era realizado por meio de 

carroças, fossem elas “de mão” ou puxadas por burro. Diante das dificuldades 

enfrentadas nessas empreitadas, não raros eram os casos nos quais os 

próprios trabalhadores carregavam a terra em vasilhas ou em latas260. 

Essa realidade nos faz pensar na chamada “açudagem espontânea”, 

comum já no século XIX no Rio Grande do Norte. Silva afirma que essa prática 

se tornou intensa a partir de 1860, com a ocorrência cíclica de secas em nosso 

estado. Segundo o autor, “em chegando a época de secas, muitos sertanejos 

tomavam a decisão, dentro de suas possibilidades financeiras, de construir um 

açude” 261. 
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 Ibid(a). 
261

 SILVA, op. cit., p. 38 (a). 

Figura 27 – Imagem ilustrativa da construção de um açude ou 
barreiro particular. 

Fonte: LAMARTINE, Oswaldo. Sertões do Seridó. Brasília: 
Senado Federal, 1980. 

 



128 
 

Este foi o caso do barreiro erigido nas terras de Silvino Borges, sobre o 

qual o senhor Zé Dantas afirmou: 

 

 

Mas me lembro que foi feito um também na Serra do Doutor III, 
nas terras de Silvino Borges, em 1947. Tudo a braço. Tudo na 
força de carroça, pá, carroça de burro [...] Agora quando 
começava era um trabalho grande. Era muita gente pra 
trabalhar. Era a própria comunidade, os proprietários pagavam 
uma “coisinha”, mas de qualquer maneira os donos, os 
proprietários faziam. Vendiam gado, uma coisa assim pra fazer 
esse serviço, né? Pra fazer um açude que era deles mesmo. 
Não tinha participação, assim... Dizer que era de política, de 
governo não [...] Era tudo particular262. 

 

 

Sem a ajuda governamental, os donos dessas propriedades rurais se 

responsabilizavam pelo pagamento dos trabalhadores, mesmo que 

monetariamente esse pagamento fosse insignificante (“uma coisinha”) 263. 

Muitas vezes os recursos utilizados para o pagamento dos trabalhadores eram 

obtidos através da venda de gado, ou de outros animais que existissem na 

fazenda. Assim, essas obras tinham um cunho particular, sem a participação 

do governo ou de órgãos governamentais na execução dos barreiros, nem 

mesmo na obtenção do montante financeiro necessário para o pagamento dos 

trabalhadores ou para a compra de materiais264. 

O tempo de realização da obra se estendia de seis a oito meses, sempre 

entre os períodos chuvosos. As obras tinham início assim que acabava o 

inverno, sendo que a construção dos barreiros “não passava muito tempo por 

que eles não eram muito grandes. Começava assim quando terminava o 

inverno” 265. A rapidez com que esse tipo de reservatório era erigido se dava 

não somente em virtude da capacidade, do tamanho da obra. Os trabalhadores 

tinham a necessidade de realizar essas obras com presteza principalmente 

para evitar que os trabalhos se estendessem até o inverno seguinte, quando as 

                                                 
262

 DANTAS, op. cit (a). 
263

 O custeio das obras de pequena açudagem pelo próprio dono da terra foi uma das 
vantagens que Guerra apresenta na defesa da pequena açudagem, enquanto o poder público 
se responsabilizaria pelas grandes obras hidráulicas GUERRA Apud MOLLE, op. cit., p. 96. 
264

 DANTAS, op. cit (a). 
265

 Ibid (a). 
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chuvas poderiam causar danos às construções. Entretanto, havia aqueles 

barreiros que não conseguiam ser construídos a tempo. Como afirmou o 

próprio Zé Dantas, “tinha deles que chegava o inverno ‘tava’ nem terminado 

ainda” 266. Nesses casos, se fazia necessária a prevenção dos trabalhadores, 

conforme destacava Faria: 

 

 

Não sendo possível terminá-lo em uma só estação, é 
necessário que fiquem em tal ponto, que as águas da estação 
chuvosa não danifiquem as obras, que serão continuadas 
depois dellas. Consegue-se isso fazendo primeiro as 
hombreiras, deixando livre o curso do riacho que será tomado 
oportunamente, ou deixando um sangradouro provisório267.    

 

 

Assim se desenvolvia o serviço de construção empreendido pela 

comunidade, “com equipamentos primários, debaixo de sol escaldante que se 

erigia o reservatório de barro, ou pedra e cal”, não raras vezes contando 

apenas com o conhecimento dos trabalhadores268. Um trabalho demorado, com 

recursos e materiais além de primários, escassos. Sem o auxílio das máquinas, 

contando apenas com a força de animais de tração como o burro e, no mais 

das vezes, com a força do braço humano269.  

  

 

3.4. O boom das grandes obras hidráulicas e a construção do Açude 

Santa Cruz 

 

 

 A partir de meados da década de 1950, a política nacional de açudagem 

teve um aumento vertiginoso associado à grandeza dos recursos destinados ao 

DNOCS (fig. 28, p. 122). Dois fatos foram preponderantes para esse aumento 

dos investimentos feitos na construção de açudes: a ocorrência de mais uma 

                                                 
266

 Ibid (a). 
267

 FARIA Apud SILVA, op. cit, p. 40 (a). 
268

 SILVA, op. cit, p. 40 (a). 
269

 DANTAS, op. cit. (a). 
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Fonte: MOLLE, 1994, p. 41. 

seca – a seca de 1958 – e os investimentos para a implantação de grandes 

obras de infraestrutura empreendidos pelo governo de Juscelino Kubitscheck. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 Dentre os açudes construídos no município de Santa Cruz, destacamos 

aquele que recebe o mesmo nome da cidade e que barra o rio Trairi. Projetado 

e construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

o açude Santa Cruz começou a ser construído no ano de 1957 e foi concluído 

apenas dois anos depois, em 1959, ficando sob a administração da Prefeitura 

Municipal de Santa Cruz a partir de 1960270. 

Podemos presumir o grande investimento do governo federal na 

açudagem da região, foi o fator mais importante para a rápida execução da 

obra – sem mencionar o fato de que este era um açude de médio porte. Até 

então, muitos açudes encontravam-se com suas obras paralisadas devido ao 

                                                 
270

 DNOCS, op. cit., p. 139. 

Figura 28 – Gráfico de despesas anuais do DNOCS entre os anos de 1909 e 
1959. 
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pequeno montante destinado às edificações em andamento pelo DNOCS, 

como podemos ver na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados sobre o projeto e a construção do açude Santa Cruz são 

escassos, principalmente no período de 1957 a 1959. Desse período, podemos 

destacar os desenhos produzidos em virtude do projeto do açude, como a 

figura abaixo, que se refere à barragem e ao sangradouro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DNOCS, 1960, p. 115. 

Figura 29 – Quadro XX – Açudagem Pública. Detalhe do quadro do DNOCS que 
apresenta açudes em construção, em 31 de dezembro de 1958 (em andamento ou 

paralisados).  
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Figura 30 – Perfil longitudinal da barragem e transversal do sangradouro. Projeto 
de construção do açude Santa Cruz em 1957.  

Fonte: Acervo do DNOCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Como podemos observar, a barragem do açude Santa Cruz possui 4 m 

de largura. Ela foi construída sobre uma superfície com camadas de areia, 

barro massapê e piçarra, assentados sobre uma camada de rocha branda 

compacta. O sangradouro do açude foi construído de forma a aproveitar as 

formações rochosas da região, sendo escavado na própria rocha. 

 Entre o ano da conclusão de sua construção e de seu rompimento, em 

primeiro de abril de 1981, poucas informações foram obtidas sobre o açude, 

sendo a principal delas um relatório de vistoria realizada no ano de 1972. Esse 

relatório demonstra que o açude apresentava não só problemas em sua 

conservação, mas também, e principalmente, diferenças entre as medidas 

projetadas em 1957 e as apresentadas pelo açude já construído. 

 

 

3.5. O açude e a cidade: conjecturas sobre a questão da proximidade 
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O açude Santa Cruz foi construído apenas a um quilômetro à montante 

da cidade271. É curioso que os responsáveis pela obra tenham escolhido um 

local tão próximo à zona urbana, especialmente estando ele à montante da 

cidade272. Há outros casos no Estado de barragens, que, independentemente 

de sua capacidade de armazenamento de água, também foram construídos 

nas proximidades de cidades. Como exemplo, podemos citar o açude Mãe 

d’Água, que se localiza na área urbana do município de Campo Redondo – ao 

qual já nos referimos anteriormente273. O mesmo se observa com o açude 25 

de Março, localizado no município de Pau dos Ferros, cujos transbordamentos 

geram impactos sobre a área urbana do município274. 

O açude Mãe d’Água também sofreu com as chuvas do início do ano de 

1981 e, assim como se sucedeu em Santa Cruz, sua barragem veio a se 

romper, atingindo a parte mais baixa da cidade e deixando um grande número 

de desabrigados.  

Já o açude 25 de Março frequentemente sofre transbordamentos no 

período chuvoso, que ocorre entre os meses de janeiro e maio. Associado à 

deficiência da drenagem urbana e à ocupação historicamente realizada da 

cidade, esses transbordamentos provocam inundação de alguns pontos da 

cidade, gerando perdas econômicas além de trazer prejuízos aos serviços 

comumente oferecidos na zona urbana central. 

Algumas conjecturas podem ser feitas sobre a escolha da localização do 

açude Santa Cruz. Em entrevista com o senhor Hildebrando Teixeira de Souza, 

observamos que a escolha da construção do açude próximo à área urbana 

                                                 
271

 SEHIRD. Secretaria de Recursos Hídricos. Águas Potiguares. Açudes Públicos. Natal: 
SEHIRD/RN, 2006. p. 182. 
272

 Mesmo após a ocorrência da inundação, o açude Santa Cruz foi reconstruído no mesmo 
local no qual se encontrava originalmente. Após discussões e pedidos por parte da população, 
o açude foi reconstruído somente em 1994, mesmo tendo se passado mais de dez anos desde 
o incidente. 
273

 BEZERRA, Islândia Marisa Santos. Entre rios e ruas: o lugar da natureza na vida urbana 
de Santa Cruz. In: XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e diálogo 
social – ANPUH – UFRN, 2013, Natal. Anais do XXVII Simpósio Nacional de História. Natal – 
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ocorreu como forma de facilitar a coleta de água pela população local275. A 

justificativa dada era de que a construção de um açude mais distante da zona 

urbana implicaria a necessidade da população local realizar um maior 

deslocamento para a coleta de água276. 

No entanto, sabemos que a função do açude não é distribuir água, mas 

armazená-la. Assim, o problema da dificuldade de acesso direto à água pela 

população urbana poderia ser resolvido tecnicamente com a construção de 

uma rede de tubulação e a construção de caixas d’águas no perímetro urbano. 

Algumas informações sobre o processo construtivo do açude colocam-

nos a possibilidade de investigar outra hipótese para a escolha da localização 

do açude Santa Cruz. Ao analisarmos um dos desenhos produzidos em 1957, 

em virtude do projeto para a construção do açude (Figura 30, p. 123), 

observamos em detalhe a lista de proprietários de terras do local no qual o 

açude foi construído. São estes: Dr. Clodoval Medeiros – dono de terras a 

jusante do açude; Dr. Teodorico Bezerra, José Abdias – donos de terras que 

correspondem à área onde foi erigida a barragem do açude; Joaquina 

Rodrigues, Manoel Lourenço, José Lourenço, Francisco Lourenço, João 

Lourenço, Francisco Freire, Pedro Rodrigues e José Pedro Rodrigues. É 

interessante notar que muitos proprietários faziam parte de uma mesma 

família, sendo que estas se destacam como donas de terras e que figuraram 

durante muito tempo na política da cidade. 

 

 

 

 

 

                                                 
275

 SOUZA, op. cit. 
276

 A necessidade de água foi preponderante no processo de ocupação do espaço e 
consequente formação das cidades no Brasil. Foi próximo às margens dos rios que se deu o 
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águas em períodos chuvosos. 
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Dentre os nomes que figuram na lista de proprietários de terras no local 

onde o açude Santa Cruz foi erigido, destaca-se o de Theodorico Bezerra que, 

além de dono de terras, possuía indústrias de beneficiamento de algodão na 

cidade277. Grande proprietário de terras na região do Trairi, Theodorico Bezerra 

começou a trabalhar no comércio, negociando em feiras livres e em domicílio, 

por volta de 1915, quando foi obrigado a abandonar os estudos devido à 

situação financeira precária na qual sua família se encontrava.  

                                                 
277

 SENADO. Pronunciamento do senador Fernando Bezerra (sobrinho de Theodorico Bezerra) 
em 23/07/2003. Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=337851 >. Acesso em 19 
Jun. 2014. s.p. 

Figura 31 – Bacia hidráulica do açude Santa Cruz – detalhe de desenho do projeto.  

Fonte: DNOCS, 1957. 
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Após um ano de serviço no Exército – entre os anos de 1923 e 1924 – o 

então cabo viria a ingressar no ramo da hotelaria, ao comprar o Hotel dos 

Leões. Aos poucos, Theodorico Bezerra foi comprando os hotéis Internacional, 

Avenida e Palace Hotel, chegando a arrendar o Grande Hotel, “prédio com 

modernas linhas arquitetônicas, destinado a ser um hotel de luxo” construído 

em 1939 pelo Governo do Estado. Theodorico Bezerra veio a se destacar em 

diversas atividades, recebendo a alcunha de “majó” durante a sua atuação 

política, que teve início a partir de 1946, exercendo ainda as atividades de 

fazendeiro e comerciante. 

Em pronunciamento no Senado Federal, o então senador Fernando 

Bezerra, sobrinho do “majó” e filho de João Bianor Bezerra, afirmou: 

 

 

Em 1928, [Theodorico Bezerra] agregou a atividade de 
agropecuarista. Adquiriu propriedades até formar o que se 
convencionou chamar de “Império” de Theodorico – a Fazenda 
Uirapuru – com mais de 10 mil hectares, chegando a ser o 
maior produtor de algodão no meu Estado. 
Posteriormente, em sociedade com o seu irmão, meu pai, João 
Bianor Bezerra, instalou indústrias na cidade de Santa Cruz: de 
beneficiamento de algodão, fábrica de óleo de semente de 
algodão, de fiação, de tecelagem, fábrica de rede e de 
cobertores e exportou a pluma de algodão para o velho mundo 
europeu278. 

 

 

A família Bezerra, em especial o “majó” Theodorico, se destacava não 

só na economia, dominando a produção e o beneficiamento do algodão 

produzido na região, mas também na política da cidade de Santa Cruz, bem 

como na região do Trairi. Esse crescimento se deu ao mesmo tempo em que a 

família Ferreira de Souza, até então a liderança política e econômica da cidade, 

se afastava da vida política e perdia espaço na produção econômica. 

 Segundo Silva, 

 

 

A cidade crescia em um ritmo frenético e a Rua do Vapor que 
por muito tempo fora o centro econômico de Santa Cruz, 

                                                 
278

 SENADO, op. cit., s.p. 
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devido à usina dos Ferreira [de Souza], aos poucos perde sua 
imponência e outras usinas e ruas surgem roubando-lhe o 
esplendor279. 

 

 

 Observamos, assim, que liderada por seu maior representante, 

Theodorico Bezerra, a família Bezerra ocupava um espaço cada vez maior 

dentro da política e da produção econômica na cidade de Santa Cruz. Sua 

ascensão levou até mesmo ao deslocamento do centro econômico da cidade, 

transferindo-o da Rua do Vapor para a Rua João Bianor Bezerra, que leva o 

mesmo nome de um dos membros da família, irmão do “majó” Teodorico280. 

 Grandes donos de terras e lideranças políticas, os membros da família 

Bezerra tinham grande poder de decisão em Santa Cruz. Suas posses 

englobavam parte do que hoje é a mancha urbana da cidade, em especial as 

ruas João Bianor Bezerra e Manoel Cícero de Lima, nas quais se localizavam 

as chamadas “usinas” de beneficiamento do algodão, pertencentes à família281. 

 A ascensão de Theodorico Bezerra na política santa-cruzense sobreveio 

com o fim do governo de Getúlio Vargas, a partir de 1946. Com a 

redemocratização do país, surgiram dois partidos fortes em Santa Cruz: o PSD, 

liderado pela família Ferreira de Souza – cujo principal expoente era o Coronel 

Ezequiel Ferreira de Souza – e a UDN, organizado pela família Bezerra e seus 

correligionários. O grupo formado por Theodorico Bezerra contava com João 

Bianor (seu irmão), Aluísio Bezerra (filho de João Bianor Bezerra e, 

consequentemente, sobrinho de Theodorico Bezerra), João de Gan, Augusto 

Fernandes, dentre outros do PSD282.  

Já nas eleições de 1948, primeira disputa com os representantes da 

família Ferreira de Souza, o candidato lançado por Theodorico Bezerra, Jácio 

Fiúza, venceu a disputa pela prefeitura municipal, elegendo definitivamente o 
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“majó” como o novo chefe político da cidade283. O que veio a se tornar definitivo 

com a vitória de seu irmão, João Bianor, no ano de 1953284. 

Apesar de a documentação utilizada nesta pesquisa não deixar claro se 

os interesses políticos e econômicos dos proprietários foram preponderantes 

para a escolha do local no qual o açude foi erigido, podemos inferir que o poder 

de decisão, assim como o poder econômico exercido pela família Bezerra e 

demais proprietários das terras nas quais o açude Santa Cruz veio a ser 

construído, teve peso nessa escolha.  

Essa interpretação é corroborada por estudos mais amplos, como o de 

Molle, que atestam a influência política sobre as obras contra a seca durante 

todo o século XX: 

 

 

Basta ver como [os serviços da Inspetoria] se têm dispersado, 
inacabados, por vastíssimas extensões; no fundo para 
satisfação de multiplicados e insistentes pedidos de influências 
locais, impacientes de verem que algo se havia iniciado, 
gratuitamente, no município vizinho285. 

 

 

Importante ressaltar que a construção dos açudes se propõe como uma 

das ações para enfrentar – e até mesmo solucionar – o problema das secas. 

As secas ajudaram a configurar um conhecimento inscrito, apropriado e 

modificado pelas disputas políticas, pelas formulações de políticas públicas. 

Elas ajudaram a configurar um saber, “um campo de coordenação e de 

subordinação dos enunciados nos quais os conceitos aparecem, definem-se, 

aplicam-se e se transformam” 286.  Este saber acaba sendo apropriado por 
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 Amorim aponta que, em 1952, ainda durante o governo de Jácio Fiúza – que fazia parte do 
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diversas esferas de poder, de forma legítima ou não, em várias esferas 

discursivas e, consequentemente, inscritas nas disputas de poder287. 

Interessante notar que a posse das terras nas quais o açude foi 

construído foi atribuída a Theodorico Bianor, suposto primo de Theodorico 

Bezerra e de João Bianor288. Não tencionamos questionar a veracidade das 

informações ou a memória do entrevistado. No entanto, essa informação nos 

faz pensar no poder exercido pela família Bezerra sobre a cidade de Santa 

Cruz no período estudado.  

A construção do açude não só viria a beneficiar a cidade, mas também 

os membros da família Bezerra, seja pela necessidade da água para a 

produção algodoeira, e para o funcionamento de suas fábricas, seja pela 

influência sobre a população, uma vez que tal melhoria permitiria a esse grupo 

político. Nas disputas pela influência sobre a população, a associação à 

construção de reservatórios de água – fossem eles particulares ou públicos – 

podia garantir a manutenção do poder político sobre a região289. 

 

 

3.6. Enchentes, açudes e riscos 

 

 

As causas da tragédia de 1981 estão ligadas ao grande volume de 

águas acumuladas pelos açudes construídos ao longo da Bacia do Trairi e o 

rompimento de alguns desses açudes durante as fortes chuvas que se 

abateram sobre a região. Ao longo das serras à montante do Açude Santa 

Cruz, seis pequenos açudes sofreram rompimento – muito provavelmente 

barreiros construídos pelos proprietários da região por conta própria ou com o 

auxílio do DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra a Seca –, dentre 
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os quais se destacam os açudes Boanerges e Mãe d’Água, localizados nas 

imediações da cidade de Campo Redondo290. 

Em Santa Cruz, o principal açude da cidade acabou sofrendo as 

consequências desse grande acúmulo de águas, sendo por elas rasgado no 

dia primeiro de abril de 1981, como citado anteriormente. Podemos observar na 

foto abaixo os dois pontos nos quais a barragem do açude se rompeu, 

espalhando suas águas sobre a cidade. Entretanto, acreditamos que o 

rompimento da barragem do açude Santa Cruz não foi ocasionado somente 

pelo grande volume de água acumulado no próprio açude em virtude das 

chuvas do início de 1981.  

Também é possível atestar que o estado de conservação do açude no 

período anterior à enchente possui ligações com este evento. 
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 DNOCS, op. cit., p. 141. 

Fonte: Arquivo particular de Luã Thales Tinho Dantas. 

Figura 32 – Barragem do açude Santa Cruz após o 
rompimento provocado pela enchente de primeiro de abril de 

1981. 
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Em relatório elaborado no início da década de 1970, 

 

 

O 5º Distrito de Obras apresentou um orçamento para a 
recuperação da barragem e sangradouro. Este orçamento foi 
baseado no plano de recuperação que consiste na 
regularização do corte do sangradouro e na elevação da 
barragem, o que evitaria o corte de mais 20m no sangradouro 
para atender o projeto inicial da obra291. 

 

 

Pouco mais de uma década após a construção do açude, o então 

engenheiro chefe da seção de estudos e projetos do DNOCS, José Cláudio de 

Mesquita Accioly, fez uma visita de inspeção para observar as condições da 

barragem e do sangradouro do açude Santa Cruz. Para tanto, o DNOCS já 

havia destinado um orçamento para dar prosseguimento ao plano de 

recuperação do açude, que consistia na regularização do corte do sangradouro 

e na elevação da barragem.  

O relatório não deixa claros os motivos pelos quais se procedeu à 

vistoria do açude, embora saibamos que o “gerenciamento e conservação dos 

recursos hídricos”, ou seja, dos açudes, faz parte das funções básicas do 

DNOCS292. Fato é que,  

 

 

[...] Nos momentos de seca sobe a ajuda federal, atingindo 
níveis como os de 1922, de mais de 15% da receita da União, 
intensificando-se obras cuja finalidade principal, de dar 
emprego aos flagelados da seca, não representa contribuição 
sólida para a formação de uma economia mais resistente às 
vicissitudes climáticas293. 
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No início da década de 1970, a região Nordeste havia passado por mais 

um momento de estiagem, cujos efeitos foram ainda mais calamitosos em 

virtude “da descapitalização determinada pelas tentativas de plantios 

sucessivos improdutivos” 294. Esse novo período de seca justificaria mais uma 

injeção de recursos federais na construção e conservação de reservatórios de 

água, como normalmente ocorria em períodos mais prolongados de estiagem.  

Em seu relatório de inspeção, o engenheiro afirmou que o maciço de 

terra do açude encontrava-se em bom estado de conservação com relação ao 

recalque e infiltrações. Tal aspecto indicava, segundo o engenheiro, que houve 

um bom controle da compactação da terra durante o processo de construção 

do maciço. 

Entretanto, o relatório aponta também problemas com relação ao talude, 

mais especificamente no coroamento da barragem e no sangradouro do açude. 

De acordo com a análise do engenheiro, “o estado de conservação atual [do 

açude] é muito ruim” 295. Em virtude das chuvas que se sucederam no período 

entre a conclusão da construção do reservatório e o relatório em questão, o 

talude de jusante da barragem encontrava-se bastante erodido, principalmente 

devido à falta de grama de proteção. A falta de grama de proteção e a 

consequente erosão ocasionada pelas chuvas fez ainda com que a parede da 

barragem sofresse redução em sua largura em diversos pontos.  

Uma questão interessante de se observar é o fato de que o engenheiro 

afirma que alguns aspectos das dimensões do açude no período de sua visita 

de inspeção não condizem com as medidas apresentadas nos desenhos 

elaborados para o projeto de 1957. De acordo com a comparação entre suas 

observações e os desenhos do projeto de 1957, o reservatório apresentava 

uma diferença com relação à largura do sangradouro prevista pelo projeto. 

Assim, segundo Accioly,  

 

 

O sangradouro não foi aberto totalmente, isto é, estava previsto 
100 m de largura no projeto e só foi aberto 80 m. Além disso, o 
corte para o mesmo foi feito de maneira irregular, estando a 
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parte da jusante, aproximadamente 0,5 m, em média acima da 
cota do eixo, o que provoca um barramento para a sangria296.   

 

 

Percebemos através deste relatório que a construção do açude não 

seguiu as medidas determinadas pelo projeto inicial, já que a largura do 

sangradouro da barragem construída possuía 20 metros a menos do que foi 

projetado em 1957. No caso da ocorrência de chuvas que levassem ao maior 

acúmulo de água no reservatório, poderiam ocorrer problemas no escoamento 

da água, já que as medidas então apresentadas pelo sangradouro o 

transformavam numa espécie de barreira. 

Tal fato nos mostra que nem sempre as construções seguiam o 

planejamento inicial, podendo sofrer alterações em sua execução297. No caso 

do Açude Santa Cruz, as mudanças feitas não indicam a necessidade de 

melhoras no projeto, já que se mostraram problemáticas com relação ao 

escoamento da água no caso de sangria.  

O mesmo pode ser observado com relação à barragem Marechal Dutra 

e do açude Gargalheiras, localizada no município de Acari298. Tal reservatório 

sofreu mudanças em seu projeto e execução, principalmente em virtude do 

tempo que o açude levou para ser construído, que se estendeu entre os anos 

de 1909 e 1958. Entretanto, as mudanças sofridas no processo de construção 

da barragem Marechal Dutra e do Açude Gargalheiras ocorreram ainda na 

realização dos projetos, com o surgimento de novos estudos realizados ao 

longo desse período. 

Não é possível observar no relatório do engenheiro Accioly as possíveis 

causas para a mudança feita nas medidas do sangradouro no momento da 

construção da barragem. Entretanto, podemos assinalar a irregularidade dos 

investimentos feitos no DNOCS, órgão responsável pela construção do Açude 

Santa Cruz, desde o momento de sua criação, quando ainda era denominado 
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Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS). Podemos destacar dentre os 

fatores que contribuíram não só para a irregularidade dos recursos destinados 

às edificações de combate às secas ao longo do século XX, mas que também 

atrapalharam o andamento das obras de açudagem no interior do Nordeste: 

 

 

A falta de verbas, as crises econômicas, os governantes 
indiferentes aos problemas da região, a ausência de técnicos, a 
falta ou o roubo de material e de ferramentas, as doenças que 
atingiam os engenheiros europeus ou americanos e demais 
trabalhadores, as intromissões políticas, a falta de vias de 
comunicação que acentuavam por vezes o isolamento das vilas 
operárias, a distância de alguns telégrafos, fora o ataque de 
cangaceiros como foi o caso de Pilões na Paraíba, que seria 
invadido duas vezes por Lampião e seu bando no ano de 
1926299.  

 

 

Infelizmente, os documentos coletados para esta pesquisa tampouco 

explicam os motivos dessa alteração no caso do projeto do Açude Santa Cruz. 

Estas mudanças só se tornaram de conhecimento com a análise do relatório 

em estudo. 

Após analisar o plano de recuperação proposto pelo 5º Distrito de Obras 

(D.O.) e observar as condições locais, o engenheiro chegou a duas soluções: a 

primeira delas implicava em manter a largura atual do sangradouro elevando o 

coroamento da barragem. Ao recalcular o sangradouro, Accioly verificou que, 

para a vazão máxima, uma lâmina de 2,50 m satisfaria as condições de 

segurança. Ao contrário do que propôs o 5º D.O., o engenheiro considerou que 

uma elevação de 0,50 m – e não uma de 0,90 m, como propôs o 5º D.O. – 

seria o suficiente para uma revanche de 3,5 m. 

A segunda solução consistia em manter a cota de coroamento e alargar 

o sangradouro de 80 m para 100 m. Essa proposta acarretava o corte de um 

volume aproximado de 15.000 m³ em rocha dura, além de um volume 

considerável de corte de material de primeira categoria. Essa solução trazia 

ainda duas implicações: o afastamento de uma rede de transmissão e a 

desapropriação de uma casa. 
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Independentemente da escolha de uma das soluções apresentadas pelo 

engenheiro, seria necessário o corte de regularização na área de jusante do 

sangradouro e a recuperação do muro de proteção da barragem, como foi 

previsto no orçamento apresentado no 5º D.O. A solução mais adequada – e 

também mais econômica, segundo o engenheiro – seria a elevação da 

barragem em 0,50 m, o que elevaria a revanche para 3,50 m. Assim, seria 

evitado o corte de 15.000 m³ de rocha dura e quase outro tanto em material 

terroso para a regularização do sangradouro, segundo a proposta inicial de 

construção do açude. 

A documentação analisada sobre o açude não deixa claro se as medidas 

sugeridas pelo engenheiro José Claúdio Accioly, em seu relatório de vistoria, 

foram executadas pelo Departamento, independente da decisão tomada pelo 

DNOCS. É possível que as ações do DNOCS tenham sofrido mais uma vez 

com a irregularidade dos investimentos destinados ao combate às secas, uma 

vez que o período de estiagem chegara ao fim. Segundo moradores da cidade, 

na época, o Açude Santa Cruz continuava a apresentar problemas durante a 

década de 1970. 

Em entrevista realizada com o casal José Henrique e Severina Águida 

de Pontes, moradores da cidade de Santa Cruz que tiveram sua casa atingida 

pela enchente, observamos que o açude apresentava problemas que não 

haviam sido corrigidos nos anos que precederam a enchente 300. Dentre estes 

problemas, o casal citou a presença de formigueiros e de algarobas na parede 

do açude 301.  

Da mesma forma, o senhor Hildebrando Teixeira de Souza – então 

prefeito da cidade – também indicou problemas relativos ao açude no momento 

anterior à enchente, descrevendo o açude como “maltratado, muita árvore, até 

                                                 
300

 PONTES, op. cit. Realizamos ainda entrevistas com os senhores Manoel Severino Brilhante 
e Hidelbrando [...], na época, prefeitos das cidades de Campo Redondo e Santa Cruz, 
respectivamente. Nestas entrevistas, fica claro que os açudes destas cidades e os pequenos 
açudes localizados nas serras à montante apresentavam risco de ruptura. Posteriormente, nos 
aprofundaremos mais neste ponto BRILHANTE, Manoel Severino. Entrevista concedida à 
autora. Campo Redondo, 07 jun. 2008; SOUZA, op. cit. 
301

 Interessante notar que o mesmo problema, em especial a presença da algaroba, se 
apresenta nos dias de hoje no açude Santa Cruz, sendo matéria de blogs da região. 
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com formigueiro, que amedronta muito as pessoas quando veem um 

formigueiro daquele” 302. Segundo o ex-prefeito: 

 

 

O DNOCS...Ele cobre essas pessoas [representantes do 
DNOCS que se encontravam junto aos açudes], mas eles não 
dão recursos pra pessoa, pelo menos naquela época ele não 
dava. Aí a pessoa não podia fazer nada. [...] Mas, é tal história, 
a gente não podia intervir num negócio que era do governo 
federal, a gente queria que o governo federal tomasse 
conhecimento do problema e assim nós fizemos303.  

 

 

Como a barragem do açude Santa Cruz foi projetada e construída pelo 

DNOCS, a este departamento cabia toda e qualquer intervenção realizada na 

barragem, não sendo de responsabilidade da prefeitura quaisquer alterações 

eventualmente necessárias. 

O fato é que no dia primeiro de abril de 1981, a contribuição das fortes 

chuvas fez com que o açude recebesse um grande volume de água, entrando 

em sangria. Com o acréscimo das águas dos pequenos açudes à sua 

montante, bem como dos açudes Boanerges e Mãe d’Água, a barragem foi 

galgada com uma lâmina de um metro de altura em toda a extensão do maciço, 

causando o seu rompimento em dois pontos e arrasando praticamente toda a 

parte baixa da cidade, mais próxima ao rio Trairi e ao riacho do Pecado, cursos 

d’água que a atravessavam. 

Não somente em Santa Cruz, mas em diversas outras cidades do estado 

– bem como da região Nordeste – ocorreram danos em virtude das fortes 

precipitações do ano de 1981. Segundo os jornais da época, em vários pontos 

do Estado do Rio Grande do Norte ocorreram cheias nos rios e, 

consequentemente, inundações em cidades e interrupções de estradas em 

diversos pontos, alarmando a população dessas áreas 304. Sendo ainda 
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 Em mensagem à Assembleia Legislativa, no ano de 1982, o então governador Lavoisier 
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assinalados rompimentos e ameaças de rompimento de açudes em vários 

outros municípios. 

 Em seu trabalho sobre a açudagem no Nordeste, Molle se refere a 

diversos açudes que “tiveram duração muito curta, em parte por causa das 

enchentes de 1981”. Ainda segundo o autor,  

 

 

O balanço das obras realizadas pela frente de emergência 
(1979-1986) fornece um total de 34.870 pequenos açudes, 
construídos, recuperados ou ampliados. Esse número também 
deve ser considerado com a devida cautela, lembrando, em 
particular, que uma publicação do Banco Mundial, relata que, 
em 1981, 81% dos açudes assim construídos no Rio Grande 
do Norte tinham sido destruídos305. 

 

 

 Ainda segundo Molle, a principal causa do arrombamento de açudes 

consiste na má construção dos reservatórios, nas deficiências técnicas da 

construção e no dimensionamento da represa, bem como do sangradouro, o 

que leva a um grande desperdício de capital306. No caso do rompimento da 

barragem do açude Santa Cruz, bem como no caso do açude Mãe D’Água, 

observamos que o principal problema dizia respeito ao seu estado de 

conservação, já que as entrevistas realizadas apontam indícios de que os 

reservatórios precisavam de reparos urgentes.  

 Entretanto, há de se notar também a questão das pequenas barragens 

construídas a montante dos açudes, em especial os pequenos barreiros 

erigidos por iniciativa privada. Sem o auxílio de técnicos, é provável que essas 

obras apresentassem problemas em sua execução. Em um artigo intitulado 

“Porque arrombam os açudes particulares”, Eloy de Souza afirma:  

 

 

Antigamente, e daí nos advieram males sem conta, o açude 
era construído sem atenção à solidez da parede e à 
capacidade do sangradouro. Este era rasgado por um simples 

                                                                                                                                               
Natal, p. 05, 07 abr. 1981; Potengi assinala a sua maior cheia,A República, Natal, p. 13, 1º 
abr; 1981. 
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 MOLLE, op. cit., p. 49. 
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golpe de vista do ‘mestre de açude’, e aquela estava apenas 
confiada ao recalque das patas dos bois mansos que 
arrastavam um couro cheio de terra, desamarrada em direções 
retilíneas por camadas superpostas, que pouco a pouco 
elevavam a parede ao nível desejado. Isso se fazia e ainda há 
quem faça hoje ao léu da sorte, muitas vezes até sem ser 
considerada a insuficiência ou o excesso da área de 
captação307. 

 

 

 O estado de conservação dos açudes construídos na bacia do Trairi, 

bem como a forma que as pequenas barragens à montante do Açude Santa 

Cruz foram construídas nos mostram que se configurava uma situação de risco 

no período anterior à enchente de 1981. Tal situação, associada ao 

crescimento da cidade, era um risco que só viria a aumentar com a 

aproximação cada vez maior das edificações urbanas às margens dos rios que 

cortavam as ruas da cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No fatídico dia de primeiro de abril do ano de 1981, a cidade interiorana 

de Santa Cruz, localizada no Agreste potiguar, encontrava-se no caminho das 

águas que seguiam seu rumo serra abaixo. O que se acreditou inicialmente ser 

mais uma estória inventada e contada no famoso dia da mentira, a enchente 

apresentou-se como única na História da cidade, não se repetindo mesmo 

após tantos anos decorridos, arrastando casas, móveis, carros, marcando as 

vidas e a memória da população santa-cruzense.  

Evento natural, ocasionado por fatores não naturais, a enchente de 1981 

acabou sendo atribuída aos caprichos da natureza ou ao desejo divino. Nas 

páginas dos jornais foram sendo apresentadas as imagens da destruição 

causada pela inundação, configurando, juntamente com os relatos dos 

moradores e com as fotografias, um verdadeiro cenário da tragédia. O evento 

se configura, assim, como uma dicotomia que se sobrepõe ao lugar: a 

ocorrência de uma inundação em um território marcado pela tragédia das 

secas. 

Como já foi dito, as circunstâncias de sua ocorrência nos levaram a crer 

que a enchente não se limitou às condições climáticas. A inundação em 

questão não se constituiu simplesmente como um fenômeno da natureza livre 

da interferência humana. A configuração da ocupação urbana foi 

preponderante para a ocorrência deste acontecimento, bem como as obras 

hidráulicas construídas para atender à demanda por água, seja em virtude das 

atividades econômicas, seja em função da população cada dia mais crescente 

ao longo do século XX. 

Assim como em várias outras cidades brasileiras, o núcleo de 

povoamento que originou a cidade de Santa Cruz se configurou inicialmente 

nas proximidades do rio Trairi e do riacho do Pecado. Tal fato se sucedeu em 

virtude da necessidade de abastecimento de água para a população, mas 

também para o estabelecimento das atividades das fazendas de criação de 

gado, primeira atividade econômica que ali se desenvolveu. 
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Com o passar dos anos, observamos o crescimento populacional, bem 

como o desenvolvimento do beneficiamento e comercialização do algodão, o 

que acabou por atrair a população para a zona urbana. Com essa nova 

demanda, a cidade acabou sofrendo transformações, em especial com a 

instalação de aparatos urbanos, como o serviço de iluminação pública, o 

calçamento de ruas, a construção da maternidade e da cadeia pública, dentre 

outros.  

 Com a expansão da cidade ao longo do século XX e o surgimento de 

uma nova atividade econômica – o algodão – o crescimento urbano em Santa 

Cruz exigiu a ocupação de novos espaços, o qual se direcionou principalmente 

para as margens do rio e do riacho que cortavam a cidade. Assim, a população 

acabou por ocupar áreas mais baixas, localizadas às margens do rio Trairi e do 

riacho do Pecado, ficando à mercê do ciclo das águas.  

 Diferentemente de outras cidades do Brasil localizadas em áreas onde o 

nível de pluviosidade é maior, em Santa Cruz não é comum a ocorrência de 

grandes inundações. Observamos que em períodos mais chuvosos, o nível das 

águas do rio subiu, invadindo as casas construídas em suas margens. 

Entretanto, as águas não provocaram grandes danos, derrubando casas, 

pontes e prédios públicos, como foi o caso da enchente de 1981. Além da 

enchente de 1981, o único caso relatado se refere à destruição de moradias, 

desabrigando 148 pessoas e destruindo diversas ruas da cidade, no ano de 

1947. 

Ao longo dos anos, a cidade de Santa Cruz não enfrentou grandes 

problemas relacionados a chuvas intensas. A maior preocupação da população 

e do poder público estava voltada para as grandes estiagens, comuns na 

região desde o início de sua ocupação. Esse fato foi preponderante em seu 

processo de desenvolvimento, pois fez com que a população não considerasse 

as terras às margens dos veios d’água como áreas de risco, iniciando assim a 

ocupação das margens dos rios. Assim, a configuração do espaço urbano 

acabou por potencializar os efeitos da enchente, já que as margens dos rios 

acabaram sendo ocupadas pela população. 

 Assim como a ocupação das áreas inundáveis em decorrência do 

desenvolvimento urbano, a construção de obras hidráulicas também acabou 
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por potencializar os efeitos da enchente de 1981. Ao longo das serras nas 

cercanias da cidade de Santa Cruz, foram construídos diversos pequenos 

açudes e barreiros, reservatórios que tinham como intuito dessedentar a 

população da região e que, na maioria das vezes, eram construídos sem a 

mediação do conhecimento técnico-científico.  

Além desses, também foi edificado o açude Santa Cruz, construído 

distante apenas um quilômetro da zona urbana. Principal responsável pelo 

abastecimento da cidade, o açude Santa Cruz se constituiu como uma dessas 

obras edificadas com o intuito de combater os efeitos das secas, minorando as 

suas consequências. 

 A edificação de reservatórios na região do Trairi esteve relacionada a 

todo um conjunto de medidas e ações de combate às secas, mediadas pelo 

uso da ciência e do conhecimento técnico-científico detido pelos engenheiros 

politécnicos. Entretanto, o conhecimento moderno não era o único que 

possibilitava as transformações efetuadas no ambiente: o conhecimento 

técnico-científico coexistia com o conhecimento local, proveniente da 

experiência do homem do campo. 

 Muitos desses barreiros não resistiam às chuvas mais intensas, sofrendo 

rompimento em suas barragens no período de maior afluxo de águas. Foi o que 

ocorreu no ano de 1981, quando um número elevado de açudes se rompeu 

com as fortes chuvas – só aqui no Rio Grande do Norte, 81% dos açudes 

construídos pelas frentes de emergência se romperam naquele ano. 

Na maioria das vezes, os pequenos barreiros localizados nas serras 

eram construídos sem o conhecimento técnico, sem os cálculos necessários. 

Esse tipo de construção hidráulica tornou os riscos ainda mais evidentes, 

principalmente em se tratando de uma região com uma topografia acidentada, 

o que acabou por aumentar a ameaça de rompimento da barragem devido à 

maior velocidade com a qual as águas se dirigiram para o reservatório de 

Santa Cruz.  

Além disso, os açudes da região – que estavam interligados entre si e 

com esses pequenos barreiros, através da bacia hidrográfica do rio Trairi – 

apresentavam problemas com relação a seu estado de conservação. Esse 
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aspecto os convertia em uma ameaça à segurança da população, já que a 

cidade se encontrava à jusante do açude Santa Cruz. 

As análises realizadas no decorrer de nossa pesquisa nos possibilitaram 

perceber que ciência e técnica – assim como o conhecimento local – também 

estão suscetíveis a erros, criando sistemas de risco, como foi observado no 

caso da enchente de 1981. Não somente reservatórios foram erigidos em áreas 

serranas, que atribuíram uma maior velocidade às águas da enchente, sem o 

conhecimento necessário, como também o açude Santa Cruz apresentou 

problemas relativos à manutenção, bem como diferenças com relação às 

medidas previstas em seu projeto original. 

 As transformações causadas no entorno de Santa Cruz, bem como a 

própria configuração urbana da cidade, foram preponderantes na ocorrência da 

enchente de primeiro de abril de 1981, na medida em que acabaram por 

potencializar seus efeitos, levando ao desastre que marcou a cidade e a 

memória de seus habitantes.  
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