


A presença constante nos sessenta anos de existência das universidades, 
a versão física do livro consagra uma tradição que ultrapassa meio 
século no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Inicialmente, esses livros, compondo acervos trazidos pelas faculdades 
que constituíram a recém-criada Universidade do Rio Grande do Norte, 
tornaram-se a semente da Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM e das 
publicações surgidas desde os primeiros passos da Imprensa Universi-
tária, depois Editora Universitária.

Hoje, contando com as grandes vantagens oferecidas pela tecnologia, 
outra fronteira editorial se apresenta com uma significativa produção 
de e-books lançados pela Editora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – EDUFRN e acessíveis por meio do Repositório Institucional da 
UFRN. Dessa forma, ampliou-se sistematicamente o uso do livro em 
nossa universidade. Em reforço dessa ampliação, tornou-se importante 
a atuação da Secretaria de Educação a Distância – SEDIS. Uma e outra 
modalidade editorial apresentam-se em rica produção no contexto das 
comemorações dos sessenta anos, representada por um conjunto de 
obras impressas que atinge o número de 18 livros, além do expressivo 
catálogo de e-books lançado pela EDUFRN, com ênfase para a publicação 
acadêmico-científica com acessibilidade.
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O PAPEL DO LIVRO EM SESSENTA
ANOS DE UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO GRANDE DO NORTE

Ângela Paiva Cruz - Reitora da UFRN
 

Embora pareça uma tautologia enfatizar-se a importância do 
livro tradicional, impresso em papel, no cotidiano de uma insti-
tuição universitária, nunca é demais chamar a atenção para sua 
importância em um tempo em que, por razões óbvias, verifica-
-se uma forte tendência a privilegiar o livro eletrônico.

Ninguém ousará negar a importância de contar com um 
suporte informacional que corresponda à velocidade presen-
te no dia a dia das sociedades nas quais o uso da tecnologia 
tornou-se imprescindível. Contudo, a existência do livro físico 
– em alguns casos assemelhando-se a descobertas preciosas em 
minas ainda não tocadas pela internet – é igualmente inegável 
e justifica o evento editorial dos sessenta anos.

Notável é o caso de obras diretamente relacionadas com 
o evento, como, por exemplo, o livro iconográfico 60 anos, 60 
olhares ou a reedição do memorável discurso do historiador Luís 
da Câmara Cascudo, que marcou a instalação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, à época ainda estadual. Não 
menos importantes, as reedições da História do Rio Grande 
do Norte, de Rocha Pombo – para a qual projeta o Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte uma edição 
eletrônica – e o conjunto de livros que trata de seca e açudagem 
e estudos econômicos do estado, clássicos que não envelhecem, 
ambos, já tendo merecido edições da Coleção Mossoroense e da 
Fundação José Augusto, chegam à academia em novas edições.



O atual lançamento coloca-se à altura do ocorrido na 
década anterior – justamente quando se completaram os 
cinquenta anos da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – oferecendo ao leitor da academia, e também à socieda-
de norte-rio-grandense, interessados na valorização da cultura 
potiguar, um acervo bibliográfico que ficará como marco nas 
comemorações do sexagenário da UFRN.





APRESENTAÇÃO



A Fundação José Augusto tem tirado do limbo algumas obras 
consideradas fundamentais para cultura do Rio Grande do 
Norte Como resultado de um trabalho que tem por base o esta-
belecimento de um rigoroso critério de importância, surgiram 
o “Livro de Poemas” de Jorge Fernandes, “Viajando o Sertão” de 
Câmara Cascudo, “Antologia do Padre Luiz Gonzaga do Monte”, 
“Memórias” de Eloy de Souza e, agora, “O Rio Grande do Norte 
em Visão Prospectiva” de Joaquim Ignácio de Carvalho. 

Três aspectos apenas bastariam para tomar precursora 
esta obra, produzida na segunda década deste século, dentro da 
melhor literatura socioeconômica potiguar: a abordagem sobre 
a necessidade da irrigação no Estado; o estudo sobre o aprovei-
tamento dos vales úmidos e a análise do potencial econômico 
representado pelo algodão mocó. 

Além disso, o presente volume ainda contém informes 
acerca do I Congresso Econômico do Rio Grande do Norte, reali-
zado em 1930, discursos abordando os problemas de transportes, 
construção e utilização de estradas de rodagem e estudo refe-
rente ao município de Martins. 

Joaquim lgnácio de Carvalho merece que se lhe faça uma 
prospecção no importantíssimo material (que permanece como 
uma advertência) que produziu. Que o volume ora apresentado 
seja apenas um preâmbulo para um estudo maior de vida e obra 
de um dos representantes maiores da geração de Eloy de Souza, 
Felipe Guerra, Juvenal Lamartine, entre outros. 

Louve-se, sobretudo, o trabalho incansável de Vint-Un 
Rosado, que recolheu diligentemente o material aqui enfeixado. 
Com o organizador, colaboraram João Bosco Amorim de Carvalho 
(sobrinho e filho adotivo do autor), Celso da Silveira, Otto Guerra, 
Leonardo Bezerra e Júlio Rosado. O resultado honra a inteligência 
norte-rio-grandense e induz, aos que militam na coisa pública, a 
uma reflexão mais detida sobre alguns dos problemas mais impor-
tantes da história socioeconômica do Estado.
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JOAQUIM IGNACIO DE CARVALHO FILHO – Formado 
pela Faculdade de Direito do Recife – Turma de 1908

I – Nasceu no Município de Martins – R. G. N., em 6-2-1888, 
quando a Comarca ainda se designava Maioridade e a cidade 
– Imperatriz, pois com a República é que se restabeleceu o 
nome da antiga e próspera povoação Martins, já visitada, no 
início do século XIX, (1804) por Juízes de fora e corregedores 
como o Dr. João Severino Maciel da Costa e outros. Filho de 
Joaquim Ignácio de Carvalho e de Maria Gomes de Oliveira 
Carvalho. Um de seus ascendentes, também, o do movimento 
Pré-Independência Agostinho Pinto de Queiroz (proprietário  
na Serra do Martins), citado por Tavares de Lira, Câmara Cascudo 
e outros historiadores, é levado prisioneiro, por três anos, à 
Bahia, (onde são fuzilados Miguelinho com alguns mais) seria 
um dos substitutos do Presidente da Província, nomeado pelo 
Regente do Império, como ainda o 1º Presidente da Câmara 
 de Maioridade (1842). 

II – Dr. Joaquim Ignácio Filho começou os seus estudos na escola 
elementar pública de Martins, regida pelo Professor Adrião 
de Melo, que muito contribuiu para o aproveitamento de seus 
numerosos alunos, em um período de cerca de três lustros. Após 
frequentando o Colégio “7 de setembro”, de Mossoró, do Professor 
Antônio Gomes, que precedeu, de pouco o Colégio Diocesano (hoje 
Colégio Santa Luzia), no grande impulso educacional das zonas 
do alto sertão, vinha prestar os exames no Atheneu, de Natal, 
como integrante das turmas daqueles educandários. 

Em seguida, transportou-se para companhia de seu tio 
Hermógenes Fernandes, em Recife onde colou o grau de Bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais, na respectiva Faculdade de 
Direito, turma de 1908. 
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III – Exerceu o Dr. Joaquim Ignácio os seguintes cargos e funções: 
Diretor do Grupo Escolar “Almino Afonso” (nome que evoca 
o abolicionista e o constituinte republicano de 1891, filho da 
região), de Martins, aí iniciando a advocacia; Promotor Público 
da Comarca do Açu (de onde, antiga Princesa, saiu promovido 
“Desembargador, para instalar o Tribunal de Minas Gerais, o 
então Juiz de Direito, mais tarde Conselheiro-Ministro Brito 
Guerra, potiguar de Campo Grande); Juiz Distrito (Municipal 
de Jardim do Seridó, Secretário Geral do Estado (meses, 1918, 
do Governo Ferreira Chaves, que o nomeou Juiz de Direito da 
Comarca de Caicó, desta removido para a de Canguaretama em 
comissão, Diretor do Departamento de Agricultura e, depois, 
do Departamento da Fazenda Estadual; Deputado ao Congresso 
Legislativo ao Estado (antes de Magistrado); Vice-Presidente 
do Estado (janeiro – 1928 a outubro – 1930), ficando nesse 
mandato, por três vezes como substituto legal, nas ausências 
do Presidente – Juvenal Lamartine, assumiu no Estado com 
o mesmo acatamento, escrevendo sobre assuntos adminis-
trativos em órgãos da Capital. Reconstitucionalizado o país, 
em 1934, foi eleito Senador Federal, em 1935, pela Assembleia 
Constituinte Estadual. 

No período da Ditadura, que se seguiu a 10-11-1937, foi chamado 
para a Presidência do Conselho Administrativo e para o cargo  
de Prefeito da Capital e, após esse fato, prefeito de Martins, 
onde desenvolvia atividades rurais particulares e veio a falecer 
em 9 de junho de 1948. 

IV – No exercício desses cargos e funções, o Dr. Joaquim Ignácio 
Filho distinguiu-se como uma das mentalidades organizadoras 
e culturais do Rio Grande do Norte. O Dr. Câmara Cascudo, em 
seu livro “Alma Patrícia” (1920), e ainda em “GOVERNO DO RIO 
GRANDE DO NORTE - 1597-1939” definiu-lhe essas característi-
cas intelectuais, acrescentando neste: “Estudioso de assuntos 
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econômicos, publicou várias monografias interessantes, refle-
tindo as tendências de seu espírito de análise e de agudeza 
cultural. De suas colaborações iniciais, ressalta, desde logo, 
o pensamento do observador dos problemas ecológicos do 
Nordeste. Assim, artigos publicados no periódico O MARTINS, 
órgão da colônia martinense em Natal (1909-1911). Abordando 
nessa situação, a esse tempo, a solução do fenômeno climatérico, 
escreve: “Não é demais que se repita as palavras de Felipe Guerra 
– “Urge debelar o mal que é a seca, a seca é a falta d’água”. Isto 
é um prodígio de síntese. – As suas apreciações vão derivando 
para trabalhos concretos nas diversas zonas do Estado, das quais, 
traçou magníficos estudos. Segue o exemplo do Magistrado 
íntegro e economista renomado Des. Felipe Guerra, autor do 
livro “Secas Contra a Seca” (1908), que imprimiu publicações 
da Inspetoria Federal e orientou a técnicos e demonstrou pela 
imprensa o abandono das construções federais, portuários e 
de açudagem no Rio Grande do Norte, durante o período das 
famosas “Grandes Obras do Nordeste”, de 1920-1922. (Aliás, Prof. 
e Senador Sampaio Correia, relator do orçamento da Viação, 
propondo a venda de material desnecessário a essas obras, pela 
impraticabilidade de algumas na Paraíba, queria uma realização 
parcelada das mais atendíveis a população flagelada do Nordeste, 
e o Senador Epitácio Pessoa chegou a admitir uma redução, por 
exemplo, a suspensão da barragem de Parelhas, neste Estado, 
até a construção da estrada de penetração da Paraíba – “PELA 
VERDADE”, resposta à série de artigos de Sampaio Correia).

É, portanto, um contingente valioso, dado a magnitude do 
problema econômico, o que publicou Joaquim Ignácio Filho: 
“O Baixo Açu”, o “Vale do Ipanema”, “Relatório sobre serviços 
no Vale do Ceará-Mirim”. O “Seridó”, ecologia (na imprensa 
local), uma PLAQUETE sobre uma visita à zona agrícola dos 
Brejos Paraibanos, discurso no Senado Federal sobre os Vales 
úmidos no Rio Grande do Norte (ed. Rio 1936), além de matérias 
outras de interesse geral. Pertenceu ele a instituições culturais 
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do Estado, onde foi o orador e se dedicou à organização das 
Sesmarias e Concessão de terras na afamada Capitania.

Parte de sua biblioteca (livros jurídicos e de assuntos admi-
nistrativos) constitui uma estante do Instituto dos Advogados, 
em virtude de doação de sua família, por intermédio do Dr. 
Jocelin Vilar.

Registramos ainda que, após a 2º edição do “LAMPIÃO EM 
MOSSORÓ”, de nossa autora, o qual abrange também a invasão 
do grupo de Massilon à cidade do Apodi e localidades vizinhas 
(1927), vimos a saber da comprovação do biografado ilustre, nas 
diligências contra o assalto inicial dos bandidos na Zona Oeste.
 

RAIMUNDO NONATO 



VALES ÚMIDOS



O BAIXO AÇU

A grande vertente ocidental do Estado, rolando, até certo 
ponto, as águas céleres e barrentas num solo demasiadamente 
inclinado, derivado esgalhamento de seus afluentes, de afas-
tadas regiões. 

O grande maciço da serra das Emburanas a grande altura, 
Soledade e Taperoá a 500 metros de altitude, Jericó a sudoeste 
de Bom Conselho a 620, o grande divisor das águas formado 
pelas serras Pintada, de Baixa Verde e JabItaca, com lugares 
a mais de mil metros acima do nível do mar e etc., são sítios 
– todos estes – donde se drenam as águas do nosso maior rio, 
com o passar na fazenda Caes, do Município de Caicó, depois de 
um curso relativamente pequeno, se espreguiça a 125 metros 
de altitude, apenas. 

Esta declividade vale como um Índice da região, mas 
atenta a relativa placidez das águas depois de transposto o 
encachoeirado de Poço de Cavalos, seis léguas abaixo de Caes, 
pode-se assegurar que as águas deslizam calmamente a menos 
de 100 metros. 

Caracterizam ainda a zona do Baixo Açu, compreendida 
no trato de terras entre Macau e Poço de Cavalos, o alargamento 
do leito do rio, a sua aproximação da costa, o desenvolvimento 
cada vez maior dos terrenos marginais das várzeas, que aumen-
tam num crescendo admirável e, quiçá, a natureza da vegetação. 

Verdade é que o rio Açu desliza ainda apertado por tabo-
leiros pedregosos até bem próximo da Cidade, isto é, até o Poaçá, 
onde à esquerda recebe o Paraú, e até o Cuó, onde à direita vem 
tangenciar a várzea o rio da Patachoca ou Angicos.
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Um fato consideravelmente vantajoso se tem observado 
na disposição das correntes por aquela planura infindável das 
várzeas, a partir dali. 

Desde as origens em Santa Maria, bem próximo ao inte-
ressante maçapê do Trapiá, divortium aquarum de quatro bacias 
fluviais de certa importância, o rio de Angicos vem, apesar dos 
seus torneamentos, com uma orientação predominante que 
uma recíproca denunciaria facilmente ser de leste a. oeste, 
percorrendo sempre um leito tormentoso, onde os afloramen-
tos graníticos marginais vão aparecer em acentuadas intrusões. 
Corta em escarpa abrupta a serra do Cuó, mas ao desafogar-se 
nas grandes várzeas não vai direito ao grande leito do Açu, arre-
messa-se pela várzea deste, ladeando o tabuleiro ao nascente 
e, só depois de uma correnteza de 15 quilômetros paralela ao 
grande rio de que é tributário, vai engrossar-lhe as águas além 
da Ponta Grande pela confluência nas alturas do Arapuá. 

É certo que, nas grandes cheias do Açu e do Angicos, estes 
se comunicam ainda por um canal na extremidade sul do Baldum 
em frente à cidade. Sucede, por isto, que toda aquela extensão 
considerável de terras de várzea entre os dois rios fica, às vezes, 
ilhada. Este trato de terras, assim circundado pelas águas dos 
dois rios, tem realmente o nome de Ilha do Sacramento. 

Fenômeno igual se verifica em frente à entrada do Piató. 
Agora, é o próprio rio Açu, que, insinuando-se por uma depres-
são da várzea, cria um outro rio, bifurcando-se na margem 
esquerda e formando aquele grande braço, que, marginando o 
tabuleiro da banda ocidental, vai buscar novamente o grande 
leito primitivo, oito léguas abaixo, no Cobé, ficando, destarte, 
no correr dos invernos, circulado pelas águas correntes – outra 
grande extensão de terras. 
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É, com razão, considerado um fato providencialmente 
vantajoso, esta disposição das correntes que ali se estabelecem, 
a partir do Açu, formando verdadeiras ilhas nas várzeas, pois 
que se tem observado que, realmente, as terras se tornaram mais 
frescas, mercê do útil e caprichoso arranjo destas correntes. 

O grande rio dá, perfeitamente, ao passar defronte do 
Açu, a impressão de que não tem, ainda, completo o ciclo de sua 
evolução: não se firmou, ainda completamente no leito, e este, 
que atinge mil metros pouco acima da cidade, aumenta dia a dia. 

A corrente plácida, sobre a qual passam vagarosamente 
flocos de espuma longínqua, no entanto quebra a ribanceira, 
corroendo, criminosamente, a várzea; dissolve aquela terra ali, 
para depositá-la nos sítios que se alargam facilmente abaixo, 
ou fixá-la além ao avizinhar-se do oceano, obstruindo a barra 
e aterrando o alagadiço verdejante dos mangues. 

Não está, realmente, terminada a missão do grande 
agente: galgando as saliências do Arerê, defronte do Pontal,  
destacando os relevos da Estrondadeira, Bamburral e Ilha do 
Meio, ou subindo pelas amplas planícies da várzea do novo 
afluente, filho retardatário da caatinga – o Umbuzeiros, alar-
gando-se para além de Cacimba de Viana e Fazenda Velha 
em grandes massas d’água com léguas e léguas de largura e 
comprimento, que refluem em quinze, vinte e mais dias –as suas  
grandes enxurradas continuam a ação erosiva dos aguaceiros 
na luta primitiva, secular e semi-eterna do aplainamento geral 
da superfície eia terra. 

Não procurarei traçar nos mínimos relevos este aspecto 
interessante do rio. 
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Prefiro considerar, novamente, a planura das várzeas que 
da confluência do Paraú para baixo se dilatam numa proporção 
de dois a quinze mil metros de largura. 

Parece concorrer para aquele súbito alargamento das 
várzeas, a natureza menos resistente dos tabuleiros, que do 
Açu para baixo vão marginando o rio. 

Dos tabuleiros de pedra excisados, onde se desenvolvem, 
a custo, panasco e as juremas raquíticas, transpostos aqueles 
sítios do Poaçá e do Cuó, o observador que desce atentando 
do alto dos tabuleiros marginais do vale, galga, realmente, de 
repente, a caatinga, onde a vegetação é mais espessa e o solo 
muito profundo. 

Começa, ali mesmo, na extremidade sul da serra do 
Cuó por um lado e nas margens da lagoa do Poaçá por outro 
lado – a grande caatinga que se estende até a costa. Pode-se 
afirmar com segurança que começa ali, a partir do sertão, 
a afirmar-se o trecho do grande planalto, cortado pelo rio, 
pelas grandes várzeas. 

Felipe Guerra, aludindo a este planalto, diz que ele se 
estende largo da costa desde a altura do cabo de S. Roque até o 
Morro de Tibau, extremo limite ao norte com o Ceará, alargan-
do-se para o centro, muitas vezes, adelgaçando-se para a costa. 
Acrescenta que conheço entre outras denominações pelas de 
Serra Verde, Caatinga da Serra Aguda, Picada do Amargoso, 
Cacimba de Viana, Ponta do Mel, Serra de Mossoró e, mais 
para o interior, Picada do Açu, do Panema, do Mossoró, do 
Livramento e do Apodi. 

Do exame atento das bacias fluviais do Açu, Panema e 
Mossoró concluiu aquele estudioso, numa bela e feliz indução, pela 
origem lacustre comum às três correntes, e prefigurou o planalto 
aludido como o grande parapeito às águas remotas dos sertões. 
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Roderic Crandall, que estudou, com a visão de um sábio 
e o descortino de grande estadista, o nosso solo e os nossos 
problemas, deu-lhe certamente algo de razão e, ampliando 
conclusões idênticas quanto maior bacia fluvial da região seca, 
chegou mesmo a conjeturar sobre aqueles em que se operaram 
diversas ruturas do planalto

TERRAS CULTIVÁVEIS, SUA EXTENSÃO, SUA 
FERTILIDADE E IMPORTÂNCIA, SEU PREÇO

Como quer que seja, a partir do Açu para a costa começam 
as grandes formações quaternárias, ampliam-se, de repente, 
as várzeas, que, até o Cobé onde chegam as águas marinhas, 
salgando os terrenos, impropriando-os para as várias culturas, 
formam numa extensão de dez léguas com dois mil a quinze 
mil metros de largura - o grande trato de terra maravilhoso. 

Verdade é que computando a extensão das terras de 
várzea cultiváveis do Baixo Açu, Roderic Crandall fê-lo partindo 
de um local abaixo de São Miguel de Jucurutu. Não constituiria 
exagero, porém, asseverar que 90% dos 50. 000 hectares irrigá-
veis, que, em cálculo despido de otimismo, julgou ele existirem 
no grande vale, ali estão encravados, no maravilhoso trato de 
terras, que se não logra contemplar sem grande entusiasmo, 
e contendo irreprimível exclamação. Não exagero. A quem 
quer que derivasse pela bacia fluvial do Patachoca, vingasse a 
extremidade sul da serra do Cuó e lançasse, do alto, um olhar  
perscrutador na vastidão das várzeas amplíssimas, que  
constituem, ali, uma parte do imenso vale do Baixo Açu pare-
ceria clara a afirmação de Elias Metchnikof, positivando que a 
torrente da civilização deriva e se precipita, mais ou menos, à 
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feição das correntes fluviais de maior ou menor importância: 
compreenderia, logo, diante do estupendo panorama que aquela 
é uma região que o homem deve trabalhar com persistência e 
amor na certeza da transformação de um solo já, hoje, esponta-
neamente pródigo e rico em um solo mais produtivo ainda, pela 
intervenção da inteligência, numa crescente espiritualização 
da cultura daqueles latifúndios. 

* * * 

Sobre fertilidade daquelas nossas terras de várzea, repu-
tando-as perfeitamente iguais às terras aluvianas do vale do 
Jaguaribe, eu bem poderia reproduzir o conceito do Dr. Moura 
Brazil em artigos publicados sob o título “Miséria e Riqueza” no 
“Jornal do Commércio” do Rio, acrescentando que “as terras das 
margens daquele rio seco são tão férteis que um notável enge-
nheiro, examinando-as, disse que valia bem a pena colhê-las e 
vendê-las como adubo”. 

Prefiro, porém, salientar esta excelência, demonstran-
do já a majestosa imponência da flora que povoa a várzea, já 
o vigor, a exuberância e a variedade das culturas nas épocas 
remansadas pelos bons invernos. Os altos juazeiros frondosos, 
as grandes oiticicas seculares, as quixabeiras de hastes volu-
mosas, altas, de folhas miúdas e frutos de onyx, as caraibeiras 
grandiosas, os ricos e abundantes carnaubais farfalhantes, ao 
estão referindo a história multissecular desta dependência e 
desta relação entre a flora e o solo que ela cobre. 

E com que viço medra e frutifica, ali, nas épocas bonan-
çosas o milho, o feijão, a cana, o arroz, o algodão?! Vi, além 
disto, vegetando admiravelmente por alguns sítios da várzea, 
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laranjeiras de magníficos frutos, pinheiras, coqueiros, manguei-
ras, bananeiras e ouvi que se obtém ali até saborosos abacaxis. 

* * * 

Emprestam-lhe ainda importância, além da fertilidade 
das terras marginais, o leito úmido do rio e o agregado de lagoas 
de maior ou menor importância que, ganglionando-se pelos 
tabuleiros, vão desaguar ou comunicam-se diretamente com o 
rio, nas suas grandes cheias. 

Muito interessante seria, de certo, o cálculo da produção 
das vazantes desde o Cobé a Poço de Cavalos. Em um leito que atin-
ge até um quilômetro, poder-se-ia retirar, pelo menos, quarenta 
braças de largura na parte mais úmida para o plantio de vazantes, 
que figuro, agora aqui, como já sendo feitas, numa extensão de 
vinte léguas do leito largo, fértil e úmido do Baixo Açu. 

No livro “Secas contra a Seca” se encontra que cada braça 
quadrada plantada de batatas na areia de um rio importa em 
16 covas, rendendo quinze litros, que vendidos a quarenta réis 
vem a ser, afinal, 600 reis. 

Quarenta braças a este preço importariam em 24$000, 
que vem a ser o rendimento de uma braça com um fundo de 
quarenta. Ter-se-ia o rendimento das 47. 600 braças, isto é, das 
vinte léguas com a cultura exclusiva da batata elevado a 1 .142. 
400$000. Esta área de 20 léguas por 40 braças de largura equi-
vale a. pouco mais de novecentos hectares, que cultivados de 
feijão dariam 900. 000 litros, pelo menos, os quais vendidos a 
100 réis, importariam em 900. 000$000. 

Isto quer dizer que o leito do rio, sempre úmido, sendo 
devidamente cultivado na extensão aqui figurada, renderia 
para mais de dois mil contos, sem contar as forragens. 
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Aludindo às lagoas, quero agora consignar o nome e a 
extensão das principais: Píató com três léguas e meia de exten-
são por meia de largura, Ponta-Grande com oito quilômetros 
por dois de largura, Picada com um quilômetro por meio de 
largura, Papaicu com meia légua de comprimento e trezentas 
braças de largura, Poaçá com quinhentas braças por cem de 
largura, Jiqui com um quilômetro quadrado, e outras de menor 
importância, como sejam a Lagoa Grande, da Marcação, do 
Meio, do Poré, do Banguê, das Pedras, do Quixeré e d’Acauã, etc. 

* * *

Graças à grande fertilidade da várzea, onde já se fazem 
plantações de algodão em escala animadora e onde se elevam os 
carnaubais, fornecendo duas colheitas anuais de cera, sempre 
bem cotada, mercê da umidade providencial do leito do rio 
que proporciona áreas infindáveis para a cultura da batata, do 
feijão, do capim e devido ainda a esta prodigiosa disseminação 
das lagoas, onde a cana, o milho, o feijão, o trigo, o arroz, o 
capim, prosperam magnificamente e onde o peixe é também 
um elemento valiosíssimo, as terras do grande vale aumentam 
de preço, dia a dia. 

Quando em 1908 Felipe Guerra publicou, pela primeira 
vez, umas interessantes considerações sobre as “Nossas Terras”, 
que vem depois reproduzidas no seu livro, achava ele que as 
terras secas valiam 1$720 por hectare, as de carnaubal 51$650 
e as de vazantes 413$180. Assinalava ele a grande despropor-
ção entre o valor da mais cobiçada terra de carnaubal e o da 
terra fresca adaptável as vazantes no Município de Mossoró, 
acrescentando que aqueles valores poderiam ser generalizados 
a todo Estado; por exemplo, se no Açu, ensinava ele, ainda, a 
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braça do terreno de carnaubal tem alcançado até 50$000, essa 
braça exprime o fundo de uma légua. 

Sucedia isto, há quase oito anos, e pode-se com franqueza 
acreditar que nem a cera de carnaúba tinha, talvez, a presente 
utilização, cada vez mais crescente, nem a ideia de uma possível 
intercalação de culturas, nas áreas de carnaubal pouco espesso, 
aparecia bem nitidamente no espírito dos proprietários. Caso 
não se faz ainda, senão insignificantemente hoje, mau grado 
uma série de obstáculos que delinearei ligeiramente depois, 
todos os donos de terras, atualmente, na várzea têm a intuição 
segura de que ela aumenta de valor, por estas grandes possibili-
dades agrícolas do mesmo solo, em que assentam os carnaubais 
pouco espessos. De outra maneira não se poderá explicar a 
razão porque só dificilmente se adquiriria a muito mais de 
100$ a braça de terra dos compactos carnaubais da “Ubarana”, 
encravados na zona ali conhecida por “Ilha do Sacramento”. 

Deste aumento considerável do valor das terras ali, que 
eu me acostumei a encarar como um dos mais evidentes sinais 
do progresso da região, dá testemunho o senador Eloy de Souza, 
que, depois de visitar aquelas paragens, acrescentou, no Rio 
de Janeiro, numa entrevista à “Gazeta de Notícias”: “as terras 
agrícolas do Açu que valiam 25$000 a braça (com meia légua 
de fundo) há dez anos, são hoje compradas a 110$000, preço 
de procura e nunca de oferta, apesar da crise por que estamos 
passando (1915). Mais extraordinária ainda é a valorização das 
terras de carnaubal, cotadas atualmente a 150$000, havendo 
igualmente procura e sendo as ofertas raras”.
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O GRANDE FUTURO AGRICOLA DO VALE, 
CÁLCULO DA PRODUÇÃO PROVÁVEL

A desproporção assinalada atrás no valor das diversas 
qualidades de terras é, porém, tão grande, que ainda com este 
grande aumento de preço das terras de carnaubal, ela vale 
mais como terra irrigada aplicada à agricultura. Consigno, 
aqui, de passagem, que todas aquelas várzeas, que são hoje 
cercadas e onde além da cera de carnaúba, se colhe o fruto de 
plantações animadoras, foram, a princípio, grandes campos 
de criação, onde, comprando-as a pequenos preços, se esta-
beleceram criadores pernambucanos e vindo de além, que 
para ali se transportaram batendo gados das margens do São 
Francisco, entre os quais se salientaram uns Pitas da Bahia, 
que fundaram grandes fazendas no “Sacramento”.

Vai já bem distante esta fase da vida do vale. A criação 
cedeu lugar à indústria extrativa da cera e à agricultura. 

E será por esta última que o grande rio com o seu vale 
realizará a missão superior a que está destinado.

Verdade é que depois de se bifurcar em frente à entrada 
do Piató, originando aquele braço vigoroso, crismado com o 
nome de “rio de Cavalos”, depois de se intrometer pelas planí-
cies das várzeas que se abaixam à proporção que se avizinha 
a costa e de deslizar por um labirinto de camboas que descon-
certam o observador mais atento, lança-se o grande rio no mar 
dadivoso, que oferece, do mesmo passo, as pescarias opulentas e 
os amplos terrenos de marinha, onde o sal cristaliza facilmente. 

A despeito, porém, da importância que gozam as duas 
indústrias, avultando na economia do Estado, a despeito do valor 
local da pesca, que já se faz em grande escala por populações 
estabelecidas ao longo da ampla foz do rio, tendo eu presenciado 
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só em Canto do Mangue à margem do rio de Conchas que é a 
embocadura mais ocidental – uma grande exportação de peixes 
por mar para o Ceará e por terra para o sertão e para os brejos 
da Paraíba, apesar das grandes reconstruções das salinas, feitas 
sob a inspiração do livre comércio de sal, permitindo conside-
rável aumento das colheitas e auspiciando futuro cada vez mais 
animador à indústria, a despeito de tudo isto, repito, será pela 
cultura amoravelmente feita dos vastos terrenos, das extensas 
várzeas cultiváveis, que o Baixo Açu computadas em cinquenta 
mil hectares, se acha coberto por espesso carnaubal, de maneira 
que, apesar do grande valor da terra irrigada, não seria acon-
selhado cortar, mesmo, remotamente, aquelas palmeiras que 
resistem a todas as intempéries, proporcionando lucros certos 
pela cera que fornecem, de utilização cada vez mais crescente.

Resta, porém, uma grande superfície de 40.000 hectares 
de terra irrigáveis, formando as intermináveis planícies, que se 
alargam incultas por todo o vale.

Quantas vezes o meu olhar pervagante na planura daquela 
gleba virgem se extasiou na contemplação das grandes possibi-
lidades agrícolas da zona!

Estas são realmente grandiosas. Basta calcular a cultura 
desta ampla faixa de 40.000 hectares de terra sobressalentes; 
e, para medir, sem exagero, o quantum possível desta produ-
ção, valho-me de dados, já paciente e probidosamente colhidos, 
pelos quais se ajuizará facilmente da importância das colheitas 
feitas na extensão de um hectare. Socorro-me das preciosíssi-
mas informações do Dr. Eloy de Souza, em seu notável discurso 
na Câmara dos Deputados em sessão de 30 de agosto de 1911, 
quando foi da apresentação daquele memorável projeto de lei, 
de que Roderic Crandall disse, então que “se for aprovado como 
está, ou antes com pequenas modificações, permanecerá um 
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monumento ao estadista, que o concebeu e ao Congresso, que 
for bastante esclarecido para votá-lo”.

Verificou-se, ali, que o hectare de algodão produzirá 
1.200 quilos; o de milho 3. 000 litros; o de feijão 1. 500 litros; o 
de cana 80.00 quilos; o de arroz 3.000 litros; o de forragem 6.000 
quilos; o de fumo 800 quilos. Imagine-se que só metade daquela 
área de 40.000 hectares seja cultivada de algodão e das culturas 
intercaladas – milho e feijão, e que os outros 20.000 hectares 
sejam cultivados de arroz, fumo, cana e forragens.

Não cogito da computação de duas colheitas anuais, 
perfeitamente concebíveis depois de regularizadas as comple-
xas condições de produção do vale, pois as nossas culturas são 
descomunalmente precoces e atentas às circunstâncias espe-
ciais de solo e calor solar, a única condição quase para o início 
daquelas, em qualquer mês do ano, é a umidade.

Calculando, assim, sobre os resultados de uma safra 
anual, ter-se-ia para os primeiros vinte mil hectares cultiva-
dos o seguinte resultado: 24.000.000 de quilos para o algodão; 
60.000.000 de litros para o milho; 30.000.000 de litros para o 
feijão; e verificar-se-ia nos 20.000 hectares restantes na propor-
ção seguinte: 10. 000 hectares de arroz produzindo 30.000.000 
de litros; 4.000 hectares de cana perfazendo 320.000.000 de 
quilos; 3.000 hectares de fumo, produzindo 2. 400.000 quilos e 
3.000 hectares de forragens pesando 18.000.000 de quilos.

Pode-se perfeitamente aceitar, ainda, como bons e verda-
deiros os preços de venda estipulados no discurso aludido, e 
assim ter-se-ia avaliada a produção total dos 40.000 hectares 
irrigados no vale: o algodão vendido a 250 réis o quilo impor-
taria em 6.000.000$000; o milho a 60 réis em 3.600.000$000; o 
feijão a 100 réis em 3.000.000$000; a cana a 6,5 réis por quilo 
em 2.080.000$000; o arroz a 200 réis o litro em 6.000.000$000; 
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o fumo a 2$000 o quilo em 4.800. 000$000; a forragem a 100 
réis o quilo em 1.800.000$000, o que tudo somado perfaria, um 
total de 27.280.000$000.

É possível que as diversas culturas não se distribuam, de 
futuro, naquele vale, na proporção de umas para as outras em 
que acabo de considerar.

É possível e é certo que o algodão que encontra no terreno 
das várzeas o seu habitat verdadeiro magnífico, terá ali, mais 
ampla cultura além da que foi aqui figurada. Acredito, por outro 
lado, que a cana não terá um tão amplo cultivo, quanto aqui foi 
calculado. Mas isto não altera absolutamente as grandes linhas 
gerais do cálculo da produção, aqui procedido, mesmo porque 
a cana de açúcar seria, em parte, substituída, como também o 
fumo, pelo algodão e pelas plantas intercaladas.

E se penso que a cana não terá um tão amplo desenvol-
vimento de futuro, nas várzeas irrigadas e refertas d’água, é 
porque estou r persuasão de que em melhores condições incom-
paravelmente mais baratas poderão fornecer o açúcar depois 
de convenientemente aparelhados - o ubertosíssimo vale de 
Ceará-Mirim e outros vales úmidos do agreste.

UM PENSAMENTO QUANTO AO 
FUTURO DO ESTADO

Releva ponderar desde logo que esta minha persuasão 
acima expressa, envolve, também, um pensamento quanto ao 
futuro do Estado, qual seja o de virmos um dia não só a bastar-
-nos a nós mesmos, como a realizar grande exportação. 

Direi mais se é certo que o importante município de S. 
Antonio e os de Papary, S. José, Penha, Nova Cruz, etc... menos 
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sujeitos as secas têm ensanchas de produzir abundantes porções 
de farinha atualmente, e o mesmo sucede em épocas melhores 
nas serras do Martins, Luiz Gomes, João do Vale de Santana e 
especialmente na chapada da Serra Verde, onde agora mesmo 
segundo me informam, as precipitações atmosféricas causam 
admiração, muito seria para desejar que estes centros de produ-
ção, estimulados pela facilidade de transporte e sua barateza, 
estivessem agora mesmo aparelhados com reservas para satisfa-
zer ao Seridó, ao Vale do Açu, etc, que se estão socorrendo (1915) 
dos Brejos da Paraíba e da importação do Maranhão, Alagoas e 
até o Paraná e Santa Catarina.

Fenômeno idêntico se verifica com a rapadura, o açúcar. 
Quando chegará o dia em que o Ceará-Mirim, os vales úmidos 
do litoral poderão libertar-nos dos Brejos paraibanos e do 
Cariri no Ceará? 

Pela rápida circulação, preços ínfimos de transporte 
o açúcar do agreste deverá um dia substituir a. rapadura e o 
açúcar do Brejo vizinho ao sul e do Cariri cearense, da mesma 
forma que o milho, a farinha, o feijão de estranhas procedên-
cias serão substituídos nos invernos bonançosos e nas secas 
incruentas pelo nosso produto. 

Não é esta – uma egoística preocupação regional; é a 
aspiração legítima do desenvolvimento harmônico, estável, 
consolidado, das diversas zonas do Estado, entre as quais avulta 
preponderante a importante região do Baixo Açu, como todas 
as outras atualmente imersas naquele “estado comatoso” a que 
alude Roderic Crandall, e do qual é preciso se libertarem para 
que o Rio Grande do Norte possa “ser posto em plano igual ao 
dos mais adiantados Estados”. Teremos conseguido este desidera-
tum quando realmente pelo esforço perseverante, disciplinado, 
chegarmos a produzir intensamente, de acordo com as diversas 
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possibilidades locais no Estado, numa medida que se aproxime 
daquela que figurei para o vale do Baixo Açu.

QUAL O VALOR DA PRODUÇÃO 
ATUAL DESTA REGIÃO?

Muito estimaria poder consignar, aqui, em dados sinceros 
e absolutamente precisos, o grau de produção atual da zona 
que interessa os quatro municípios de Macau, Açu, Angicos e 
Santana do Matos, que têm no porto daquele mesmo primeiro 
município - o escoadouro natural. 

E digo – escoadouro natural – porque afora algumas 
pequenas quantidades que se escapam para outros mercados, 
que não o de Macau, as mercadorias produzidas ao longo do 
vale procuram sempre o curso natural, secularmente seguido 
pelos nossos antepassados, que desciam pela margem do rio no 
passo retardado dos comboios. 

Nem se argumente que alguma parte dos produtos dos 
municípios de Angicos e Santana deriva para Natal, porque 
este escoamento é neutralizado pelo escoamento por Macau 
de alguma parte da produção do Norte de Caicó e Nascente de 
Augusto Severo. 

Pode-se, por isto, avaliar o grau de desenvolvimento da 
riqueza do vale pelo da exportação de alguns produtos prin-
cipais pelo porto da Cidade de Macau, como sejam o algodão, 
a cera de carnaúba, os couros salgados, o caroço de algodão, a 
borracha e as peles. 

– É realmente à custa destes produtos e de alguns recursos 
mais, como sejam as economias ganhas no serviço periódico das 
salinas, que a zona faz a sua importação de tecidos, de miudezas, 
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do café, do sabão, do querosene, e mais ainda do milho, da fari-
nha, do arroz, açúcar ou rapaduras, porque, segundo me parece, 
ela não tem mesmo nos anos bonançosos uma produção destes 
gêneros suficiente para a alimentação de sua população. Dos 
quadros que seguem vê-se o número de quilos, o valor oficial e 
os impostos a que montou a exportação por Macau em algodão, 
em cera de carnaúba, couro salgado, caroço de algodão, borra-
cha e peles em dez anos diversos – de 1889 a 1911. 
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A exportação geral dos seis aludidos produtos em 1890 
pesou 4.234.823 quilos e em 1911 - pouco mais de 20 anos – 
elevou-se a 22.652.533, isto é, aumentou debaixo deste aspecto 
para cinco vezes, notando-se igual progressão no peso de 
exportação por Macau, que sendo cm 1890 de 509.805 quilos 
– subiu para 2. 830. 477 em 1911. Quanto ao valor a progressão 
foi maior, pois aqueles produtos exportados em todo Estado 
em 1890 estavam computados em 1.480.668$088, enquanto em 
12.978.528$063 foi avaliada a produção exportada em 1911. 

Em Macau o valor dos seis produtos subiu de 180.013$880 
a 1.505.998$000. 

Um crescimento correspondente nota-se a favor das 
rendas estaduais, pois de 74.033$404 em 1890, elevou-se a 
1.040.886$223 em 1911. Isto em todo Estado. Os rendimentos 
para o erário público cresceram, porém, de maneira admirável 
em período igual em Macau, pois de 9. 000$694 em 1890 eleva-
ram-se a 161. 950$311 em 1910 os direitos de exportação. 

Quero provar agora que não devo consagrar somente 
estas notas ao cálculo da exportação atual da zona do Baixo-Açu 
senão também à gradação do seu desenvolvimento, consignar 
indicações neste sentido fornecidas pelo quadro das receitas e 
despesas dos Municípios que ele abrange. 
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Vê-se que o algodão saído por Macau em 1889 foi de 94. 597 
quilos no valor de 33. 282$980, e que o mesmo produto tendo 
se elevado em 1890 a 238. 236 quilos no valor de 94. 461$300 
dando um rendimento ao Estado de 4. 723$065, subiu em 1910 à 
promissora cifra de 2.067.008 quilos no valor de 1. 051. 285$000, 
rendendo ao Tesouro 131.780$163. 

Considerando-se isoladamente a produção de algodão 
exportado por ali nos dois anos de 1890 e 1910 verifica-se que 
ela aumentou quase dez vezes mais, quero dizer, elevou-se de 
238.235 a 2.067.008 quilos, de 94.461$300 a 1.051. 285$000 de valor 
oficial e de 4.723$065 a 131.780$163 de impostos pagos ao Estado. 

A produção de cera que foi em 1890 de 58.993 quilos no 
valor de 15.686$520 e em 1894 de 121.029 quilos no valor de 60. 
054$450 rendendo ao Tesouro 6. 054$450, elevou-se em 1911 a 
308. 256 quilos no valor de 403.568$000 tributados em 33.708$638. 
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Da mesma forma, o caroço de algodão que tendo concor-
rido para a exportação em 1894 com 500. 321 quilos, elevou-se 
a 1.035. 957 em 1911. 

O couro salgado que teve a sua maior exportação em 1897 
com 72. 668 quilos, baixou em 1911 para 22 .120 quilos, obser-
vando-se, compensadoramente, por outro lado, um aumento 
considerável no preço deste produto neste ano. 

A exportação da borracha e das peles definha, e este 
decréscimo vale como uma indicação da desvalorização da 
borracha e da extrema penúria que tem chegado a criação de 
caprinos e de ovinos no Estado. 

Verifica-se, melhor, a importância e o grau de crescimen-
to destes seis produtos, que sendo a base das riquezas da zona, 
fazem o fundo da exportação, e chega-se, rapidamente, a medir 
a intensidade, a progressão com que se processou este aumento, 
pela meditação do quadro seguinte: 
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A receita de Macau que em 1892 foi orçada em 9.382$085 
foi calculada em 29. 223$016 em 1901; a de Açu, que em 1890 era 
prevista em 958$350, em 1892 em 1. 944$015, era orçada em 1910 
em 10.000$000; a de Santana do Matos, que tinha sido calcula-
da em 1890 em 512$000, chegou a ser orçada em 4. 243$110 em 
1903; finalmente Angicos, que em 1892 calculava a sua receita 
em 499$200 chegou a prevê-la em 1903 em 2 .128$960. 

Estabelecerei, aqui agora, uma comparação final entre 
a produção daqueles 40. 000 hectares de terras irrigadas, que 
pelos cálculos procedidos, cultivados de algodão, milho, feijão, 
cana, arroz, fumo e forragens renderiam 27.280.000$000. A 
produção total elevar-se-ia a mais de 30.000.000$000, na reali-
dade, porque naquele cálculo não estão incluídas as rendas do 
carnaubal em palha, em cera, em madeira para construção, nem 
a produção do peixe dos açudes a construir ali e dos lagos ali 
existentes, nem também as grandes possibilidades da indústria 
pecuária. Seja, porém, 30. 000 contos. 

Para calcular a produção total atual em toda a extensão 
dos Municípios da zona é necessário precisar além do quan-
tum da exportação feita por Macau, o equivalente da outra 
produção, em regra, consumida ali. Organizei para verificação 
deste valor com dados encontrados em uma estatística geral da 
introdução do Estado, feita pela Sociedade de Agricultura – um 
quadro analítico da situação. 
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Somando o valor desta produção de consumo local com 
o valor da exportação pelo porto de Macau em 1911, a maior 
verificada, tem-se 966.94$000 que é o valor de produção global 
da zona. Seja, porém 2.500 contos. 

Compreende-se, assim agora, que o vale naquele trato de 
40.000 hectares poderá, afinal, vir a produzir doze vezes mais 
que toda a extensão dos atuais Municípios do Baixo Açu o faz 
presentemente.

A POPULAÇÃO ATUAL E A FUTURA

Não deixa de ter algo de importância para firmar uma 
convicção cada vez ma.is nítida da transição gradual e crescente 
que venho assinalando na região do Baixo Açu a comparação de 
sua população em diversas épocas. Faço-a, aqui, utilizando-me 
dos dados do recenseamento de 1872, de 1900 e das informações 
colhidas em um belo repositório aparecido em Natal quando foi do 
primeiro aniversário do Governo do Dr. Tavares de Lira em 1905. 

De certo a população daqueles municípios, apesar das 
sangrias contínuas das secas, determinando a emigração, deve 
ser, hoje superior àquela calculada em 1905. Quero argumentar 
aqui com os aludidos dados deste ano, para depois de calcular 
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a população que poderá comportar no vale quando atingir em 
futuro mais ou menos remoto, o desenvolvimento de que é 
compatível verificar, então, a progressão do aumento provável.

Tenho lido que um hectare de terra irrigada pode bastar 
para subsistência e para relativo conforto de seis pessoas. Quero 
calcular que baste, apenas, a três pessoas; e neste caso os 30.000 
hectares bastarão a 120.000 pessoas, o que quer dizer: o simples 
vale comportará quase três vezes a população atual dos quatro 
municípios a que tenho aludido, ou ainda melhor, comportará 
perfeitamente um terço da atual população de todo o Estado. 

OBSERVAÇÕES SOBRE ALGUMAS 
DAS CAUSAS QUE ENTRAVAM O 

DESENVOLVIMENTO DO BAIXO AÇU

Quais são os obstáculos que vão ali entravando este 
desenvolvimento? Uma resposta cabal denunciaria a extre-
ma complexidade do problema. Vai, parece-me, da carestia e 
morosidade do transporte, da carência da instrução popular 
rudimentar à falta absoluta de crédito; da ausência da mais 
rudimentar preparação agrícola, das condições precárias do 
trabalho, da degradação do trabalhador até o império do gran-
de mal – o maior de todos – a seca. 

É possível que eu não tenha percebido a totalidade das 
causas que determinam as atuais condições do vale. 

Quero, porém, considerar ligeiramente alguns destes 
motivos que mais de perto me impressionaram.
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TRANSPORTE

No dorso de animais, em carros de madeira pesados e 
morosíssimos e ainda em pequenas embarcações, é feito o trans-
porte da zona. De Açu a Macau são sucessivamente utilizados 
os carros de bois e as embarcações. 

O fácil e barato transporte, feito em estradas convenien-
temente cuidadas e servidos por meios de locomoção mais 
adiantados têm no sertão de todo Estado um grande interes-
se debaixo do tríplice aspecto do intercâmbio entre as nossas 
diversas zonas para realização do ideal de bastarmo-nos a nós 
mesmos quanto possível, da abertura das paragens centrais 
do sertão, criando-se, do mesmo passo, o escoadouro para a 
produção sobressalente, a fácil circulação para a importação 
– e a  possibilidade de reformas morais, sociais e administrati-
vas do sertão e, finalmente, sob o aspecto de sua indeclinável 
necessidade para a efetivação de grandes obras que a União terá 
de empreender para não condenar eternamente o “caboclo do 
norte” ao “improbo labor” de viver constantemente começando. 

Tenho por útil dar aqui, apenas, ideais sobre o custo 
atual do transporte daquelas mercadorias que são exporta-
das por Macau. Na falta absoluta de dados precisos sobre a 
importação da zona, dos pontos por onde se faz e dos luga-
res a que se destina especificamente, tenho de restringir as 
minhas considerações. 

De Açu a Macau dista 100 quilômetros: 70 quilômetros a 
Oficinas e 30 de Oficinas a Macau, num trecho navegável do rio. 

O custo do transporte no primeiro trecho varia de acordo 
com a estação. No verão não havendo excesso momentâneo de 
mercadorias a transportar faz-se o transporte de uma carrada 
de 1. 000 quilos até o porto de Oficinas por 20$000 e 25$000. 
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Logo, porém, que sobrevêm o inverno gerando os gran-
des lamaçais da várzea, obrigando as penosas caminhadas dos 
carros pelo areal do tabuleiro, este preço duplica atingindo a 
30 e 40 mil réis. 

Admito que em uma média anual o transporte de uma 
tonelada de Açu a Oficinas se faça por 50$000. Esta mesma tone-
lada paga D9 segundo trecho (Oficinas - Macau) quatro ou cinco 
mil réis, com mais ou menos regularidade. 

Tem-se, pois, que uma tonelada, do Açu a Macau paga 
35$000 de transporte, que um quilo de mercadorias é trans-
portado de uma cidade a outra (100 quilômetros) por 35 réis 
e que um quilo das mesmas mercadorias é transportado na 
distância de um quilômetro por 0,35 de uma real. Observo que 
se parte daquela produção exportada desce para Macau com 
uma travessia até de 150 quilômetros, vindas dos confins de 
Santana do Matos e Angicos, parte dela está sujeita, porém 
quase ao simples transporte fluvial de Oficinas a Macau. Desta 
forma, e ainda simplesmente para argumentar, quero admitir 
que todos aqueles produtos saídos por Macau partam de um 
local a 12 quilômetros abaixo do Açu. Sabendo-se já que o preço 
do transporte de um quilo em um quilômetro é de 0,35 de um 
real, verifica-se, agora, que o preço do transporte do mesmo 
quilograma do lugar prefigurado a Macau é de 30,8 réis, e que 
o de uma tonelada neste mesmo percurso será de 30$000. 

Em 1911 a exportação pelo porto de Macau foi de 2.830 477 
quilos que a razão de 30,8 réis da maneira aqui figurada, devem 
ter sido transportados para ali por 87. 178$690. Não seria exage-
ro dizer que a indústria de transporte (importação e exporta-
ção) entre Macau e Açu rende anualmente para muitos mais de 
cem contos de réis brutos, parecendo-me constituir, eviden-
temente, o maior melhoramento desejável ali a respeito – o 
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beneficiamento do primeiro trecho de Açu a Oficinas, tornan-
do possível a introdução de carroças modernas de cavalos ou 
puxadas a muares, ou a utilização de automóveis de carga. 

Não será fácil encontrar um frete mais barato que o do 
segundo trecho no rio, mas sê-lo-á, de certo, possível descer 
e aproximar bastante do preço do frete fluvial – o frete entre 
Açu e Oficinas. 

Os meios de transporte ali usados presentemente não 
podem absolutamente importar num estímulo ao desenvolvi-
mento da região, que recebe agora da União, na consignação 
de uma verba de cem contos de réis, para construção de uma 
estrada de rodagem entre Macau e Açu – o primeiro benefício. 

Será esta estrada que se pretende construir agora a 
primeira seção de uma boa via carroçável, que, subindo o vale 
do Baixo Açu pela encosta do tabuleiro ocidental até Poço de 
Cavalos talvez, deverá levar, afinal, à cidade de Caicó. 

A PROFUNDA IGNORÂNCIA POPULAR NA ZONA

Por mais resumidas que sejam as posses intelectuais de 
um indivíduo, por mais deficientes que sejam as letras de um 
sertanejo, ainda mesmo que elas se limitem a uma leitura sem 
expressão e a capacidade de exprimir graficamente os seus 
pensamentos, muito embora, de uma forma fosca, resumin-
do-se, às vezes, na simples assinatura do nome, pode ser este 
modesto patrimônio, e quase sempre o é, de grande utilidade. 

O simples relancear da vista sobre um jornal, acordando 
iniciativas pela contemplação de um aspecto qualquer da vida 
em paragens distantes, dilatará além da planície ressequida, dos 
montes escalvados, o horizonte mental do vigoroso sertanejo. 
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Será pensando nisto que todos lamentam a grande massa 
de analfabetos que povoam os vales sertanejos de maior ou 
menor importância, ferindo-nos com o doloroso contraste de 
sua compleição forte e ausência da instrução mais elementar. 

Tem-se dito o bastante, denunciando o volume da massa 
de analfabetos, a importância dos prejuízos que causam a pouca 
difusão do ensino primário popular, a ausência do ensino agrí-
cola, e até apontando os meios de remediar o inconveniente. 

Não tentarei aqui reproduzir ideias já suficientemente 
divulgadas. Não será demais, porém, estadear, aqui, as grandes 
esperanças que é justo depositar na Liga do Ensino pelo nobre 
encorajamento das iniciativas individuais que ela represen-
ta, sobretudo com a organização das regionais pelos diversos 
municípios do Estado. 

Porque tem todos de convencer-se afinal, mesmo que a 
União, varrendo os escrúpulos tome a cargo auxiliar e incremen-
tar o ensino primário popular, este será sempre uma função do 
Estado, dos municípios e dos particulares. O Estado, dispondo de 
poucos recursos, organizou os grupos escolares, criou um tipo 
interessante de instituto educacional - a escola isolada e poderá 
entre outras medidas fomentar a criação de caixas escolares. 

Verdade é que a experiência dos resultados obtidos com 
a instituição dos grupos escolares em diversos municípios do 
Estado, já é de si bastante suficiente para evidenciar que a sua 
ação será, para sempre, muito restrita, isto é, limitada à popu-
lação escolar das cidades e vilas em que funcionarem. 

Não é minha intenção tirar desta afirmação, que enfeixa 
uma verdade bem notória, argumentos contrários à reforma 
do ensino que os instituiu, para concluir, afinal, pela inutili-
dade de sobreditos institutos. Estou convencido, ao contrário, 
de que ainda quando a deficiência do material escolar, a falta 
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de aptidão técnica e ausência de estímulos entre professores 
provisoriamente utilizados, tenham afastado a prática do grupo 
escolar daquilo que é para desejar, ainda assim tem o Estado 
realizado com o estabelecimento deles – o grande progresso de 
relativa higiene e conforto escolares. 

Demais, os grupos escolares, os tipos oficiais de institutos, 
além de concorrerem para a minoração do analfabetismo em os 
núcleos mais povoados das vilas e cidades, devem estadear-se, 
sobretudo, como benéficas fontes de iniciativa, oferecendo aos 
particulares e aos municípios modelos para escolas, nas quais se 
irão, a vagar, no campo, modificando as asperezas do mestre-escola, 
introduzindo no espírito em formação da criança, o amor, o método 
e a confiança no trabalho devidamente organizado, por meio do 
qual se fazem os povos fortes e vitoriosos. 

Quantos municípios, porém, até hoje têm cogitado da 
sistematização do seu ensino primário? 

Que têm feito os administradores locais em mais de vinte 
anos de vida republicana? 

Onde é que os particulares com tão boa vontade soube-
ram organizar-se, disciplinando as suas energias para o efeito 
de se associarem de maneira a tirarem duplicados proveitos 
das quantias que gastam isoladamente com a instrução rudi-
mentar de seus filhos? 

Neste sentido tudo está por fazer, e o espetáculo de 
desolação é geral. 

Julgo dever estampar aqui um quadro que organizei com 
dados colhidos pelos inspetores de ensino, e que publiquei, há 
tempos, no “Correio do Seridó”. Este quadro ressente-se, natu-
ralmente, de muitas imperfeições. A primeira dificuldade que 
remover para corrigi-lo seria um cômputo seguro da população 
de cada Município. 
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O recenseamento de 1900 foi, de certo, muito deficiente. 
Julguei, contudo, oportuno utilizar-me dele simplesmente como 
base para a proporção no aumento de cada parcela municipal para 
corresponder ao aumento da população. Por isto, o número de 
habitantes calculado para cada Município aqui não deixa de ser um 
pouco arbitrário, mas me parece muito aproximado da verdade. 

Para o cálculo da população escolar adotei a proporção 
geralmente admitida, segundo a qual em cada mil habitantes de 
uma região pode encontrar-se dez por cento, isto é, cem crianças 
de oito a quatorze anos dignas de escola. Eis o referido quadro: 
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Sem dúvida é muito fácil verificar, agora, que tendo 
15.000 habitantes, uma população escolar de 1.500 crianças e 
acusando suas aulas uma frequência de 600 alunos, o Município 
de Mossoró oferece assim um resultado de 400%, isto é, ali, por 
cada grupo de 100 meninos aptos para a escola ficam ainda 
sessenta sem receber instrução alguma. Caicó, como se vê, dá 
uma porcentagem de quase 30 por cento, o que equivale a dizer 
que, a despeito do gosto de muitos pais de família, com suas 
23 escolas particulares, 70 crianças por cada turma de 100 ali 
permanecerão analfabetas. Canguaretama fornece ainda um 
coeficiente animador. Santana do Matos, Angicos e Açu, muni-
cípios da zona que venho considerando, figuram aqui com os 
diminutos coeficientes respectivos de 14, 8, 7,7 e 6,50/o, isto é, 
por cada turma de cem indivíduos que ali precisam de escolas, 
ficam respectivamente sem nenhuma instrução 86, 93 e 94. 

Devo acrescentar também que estas porcentagens são 
fornecidas pela frequência às escolas particulares e municipais 
existentes, e que elas sobem alguma coisa mais, incluindo-se a 
frequência dos grupos. Em Mossoró, ela avulta ainda mais, pela 
existência de dois colégios que não foram computados. 
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CONDIÇÃO DO TRABALHADOR

Justifica-se, diante destas cifras, até um certo ponto, 
a penosíssima impressão, que assalta a quem, viajando pela 
planura das várzeas do Baixo Açu – contemplar o homem, o 
nome que constitui a massa compacta da população, o traba-
lhador de enxada, o salariado. 

Uma das coisas que desperta a atenção do observador 
menos alento, e o aspecto da habitação que revela, como o vestuá-
rio, a fisionomia moral dos indivíduos. Tem-se, ao defrontar no 
vale, a aluvião de palhoças que pontilham a planície, a impressão 
de uma interminável sucessão de medas cônicas de trigo.

Aproximai-vos, e custar-vos-á acreditar que realmente 
habite alguém ali, naquela palhoça sem conforto, senão imunda, 
exposta e toda aberta à água das chuvas e à poeira terrível com 
que o Nordeste presenteia a várzea nas tardes estivais. É toda 
trabalhada da árvore querida da terra. A carnaúba de sua haste 
são os esteios, as linhas; as paredes e o teto se tecem de palha; 
a porta é feita de talos. Dois ou três cubículos é quanto basta à 
casa do humilde habitante da várzea. É a este que vou aludindo. 
Ali está ele. E ali está a mulher que todos os anos, tem um filho, 
porque este consoante a compassiva observação de sua filosofia. 
É o que chega em primeiro lugar ao pobre.

A alimentação que usa é porventura insuficiente. Muito 
é para admirar, porém a sobriedade de que dá constantes 
mostras, mas, por isso mesmo, ali, onde a carne é pouco aces-
sível ao pobre, onde o leite apenas entra na alimentação dos 
proprietários e, às vezes, parcamente, de maneira que o peixe 
das lagoas vem ocupar grande importância entre as substân-
cias alimentícias e os cereais, à exceção do feijão, são todos 
claramente importados e mais cruamente revendidos, não é 
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para admirar a impetuosidade da tuberculose naquela região 
poeirenta das várzeas. 

Ao trabalhador que sai pela manhã para cortar a palha, 
juntar ao rendeiro entrega a alimentação diária, a escassa 
provisão reclamada, de uma rapadura do Breio e um litro de 
“farinha do barco”. E o dia todo leva na labuta intensa, vencendo 
o salário de 1200 a 1500 réis.

O lucro verificado afinal em toda semana é, porém, quan-
to basta, não raro, para o desafogo da pagodeira na noite de 
sábado. Em que se paga das canseiras do trabalho gastando, 
bebendo, dançando. 

O rendeiro – este é, apenas, um indivíduo que já aufe-
rindo lucros mais estáveis, serve de intermediário do dono 
do carnaubal. Contrata a exploração do partido, sem assumir 
responsabilidades, sem obrigação de emprazar capitais, adstri-
to ao dever único, delicioso de receber um certo número de 
arrobas do produto, da cera preciosa. Este número de arrobas 
prefixado como arrendamento, pode se dizer, cresce sempre. 
Até o momento da entrega, porque durante a safra, o rendei-
ro, baldo de capitais, tem para fundação desta, a indeclinável 
necessidade de socorrer-se do senhor da terra que lhe empresta 
a 24% anuais, os capitais necessários para compra de gêneros 
alimentícios, etc.

Estes juros são pagos em cera de carnaúba na ocasião da 
entrega da renda.

A exploração das terras agrícolas faz uso, ali, adstrita a 
iguais embaraços. O dono da terra da várzea, que está ainda em 
poucas mãos, constituindo propriedades mais ou menos exten-
sas, realiza o prodígio de fazer, às vezes, as cercas; o rendeiro e o 
trabalhador realizam o resto. E os donos daquelas amplas glebas 
reclamam um terço ou a metade do algodão ali produzido.
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De repente, um murmúrio. Passou o agente das amplas 
salinas de Macau e Mossoró, seduzindo o trabalhador da várzea 
com a perspectiva de lucros avultados, que poderá auferir no 
trabalho martirizante de retirar o sal para os aterros. 

Pode o trabalhador, assegurar-se, (e assim realmente 
sucede) ganhar 3, 4, 5 e até 6 mil réis naquele esfalfante labor. 

E as caravanas se organizam e derivam para aquelas 
paragens; os campos se ermam; as roças se despovoam e as 
safras se perdem; porque a capinação não se fez e até porque é 
impossível fazer as colheitas. 

Agora aqueles que lá se foram atrás da miragem das 
salinas e voltaram com algumas reservas, gastam-nas com a 
imprevidência de sempre, para afinal se associarem aos que 
ficaram distraindo algumas horas do dia nas pescarias e na 
apanha do algodão. 

Isto nos anos bonançosos, que nos maus planta-se mais 
o rio, cultivam-se as lagoas. 

É significativo, porém, que o trabalho extenuante do 
batimento da palha, feito à noite, como é, perdendo o traba-
lhador todas as horas desta tenha a sua disposição um número 
de braços suficiente, sempre seguro, senão mesmo um consi-
derável excedente. 

É que esta fase da extração da cera se faz por entre festas, 
bebendo-se. ouvindo-se tocar o realejo em grandes ajuntamentos 
promíscuos de homens e mulheres rapazes e moças casadoiras. 

O de que menos se cogita, então, é do quantum deste salá-
rio noturno que oscila entre 300 e 500 réis. 

E as pescarias, o salário ou o custo do trabalho de apanha 
de algumas arrobas de algodão, o serviço dos carnaubais, o 
trabalho das salinas, e os pequenos resultados das vazantes 
insignificantemente cultivados no leito do rio e nas lagoas, onde 
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o feijão chega a reproduzir-se naturalmente pela decência das 
várzeas bastam ao rude homem. 

Parece que o seu nível mental não lhe permite aspirar algu-
ma coisa mais, e gerou-lhe na alma a persuasão de que o pobre 
será sempre pobre. Gasta, por isso, inconscientemente, tudo quan-
to ganha. Não tem a menor noção de economia, de previdência. 

Deve, realmente, concorrer para isso a circunstância de 
preponderarem na região, ainda, as riquezas naturais, sobre as 
riquezas criadas pela mão do homem, assim, tangido pela dura 
lei da necessidade. 

É que o trabalho não está por estas razões tão generalizado 
ali, como no Seridó. Aqui o primeiro relancear de vista desco-
bre os brejeiros – uma população nômade que se entrelaçando 
com os naturais, constitui aquelas avalanches que se revezam no 
trabalho das limpas e colheita do algodão preciosíssimo da terra 
seridoense e no plantio e desmancha da cana e da mandioca dos 
brejos da Paraíba. 

O natural o seridoense o indivíduo, vinculado à terra 
pela pequena propriedade que possui, pela adaptação ao solo 
desconversável, a que o liga um grande lastro de afeto, vínculo 
poderoso que o prende àquela gleba atormentada, é um forte e 
resistente trabalhador.

Ao contrário do que sucede ao mísero felah, habitante 
da várzea do Baixo Açu, todos os naturais no Seridó têm a sua 
pequena ou grande propriedade, interessando ao tabuleiro de 
uma aspereza incruenta à várzea estreita e ao leito do rio de 
pasmosa fertilidade. 

Um aumento fatal da população das várzeas, que se terá de 
operar, considerável, em dois ou três decênios, determinará pelo 
arrocho inevitável das massas humanas, o início de uma série 
importante de modificações morais, políticas sociais e econômicas. 
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Elevar-se-á, quanto possível, o nível do indivíduo, do 
trabalhador especialmente da classe média; tornar-se-ão 
possíveis melhores administrações por um maior e crescente 
interesse pelas questões realmente vitais da terra, relegando-
-se quanto possível, o campanário; difundir-se-ão por todos 
os meios possíveis, as escolas primárias; estabelecer-se-ão, os 
meios de transporte melhores, com fretes mais baratos; far-se-á 
a introdução das máquinas agrícolas; começar-se-ão discipli-
nar as energias econômicas pela organização cooperativa sob 
o tríplice aspecto do crédito, da produção, do consumo, etc. 

Ou isto, ou o estacionamento, a involução a morte. Creio, 
porém, firmemente que a civilização avançará pelos sertões, 
impelida por esta implacável “força motriz da história” a que 
alude Euclides da Cunha, ainda que seja preciso defrontar – o 
grande mal, o maior de todos os males.

A SECA

A seca terrível, que o Estado atravessa atualmente, 
(1915), queimando os campos, impossibilitando as safras, redu-
zindo a criação em muitos municípios de 80% determinando 
a triste movimentação das vagas sertanejas que se deslocam, 
não deixa a menor dúvida de que é ela o grande mal, o maior 
de todos os males. 

O maior mal, sim, é preciso acentuar bem como um 
protesto contra as insinuações caluniosas, segundo as quais 
a região é mais trucidada pela indolência, pela preguiça, pela 
incapacidade do sertanejo, do que pelo azorrague da seca! Que 
o criminoso abandono, o terrível isolamento a que os poderes 
públicos, a União, até bem pouco tempo, tinham condenado 
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o brônzeo sertanejo tostado pelos sóis adurentes tenham-no 
vilipendiado, degradando-o, é mais aceitável. 

Felizmente já se reconhece uma modificação para melhor 
no que concerne ao emprego de medidas, contra o terrível 
martírio que ainda agora nos flagícia. 

Não me deterei em analisar a maneira como se está fazen-
do este emprego, as sangrias que tem sofrido o erário público 
sem a concretização de obras equivalentes. 

Estimaria, apenas, ao traçar estas considerações conse-
guir desviar, particularmente, a atenção dos poderes públicos 
federais para o estudo do grande vale. Esta é a finalidade que 
eu trago em mente, oferecendo esta modesta contribuição para 
a abertura do grande trato de terra maravilhoso.

Devo aludir aqui as obras que ali se reputam indispensáveis.

LAGOA DO PIATÓ

Um dos serviços mais insistentemente reclamados, um 
dos que se me afiguram de grande alcance geral ali, é a abertura 
do canal do Piató. Abaixo do Açu duas léguas, quando os terre-
nos marginais do rio, as várzeas têm, já, considerável largura 
não atingida em outro local talvez, a quem desce pelo tabuleiro 
ocidental apresenta-se uma solução de continuidade naquele 
aristo da caatinga. A várzea apresenta-se em baixo e introme-
te-se numa reentrância larga pelo tabuleiro cuja escarpa fron-
teira, se afasta para quase três quilômetros além. 

É a entrada do Piató como geralmente se diz ali. 
Realmente, coleando indeciso por aquelas planícies lobriga-se 
um canal estreito que comunica o rio em suas enchentes máxi-
mas com a lagoa, cujo leito está a 10 metros abaixo do nível 
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das areias da grande corrente. A lagoa estende-se, ali, para o 
poente numa colossal massa d’água de três léguas e meia de 
comprimento por meia de largura. Está bastante subdividida e 
rodeada por uma densa população. 

O problema desta lagoa que recebe as águas de dezesseis 
pequenos riachos de dois a trinta e cinco quilômetros de curso, 
mas cujo volume d’água só avulta com o suprimento feito pelo 
rio, precisa ser bem atentamente estudado, porque, se a lagoa 
estivesse sempre cheia, estaria mergulhada nas águas uma faixa 
fertilíssima de terra de 1.500 a 1.600 hectares, sobre a qual deve 
assentar a lagoa. Desta forma o peixe que ali se desenvolveria 
seria de grande valor, mas a terra é incomparavelmente mais 
vantajosa para plantação do trigo, do feijão, do milho, de arroz 
e de forragens. Haveria uma grande conveniência em, abrindo-
-se o canal de maneira que as primeiras águas do rio caíssem 
logo para a lagoa, serem feitas outras obras complementares 
que permitissem a utilização daquela massa d’água na irrigação 
dos terrenos planos que numa extensão de 400 a 500 hectares, 
talvez, demorem nas margens do canal desde a abertura no rio 
até o local cm que as águas propriamente começam a cair na 
bacia da lagoa Ter-se-ia assim renovado o suprimento anual das 
águas na lagoa, descobrir-se-iam terras excelentes para vazan-
tes e seria assim ainda aproveitada na irrigação a maior porção 
das águas captadas. 

A IRRIGAÇÃO DO VALE

Como, porém, encontrar a quota de água necessária para 
a sistematização de um plano de irrigação, que possa encami-
nhar o grande desenvolvimento do vale?
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POÇOS

Parece que os poços tubulares na várzea terão aplicação em 
se tratando da irrigação de pequenas áreas. Verdade é que poderão 
ser, de futuro, utilizados em tão grande quantidade que venham 
a irrigar do conjunto grande áreas.

É esta, mais ou menos, a opinião do Dr. Roderic Crandall, 
que parece suficientemente ilustrada pela prática.

De uma memorável controvérsia entre o Dr. Thomaz 
Pompeu de Souza Brasil que no seu livro “O Ceará no começo 
do Século XX”, trata detalhadamente do assunto e o Dr. Antonio 
Olyntho dos Santos Pires, isto, parece, ficou evidenciado quan-
to aos poços, que estão destinados a desempenhar um grande 
papel no aparelhamento do vale e da zona do Baixo Açu.

Na impossibilidade, porém, de satisfazer as necessidades 
totais das várzeas por meio dos poços, ter-se-ão de construir 
represas para armazenagem d’água em sítios apropriados.

AÇUDES

É bem possível que quase já a defrontarem as várzeas 
do Baixo Açu se encontrem os lugares desejados no rio Paraú e 
no rio de Angicos, especialmente. No lugar “Amendoim”, onde 
o rio Paraú passa com o curso de quinze léguas existe a possi-
bilidade de um bom reservatório. Presenciei no lugar “Ilha do 
Pedro”, no rio Angicos, a cinco quilômetros das várzeas do Açu, 
um sítio que parece incomparavelmente ainda mais vantajoso 
que o “Amendoim” para uma grande represa de armazena-
gem. Restará averiguar-se nestes sítios é possível conseguir o 
represamento de águas suficientes para a irrigação global das 
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extensíssimas planuras a jusante e na hipótese provavelmente 
negativa - quando os estudos por toda a parte da região seca se 
sucedem - não seria demasiado pleitear o estudo pormenoriza-
do da grande bacia do rio Açu, da Cidade para cima à procura 
do local apropriado para a execução futura de obras que são a 
condição elementar do desenvolvimento do vale. 

Leio ainda agora no Relatório do Dr. Aarão Reis publicado 
no “Jornal do Comércio”, que seis foram as bacias hidrográficas 
estudadas o ano passado (1914), das quais cinco no Ceará e uma 
no Rio Grande do Norte. Esta foi a do Açude de Gargalheira; e 
entre as cinco do Ceará destaca-se a do Açude do Orós – a maior 
do mundo, que irrigará, de 1-11, os 100.000 hectares do baixo 
Jaguaribe durante dois anos de seca! 

Devo confessar que o meu pessimismo não é tamanho que 
se case com a ironia descrente do espírito peregrino de Antônio 
Gomes, exclamando a respeito das observações contínuas das 
turmas de engenheiros: “Estudos e eis tudo!” É por considerá-
-los preexcelentes na organização dos planos e segurança das 
construções, que aqui aludo às conveniências de serem eles 
procedidos detalhadamente na bacia do Baixo Açu.

Onde encontrará este o sítio apropriado para a represa 
que, como o Orós no Jaguaribe, segundo informa o Dr. Moura 
Brazil, realize, ao mesmo passo, as grandes vantagens de 
acumular água e aumentar o suprimento do subsolo?

Quem quer que, deslizando pelas margens majestáticas da 
nossa grande vertente ocidental, a partir do Caicó, ou melhor, 
da confluência do Piranhas propriamente dito com o Seridó 
na fazenda “Caes” daquele já hoje rico Município do Estado, 
antes de atingir os sopés da Serra isolada dos Poços, terá em 
determinado ponto, impressão estranha a que vem logrando. 
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Não mais as serras, bem próximas, ao nascente, limita 
não o horizonte do viajor. 

A cordilheira tomou outra feição; orienta-se agora a prin-
cípio para o nascente, tomando, então, as designações locais de 
Serras do Boi Selado, do Adaquê, do Pericô, etc, prosseguindo 
depois em curva tracejada para o Norte pelas Serras de Flores, 
Santana do Matos, para descrever afinal no conjunto um grande 
semicírculo, a grande curva firmada pela linha de serras que, 
azulando ao longe, vão se avizinhar do oceano. 

A Serra dos Poços é, assim, um dos últimos rebentos, um 
dos últimos arremessos da majestosa cadeia que do alto sertão 
vinha impondo a direção conhecida ao grande rio. 

Como outros acidentes geográficos dispersos a maiores 
distâncias da margem do rio, pomposamente batizados com o 
nome de serras em pleno sertão de Santana, ela está isolada 
do grande sistema. A partir dela, porém, descendo sempre o 
rio, nenhum relevo sério do terreno irrompe mais à direita. A 
vista dilata-se naquela vasta extensão dos sertões, batizados 
além pela curva das serras, de onde se precipitam os ‘ nos de 
Santana, Angicos e Salgado. A serra dos Poços afronta, porém, 
o grande rio que talha quase na sua escarpa ocidental o talude 
rochoso. Dir-se-ia que a montanha sentindo-se afastar da líqui-
da esteira das águas borboteantes do rio soberano, beija-o, ali, 
despedindo-se do filho majestoso, nascido um tênue fiozinho 
d’água nas suas encostas longínquas. 

Realmente a rija ossatura de pedra da serra aflora, ali, em 
grandes intrusões, em toda largura do leito do rio. 

E numa grande extensão, as primeiras canoas que a 
grande vertente cosmopolita teria, então, cada vez mais de 
patentear o grande destino comum dos dois Estados de Rio 
Grande do Norte e Paraíba.
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Desta identidade de aspirações, desta fraternidade de 
interesses, recordo ter lido, há tempos, um trecho de não sei 
que pena patrícia que, pela “República”, analisando “Uma ques-
tão nacional” disse: “hajamos vistas, por exemplo, as nossas 
fontes de produção: a mesma terra, o mesmo clima, o mesmo 
oceano, os mesmos rios, tais como o Curimatu e o Piranhas que 
enlaçam nos seus cursos os dois territórios irmãos, como que 
os unificando para urna igual teologia industrial e econômica”.

NECESSIDADE DE ESTUDOS DO BAIXO AÇU

Insisto na carência de estudos detalhados na Bacia do 
Baixo Açu. Até hoje, pode-se dizer, as únicas palavras, que lhe 
foram consagradas constituem as caridosas observações de 
Crandall, e este ainda as iniciou assim: “o curso inferior do rio 
Açu não foi observado, mas segundo notícias recebidas, tem 
ele uma larga área de terras de várzea abaixo de S. Miguel de 
Jucurutu, que podem ser irrigadas com vantagem”.

Ressalta daí a grande vantagem e urgência do estudo 
de obras com esta finalidade na região, porque penso que elas 
deverão ser fatalmente construídas de futuro, não só como 
pagamento da dívida secular ao caboclo de águas, as águas 
barrentas das enxurradas que encachoeirado num rumor 
característico, ouvido a grandes distâncias. É preciso que a 
cheia atinja consideráveis proporções, alteando sempre o nível 
das águas grandiosas para desaparecer, emudecendo a vagar, 
aquele ruído peculiar. Mais tarde, quando as águas começam 
a baixar, levadas pelos ventos favoráveis, recomeça, ao longe, 
aquela música distante. A rocha que ali aflora em toda a largu-
ra do rio, isto é, dos sopés da serra ao tabuleiro fronteiriço, 
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desagrega-se na superfície em blocos maiores ou menores, 
exposta a erosão das águas que lhes arredonda os contornos.

Uma das grandes feições interessantes daquele sítio que 
divide o superior do Baixo Açu, consiste no aparecimento, no 
próprio leito do rio, de uma grande ilha, como entranhas de 
rocha, capeada por leve camada de argila no alto, permitindo 
a vegetação de juremas e gramíneas.

Dificilmente as maiores cheias do rio, que se esgalha, 
agora, contornando estas elevações do leito rochoso, afoga-
ram cobrindo, a pronunciada intrusão da ilha. Sucede, porém, 
que depois mesmo que as águas no álveo, se reúnem abaixo em 
um só leito, a corrente despenha-se num declive percebível, no 
amontoado daquelas pedras fragmentadas na superfície para 
cair, enfim, no leito firme, cavando na queda um fosso profun-
díssimo, de admirável forma circular, tão referto d’água que as 
mais incruentas secas jamais estancaram.

A tradição vem conservando neste local o nome de 
Poços de Cavalos.

Não há duvidar: o rio precipitando-se, ale, por cima 
destas intrusões, apertando pela encosta quase abrupta da 
serra dos Poços, de um lado e pelo tabuleiro, que se alteia, do 
outro lado, tem naquelas paragens o sítio propício para reali-
zação de grandes obras do Estado. Roderic Crandall faz alusão 
a este sítio e insiste na conveniência de estudos detalhados da 
região entre S. Rafael e S. Miguel de Jucurutu.

Resumo, aqui, a página do notável americano sobre o 
Baixo Açu: “as várzeas abaixo de S. Miguel de Jucurutu são 
calculadas em 40.000 ou 50.000 hectares e exigem para a irri-
gação um suprimento anual de 360.000.000 de metros cúbicos 
d’água. A grande represa do Curema completada por uma outra 
no curso inferior do Baixo Açu, em lugar perto ou abaixo de S. 
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Miguel, será suficiente para resolver o problema na bacia do 
Açu até a confluência com o Piancó”. 

Vê-se por estas palavras do sábio americano que aqui se 
agita afeiçoado à terra, senão porque serão da mais absoluta 
oportunidade, sob o ponto de vista estritamente econômico. 

Estritamente econômico sim, porque é mesmo debaixo 
deste aspecto que as grandes obras reclamadas no Nordeste são 
recomendadas como tem sido provado cem vezes. 

UM PROTESTO

Não será demais, pois, que eu aqui erga o meu protesto 
contra a conclusão tirada a respeito do livro “O Problema do 
Norte”, do Padre Dr. Florentino Barbosa, contra esta irrisória 
conclusão tirada pelo relator da 9ª comissão do Congresso de 
Geografia no Recife, que repetiu um velho estribilho desmora-
lizado, qual seja o de aconselhar como melhor meio de evitar 
os horrores das secas, a emigração e a colonização dentro do 
próprio país, sendo abandonadas aquelas regiões, procurando 
os seus habitantes outras paragens. 

Agora as razões do aludido relator. “Assim, diz ele, em 
vez de ser aumentada a devastação das matas então inevitável 
com a abertura e conservação das estradas de ferro, gravosas ao 
Tesouro Nacional, ter-se-á no fim de alguns decênios, ou mesmo 
no fim de um ou dois séculos, quando a população (do Brasil) 
se tiver multiplicado e com ela os conhecimentos e o capital, 
o ressurgimento daquelas matas pela simples ação do tempo.”

“Será, continua ele, ocasião oportuna, então se for preci-
so, de mais facilmente se tentar a transformação da natureza 
ingrata daquelas paragens, porquanto como a necessidade de 
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maior espaço em vista do natural aumento da população, terão 
as futuras gerações os meios suficientes e adequados à realiza-
ção de tão colossais cometimentos”. 

Esta opinião dispensa comentários. Não fosse, porém, 
o lugar e o momento em que surgiu ainda, a lembrança desta 
triste providência, lembrança infeliz que o Dr. Meira e Sá 
no “Echo do Sertão” classifica de ideia disparatada, ingrata 
e injusta, sem o mérito sequer da singularidade, e na qual 
Felipe Guerra examinou quanto de inércia, de covardia moral 
e de vileza existia não tivesse sido em um congresso científico 
aventado ainda este “salvatério” ou presente grego, e aqui não 
consignaria esta observação. 

Não, jamais se tangerá assim “a raça admirável e tenaz, 
caráter formado a golpes de infortúnios e adversidades, ativi-
dades experimentadas nos mais ingratos e variados misteres, 
e coração honesto de uma encantadora simplicidade e de uma 
infinita bondade”. 

Em uma página cheia de afeto disse, certa vez, Domingos 
Barros: “perante a Humanidade e perante a Pátria é um crime 
já não digo deixar morrer e desaparecer para sempre, mas 
simplesmente permitir que estes obscuros homens de bem tão 
laboriosos e tão nobres cheguem à humilhação de estender à 
caridade pública a larga mão honrada”.

A situação atual dos nossos rudes patrícios é de molde, 
realmente, a despertar a compaixão, a justificar a dádiva grácil 
das mãos caridosas, acudindo-lhes a fome.

Mas, o abatimento em que permanece a região, não 
impede e mesmo incita a que trabalhem todos com a fina-
lidade proveitosa da estabilidade, fixidez e conforto dos 
desventurados sertanejos “que resumem um tão admirá-
vel conjunto de virtudes humanas: - a coragem e o valor do 
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herói, a firmeza e a tenacidade do mártir e o coração puro 
do santo, isento de toda mácula e pronto a todo sacrifício”.



VALE DO UPANEMA – SUA IRRIGAÇÃO

Trabalho lido perante a Diretoria de “Defesa do Nordeste”,  
no intuito de fomentar a sua patriótica e humanitária ação.
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A bacia do Upanema, neste Estado do Rio Grande do 
Norte, interessando os municípios de Patu, Caraúbas, Augusto 
Severo, Mossoró e Areia Branca, está reclamando com urgência 
a atenção dos nossos dirigentes para a efetivação de estudos 
detalhados que encaminhem o aproveitamento inteligente 
das grandes possibilidades econômicas ao longo desta verten-
te. Esta utilização consciente, esta incorporação produtiva de 
uma extensa área de terras dotadas de grandes virtudes, mas 
atualmente estéreis ou secas, impõe-se. em futuro recente, por 
múltiplas considerações. 

Antes de tudo, uma vertente como o Upanema de uma 
considerável vazão garantida, atravessando numa extensão 
aproximada de doze léguas o planalto que enfaixa a zona das 
caatingas contíguas ao oceano, deve ser considerada como uma 
verdadeira providência. 

Nesta região, tornaram-se de observação comum os 
riachos mais ou menos importantes, derivando por leitos sem 
barrancos, quase imperceptíveis, ou deslizando pelos álveos 
de calcário desnudo, mas em todos os casos quase aterrados 
de não correrem. 

A terra aqui é geralmente plana, coberta de uma vege-
tação de pequeno porte, mas, em todo caso, mais propícia do 
que a do alto sertão para reter águas pluviais, de maneira que 
pelo efeito ainda e principalmente da extrema porosidade do 
solo os pequenos riachos que serpeiam pelo planalto têm com 
dificuldade os seus leitos refertos. 

Acresce, ainda que, pela superposição das lajes de 
calcário preponderante, intervalada por grandes interstícios 
característicos, estas pequenas correntes secam, às vezes, 
como por encanto, ou diminuem consideravelmente a impe-
tuosidade e abundância de suas águas. 
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Por isto, um grande rio nesta região, garantindo uma vazão 
segura e abundante, deve ser considerado um dom muito precioso. 

Um dom muito precioso, repito, porque deverá ser, como 
me referirei depois, mercê da abundante provisão d’água que 
ele poderá fornecer, possível a conquista não somente de uma 
rica faixa aluviana adjacente, como principalmente de larga 
área da caatinga próxima já reconhecidamente muito propícia 
à agricultura, mas atualmente completamente desaproveitada. 

Estou convencido de que debaixo deste último aspecto 
os resultados capazes de serem alcançados, de futuro, serão 
mais importantes do que é dado imaginar-se à primeira vista. 

Para a realização de obras condicionadoras desta grande 
transformação· no Vale do Upanema, deverá afirmar-se pelo 
menos no espírito da parte mais esclarecida do povo, o estímu-
lo permanente já não direi de maior conforto senão o de um 
simples lenitivo ao grande pária que sangrando continuamente 
desde três séculos aqui se agita afeiçoando numa luta de vida e 
morte às brutas asperezas da natureza.

Ele aí está cheio de boas e nobres qualidades, tocado 
também por qualidades ‘negativas, menos filhas do tempera-
mento do que do cruel abandono a que o condenaram sempre 
os erros de uma política mal orientada. 

Ele aí está, prolífico e profundamente individualista, 
irredutível na sua desventura, irremediavelmente identificado 
com a terra que não sabe e não pode abandonar. 

Que não sabe e não pode abandonar, sim, porque a longa 
adaptação de trezentos anos do sertanejo destemeroso à gleba 
rica e estéril salubre e assassina, genitora forte e bem consti-
tuída, mas de fecundidade malthusiana, gerou no espírito do  
solitário comparsa, exilado dentro da própria pátria, o senti-
mento forte e indestrutível do amor ao grabato humilde, à terra 
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ao mesmo tempo sáfara e produtiva, duma identificação irreme-
diável com os ares luminosos, as torrentes impetuosas, as roças 
humildes, o gado amigo, a caatinga inextricável, o descampado 
dos “gerais” na realização inconsciente da angustiosa missão 
da conquista da terra... 

Pode-se dizer que este fenômeno bem acentuado na 
psicologia do sertanejo não impressionou ainda devidamente, 
como fator de força social que é necessária aproveitar, ainda 
não foi devidamente apreciado por quantos julgam que é 
possível deslocar facilmente para outros climas, outras terras, 
o flagelado nortista. 

Ele aí está, ele aí fica, ele aí permanecerá deixando-se 
morrer em pé, sofrendo menos, mas sofrendo muito ainda os 
efeitos da miopia que assistia estática o desmoronamento do 
vultoso capital que ele representou sempre. É preciso por isto 
que o homem salve a si próprio, é preciso que, como já disse, 
se afirme pelo menos no espírito da parte mais esclarecida do 
povo – o estímulo permanente já não direi de grande conforto 
senão da simples conservação do habitante.

É preciso estar sempre atento e vigilante todo aquele que 
tiver na região, uma mínima partícula de responsabilidade. 
Referindo-se à grande transformação a operar-se na zona seca, 
dizia, ainda há pouco tempo, com admirável segurança, um 
americano que com visão superior de sábio andou devassando 
as nossas caatingas: “em um empreendimento desta ordem a 
gente da terra que vai ser diretamente beneficiada, que é inte-
ressada antes de todos, é que há de proporcionar o estímulo, 
a energia, a inabalável determinação para levar a obra a cabo, 
a despeito de todos os obstáculos e para mantê-la eficaz, uma 
vez que esta obra é realizada”. O povo precisa ser educado “em 
técnica, em ambição, em ideal”. 
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Rendo aqui as minhas homenagens a esta terra, a 
Mossoró que soube sempre coesa bater-se civilizada e cons-
cientemente pelas suas aspirações legítimas. Muito é para 
esperar deste patrimônio tecido nas nobres ambições nas gene-
rosas iniciativas da boa parte esclarecida dos habitantes desta 
terra. Honras lhe sejam prodigalizadas por ter apercebido 
desde muito que, depois de sua via férrea, do beneficiamento 
do vale de Mossoró, o maior bem que lhe poderá ser propor-
cionado, consiste no aproveitamento sistemático da futurosa 
do Ipanema, sobretudo conquista para o trabalho produtivo 
da promissora fonte do Baixo Upanema. 

Bem haja, pois, o forte entusiasmo que tem despertado 
no espírito dos mossoroenses, a ideia de uma grande represa 
no Vale do Upanema! Bem haja! Porque Mossoró tem incon-
testavelmente progredido material, social e moralmente. Mas, 
tem progredido como? Por certa afirmação de um crescente 
interesse pela instrução, pela conquista de um patrimônio de 
solidariedade social cada vez maior, pelo surto de um desenvol-
vimento material da cidade realmente surpreendente.

Mas não é preciso que o observador seja demasiado 
percuciente para aperceber que a esta transformação não tem 
correspondido um aumento proporcional da população do 
município. O aumento de três ou quatro mil habitantes neste 
município desde dez anos a esta parte não está visivelmente 
na devida relação com as outras manifestações do progresso 
da terra, e a ninguém é dado esquecer a importância capital 
deste fator no desenvolvimento de uma região. A razão desta 
paralisia é óbvia.

Mossoró industrial tem uma população adventícia 
nas salinas.
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Depois disto e acima disto tem se limitado ao papel de 
intermediário. Não é que esta sua tarefa seja pouco nobilitante.

Não. Pelo contrário, aqui, como por toda parte, o 
comerciante tem sido o agente poderoso do entrelaçamen-
to econômico, social e moral das mais afastadas regiões, e 
particularmente na economia do Rio Grande do Norte ele tem 
elevado Mossoró à altura do conhecido destaque que desfruta.

Mas por uma intensa que seja a atividade normal do 
comércio, esta reclama, apenas, desde o mais delicado mister 
deste até a mais humilde colaboração do “homem de fretes”, 
um certo número necessário de pessoas. Não poderá ele ser, 
jamais, o meio mais eficiente de um aumento considerável, 
global da população do município. Este só poderá ser deter-
minado de uma forma permanente pelo estabelecimento de 
uma vida agrícola sedentária, para o que o Município tem 
felizmente as mais consoladoras probabilidades. Urge enca-
minhar esta transformação.

Até aqui os lucros de um comércio laborioso e honesto 
tem dado para tudo. É quase a custa deste que os quinze ou 
dezesseis mil habitantes do município fazem a sua provisão 
de gêneros alimentícios, compram todos os outros objetos e 
utensílios necessários a uma vida modesta.

Conviremos nós todos, agora, em que esta situação se tem 
sido até agora mais ou menos comportável, não é, realmente, 
digna de ser continuada.

É a terra úbere e dadivosa que se deve pedir as grandes 
reservas sobre as quais se cimentará o edifício do conforto 
e da independência comum. É na vida pacificaste do campo, 
desentranhando da gleba revessa as messes abundantes, 
transformadas em paz, em luz, em graça, na vida reman-
gada do agasalho bendito, lar doméstico que o homem, pela 
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autoconfiança no esforço próprio, faz aquisição deste lastro de 
bondade e de independência, de cordura e de altivez, que gera 
o privilégio da superioridade moral alicerçada na liberdade 
consorciada à disciplina social. 

Mossoró precisa progredir assim. 
É preciso que se desfaça o verdadeiro contraste hoje já bem 

patente, amanhã talvez mais assinalado ainda, existente entre a 
vida urbana, a vida da maior parte dos habitantes desta cidade 
e a vida do grande pária que moureja pelo campo do município. 

Aqui existem já evidentemente algumas das seduções da 
grande civilização que tumultua lá fora: as diversões, um meio 
intelectual algo confortador, a alimentação mais carinhosa, a 
habitação mais aprazível, a. sociabilidade, a movimentação do 
trabalho permanente produtivo, honrado. 

Penetremos agora no Vale do Upanema. Logo, vejamos agora 
ali o aspecto das habitações que, como disse algures, da mesma 
forma que o vestuário revela a fisionomia moral dos indivíduos. 

Descobriremos logo ao primeiro relancear da vista que 
o homem que ali se agita é irmão gêmeo do que habita quase 
todos os outros vales futurosos do Rio Grande do Norte, “imer-
so este naquele estado comatoso de que é preciso libertar-se 
para se elevar a altura dos mais adiantados Estados brasileiros.” 
Sim; aqui o aspecto da habitação é o mesmo de quase todos os 
campos do Rio Grande do Norte. 

De quase todos os campos, disse eu, que eu não diria de 
todos porque eu venho do Seridó, a terra do esforço máscu-
lo, da economia bem regrada, do trabalho lucrativo, estável e 
intensivo. Eu venho do Seridó onde o viandante menos desper-
cebido, galgando o planalto pedregoso recebe logo ao deslizar 
pela encosta dos estreitos vales, a forte, severa impressão do 
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casario branco de tijolo e telha que pontilha a faixa verdejante 
demarcando os pousos felizes dos honrados trabalhadores. 

Aqui no Upanema como no Vale do Mossoró, como no 
Vale do Açu, a casa é uma velha taipa pobre, ou uma palhoça 
humilde, sem o menor conforto ou segurança. 

Quanta vez tenho defrontado estes lares humildes à hora 
propícia a da manhã quando ao dono da pobre habitação acom-
panharam a roça pobre, a mulher, a meninada toda! Então, a 
choça está fechada com uma porta de talos, sem segurança, 
como a casa, sem oferecer obstáculo sério. Tem-se, então, ainda  
reconfortante impressão da honestidade deste povo. 

Mas não é tudo. O vento, a chuva, a poeira, eles invadem 
continuamente aquela residência, de mobiliários modestís-
simos. Bastam uma alta mesa encostada na parede, alguns 
tamboretes ou bancos desconfortáveis talhados em carnaúba. 
As casas dos pequenos criados refeitas de tijolo e cobertas de 
telha, não dão impressão mais consoladora. Têm um aspecto 
desagradável avelhantado, sem conforto que trai a pobreza 
do habitante, veste mal. Mesmo quando é proprietário não 
oferece impressão muitas vezes menos penosa. 

Mossoró levou a escola primária por diversos recantos 
do município, mas evidentemente ter-lhe-ia sido impossível 
prodigalizar todas as escolas que o campo reclama. 

Assim o contraste entre as compleições fortes das crian-
ças e ausência de qualquer instrução oferecida em todo o Estado 
é, apenas, atenuado aqui.

O mais que impressiona a quem desce pelo Vale do 
Upanema a partir do Carão principalmente é a ausência de 
cercados que atestam o grau de previdência e laboriosidade 
do habitante, bem como a exiguidade dos magníficos terrenos 
aluviais de várzea agora cultivados.
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Uma trigésima parte destes amplos terrenos computá-
veis em apenas dois mil e oitocentos hectares a partir de Poço 
Verde ao Carmo está apenas insignificantemente cultivado, 
pois talvez vinte e nove, partes estão totalmente incultas 
cobertas de um carnaubal mais ou menos espesso grandes 
oiticicas seculares, marinheiros copados, canafístulas rama-
lhudas, espinheiros, quixabeiras, frondosas, atestando tudo 
isto pujança admirável da terra virgem.

Mas porque esta terra não está toda cercada? Por que é que 
o homem não cultiva este solo tão reconhecidamente produtivo?

Diz-se que o homem é indolente, é preguiçoso, é impre-
vidente. Confesso que esta resposta quando não seja a mais em 
relação com os fatos razoavelmente apreciados, ela é pelo menos 
a mais fácil de ser dada por quantos se impressionam por um 
outro aspecto do problema, apenas.

Felizmente não é a preguiça, a indolência, ou mesmo 
a proverbial imprevidência do sertanejo a causa dominante 
desta situação de desânimo. Para mim tudo isto é mais efeito 
do que causa. Efeito frutificante, é certo, porque ele vai atuando 
presentemente de molde a imprimir na fisionomia do sertanejo 
a resignada compleição de quem perdeu a iniciativa.

As causas desta triste situação não são evidentemen-
te estas, felizmente senão vejamos nós todos o fenômeno de 
conjunto. A terra constitui ali no Upanema, ainda propriedades 
mais o menos extensas, pertencentes aos naturais ou a pessoas 
que residem distante e ali apenas mandam extrair cera de 
carnaúba ou soltar gados que pastam na caatinga adjacente de 
recursos inexauríveis.

No primeiro caso o dono de uma considerável área de 
terra agrícola, que ali habita, limita-se à criação de algum 
caprino, de gado vacum em pequena escala. A exploração do 
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carnaubal que possui e a plantação de um diminutíssimo terre-
no. Por que não amplia o roçado?

Porque as reservas que colhe deste trabalho acima aludi-
do vão dando para passar, porque é preciso cercar a terra, fazer 
as derrubadas de uma vegetação possante, cavar a terra; plan-
tá-la, fazer duas, três e até quatro campinas ou limpas, lutar 
com a intempérie das pestes parasitárias ou destruidoras da 
lavoura, etc., etc.

Tudo isto exige a colaboração indispensável do dinheiro, 
gastando-se muito. Porque o dono da terra por mais rijo e traba-
lhador que seja não poderá levar a cabo à custa do exclusivo 
esforço próprio, a exígua cultura de uma estreita porção do solo, 
pois com os métodos agrícolas agora utilizados exige-se lhe uma 
dispersão estúpida de energias físicas, visto que dispõe de um 
único instrumento para cultivar a terra – a enxada. 

Mas não é tudo ainda. Estas dificuldades apontadas são, 
apenas, secundárias porque elas são comuns a todo o vasto 
sertão brasileiro. Não quero dizer que elas não sejam impor-
tantíssimas. Apenas, eu desejaria significar aos pregoeiros da 
indolência, da preguiça do sertanejo, do nortista em geral, que 
este homem saberia resistir com brilhante galhardia a todas 
estas dificuldades, se não fosse atrozmente perseguido pela 
mais inominável de todas as calamidades, o maior de todos os 
males: a seca, a falta d’água. Mas no Upanema como em quase 
todos os vales rio-grandenses os recursos vindos da criação 
feita à gandaia, do carnaubal, da caça, da pesca ou da pequena 
área mal agricultada vão dando para passar. 

E quem poderá censurar o dono de um trato de terras 
por não cultivá-lo todo, cercando e fazendo a derrubada, etc. 
Empregando nisto as economias realizadas com a venda de algu-
mas rezes ou com o produto de algumas arrobas de cera extraída? 
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E não é certo que este modesto capital, espécie de econo-
mia mais estável será absorvido na voragem da aventura porque 
o sol queima em meio a evolução da planta que se estiola, ou 
porque a lagarta terrível conspira igualmente? Quem é? Como se 
poderá acusar de indolente o pobre homem que vê, como suce-
deu este ano em São Sebastião deste município, tragadas pela 
mesma praga a. primeira, segunda, terceira e quarta plantação? 
Como? Não será, porventura, esta pertinácia em levar a terra 
a semente esperançosa, o mais evidente sinal de persistência, 
de obstinação na luta? 

Os proprietários do Vale do Upanema que ali não resi-
dem têm, entretanto, ali suas modestas fazendas de criação 
e mandam arrecadar a quota de cera de carnaúba por quanto 
arrendaram o partido. Deixam as terras completamente aber-
tas, entregues aos moradores empobrecidos, sem ambições. 

Não os culpo, a estes proprietários distantes. Onde quer 
que morem encontram sempre transações lucrativas, de êxito 
seguro em que podem confiantemente distrair os capitais de 
que por ventura disponham. 

E o morador propriamente dito? 
Este sim é o grande pária: não tem ambições, não tem o 

mais leve bafejo de um ideal. O leito é miserável, a habitação 
é péssima, a alimentação é deficiente e má. Vive aguilhoado a 
todas as dificuldades que se antepõem ao proprietário e ainda 
dá renda. Lamentabilíssima condição a destes anônimos traba-
lhadores que se julgam felizes se conseguem manter a sua casa 
e conservação da numerosa prole! Neste ímprobo sacrifício 
de todos os dias gerou-se lhes no espírito a desconfortante 
persuasão de que o pobre será sempre pobre, de que- jamais 
conseguirão alguma coisa. Depois sentem-se naturalmente 
inseguros ao saberem da vontade do proprietário da terra. 
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Constroem-no isto mal as suas residências e não beneficiam 
o solo que poderão abandonar hoje mesmo. Estão convencidos 
de que jamais a fortuna lhes sorrirá e por isto gastam toda e 
qualquer economia que conseguem fazer.

Gastam e gastam imprevidentemente, dispersivamente, 
desafogando-se, pagando num instante rápido de libação e de libe-
ralidade criminosas de todas as tristezas de uma vida miserável.

Teve ao menos na medida de sua capacidade mental, um 
gosto. Continua depois os seus dias na penúria habitual.

Jamais será rico, diz consigo, também não vale a pena de 
um trabalho continuado, permanentemente: tem largas horas 
de ócio, dias inteiros de marasmo nas redes enervantes. Chega, 
às vezes, a rejeitar um salário regular, porque tendo uma certa 
ração de gêneros alimentícios para o dia de hoje, entende que o 
preço do dia de trabalho oferecido não vale a canseira do servi-
ço, nem muito menos os espasmos de suas longas sestas. Parece 
um paradoxo e não é. Vale a pena agora ouvir todos quantos 
maldizem o malogrado homem. É um preguiçoso, é um indo-
lente, dizem todos, levando em conta apenas o fator individual, 
descobrindo nestas qualidades lobrigadas no indivíduo o efeito 
de certas disposições peculiares ao seu organismo avesso por 
índole ao trabalho.

Esquecem os observadores superficiais, esquecemos nós 
todos que diversos outros fatores estão permanentemente cons-
pirando contra o resignado pária: a exiguidade das chuvas, a 
ardência dos sóis, o regime de trabalho, a carência de instrução, 
o regime territorial, etc.

O que eu sei, porém, é que este homem é da mesma estirpe 
varonil do bandeirante, cuja sobriedade permitia que com um 
farnel da paçoca tradicional devassasse os sertões; é o mesmo 
tipo que desbravou a Amazônia, ofereceu sempre em primeiro 
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lugar o peito às balas inimigas defendendo a Pátria e consegue 
para demonstração de sua capacidade de esforços trabalhar 
durante dez ou doze horas sob o látego adurente do nosso sol 
ardente! Isto, porém, impressiona pouco, e não raro entre nós 
mesmos repercute acrescente o estribilho humilhante.

Vejo a cada passo estabelecerem comparações que bem 
serviram para ilustrar o quadro, cidadãos de cultura média 
entre nós. Parece-me que ainda estou a ouvi-los dizer que se 
o nosso homem não fosse tão avesso ao trabalho ou fosse ao 
menos tão operoso como o povo do Seridó, estaríamos incom-
paravelmente em situação mais vantajosa. Mas de onde veio o 
homem que habita e moureja hoje no Seridó?

Não tem ele por ventura a mesma origem em comum? 
Não é o povo seridoense desde a colônia até hoje uma gente de 
nítido destaque, de iniciativas bem definidas, de operosidade 
digna de ser imitada, hábitos de parcimônia nas suas despensas 
que o fazem sempre prevenido?

Não é ele evidentemente um belo paradigma dentro de 
nosso Estado? Eu estabelecerei a comparação em detalhes. É 
claro que eu não a faço com o intuito humilhante de ames-
quinhar o rude habitante do Vale do Upanema, dos Vales de 
Mossoró ou Açu, senão com o desejo sincero de perquirir a justa 
causa do seu atraso, com a finalidade benfazeja de remediar 
com meu contingente a situação de angústias que o deprime.

A impressão mais geral da terra ao penetrar-se no Seridó 
é a de una sucessão ininterrupta de baixas colinas pedregosas. 

Destacam-se, porém, a vagar – os tabuleiros pedregosos 
ondulaios, o álveo dos rios cheios de areia, as estreitas faixas 
aluvianas ribeirinhas. 

O tabuleiro é áspero, rijo, desconversável. A terra existe 
nele, realmente sob a forma de um ligeiro e mais ou menos 
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delgado capeamento de argila porque o âmago dos tabuleiros 
seridoenses é uma rocha. Ó, dura e terrível. Esta rocha que 
forma o vasto leito de granito sob que assenta o delgado solo 
seridoense apresenta-se a maior ou menor profundidade. 

Os grandes tabuleiros vêm, porém, afrontar as várzeas ou 
baixios que são as estreitas faixas aluvianas ribeirinhas. Nestes 
baixios e no álveo dos rios torrenciais da região, está, ainda 
mais patente a existência do grande lençol da rocha central. 
Atravessando o leito dos rios de um lado a outro não raro é 
possível o observar a grande lago exposta aos sóis escaldantes 
e as erosões das águas. 

Estas lajes que formam verdadeiras barragens submersas, 
repetem-se umas sobre as outras em todos os rios da região, 
auxiliando ou concorrendo preponderantemente para a esta-
bilidade dos terrenos sedimentados dos baixios. 

Observando ainda estas intrusões rochosas dos leitos dos 
rios seridoenses, verifiquei que é por isso mesmo que a estabi-
lidade das terras de várzeas está em grande parte subordinada 
ao nível protetor das grandes barragens submersas, os talu-
des dos rios são quase nulos. Decorre daí que as enxurradas 
médias lavam ou banham todo o terreno agrícola dos baixios. 
Não é somente isto. Quando as águas se precipitando das serras 
ganham os descampados dos tabuleiros centrais, o suprimen-
to das águas subterrâneas vai ficando abundante mercê destas 
barragens naturais já referidas, mantendo à flor da areia dos rios, 
durante quase todo verão, o nível providencial das águas. A gran-
de rocha central impede a infiltração; estas barragens naturais 
impedem o escoamento das águas pelo plano das areias dos rios. 

Tiro daqui a explicação da umidade perene dos rios seri-
doenses e a razão de frescura das várzeas, onde o algodão mocó 
é realmente um bem de raiz. 
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Tenho visto no alto sertão do Estado as cacimbas atingi-
rem a 40, 45 e até 50 palmos de profundidade em alguns baixios 
ao cabo de um ano seco. Esta queda opera-se, ali, rapidamente 
em 12, 14 ou mesmo 18 meses e mais, porque os riachos não 
correram durante este tempo e a água fugiu aos poucos para 
as entranhas do solo profundo. 

No Seridó, porém, debaixo das máximas estiadas o nível 
das cacimbas vai descendo vagarosamente; as cacimbas muito 
rasas com 3, 4, 5 e 6 palmos têm um aspecto permanente. Esta 
descida das águas é tão lenta no Seridó que em alguns rios, 
como no Carnaúba, no município do Acarí, mesmo sem que haja 
a menor enxurrada, sem que desça qualquer água durante três 
ou quatro anos, prosperam ainda assim magníficas vazantes, 
cujas covas são feitas a 5, 6, 8 palmos de fundura e talvez uma 
profundidade pouco maior. 

Eis porque o algodoeiro Mocó é tão resistente, eis porque 
chovendo tão pouco no Seridó existe uma vida agrícola está-
vel, eis porque as areias dos rios são uma faixa verdejante 
contínua de vazantes!

São os leitos úmidos dos rios, com água a 2 e 3 palmos 
de profundidade em dezembro ainda; são várzeas frescas que 
operam o milagre de um bom inverno com 400 ou 450 milíme-
tros de precipitações atmosféricas.

As terras de plantações são muito exíguas no Seridó, de 
maneira que sendo o tabuleiro apenas utilizável até bem pouco 
como simples pastos de criação, os pequenos riachos tinham 
de ser açudados. O seridoense foi compelido a fazer o açude da 
mesma forma que o holandês foi obrigado a fazer o dique. Veiam 
ambos pela conservação de sua obra ou marrarão fatalmente. 

Desta vigilância o que resultou foi uma vida mais estável, 
mais garantida do que a que é arrastada em todos os outros 
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sertões do rio Grande do Norte. Desta afirmação invoco como 
prova irrefragável a atitude do natural naquelas paragens do 
Estado, no decorrer desse fatídico ano de 1915.

Do município de Jardim do seridoense que observei de 
perto, posso afirmar que se não retirou um só natural, ainda 
que ele fosse apenas o dono de uma pequena propriedade de 
20 sou 30 braças de terra, destas que constituem ali a grande 
maioria. A pequena vazante na areia do rio que não descera 
com água espécie alguma, despira-lhe do espírito o caráter 
nômade de retirante.

Por que? A razão é óbvia. Foi a reserva d’água muito rasa 
ainda, apesar da seca, existente nas areias do rio, na lama dos 
açudes – a força providencial que o conteve.

E aqui? E no Vale do Upanema? É evidente que a escassez 
aqui realmente disseminada não conta com esta provisão d’água 
segura. Depois aqui dá-se um estranho fenômeno. Concorrem 
paradoxalmente para esta situação de desânimo dois fatores 
opostos convergindo para a mesma finalidade acabrunhaste – 
a abundância de certos recursos naturais, como a caça, a pesca 
na costa próxima, nas lagoas, os serviços de extração de cera, a 
possibilidade de certos lucros no serviço de salinas nos diversos 
misteres de um comércio intenso – e a escassez de reservas d’água.

Trabalhando por estes dois agentes opostos – o homem 
chegou a desejar, apenas, ir passando. Não posso culpá-lo de 
vítima exclusiva de sua indolência. Porque não tendo seguro, 
se porventura se arroja, em um ano, à terra plantando muito. 
Foi justamente neste ano que a seca flagelou com intensidade, 
foi neste ano de tentativa que o sol queimou a sua lavoura, que 
as pestes destruíram as suas lavras trabalhosas.

Este homem tem repetido sem melhor êxito, a experiên-
cia durante anos consecutivos.
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E como é que ele não desanimará, por que é que ele não 
perderá a iniciativa?

Como, porém, será remediada esta situação?
A resposta é simples. É com o estabelecimento das gran-

des reservas d’água que se poderá criar uma vida estável. Por 
isso no município de Mossoró como proteção e garantia a uma 
população que tem de aumentar fatalmente em um futuro 
recente, a primeira obra, o primeiro grande serviço que tem de 
ser exigido neste sentido, é justamente uma grande represa em 
lugar apropriado no Vale do Upanema. Não é que ela seja mais 
proveitosa, de resultados mais vultuosos do que a represa de 
Passagem Funda que beneficiaria grande parte do vale do baixo 
e do superior Apodi, oito vezes talvez maior que o do Upanema 
É que uma grande represa neste vale, capaz de beneficiá-lo na 
extensão mais rica de terras agrícolas, é incomparavelmente 
mais barata e, é claro, isto influirá muito para que ela seja mais 
facilmente conseguida. 

Depois sob o ponto de vista estritamente local desta cida-
de de Mossoró, a represa de Upanema tem a vantagem de fazer 
das várzeas atualmente incultas um verdadeiro celeiro de sua 
população que se é hoje computada em seis ou sete mil habitantes 
poderá ser, deverá ser amanhã de quinze ou vinte mil habitantes, 
melhorando e barateando cada vez mais a alimentação. Há ainda 
de pé para Mossoró-cidade o problema do abastecimento d’água 
que a represa poderá resolver: água para o consumo doméstico 
e para múltiplas utilizações industriais que está que aí existe, 
sabemos todos nós, é apenas tolerável. 

O rio do Upanema nasce na serra do Patu deste Estado 
e ainda nas suas altas nascentes recebe, engrossando-lhe 
as águas, um afluente vigoroso que se precipita nas serras 
próximas do vizinho Estado da Paraíba. Atravessa em alguns 



— 82 —

trechos os municípios de Caraúbas e Augusto Severo cuja vila 
é por ele banhada. 

Neste trajeto até a povoação da Rua da Palha vem suces-
sivamente engrossando as suas águas pela colaboração de  
diversos riachos de maior ou menor importância, de maneira 
que ao debruçar-se pouco abaixo, impetuosamente nas largas 
várzeas do Carão o volume de águas é realmente majestoso. 

É que rola ali, já, com um curso de 16 ou 18 léguas com 
uma área de captação lateral média de 6 a 8 léguas. Não é para 
admirar, portanto, a majestade de suas grandes enchentes. Até 
a referida povoação ou pouco acima ele derivou continuamente 
no terreno pedregoso, acidentado, pouco poroso, de vegetação 
rala do alto sertão. 

Ali a infiltração das águas é menor que na caatinga que 
está em frente para o norte de maneira que ainda pelo acidentado 
daquela região, as águas pluviais buscam logo, os drenas naturais. 
O rio precipita-se de Augusto Severo a 100 metros de altitude a 
Rua da Palha com 70 metros apenas, numa extensão de cinco 
léguas com a velocidade adquirida neste declive de 30 metros. 

São impetuosas as suas águas. Não diminui ali a sua extraor-
dinária correnteza. Daquela povoação do município de Augusto 
Severo ao Barbadinho, a 45 metros de altitude num percurso de 
7 léguas, o leito inclina-se ainda 25 metros para a costa.

São as águas velozes do Upanema. Desta forma, ao 
espraia-se ele uma légua acima do Carmo no Tabuleiro Grande 
que tem a altura de Mossoró, acima do nível do mar, isto é, dez 
metros, ele acabou de percorrer um dos seus trechos mais incli-
nados: desceu rapidamente do Barbadinho ao Tabuleiro Grande 
num trato de quatro léguas com a inclinação forte de 35 metros.

É que ele, desafogando-se descendo, vai trabalhando o 
planalto maciço da caatinga. Esta o vem marginando a partir 
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do alto sertão pelo lado direito desde a Rua da Palha ou pouco 
acima até Areia Branca e forma a promissora caatinga ou pica-
da do Açu, conhecida na sua ligação em cima com os terrenos 
pedregosos do sertão pela chapada da Vaca-Brava, e pelo lado 
esquerdo - daquele mesmo sítio convizinho da aludida povoa-
ção até os altos do Tabuleiro Grande e do Carmo ao norte onde 
o Upanema deságua no Mossoró. Deixando-se ficar entre duas 
vertentes a bela chapada de São Sebastião deste município.

Dois pontos existem bem evidentes, ainda, nos quais o 
rio encontrou obstáculos mais sérios na sua evolução: o aper-
tado do Tabuleiro Grande e o boqueirão do Poço Verde. No 
Tabuleiro Grande acima do Carmo os altos marginais dimi-
nuindo a sua primitiva grandeza nos chapadões mais para o 
interior da caatinga de um a outro lado, aproximam-se em 
rampas suaves até a margem do rio de maneira que estão  
fronteiros à pequena distância. Na própria várzea ali, contras-
tando com o terreno sedimentado mais recente das aluviões do 
rio, aparece inopinadamente uma crista de terras da caatinga, 
elevando-se. O rio cortou enfim uma escarpa no calcário que 
está descoberto no seu talude, mas logo acima espraiam-se em 
grandes cantos, facilmente alagáveis, nas largas várzeas dos 
Angicos as águas das enchentes médias porque o apertado de 
Tabuleiro Grande não oferece margem para a ampla vazante 
e ali se estadeiam ainda evidentes indicações, mostrando que 
ali existia um anteparo determinando o ajuntamento d’águas 
que ali parece ter existido.

No Poço verde a rotura do planalto é ainda mais evidente. 
Neste sitio que divide o Baixo-Upanema do Upanema-Superior, 
o rio talhou a pedra numa considerável extensão, e quem desce 
pelo vale observa durante uma longa caminhada o corte feito 
nas grandes Lages de calcário superpostas.
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A chapada de São Sebastião de um lado, a serra da 
Vaca-Brava do outro lado em altas escarpas abruptas vem 
quase dentro do rio.

Existe naquelas alturas um trecho crítico na correnteza 
da grande vertente: o rio desliza, isto é, rola apertado entre 
serras, vindo a se desafogar um pouco nas várzeas mais amplas 
situadas uma e duas léguas acima de Santana.

Para além, acima de Poço Verde a serra Vaca Brava e o 
alto da chapada de São Sebastião vão se afastando das margens 
do rio em amplas curvas trancadas para o Nascente e para o 
poente, internando-se para Açu e para a direção de Caraúbas.

Então a partir da Várzea Redonda, da Conceição para 
cima, as várzeas se dilatam num crescendo admirável até a 
Rua da Palha das várzeas amplíssimas do Carão às planuras 
admiráveis do Poré. 

É oportuno indagar agora qual o local ou quais os locais 
mais convenientes para a construção de represas que encami-
nhem a solução do problema deste vale. Nas suas nascentes de 
cima existe já atualmente a boa represa de Santo Antônio de 
Caraúbas. Pelo volume de suas águas e pela natureza do terreno 
a jusante esta represa terá uma função limitada. 

Na extensão entre a vila de Augusto Severo e a Palha 
deverá existir um lugar conveniente para estabelecimento de 
uma boa represa, de futuro, que beneficie o trato existente 
entre estes dois núcleos de população. No caso presente de que 
venho aludindo que interessa principalmente a este município 
e a economia do Estado em geral, porque é na fonte baixa do 
Upanema que permanecem os mais amplos terrenos agrícolas 
deste vale, urge saber em que ponto deverá ser construída a 
grande represa que, de futuro, trará a vida, a riqueza e abun-
dância numa vasta área de terras, totalmente incultas ainda 
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hoje, apesar de estarem a quatro passos do grande escoadouro 
de um porto movimentado. 

São comumente indicados três lugares: o Tabuleiro 
Grande, o sítio Santana e o boqueirão do Poço Verde. Passarei 
em ligeira revista estas três probabilidades apontadas 

É claro que o faço sem nenhuma competência profissional 
de que não poderia me gabar, sujeitando as minhas apreciações 
a um critério estritamente pessoal que é decerto muito falível, 
mas inspirado apenas, no desejo sincero de, ventilando a ques-
tão, chamar para ela a atenção esclarecida de quantos possam 
bem encaminhar e resolver o problema de capital importân-
cia para este município e para este Estado a construção de um 
grande açude no rio Upanema. 

Numa rápida inspeção, o Tabuleiro Grande deu-me 
a impressão de um local capaz de comportar uma represa  
suficiente para armazenar considerável provisão d’água. 
Pareceu-me ainda que pela aproximação dos altos marginais e 
em virtude de um acidente aparecido ali, já referido, em plena 
várzea, determinando o apertado conhecido, seriam exigidas 
principalmente duas pequenas paredes. Estas precisariam 
sobretudo ser muito sólidas, muito largas, mas seriam em 
compensação muito curtas. 

Exigiriam, apenas, uma outra extensa barragem de terra 
correndo ao longo do tabuleiro do lado norte, como me foi  
indicado. Seria realmente muito comprida esta parede 
complementar, mas montando ela sobre o tabuleiro que se 
vai alteando muito suavemente, pareceu que, não tendo de 
ser muito alta, teria de ser construída com certa largura que 
não encareceria de muito a obra.
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Afirmaram-me que, em virtude de observações feitas ali, 
se chegou à conclusão de que o açude não comportaria neste 
sítio uma profundidade superior a nove metros. 

Quero crer que ainda com esta profundidade dada, a 
represa neste sítio, bem dificilmente se encontraria outro local 
em que o metro cúbico d’água fosse represado mais barato, pois 
que a bacia de recepção é amplíssima. 

É claro, porém, que existindo aproximadamente no vale 
do Baixo-Upanema dois mil e oitocentos hectares de simples 
terrenos de agricultura de várzea, facilmente irrigável, o régio 
presente de um grande açude no Upanema não deveria ser  
utilizado para irrigar somente quinhentos hectares provavel-
mente existentes entre o Tabuleiro Grande o lugar abaixo onde 
as terras começam a salgar impropriando-se a ias culturas. Não 
colhe o argumento dos ótimos terrenos de vazante proporcio-
nadas na bacia hidráulica da represa. Em qualquer ponto que 
esta seja feita, estes bons terrenos de vazante deverão existir. 

Algumas palavras sobre o local no sítio Santana. 
O ponto geralmente indicado para o açude fica quase 

à margem da estrada que leva desta cidade ao município de 
Augusto Severo. O tabuleiro do lado esquerdo numa alta escar-
pa de terra que vem terminar bem próximo ao leito estreito 
e fundo do rio. Do lado direito mie estende-se a várzea larga, 
seguida pelo tabuleiro ao sul, que sobe ama rampa suave, mas 
com declive bem acentuado. 

Aludiram-se que neste ponto foram feitos estudos pela 
Inspetoria de Obras Contra as Secas, verificando-se a possibi-
lidade de uma alta barragem represar águas com 16 metros 
de profundidade. O custo grande parede de terra seria decer-
to maior que a de Tabuleiro Grande, mas, talvez, comportasse 
o triplo da água que seria possível armazenar no dito açude 
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abaixo. Atrás da pequena capela do povoado de Santana, para o 
Poente, existe uma baixada perceptível na chapada do Tabuleiro 
a esquerda, correspondente a uma planície designada pelo 
nome de Canto do Barbosa. 

Parece bem praticável um sangradouro do açude Santana 
desaguando por esta baixada para o conhecido Riacho do 
Inferno, que se a meia légua abaixo do ponto de que venho 
aludindo para um açude em Santana animaram-me ainda, como 
uma ideia realmente sensata, possibilidade de ser feita uma 
pequena barragem neste riacho com a altura máxima de 4 a 5 
metros no leito do mesmo e curto desenvolvimento lateral, teria 
a incomparável vantagem de represar despejar as águas para 
uma outra grande baixada mais para o interior da caatinga ao 
norte entre os dois rios, Upanema e Mossoró, indo a correnteza 
do sangradouro cair a uma légua abaixo da barragem, ficando 
imersa n’água uma considerável porção da caatinga plana. 

E como estas baixadas são repetidas umas sobre as outras 
com ou sem comunicações de uma para a outra, restaria saber 
por um estudo detalhado de profissional, se com algumas 
barragens complementares seria possível desviar até o curso 
do Upanema, haveria, apenas, a vantagem em que seriam incal-
culáveis os próprios terrenos da caatinga que seriam redimidos 
para o trabalho agrícola. 

O açude neste local com esta fascinadora vantagem acima 
referida teria de prover a irrigação de uma área a jusante de 
1.200 hectares de várzeas pelo menos. 

Quero crer, apenas para argumentar, que, uma vez que 
grande parte da bacia de recepção deste açude tem de assen-
tar sobre as margens da caatinga de um e outro lado, a área de 
várzeas propriamente ditas ocupadas pela referida bacia seja 
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equivalente a 800 hectares, o que daria um total de 2.000 hecta-
res beneficiados a montante e a jusante. 

Ficariam desprovidos das vantagens da irrigação, pelo 
menos, oitocentos hectares de terra aproveitáveis desde o local 
onde chegassem as águas máximas desta até o Poço Verde, onde 
principia o Baixo-Upanema. 

Agora, o ponto indicado no sítio Poço Verde. Aqui repete-
-se totalmente a argumentação tantas vezes indicada pela qual 
a questão da irrigação em diversos vales do Nordeste, consis-
te no fechamento de vários boqueirões existentes atualmente,  
cavados que foram, outrora para desaguadouro dos primitivos 
lagos existentes a montante. Vi pela primeira vez bem elucidada 
esta verdade científica em Felipe Guerra no seu consciencioso 
memorial sobre o açude de Passagem Funda. Depois notei que 
estas observações do autor de “Secas contra a Seca”, casavam-se 
com as do Engenheiro Revy sobre o boqueirão de Lavras, estu-
dado pelo Dr. Thomaz Pompeu no livro “O Ceará no Começo do 
Século XX” e com as luminosas conclusões de Roderic Crandall 
no seu livro notável. 

Referindo-se à maneira como se processaram estas 
escavações nas serras e nos planaltos para que sangrassem os  
antigos lagos figurados, dizia, ainda há pouco tempo, o 
Engenheiro André Rebouças diante de um caso semelhante 
que observava: “O fato era patente que as erosões se tinham 
produzido e que, a proporção que o efeito delas fazia descer o 
fundo da brecha, o nível do lago descia também até que final-
mente o fundo da brecha atingiu o nível do fundo do lago e este 
secou passando então os efeitos das erosões por ter cessado o 
trabalho contínuo das aguas que agora apenas correm alguns 
dias em cada ano”. 
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Estou certo que em nenhum outro ponto do rio Upanema 
existiu tão grande antemural às águas vindas do alto sertão 
como o planalto hoje formado pela chapada de São Sebastião e 
pela serra da Vaca Brava.

E se o problema se reduz a uma questão de restauração 
de antigos reservatórios d’água nenhum ponto mais se apropria 
para uma considerável represa que o sitio Poço Verde. O rio 
rola ali apertado entre serras que talharam a escarpa muito 
próxima ao leito da corrente. 

Uma alta parede de terra sendo praticável ali represaria 
a princípio as águas por uma garganta estreita, mas espraiaria 
logo depois as águas pela mais ampla bacia hidráulica que é 
possível conceber para um açude neste rio. Este assentaria sobre 
as amplíssimas planuras que começam a se dilatar a uma e meia 
légua abaixo do Carão.

A jusante ficaria seis léguas de várzeas facilmente irri-
gáveis com obras complementares, onde deverão existir, pelo 
menos 2.800 hectares de boa terra cultivável. É claro que, se 
esta bacia de recepção aqui situada banhasse pelo menos, 1200 
hectares de terra, ficariam conquistados 4.000 hectares de 
terra, reconhecidamente muito propícia à agricultura. Uma 
grande questão de visível importância, seria o sangradou-
ro neste açude. Mas para o lado do Nascente acompanhando 
a curva da serra da Vaca Brava existem embaixo as grandes 
planuras do Poré na direção da Fazenda Paulista.

Observaram-me que esta planície vai se inclinando cada 
vez mais para o Nascente acompanhando, mais ou menos, a 
corrente do riacho Maniçobais, que passando pelas fazendas 
Paulista e Lagoa do Mato no distrito de Açu, vai desaguar na 
lagoa do Piató. Seria realmente muito desejável a verificação 
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oportuna da possibilidade de um largo sangradouro para uma 
represa em Poço Verde trilhado nessa planície aludida.

Concluo desta ligeira apreciação feita a respeito dos três 
pontos indicados para açudagem no Baixo-Upanema que a repre-
sa de Santana só poderia ou deveria preferir a do Poço Verde se 
os terrenos da caatinga que essa pudesse conquistar para agri-
cultura estável, fossem de muitas vezes superiores aos terrenos 
que o Poço Verde poderá beneficiar, e que o Tabuleiro Grande só 
deverá preferir qualquer uma oura destas duas represas acima, 
se for ele o único açude que o governo quiser construir.

É evidente que eu não poderia ter nesta inócua apre-
ciação qualquer intuito secundário. O meu pensamento é que 
tendo o poder competente de agir para resolução do problema 
deste vale, deve fazê-lo de conjunto, visando todas as possi-
bilidades de progresso futuro para efeito de evitar o erro  
desastrosamente repetido em vários pontos do Nordeste do ato 
dos estudos da açudagem e mais ainda na própria localização de 
algumas represas já construídas. Em regra, entre nós, quando 
tem de ser feito o estudo de um açude, o engenheiro ou o profis-
sional que o faz, é, logo, mais ou menos sugestionado pela ideia 
preconcebida de um bom local que se apresentou em primeiro 
lugar, indicado quase sempre pelos naturais que ou não têm 
uma visão segura de conjunto da necessidade a atender ou são 
inspirados em intuitos menos respeitosos e menos dignos de 
interesses particulares.

Os exemplos desta natureza se repetem à sociedade. 
Raras e bem raras vezes temos açudes localizados em sítios 
como o Gargalheira no município de Acari, destinado a desem-
penhar uma vasta missão econômica e social na dilatada zona 
que fertilizará, se for elevado ao plano que merece. Tenho 
deste lamentável erro na apreciação do local para açudes dois 
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exemplos característicos: o açude do “Corredor” no Martins e 
o de Santo Antônio de Caraúbas.

Do primeiro sei que foi feito nos sopés da serra, em local 
onde o riacho não oferecia vazão suficiente e os terrenos eram 
ainda naturalmente muito estreito. No entanto, o açude já está 
caríssimo e se diz decerto com bons fundamentos, que se a sua 
profundidade for elevada além de 6 metros que tem atualmente, 
não haverá água bastante para enchê-lo, enquanto a duas léguas 
abaixo quando o riacho! Já tem a colaboração de inúmeros outros, 
no Pinhão, onde as várzeas se ampliam bastante, existe um outro 
local incomparavelmente mais próprio para um bom açude. 

Do Santo Antônio, ouvi referir que abaixo da atual 
barragem existe um outro possantíssimo riacho, e que se o 
açude tivesse sido 1 em lugar conveniente pouco abaixo da 
confluência dos dois riachos teria esta represa de custo prova-
velmente igual ao do atual, garantido uma provisão d’água 
dupla ou tripla da atual. 

E isto que é preciso evitar na construção do futuro 
açude que deverá ser feito no Vale do Upanema para regene-
rar a sua fonte baixa. 

Urge, pois, que o Governo quando tiver, em futuro que 
não deverá tardar muito, de encaminhar a transformação, 
mande proceder a estudos sistemáticos e comparativos da 
melhor represa. Verdade é que onde quer que ela seja trará 
sempre incalculáveis benefícios, porque o açude e será sempre 
uma coisa estimável entre nós. 

Estou certo, porém, de que não será o critério mais 
patriótico, este de estudar e construir um grande açude, prin-
cipalmente, no primeiro local comportável que for encontrado. 

Um ligeiro exame sobre a produção atual do Vale do 
Upanema. Vive-se ali ainda no regime primitivo da exploração 
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de pequenas indústrias extrativas. O trabalho culmina ali 
na colheita de uma quota, de cera de carnaúba, na criação à 
gandaia de pequenas porções de gado, na cultura de diminutís-
simas porções de terra e até ultimamente no aproveitamento da 
semente da oiticica, vendida no mercado desta cidade. 

A quantidade de cera colhida, afirmaram-me todos, pode 
ser computada na medida razoável de 2.000 arrobas que ao 
preço 25$000 renderá 50:000$000. 

A produção na média anual, em gado desde o Carmo ao 
Poço Verde, pode ser calculada em 600 bezerros que ao preço 
de 20$000 importariam em 12:000$000. 

Os produtos agrícolas têm um registro quase insignifi-
cante, de maneira que, apenas para argumentar, quero crer que 
o equivalente desta atividade, adicionado ao produto da venda 
da semente da oiticica possa subir a 18:000$000. 

Este cálculo e visivelmente exagerado, mas estimei assim 
estes valores apenas para argumentar. Desta forma podemos 
nós todos agora, computar totalmente em 80:000$000 a. produ-
ção de todo Vale a partir do Poço Verde, mas incluindo também 
aqui a importância da renda dos carnaubais que existem acima 
daquela garganta até a Rua d Palha. Sejam, porém, 80:000$000. 

Qual é, porém, a capacidade de produção futura do vale 
no trecho aqui aludido, isto é, na fonte baixa do Upanema? 

Uma grande represa com Poço Verde poderá beneficiar, 
como demonstrei, quatro mil hectares de terra aluviana, muito 
favorável à agricultura: 2.800 a jusante e 1.200 a montante, dada 
a largura das várzeas do lugar Conceição para cima. 

Calculei que uma represa em Santana poderia irrigar 
1.200 hectares a jusante e fertilizar 800 a montante. Mas com 
o açude em Santana é bem possível a conquista de vasta área da 
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caatinga. Esta área conquistável poderá ser de mais ou menos 
2.000 hectares, dada a planura da chapada. 

Assim, qualquer das duas represas aludidas poderá 
resgatar uma larga faixa de terras atualmente incultas e que 
bem se poderia aproximar de 4.000 hectares. Quero, porém, 
argumentar com as possibilidades mínimas e baseio as minhas  
argumentações na apreciação do produto de 3.000 hectares 
de terra que é possível em qualquer hipótese seriam cultiva-
dos. Farei também o cálculo sobre uma só cultura anual, mas é 
evidente que em futuro mais dilatado serão possíveis até duas 
culturas anuais porque dadas a fertilidade dos nossos terre-
nos e a abundante provisão de calor solar, a única condição na 
umidade a exemplo do que se faz hoje no plantio de vazantes 
na areia dos rios. Na represa dos açudes.

As culturas principais a introduzir ali seriam a do algo-
dão, milho, feijão, cana-de-açúcar, fumo e forragens. Além disto 
seriam ali cultivados a batata, o sorgo o melão e quantas outras 
coisas que como as hortaliças pela abundância se tornassem 
acessíveis a todos os lares.

Quanto ao algodão, observo que a média mais segura 
da produção por hectares que tenho visto é a admitida pelo 
Senador Eloy de Sousa na defesa do seu projeto de irrigação. 

Avaliou ele em 1.200 quilos a referida produção por hectare. 
A média admitida pelo Dr. Thomaz Pompeu no cálculo 

da produção do Vale do Jaguaribe beneficiado pelo reserva-
tório de Lavras de que fazia a propaganda é de 600 quilos. 
No Seridó grandes roçados têm sido colhidos com a média de 
1.600 quilos por hectare. 

Trata-se, porém do algodão Mocó no seu verdadeiro 
habitat, e sendo as outras variedades menos rendosas. Mas, de 
resultados duplos quando irrigadas, não é exagerada a média de 
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1.200 quilos. Admito para simplificar esta exposição e porque 
são justas em verdade, as apreciações, a excelência dos cálculos 
do Dr. Eloy em relação a outras culturas. Assim, o hectare de 
milho produzirá 3. 000 litros; o de feijão 1500; o de cana 80. 000 
quilos; o de forragem 6. 000 quilos e o de fumo 800 quilos. 

Imagino aqui, como já o fiz em outra ocasião, que só meta-
de daquela área de 3. 000 hectares seja cultivada de algodão e 
das culturas intercaladas do milho e do feijão, e que a outra 
metade seja cultivada de arroz, cana, fumo e forragens. Assim 
ter-se-ia para os primeiros 1.500 hectares de terra: 1.800.000 
quilos de algodão; 4.500.000 litros para o milho; 2.225.000 litros 
para o feijão e verificar-se-ia para os outros 1.500 hectares 
restantes na proporção seguinte: 800 hectares de arroz produ-
zindo 2.400.000 litros; 300 hectares de cana produzindo 24.000 
quilos; 300 hectares de forragens produzindo 1. 800.000 e 100 
hectares de fumo produzindo 80.000 quilos. 

Aceito ainda como bons, os preços estipulados no notá-
vel discurso, e teríamos, todos, avaliada assim a produção total 
de 3.000 hectares aqui aludidos: o algodão vendido a 250 réis o 
quilo importaria em 450:000$000; o milho a 60 réis o quilo em 
270:500$000; a cana a 6,5 réis por quilo em 156:000$000; o arroz a 
200 réis o litro em 480:000$000; a forragem a 100 réis o quilo em 
180:000SOOO e o fumo a 2$000 o quilo, em 160:000$000, o que tudo 
reunido daria um total de 1. 919:500$000, ou seja 2.000:000$000. 

Verifico que este cálculo importa na computação de 
650:000$000 para cada unidade de 1.000 hectares e desta 
forma se fossem beneficiados os 4.000 hectares referidos do 
vale do Upanema pelo efeito miraculoso de uma grande repre-
sa a produção total do vale elevar-se-ia no ponto beneficiado 
a 2.600: 000$000. 
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Isto quer dizer que a produção total do vale atualmente 
sendo avaliada em 80:000$000 numa estimativa que só poderá 
pecar por exagerada, está muito distante da que é possível esperar. 

A produção futura poderá ser 32 vezes maior que a 
atual. Aplicado um igual método no estudo de outras regiões 
do nosso próprio Estado em bem poucas a proporção final será 
ao mesmo tempo tão animadora e tão simpática do abandono 
da cultura da terra. 

Há ainda uma grande possibilidade que não foi exami-
nada. Existindo a garantia bem segura da quota de terra  
irrigada a localização do habitante será permanente. Este pode-
rá cercar e cultivar um trecho da margem da caatinga contígua 
não beneficiada pela irrigação, mas já hoje muito propícia à 
cultura do algodoeiro. 

Ainda agora vi vegetando ali em floração abundan-
te, cheia de folhas - árvores de algodão em plena caatinga. É 
uma planta pouco ciosa de umidade, isto é, que independe de 
muita chuva quando cultivada uma variedade resistente. Que 
o proprietário hoje estabelecido ou que o morador ali instalado 
não queira empreender esta tarefa explica-se até certo ponto, 
mas compreende-se também que, quando ali existir o habitante 
permanente ligado à terra pela certeza das colheitas, ele será 
tentado a realizá-la. E grande será o coeficiente que poderá 
oferecer à cultura do algodoeiro em tais condições na compu-
tação da produção total da região. 

Agora, uma outra comparação. 
Entre o Carmo e o Poço Verde existem atualmente, 

mais ou menos, 120 casas que deverão ser habitadas por uma 
população não inferior a 600 pessoas. Qual seria a população 
comportável neste trecho se fossem realizadas as obras condi-
cionadoras do seu desenvolvimento? 
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Dois hectares de terra bem irrigada e devidamente culti-
vada bastam a uma família de 5 pessoas, assegurando-lhe a 
conservação e um relativo conforto. Os três mil hectares pode-
riam ser distribuídos por 1.500 ou os 4.000 por 2.000, o que daria 
para o primeiro caso um cômputo de 7.500 e para o segundo 
de 10. 000 habitantes que ali se poderiam instalar na luta pela 
conservação da existência, pela aquisição de um certo conforto. 

É evidente que seria possível ali localizar assim, uma popu-
lação 15 vezes maior do que a que moureja por lá atualmente. 

Eu disse que a terra no Upanema deveria ou poderia ser 
distribuída entre famílias e quero explicar o meu pensamen-
to. Preciso salientar antes de tudo que, ali, a poucos passos da 
costa, a situação territorial dominante ainda é o regime dos 
latifúndios prejudicialíssimos em toda parte pelas consequên-
cias lamentáveis e sabidas que acarretam. 

Urge fazer a subdivisão da terra como meio mais seguro 
de sua utilização. Disto temos nós provas no Seridó onde a terra 
cultivável está sendo quase toda lavrada porque a subdivisão ali 
é extrema, as pequenas propriedades de 30, 50, 80 e 100 braças 
constituem ali a generalidade. Apenas aqui no Upanema deve 
ser objeto de uma cogitação mais demorada – o meio mais eficaz 
e justo de encaminhar esta modificação. 

Ou seja, pelo lançamento do imposto territorial à seme-
lhança do que se faz em alguns Estados brasileiros ou seja pela 
desapropriação pela União que venderá a prazos longos em 
pequenos lotes, ou por outro meio regular, o Vale do Upanema 
deverá ser subdividido para a sua utilização. 
A isto deveria acompanhar o estabelecimento de um posto 
agrícola, modesto, embora, sem aparato, encaminhando a 
modificação gradual dos métodos agrícolas agora reinantes, 
porque esta transformação é essencial para o bom êxito do 



desenvolvimento da terra ali cultivada e da agricultura em 
todo o sertão, e nenhum ponto se afigura mais propício para 
uma demonstração do que Mossoró, centro de convergência, 
modelo e lição objetiva a todos quantos aqui vierem. 



O VALE DO UPANEMA

Felipe Guerra
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No domingo último tivemos o prazer de ouvir a leitu-
ra que o Dr. Joaquim Ignácio Filho fez do seu último trabalho 
ocupando-se do vale do Upanema. 

Não é a primeira prova de competência que o distinto 
patrício oferece para ocupar-se do assunto. 

Todos conhecem o trabalho intitulado “O Baixo Açu” no 
qual foi estudado com precisão e critério o vale do rio Açu em 
suas várzeas; e no qual ficou patenteada a soma de riqueza e 
de elementos de prosperidade que o vale encerra, aguardando 
apenas que a iniciativa, o empreendimento, o esforço inteligente 
de seus habitantes venha em auxílio a uma natureza que só não 
é pródiga para aqueles que a deixam sem o necessário cultivo. 

O “Baxo Açu” acaba de obter honrosa aprovação perante 
o Congresso de Geografia que funcionou na Bahia, onde por 
intermédio do digno representante deste Estado no Rio Grande 
do Norte, Dr. Manoel Dantas, foi dado a conhecer. 

O estudo sobre o vale do Upanema com certeza igual-
mente honra seu autor: clareza e concisão; metódica exposição; 
estudo criterioso do homem sertanejo; conscienciosa e indepen-
dente análise de coisas e fatos. 

É mais um esforço que aparece em reabilitação desse 
nortista das secas, tão caluniado, tão desprezado e que para 
ser conhecido como de fato é, digno entre os mais dignos traba-
lhadores nacionais, pede apenas isso: uma justa análise que sem 
ocultar defeitos nem calar predicados valiosos, estude-lhe o 
caráter e a ação sob todos os fatores determinantes e modifica-
dores do indivíduo que age amparado em seu próprio esforço. 

Se ainda houvesse dúvida sobre a urgente necessidade de 
irrigar, da grande irrigação, dos vales da zona das secas, o estudo 
sobre o vale do Upanema que ouvimos ler teria forças para dissipar. 



O valioso trabalho que ligeiramente analisamos vai ser 
mandado publicar pela Intendência Municipal de Mossoró, 
sempre pronta e vigilante em pugnar pelos superiores interes-
ses de sua terra. 

O Dr. Joaquim Ignácio fez generosa oferta do seu traba-
lho à “Sociedade Defesa do Nordeste” cuja diretoria assistiu à 
leitura do mesmo. 

É mais um batalhador que vem honrar as fileiras da socie-
dade na humanitária e patriótica ação na luta contra as secas. 



APROVEITAMENTO DOS VALES ÚMIDOS DO LITORAL
Joaquim Ignácio – 1930
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A primeira interrogação que todos nós fazemos ao 
defrontarmos os vales refertos d’água no litoral a leste do 
Estado, envolve também uma grande admiração. 

Por que restam alguns ligeiramente cultivados e 
permanecem outros vales totalmente incultos? Como expli-
car que à beira-mar servida pelo transporte marítimo e pela 
Great-Western, exista uma região na qual se estadeia um vale 
importante como o Guaju, dos mais irrigados e bem amplo, 
imerso na mesma situação em que se achava por ocasião do 
descobrimento do Brasil? 

O espetáculo dos vales abandonados, onde o trabalho 
arrefeceu e as altas chaminés apagadas dos engenhos evocam 
apenas uma quadra feliz de atividade rumorosa, nos produziu 
sempre uma penosíssima impressão. De verdadeiro espanto, 
porém, foi a nossa atitude em contemplar estes largos tratos de 
terra jamais tocados pela mão do homem, que atravessaram, 
assim, inalterados, os anos e até os séculos para chegarem até 
nós ostentando o paradoxo de uma terra fresca e virgem ao 
lado do solo ingrato e calcinado pelas secas, mas em todo caso 
corajosamente cultivado pelo homem. 

Desde logo, acreditamos que uma série de causas mais 
ou menos profundas estavam respondendo por esta situação 
comatosa e que estes fatores negativos deviam ser bem sérios 
para não terem sido ainda devidamente contrariados. 

Vão da pobreza geral das terras com exceção das várzeas 
argilosas à exiguidade das terras verdadeiramente úmidas: 
da insuficiência d’água das vertentes para irrigar nas estia-
das a totalidade das terras planas à sua margem aos excessos 
d’água provenientes das grandes enxurradas ou da acumulação 
gradual em consequência da falta de escoamento; das molés-
tias que dessoram perenemente o organismo de uma população 
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combalida à insuficiência e pobreza de uma alimentação pouco 
substancial; do regime territorial aqui dominante à condição 
realmente entravante e estiolante do trabalho e do trabalhador. 

AS TERRAS

Desejando fazer algumas considerações sobre o apro-
veitamento dos vales úmidos do litoral não podemos nos 
furtar a imposição de uma referência às outras qualidades 
da terra que se encontram nesta zona aquém das serras que se 
elevam para o interior e na qual estão enfaixados esses tratos 
de terra tão abundantemente irrigados e tão mal utilizados 
ainda nos presentes dias. 

Assim, a partir da praia temos, em primeiro lugar, esta 
grande faixa de tabuleiros arenosos que, de conjunto, impres-
sionam desagradavelmente porque, na verdade, o melhor índice 
da qualidade de uma terra - a vegetação que a cobre - ali está 
atestando a esterilidade desértica que a caracteriza. 

De sua parte mais setentrional, em Touros até as extre-
mas do Estado ao Sul nas lindes dos municípios rio-grandenses 
de Nova Cruz e Canguaretama, ela se projeta numa extensão 
aproximada de duzentos quilômetros por uns vinte e cinco de 
largura em média. 

Dentro desta zona que reputamos abarcar uma área de 
450.000 a 500.000 ha. de terra, cortada numa grande parte 
pela Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte e pela 
Great Western, estão: 

As dunas que acompanham a orla marítima; 
O grande tabuleiro de areia quase totalmente impropria-

do a qualquer espécie de cultura presentemente; 
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O arisco que é uma espécie de tabuleiro atualmente utili-
zado especialmente na cultura da mandioca e onde antigamen-
te existia a mata; 

Os rios litorâneos propriamente ditos com os seus 
pequenos vales; 

A parte irrigada dos vales dotados de várzeas argilosas, 
aluvianas, amplas ao longo dos rios sertanejos; 

As manchas verdes das pequenas matas ainda sobrevi-
ventes; uma quantidade notável de lagoas cujo aproveitamento 
mais lucrativo, a exceção da de Guaraíras e Papari, não pode ser 
recentemente determinado. 

As dunas assoberbando o mar ou dele se afastando ligei-
ramente para se formarem as praias alvas e planas, as dunas de 
areia finíssima acompanham toda costa oriental do Estado provo-
cando sempre o mesmo fenômeno na luta que sustentam com os 
rios que as cortam e com o mar e o vento que as transportam. 

Não há uma só exceção: em todos os rios que examinamos 
o fenômeno era idêntico. 

No Guaju, em Cunhaú, na barra de Sibaúna, na de 
Camurupim, Pirangi, pouco acima das pontas de Genipabu e 
Muriú, repete-se o círculo vicioso que o engenho humano conse-
guiu partir no Potengi, abaixo de Natal, com a fixação das dunas. 

A mole de areia avança sempre para o Norte tangida pela 
monção frequente do sueste, e despeja-se dentro dos rios. A 
corrente de vazante, principalmente as cheias na estação inver-
nosa carregam esta areia e depositam-na em pleno mar. Este 
no seu movimento contínuo joga-a novamente nas praias para 
engrossar novamente as dunas, galgando-lhes imperceptivel-
mente o alto, levada pelos ventos. 

E continua eternamente esta trajetória descrita.
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 Às vezes, porém, o rio é vencido completamente, tran-
ca-se a sua abertura para o mar e as próprias águas da estação 
chuvosa não conseguem se lançar no oceano, refluindo em 
léguas e léguas pelo vale acima, inundando-o, encharcando-o 
em toda sua largura.

É que as areias, como sucede frequentemente na embo-
cadura do Guaju, do Cajupiranga, formaram uma barragem 
poderosa e só as fortes enxurradas dos anos de copioso inverno 
conseguem transpô-la. 

E, assim, se verifica claramente que a fixação destas 
dunas atende do mesmo passo a desobstrução urgente das 
entradas dos nossos portos comerciais, e a drenagem e desse-
camento dos nossos baixos vales empantanados. 

O grande tabuleiro de areia. Por trás das dunas, para o 
interior estende-se o imenso tabuleiro de areia. 

John C. Branner que o observou em 1899 durante uma 
excursão ao longo da. Estrada de Ferro de Natal a Nova Cruz, 
julgava que ele tinha a largura de quinze a vinte quilôme-
tros. Na verdade, o planalto terciário observado pelo notável 
professor americano tem maiores dimensões. De um lado – 
para o nascente – limitam-no as dunas, o mar; do outro lado 
– para o poente entestam-no as caatingas. 

A cidade do Natal na sua parte alta está a onze metros 
de altitude numa encosta deste planalto, mas para o sul o divi-
sor das águas do Potengi, com a pequena vertente de Pitimbu 
já se eleva a 70 metros. Entre Pitimbu e Cajupiranga temos 
63 metros; entre Pium e São José Alto – 80; de Sapé a Baldo 
81; deste à Estivas 93; entre Goianinha e o Catu 90; Lagoa de 
Montanhas está a 93 metros de altitude, mas no quilômetro 
115 este planalto litorâneo atinge o seu ponto culminante com 
cento e vinte cinco metros. 
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É uma planície arenosa onde vegeta a mangabeira, o 
cajueiro bravo, o bati, o capim agreste, terra seca cuja desola-
ção é amenizada pela faixa dos vales que a cortam, pelas placas 
verdes das matas e pelo encanto das lagoas. 

As lagoas. Nunca, porém, o tabuleiro nos dá um atestado 
tão doloroso de sua quase imprestabilidade como quando a sua 
superfície sofre certas depressões profundas e forma as inúme-
ras lagoas que ganglionam a nossa costa. A exceção das lagoas 
de Papari e Guarahiras que têm origem fluvial, todas as outras 
quase, como Extremoz, Bonfim, Boágua e as outras que circu-
lam Alcaçur são filhas do tabuleiro; enchem também no verão 
porque se alimentam destas águas subterrâneas e navegantes 
que vêm afinal repousar na placidez de suas bacias, assentando 
sobre um leito profundo alvíssimo, de areia, completamente 
estéril, absolutamente improdutivo. 

O arisco. De repente, do areial solto dos tabuleiros de 
mangabeiras e capim agreste quase imprestável, passamos 
para outro terreno em que a vegetação é mais espessa e apare-
cem umas gramíneas mais delicadas. A natureza do solo é 
outra, menos pobre. 

Trata-se de uma argila ora esbranquiçada ora avermelha-
da em todo caso muito apropriada para a cultura da mandioca. 

Na maioria das vezes são terrenos onde existiu uma vege-
tação de maior porte, formando a verdadeira mata. 

Não é possível calcular a extensão do arisco propria-
mente dito e determinar com segurança a proporção em que 
ele se apresenta na região examinada comparado ao tabuleiro 
seco e em relação às terras realmente utilizáveis na agricultura 
porque estão perenemente impregnadas da água dadivosa. 

Como, porém, no litoral chove regularmente e, até nos 
anos secos, as precipitações atmosféricas são bastantes para 
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sustentar a plantação de mandioca, é notável o desenvolvimen-
to que o agreste comportará com a perfeita utilização destes 
ariscos. Está amplamente verificado, plenamente demonstrado 
que em todo ele poderá ser plantado com êxito seguro e comple-
to – a mangueira e coqueiro. 

Outras culturas deverão naturalmente nele se adaptar 
com vantagens positivas. 

Os vales úmidos. Desde Guaju ao Sul do Estado, limite do 
Rio Grande do Norte com a Paraíba, até Maxaranguape ao Norte, 
a nossa costa oriental está cortada por diversos rios de maior 
ou menor curso - o Guaju, o Sagy, o Curimataú, o Catu, o Jacu, o 
Trairi, o Potengi, o Cajupiranga, Ceará-Mirim, o Maxaranguape. 
Alguns destes rios, como o Guaju, o Sagy, o Catu, o Cajupiranga, 
o Maxaranguape, nascem nos tabuleiros do litoral enquanto o 
Curímataú, o Jacu, o Trairi, o Potengi, o Ceará-Mirim têm suas 
nascentes nos altos sertões deste ou do vizinho Estado ao Sul, 
precipitando-se das serras distantes que no interior separam 
as caatingas à nascente do sertão de pedra ao poente. 

Esta distinção é interessante porque a sedimentação que 
se formou ao longo destes rios nos vales que os acompanham, 
varia para cada tipo, predominando nos rios sertanejos, de 
curso maior, as várzeas argilosas de uma fertilidade assom-
brosa, enquanto sobressai nos rios litorâneos, assim posso me 
expressar, uma espécie de terra vegetal, alguma coisa já compa-
rada à turfa, uma formação especial de detritos vegetais, em 
uma palavra – o paul.

Lá em cima estão o tabuleiro, o arisco, as matas formando 
a planície que demora a oitenta metros de altitude em média, 
como ficou observado. 

Imaginai nesse maciço, nesse planalto aqui descrito, 
diversos grandes valados, brechas imensas abertas na sua 
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estrutura compacta, fundos vales cavados. Para vadeá-los a 
descida é rápida, fulminante: do viso do tabuleiro passamos 
de repente a várzea do Capió com 14 metros de altitude, apenas. 
É a parte baixa e funda dos vales. 

No alto a planície age como uma esponja: as próprias 
águas muito copiosas das chuvas não conseguem facilmente 
rolar pela superfície em correntes. Ao contrário. São imedia-
tamente absorvidas pelos densos areais infiltrando-se para 
continuar a sua marcha vagarosa, subterrânea e abrolharem 
afinal em inúmeras fontes perenes que suprem nos meses de 
estiada as dadivosas vertentes. 

Os rios que nascem no litoral com os seus pequenos cursos 
de três, quatro e cinco léguas têm os seus vales inteiramente 
talhados nestes tabuleiros e são ordinariamente beneficiados 
pelas vertentes desde as suas origens. É o que sucede com o 
Maxaranguape, o Pitimbu, o Cajupiranga, o Guaju, o Catu. 

Os grandes rios sertanejos rolam pelas caatingas em 
caudais volumosas na época bonançosa das chuvas, mas passada 
esta quadra os seus leitos secam e só ao penetrarem, ao talha-
rem a faixa litorânea do tabuleiro, o planalto que tem sido aqui 
examinado, é que começam a receber o benefício da água cons-
tante das vertentes. É assim no Ceará-Mirim, no Potengi, no 
Jacu, no Curimataú. 

Chegamos destarte ao curioso paradoxo: a parte irrigada, 
úmida, especialmente cultivada dos vales à nascente do Estado, 
é um presente dos tabuleiros estéreis e secos. É à água preciosa 
que estes tabuleiros têm, filtram e deixam borbulhar depois nas 
várzeas que estas, devem a certeza das colheitas que oferecem. 

As caatingas. Além desta faixa de terra, cuja fisionomia 
em traços gerais fica examinada, marchando para o interior, 
estadeiam-se as caatingas. Merecem aqui uma referência 
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porque nelas descrevem na maior parte – os seus cursos – os 
rios sertanejos de águas barrentas, cujas caudais volumosas são 
responsáveis pelas inundações tão comuns na parte baixa dos 
vales, quão prejudiciais à agricultura. 

Não procurarei examinar nos mais detalhados aspec-
tos a caatinga “espécie de floresta baixa, intricada, espessa, 
onde predominam as plantas espinhosas, a jurema, a favela,  
xique-xique, o mandacaru, etc., e o terreno começa a tornar-se 
ondulado, recortado por pequenas serras e montes”. 

Prefiro considerar, desde logo, as terras cultiváveis desta 
região. As terras cultiváveis e as terras cultivadas. 

Para podermos ajuizar perfeitamente do valor das terras 
cultiváveis, isto é, das terras irrigáveis pelas vertentes a que 
vimos aludindo, urge fazer um cálculo aproximado de sua 
extensão, assim calculamos para o:

Estimamos assim em 11 a 12 mil hectares, no máximo, a 
terra cultivável na qual se encontra a influência das vertentes. 

Esta porção de terras não está, porém, toda cultivada. A 
agricultura presentemente está sendo feita na parte mais funda 
dos vales, no centro, justamente por onde derivam os fios d’água 
das correntes. Ora, para cada lado destes existem, especialmente 
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nas várzeas argilosas – amplos terrenos planos e mais altos onde 
não se faz sentir a infiltração da umidade próxima e que apesar 
de sua fertilidade não são cultivados sistematicamente porque 
são secos, embora suscetíveis de serem inundados pelas cheias. 

Estes terrenos altos, mas de uma grande fertilidade, 
planos, mas destituídos de umidade representam pelo menos 
um terço dos vales computados em 12.000 hectares no máximo. 
A parte úmida compreenderá assim no máximo 8.000 hecta-
res dos quais quase a metade está sendo aplicada na criação e 
engorda de gado. 

Restam, talvez assim, de quatro a cinco mil hectares 
que foram utilizados na cultura já de si muito precária da 
cana de açúcar. 

Não parecerá, de certo, exagero o cálculo que deixa-
mos feito, a qualquer pessoa que percorrer os nossos vales. 
De Maxaranguape sabemos que, só ultimamente, devido a 
limpeza que ali mandou proceder o Governo do Estado, está 
em parte cultivado. No Ceará-Mirim restam grandes extensões 
do vale, totalmente inaproveitadas, junto e acima de Estivas, 
nas vizinhanças da bacia do Piranhas, a maior parte do Timbó 
e suas vizinhanças onde as várzeas trancadas em cercados 
sucessivos foram transformadas em pastos de criação, nos 
quais o gado se alimenta frequentemente imerso dentro 
daquele pântano invencível. No Cajupiranga, pouco acima 
de Pirangi, no Catu desde Entre Rios e a partir de Barraca o 
pântano vai em toda largura dos vales, por muitas léguas, de 
um pé do tabulei.ro ao outro. No Baldo, abaixo de Mangabeira 
até Santo Alberto o charco cresce dia a dia. Lugares existem 
por ali onde outrora rodavam dentro dos canaviais os carros 
de boi, e estes lugares estão agora submersos numa densa 
camada d’água de dois metros. Quem não dá testemunho das 
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belas várzeas de Mangueira, Tamatanduba. Outeiro e Ilha, de 
si bastantes para muitos milhares de sacos de açúcar, possuin-
do as melhores terras agrícolas do litoral, transformadas em 
campos de engorda de bois? 

No entanto, é sabido que em toda parte do mundo, a cria-
ção cede sempre o lugar a lavoura que é mais rendosa dentro 
da mesma unidade de terra. A prova evidente desta afirmação 
está no próprio preço das terras, pois as que são destinadas 
ao pastoreio são, em geral, adquiridas por preços muito mais 
reduzidos que as utilizadas na agricultura.

Do que temos dito é fácil verificar que há por todo o 
litoral uma quantidade notável de terra em condição de ser 
utilizada na agricultura, terra irrigada que está abandonada. 
Como aproveitá-la?

DRENAGEM, DESOBSTRUÇÃO 
PERMANENTE DOS RIOS

A nossa convicção arraigada, neste sentido, não tem nem 
o mérito da originalidade, nem o da novidade. Tem a virtude de 
repetir, de apregoar agora mesmo, em ocasião tão ensejada, a 
necessidade de ser adaptado um plano sistematizado de drena-
gem constante dos nossos vales empantanados. 

O excesso d’água tem uma dupla causa: motivado pelas 
grandes cheias em dias seguidos nos rios sertanejos ou provém 
da acumulação gradual das águas das vertentes cujo escoamen-
to rápido é impedido por uma vegetação tenaz que desenvolve 
dentro dos rios e canais, obstruindo-os. 

No primeiro caso, para neutralizar o efeito das cheias, ou 
melhor, para evitar os danosos efeitos das inundações, é nossa 
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convicção que só em parte os proprietários poderão concorrer 
para a solução da angustiante situação, promovendo a abertura 
dos rios e a sua limpeza em tempo oportuno. 

Sabe-se que, o que mata os canaviais por ocasião das 
inundações, não é a passagem e nem mesmo a permanência por 
poucos dias das águas, é a demora desta água durante quinze, 
vinte e até trinta dias. Ora, a paralização das águas das cheias não 
terá lugar por prazo tão dilatado se os canais, os rios estiverem 
limpos, completamente desobstruídos, e é quase certo que neste 
caso as maiores cheias quase nenhum prejuízo poderão causar. 

Pelo contrário, a ação das cheias é em parte benéfica. 
As águas barrentas destas grandes enxurradas trazem consigo 
preciosos elementos de fertilização permanente dos vales, onde 
se vão sucessivamente depositando ricas camadas de humos. 

Não foi debalde, assim, que no passado e no atual regi-
me, tanto se falou em desobstrução destes vales e em alguns 
deles mesmos tenham sido encaminhados serviços isolados 
com esta finalidade. O vale do Ceará-Mirim por ser o mais 
amplamente cultivado, em que a cultura da cana medrou e 
mais prosperou, foi objeto de maiores atenções, no estudo 
pormenorizado de sua bacia, na adoção de providências, como 
a abertura de alguns canais. 

Pensamos que tudo isto, no apressar as consequên-
cias práticas, não vai até o ponto de emparelhar-se com a 
ação conjunta dos antigos proprietários de Ilha Bela, Timbu 
e Paraíso jogando, no vale duas vezes por ano, as grandes 
turmas de escravos que em janeiro e julho deixavam os rios 
completamente abertos. A esse tempo o Ceará-Mirim podia 
fornecer sozinho duzentos mil sacos de açúcar, o que quer 
dizer, o duplo da safra atual do Estado. 
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A recordação deste período de florescência agrícola do 
mais importante dos nossos vales é mais um argumento em 
prol da premência da desobstrução e limpeza completa dos 
rios no plano de aparelhamento agrícola de todos eles. Sem 
a regularização perfeita deste serviço é impossível cogitar-se 
da exploração segura da mais modesta das nossas vertentes, 
antevendo-se uma colheita certa. 

A exploração das terras poderá continuar da maneira 
por que vem sendo feita, mas, no momento em que se cogita 
de organizar a produção por toda parte, só conseguiríamos 
aumentar o desânimo no seio dos agricultores e ver, dia a dia, 
aumentada para a criação da área de terras férteis próprias 
para a Cana, o algodão, o milho, o feijão e arroz. 

Resta saber como poderá ser encaminhado um serviço 
desta natureza, em todos os vales que dele necessitam e com a 
regularidade que se faz mister. 

Inicialmente cumpre-nos lealmente que o resultado de 
nossas observações durante excursões sucessivas empreendidas 
em todo litoral, visitando quase todos os engenhos, especialmen-
te os que ficam nos vales ao sul desta Capital, leva-nos a crer que 
jamais os senhores de engenho se associarão para realizarem 
estes serviços que particularmente lhes aproveitam. As diver-
gências são frequentes entre eles quanto ao tempo e a maneira 
de fazer a limpeza. Algumas vezes, intervém o mero capricho 
pessoal: “Não limpo, não abro o rio em minha propriedade nem 
dou licença para que alguém nela penetre com este fim”. Basta 
que um senhor de engenho oponha este embargo para que fiquem 
prejudicadas grandes áreas, que se estão plantadas, ficam eviden-
temente sob a ameaça da inundação. Conhecemos casos que  
ilustram perfeitamente a situação descrita: um proprietário infli-
ge ao vizinho prejuízo estimado em milhares de sacos de açúcar. 
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Ora, desde que não é possível o serviço de drenagem dos rios ser 
feito pelos particulares, não é justo permanecermos na atitude 
inútil da mera censura a uma classe que, como outras, não se 
pode organizar por si própria. O que resta fazer é contornar esta 
dificuldade, arranjando-se uma fórmula apropriada. O agricultor 
que vai ser beneficiado é que deve custear quase por completo 
o serviço a que o Estado e o Município prestarão também o seu 
auxílio. O Estado mandaria proceder inicialmente a medição 
de todos os rios que devessem ser abertos duas vezes por ano,  
organizando desde logo o registro de cada propriedade com a 
designação do nome do proprietário e número de metros corren-
tes de rio pertencente a mesma, e firmaria acordo com todos 
os municípios que em seus orçamentos incluíssem uma taxa 
de desobstrução, cobrável pelo Estado. Esta taxa corresponde-
ria a tanto por metro corrente de rio e relativamente a uma só 
margem porque ocorre que estes rios são na maioria das vezes 
o limite entre propriedades. Desde que uma e outra margem 
pertencessem ao mesmo dono, a taxa seria dupla. A contribuição  
proveniente dessa taxa deveria ser calculada, no mínimo, na 
proporção de dois terços da quantia necessária para a execução 
do ser viço que em qualquer hipótese seria realizada por emprei-
tada com pessoa idônea e sob a fiscalização do Estado.

Deste modo, o Governo ficaria armado para cobrar execu-
tivamente a taxa, respondendo a propriedade mesma pelas 
quantias em que estivesse onerada. 

Contamos que a primeira consequência da implantação 
de um regime de desobstrução permanente custeado pelos 
proprietários, seria a de aguçar-lhes o cultivo de maior porção 
de terra para melhor suportar os novos encargos. E assim deli-
neia-se, parece-nos, a maneira mais prática de atribuir a estes 
serviços um caráter permanente que eles precisam revestir, 
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porque as tentativas de desobstrução isoladas que tem sido 
feitas em diversas épocas, sem continuidade, são experiências 
bastante eloquentes para provarem que os seus resultados são 
circunscritos ao momento, cedo se entupindo novamente os 
rios de que ninguém mais cuida depois. 

Teremos desde que estes serviços sejam assim organi-
zados, definido uma orientação que ninguém poderá jamais 
contrariar e realizado o mais relevante serviço que desde logo 
seria possível prestar à agricultura vacilante do agreste. 

AS VÁRZEAS SECAS

Transposta, porém, nos rios de grande curso que desa-
guam na costa oriental do Estado, a parte úmida dos respectivos 
vales, isto é, a parte de Ceará-Mirim, S. Gonçalo. Macaíba, São 
José de Mipibu, alguns quilômetros acima de Goianinha e depois 
de Pedro Velho, a situação é outra bem diferente. 

Entre Ceará-Mirim e Taipu, ao longo do rio estadeiam-
se amplas várzeas utilizadas com proveito real no plantio de 
cereais e de algodão. O mesmo fenômeno se reproduz entre 
S. Gonçalo e S. Paulo, S. José e Monte Alegre, em toda a bacia 
do Jacu até Campestre, entre Pedro Velho e Nova. Cruz. As 
terras das várzeas aqui são secas, mas admiravelmente férteis. 
Assinalamos que nesta região, na parte média destes rios, 
buscando o interior, a caatinga, encontra-se uma vida mais 
rumorosa, calcada em uma economia mais sólida que a das 
suas baixas fontes, onde o hábito ancestral de plantar cana até 
parece que atrofiou a iniciativa para qualquer outra cultura. 



— 116 —

É que nestas paragens, nestas várzeas em plena caatinga, 
começa-se a cultivar em grande escala o algodão que, ao 
contrário da cana, chega para todo mundo. 

O momento mais oportuno para uma comparação é o 
dia das feiras nas cidades, vilas e povoações encravadas nestas 
duas regiões. Contrastando com a abundância de mercadorias, 
de produtos de toda natureza, com o vulto dos negócios, com 
a aglomeração humana e a duração daquele encontro semanal 
em uma zona, está o desânimo, a pouquidade dos produtos e a 
realidade dos feirantes em outra. 

É momento oportuno agora, para salientar que o 
problema destas duas regiões deverá ter em futuro mais ou 
menos remoto – uma solução semelhante. Estamos convencidos 
que um dos meios mais eficientes para a modificação do regi-
me torrencial destes rios sertanejos que estão constantemente 
causando as inundações nas baixas planícies que os margeiam 
ao avizinharem-se da costa, consiste no estabelecimento de 
uma série de grandes barragens em lugares apropriados destes 
rios, no interior. Certamente a água que vagarosamente se 
escoasse pelos sangradouros não determinaria as inundações 
e com o resgate das amplas várzeas de Taipu, das magníficas 
terras do Potengi acima e abaixo de S. Gonçalo, das ubertosas 
planícies à margem do Trairi aquém e além de Montalegre, de 
todas as terras de aluvião à margem do Jacu e do Curimataú, 
ter-se-ia decerto duplicado o total de terras úmidas e irrigadas 
no Agreste do Rio Grande do Norte. 

Só então este nosso trato de terra, beneficiado desta 
maneira, com o seu regime d’água equilibrado, o seu suprimen-
to aumentado poderá suportar uma comparação com outras 
regiões de vida agrícola mais adiantada e estável. 

Urge, portanto, insistir pela conveniência de um estudo 
detalhado destas cinco bacias, preexcelente e indispensável na 



elaboração de um plano que os particulares e o poder público 
terão de decalcar para realizarem o desenvolvimento que a 
região comporta certamente. 

Será este, um dos muitos apelos que o presente 
Congresso Econômico deverá fazer ao Governo do Estado: 
o da sua intervenção junto à União para que esta promova 
este exame acurado de que vimos falando, desde que ele está 
perfeitamente na órbita das atribuições impostas a Inspetoria 
Federal de Obras Contra as Secas. 

CONCLUSÃO

Muito desejaríamos, completando agora mesmo o nosso 
estudo, examinar as outras causas que vêm entravando o desen-
volvimento econômico do litoral e tecer algumas considerações 
em tomo de certas providências que julgamos necessárias ao 
nosso soerguimento material. 

Teríamos que dar a este trabalho um desenvolvimen-
to que não se compadece com o intento de proceder a sua 
leitura em público. 

Reservamos também para outra oportunidade o trato 
das condições gerais do trabalho e a situação do trabalhador. 

Por ora, damo-nos por satisfeitos se neste capítulo de 
nosso estudo, o Congresso Econômico vislumbrar conceitos sufi-
cientemente justos que o habilitem a concluir pela necessidade 
da adoção de um plano de desobstrução permanente dos nossos 
baixos vales empanzinados e pelo estudo detalhado das cinco 
bacias hidrográficas dos cinco grandes rios que desembocam 
na consta do Estado.



Croquis da região do litoral úmido 
do Rio Grande Do Norte, organizado 
pelo Dr. Joaquim Ignácio de Carvalho 
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“ALGODÃO MOCÓ”
CONJECTURAS SOBRE A SUA 

PROVENIÊNCIA
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As qualidades próprias de resistência e de longevidade, 
a admiração capacidade de produção do algodão Mocó, cria-
ram para esta variedade da preciosa malvácea, cultivada no 
sertão do Seridó deste Estado do Rio Grande do Norte, um justo 
e merecido renome. 

Conta-se que logra cotação especial na praça de 
Liverpool; e, em 1908 por ocasião da Exposição Nacional, ele foi 
solenemente proclamado o mais belo do certame e o “melhor 
tipo brasileiro, capaz de prestar-se as mais finas confecções”. 

Da grande adaptação desta variedade ao nosso meio e da 
excelência do Mocó, dava formal testemunho, há poucos dias o 
Inspetor Agrícola da circunscrição do Ceará, o Sr. José Eurico 
Dias Martins que aqui veio fazer aquisição de sete toneladas de 
semente do Mocó para distribuição gratuita entre plantadores 
cearenses. Dada esta extraordinária rusticidade e produtivi-
dade do algodoeiro seridoense, uma interrogação se apresenta 
logo: de onde veio esta preciosa variedade? Será, ela indígena? 

Um agricultor inteligente e observador do município 
de Acarí, o capitão Francisco Raimundo afirma que o algodão 
Mocó é originário daqui mesmo; e acrescenta que o viu pela 
primeira vez, há cinquenta anos, dentro de umas trincheiras 
de serrote no lugar “Olho d’Água da Seríema” do mesmo muni-
cípio do Acari. Deve ter sucedido isto, casualmente em 1860, 
pouco mais ou menos. O algodão se apresentava em estado 
selvagem, em puro campo aberto. 

Existe uma outra informação a respeito que, parece-me, 
deve ser apreciada com a máxima atenção. 

Refiro-me ao tópico do Relatório do Inspetor Agrícola, 
relativo ao ano de 1913 assim concebido: 

“De passagem por este Estado (R. G. N.) numa excursão 
que fez o diretor da Estação Experimental para o cultivo do 
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algodão em Coroatá, encontrou no município de Caicó, na fazen-
da NICOLAU de propriedade do coronel Joaquim Martiniano, 
uma planta de algodão Mocó, vigorosa e forte que existe desde 
1817 servindo de marco de divisa conforme reza a escritura de 
compra daquela propriedade”. 

O Rio Grande do Norte, continua o Relatório, pode 
ufanar-se de ter batido o recorde mundial num caso como 
este para o plantio do algodão. 

Quero, agora, fazer um ligeiro exame retrospectivo. 
Em 1856, a população da província do Rio Grande do 

Norte, era, apenas de 132. 216 habitantes. Esta população estava 
realmente dispersa no amplo território. Os poucos sertanejos 
eram afastados uns dos outros. Nele se estabeleceram os ante-
passados das atuais famílias, fundando as grandes fazendas de 
criação. Os cereais de que se alimentavam vinham dos brejos 
paraibanos e do Cariri cearense. A província era quase exclusi-
vamente criadora. O gado dava para tudo. 

Plantava-se o algodão exclusivamente necessário para as 
resumidas necessidades domésticas. A fibra colhida e a empre-
gada na confecção de tecidos urdidos em teares fabricados 
grosseiramente na terra. O algodão havia sido descaroçado em 
pachorrentos engenhos de madeira. 

Parece que estes engenhos eram uma cópia de um apare-
lho de descaroçagem usado na índia. 

André Rebouças que, em viagem pelo centro da Paraíba 
em dezembro de 1864, teve ocasião de presenciar o funcio-
namento de um destes aparelhos, existentes ainda no Brejo 
d’Areia, é da opinião que foram estas máquinas de cilindros as 
primeiras introduzidas no Brasil, provavelmente por viajan-
tes portugueses que tinham visto funcionar a churka indiana. 
Eram estes engenhos arranjados com dois cilindros dispostos 
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horizontalmente e tangidos a mão com o auxílio de uma mani-
vela. Tão modestos aparelhos destinavam-se exclusivamente a 
descaroçagem de uma pequena quantidade de algodão creoulo 
ou inteiro que era, então, o cultivado. Diz-se que era preferida 
esta qualidade por duas razões: 

1º – Porque tinha uma fibra muito forte. 
2º – Porque as sementes de cada lóbulo da maçã aderiam 

umas sobre as outras formando uma espécie de pirâmide, e esta 
disposição das sementes era particularmente vantajosa para 
aquele sistema rudimentar de descaroçagem. Na verdade, o que 
a tradição repete insistentemente é que naqueles tempos era o 
algodão “creoulo” ou “inteiro”, a variedade mais cultivada ou 
pelo menos a mais conhecida. 

É possível que a esse tempo fosse cultivado, também o 
chamado “quebradinho”. Era este, seguramente, menos apre-
ciado por que era de descaroçagem muito mais difícil que o 
“inteiro”. Esta fazia-se, muitas vezes, à mão, sem a utilização 
do próprio engenho de madeira, e nos casos de descaroçagem 
manual, ainda mais se afirmavam as vantagens do “inteiro” 
sobre o “quebradinho”. 

Releva ponderar que muita gente salienta, ainda agora, a 
semelhança das sementes do “quebradinho” e do “inteiro”, se 
porventura são desagregadas as sementes destes. Ambos são 
arbóreos, de caroço limpo, sucedendo até que na mesma árvo-
re são encontrados capulhos do “inteiro” e do “quebradinho”. 

A experiência popular acrescenta, ainda, que a disposição 
das sementes dentro de casulo é em ambas variedades a mesma: 
pelo que se, antes de amadurecido o capulho, quando a lã está 
ainda naturalmente úmida, for cautelosamente examinada, a 
disposição das sementes do “quebradinho”, ver-se-á que é a 
mesma do “inteiro”. 
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Como quer que seja, não só no Seridó como todo sertão 
do Rio Grande do Norte, quando se travou a guerra americana 
da secessão, provocando a alta considerável no preço da lã, era, 
ainda, o algodão creoulo que formava o fundo da produção.

De 1860 a 1865 houve por toda parte do país um forte 
incitamento ao desenvolvimento da cultura do algodão. Nos 
primeiros anos desta década (1860-1869) apareceram no Seridó 
as primeiras máquinas de serra para descaroçagem. Começaram 
os sertanejos a mandar buscar, por aqueles tempos, sementes 
novas em alguns brejos paraibanos que mandaram logo, ao 
Seridó, entre outras sementes do herbáceo a apreciada quali-
dade do algodão de caroço verde. 

Em 1880 começou o plantio regular do algodão Mocó mas 
só em 1887 é que se generalizou o plantio desta variedade em 
toda zona do Seridó. De onde veio a semente deste algodão? 

- II - 

De quantas pessoas mais ou menos avançadas em idade, 
empregadas na agricultura do algodão desde o tempo mais 
remoto desta cultura na região, uma só não me soube dizer 
que a semente do algodão Mocó tivesse vindo de além.

Acreditam todas de uma forma mais ou menos vaga, que 
este algodão é daqui mesmo, onde sempre existiu sem o devido 
cuidado. Há, porém, uma versão, aceita geralmente entre os 
agricultores da região, que me parece de relevante importância. 

Conta-se que no tempo das três secas de 1877, 1878 e 1879 
não havia ainda o hábito hoje providencialmente divulgado de 
dar o caroço de algodão ao gado como forragem. Os rebanhos de 
carneiros, porém já comiam esta semente, a fartar, nos montões 
feitos para a incineração nos terreiros das descaroçagens. 
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É possível que um ou outro sertanejo seridoense, que foi 
sempre desde a colônia um tipo de nítido destaque pela inicia-
tiva e pela resistência, tivesse experimentado o caroço do algo-
dão, dando-o as últimas rezes que lhe escaparam daquela crise 
de três anos seguidos. 

O fato é que dois, três ou quatro anos depois das grandes 
secas ensaiava-se, francamente, o caroço de algodão como forragem. 

Notou, logo, em seguida àquelas tremendas secas – e 
notaram os criadores que eram também os agricultores – que 
o caroço existente para dar ao gado, tornava-se, dia a dia, menos 
conveniente, isto é, notaram que o caroço com mais ou menos 
uniformidade tornara-se muito miúdo, completamente limpo 
de maneira que o gado não chegava bem a remoê-lo. 

Não raro entre as dejecções animais existiam os peque-
nos caroços de algodão intactos. Como forragem era preferida 
a semente do algodão verde ou branco, de caroço lanzudo, que 
era possível adquirir nos brejos paraibanos vizinhos ou que 
aqui vinha-se vender. 

Por que é que depois das grandes secas o Mocó veio 
impressionar o agricultor ou especialmente o criador que não 
gostava de utilizar as suas sementes como forragem? 

Por que é que de 1880 para cá é que se começou a cultivar 
a forte variedade seridoense que tão grande incremento tomou 
logo em 1885, 1886 e 1887 em toda a zona? 

Não há notícia que a semente do genuíno Mocó tenha 
vindo de além a esse tempo para todos ou alguns pontos da 
região; e como é que ele por anos acima generalizava-se em 
toda a área do Seridó? 

Dir-se-ia que o Mocó sempre existiu no Seridó e que pelas 
razões atrás expostas ele [amais foi especialmente cuidado. 
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Um fato permanece indubitável e é que foi ele o único 
que pôde resistir a ação destruidora das três secas (1877-1879). 

Verificou-se, nos começos da década de 1880 a 1889, 
que as secas haviam acabado todas as variedades fracas ou 
pouco resistentes. 

O herbáceo, reconhecidamente vantajoso nos terrenos 
frescos baixos ou alagadiços, viera do brejo e extinguira-se. 

Desta forma, quando os rudes e torturados sertanejos 
seridoenses tiveram de iniciar a reconstrução de sua econo-
mia abalada pela calamidade inominável das secas aludidas, 
encontraram-se, de 1880 em diante, com as raízes do algodão 
sobrevivente, que era, precisamente, o mais resistente.

Era o algodão Mocó. 
Fez-se a primeira colheita nos raros algodoais sobrevi-

ventes e quando se teve de fazer nova plantação, era natural 
que fosse aproveitada a semente da última colheita. Era, talvez, 
esta semente a que existia na região. Em dois ou três ou quatro 
anos estava generalizado o plantio do Mocó.

Processara-se, destarte, evidentemente um fenômeno 
de seleção natural, mercê da qual a eliminação de variedades 
menos resistentes se fez incoercível.

Parece, pois, incontestavelmente que o Mocó existia no 
Seridó antes das grandes secas. E isto não se contrapõe ao teste-
munho pessoal do capitão Francisco Raimundo que em 1860 já 
conhecia no Seridó o precioso algodão.

Quero correlacionar este testemunho com um outro não 
menos precioso. Um dos mais antigos cultivadores de algodão 
neste município de Jardim do Seridó. O Major José Barbosa 
Teixeira contou-me que plantou algodão pela primeira vez, no 
seu sítio “Caraúbas”, deste município. Foi em 1871. Das colhei-
tas anteriores retirava sempre a semente necessária para o 
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plantio ou replantio do ano imediato, até que sobrevieram as 
secas de 1887 a 1879.

Por esse tempo ficaram extintos quase todos os gados. 
Os roçados foram também quase completamente deteriorados. 
No entanto, em 1878, sempre choveu o bastante para fazer em 
alguns lugares uma certa pastagem.

Em 1880, retirei-me, acrescenta o major José Barbosa, 
para um outro sítio meu, a fazenda Lages e dali mandei apanhar 
por trabalhadores o algodão que asilara em umas árvores que 
haviam escapado.

O roçado estava muito devastador; os algodoeiros muito 
salteados; mas, assim, ainda consegui fazer uma carga de lã.

Possuía uma velha semente anterior às secas; mas como 
estivesse esta, um tanto mofada, disse-me ele, não a quais  
utilizar em minhas plantações. Empreguei, continuou ele, a 
semente que foi fornecida por esta carga de lã em 1880, e obser-
vei depois de dois anos que os meus roçados eram na maior 
parte do Mocó. Não tenho, concluiu o major José Barbosa, a 
mínima recordação de que tenha buscado alguma semente para 
plantar os meus roçados de 1871 para cá, guardando como guar-
do, desde que iniciei as minhas plantações, porção de sementes 
dos anos anteriores. 

Convenço-me cada vez mais com este e outros teste-
munhos que o que é natural que tenha sucedido é que nunca 
se tivesse ligado uma atenção especial ao Mocó, senão depois 
que ele mesmo se impôs, aparecendo quase só, sobrevivendo 
a catástrofe em que os roçados foram talados, queimados 
pelas soalheiras adurentes. 

Antes de 1860, havia a preocupação da fácil descaro-
çagem: dominava o creoulo ou inteiro que era catado para 
ser plantado. Depois de 1860 houve a preocupação das safras 
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rápidas, das colheitas imediatas porque grandes eram a sedução 
e o estímulo do alto preço alcançado pelo produto, e só urna 
variedade anual podia satisfazer este desideratum de produzir 
a maior quantidade possível, no primeiro ano, dentro do menor 
espaço de tempo: dominou até a época da catástrofe conheci-
da o algodão herbáceo do caroço verde, variedade realmente 
muito apreciável nos terrenos baixos e não servido por inver-
nos regulares. Esta variedade deu lucros compensadores desde 
1.860 a 1.877. Seja porque fosse, ela, capaz, como realmente, o 
é, de fornecer boas e abundante pluma, seja porque eram dela 
as grandes porções vendidas pelos preços elevadíssimos dos 
anos de 1860 em diante o sertanejo batizou-a com a expressiva 
denominação de algodão “Riqueza”. 

O fato de ficar demonstrando que o algodão Mocó já, exis-
tia ao tempo das secas de 1877-1879, obriga a procura de sua 
origem, em época mais remota. 

-III-

A questão da procedência do “Mocó” tem assumido uma 
importância especial nestes últimos tempos.

O Sr. Castro Menezes em um notável estudo sobre o 
algodão egípcio, publicado em julho de 1914 no “Jornal do 
Comércio”, fez a respeito da variedade seridoense umas inte-
ressantes alusões. Confessava aquele estudioso ter ouvido do 
Dr. Green que acabava de percorrer os Estados algodoeiros do 
Brasil que o Sr. Georges Watt, a maior autoridade universal a 
respeito, era da opinião que o Sea Island descendia de sementes 
importantes de Pernambuco; e acrescentava ainda o Sr. Castro 
Menezes que o Dr. Green afirmara que, pelas observações a que 
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procedeu, aquelas sementes teriam sido recolhidas no vale do 
Seridó e não em Pernambuco.

Ora, essa ascendência seria para o Mocó tanto mais notá-
vel quanto é certo que muitos dos que têm demoradamente 
estudado o assunto, concluem que o algodão egípcio descende 
de Sea Island que é a melhor variedade americana. 

Verdade é que num estudo interessantíssimo publicado 
no Diário Oficial de junho de 1886, encontro: “o algodão Mako 
cultivado desde o ano de 1820 no Egito, muito pôs em atraso o 
do Brasil. Ele ali foi introduzido debaixo do governo inteligente 
e muito ativo de Mehemet Ali pelo francês Junel, sob a inspeção 
de Mako Bei; e como se diz, veio a semente de Pernambuco e 
recebeu o nome de Mako”. 

Está verificado, porém, que Junel residiu em Nova York; 
pelo que se a semente pernambucana passou ao Egito deve ter 
sido mesmo através dos Estados Unidos. 

Esta introdução efetuou-se numa época (1820) em que 
a cultura do algodão no Seridó era quase nula, e em que se 
algum algodão muito pouco era cultivado no Seridó devia ser ele 
preferentemente, conforme responde a tradição mais remota, 
o creoulo ou inteiro. 

Quero considerar, agora, mais de perto, a opinião do Sr. 
Green. Foi ele observar em 1913, na fazenda “Nicolau” do muni-
cípio de Caicó, uma árvore secular de algodão, ali existente a 
que se - refere o tópico do Relatório de que falei a princípio. 

Segundo estou informado por pessoas fidedignas, 
a variedade observada ostenta-se em cima da “Serra da 
Formiga” na referida fazenda. Existem, ali, diversas árvores 
daquela qualidade, conhecida popularmente com a designação 
de “algodão bravo”. 



— 134 —

Neste município de Jardim existem muitas árvores desta 
natureza, vegetando em campo aberto como sucede no lugar 
denominado “Várzea do Serrote”. 

É possível que este «algodão bravo» seja indígena; mas ele 
não é, evidentemente, o atual Mocó. A fibra escassa, que fornece 
é um tanto creme; e o seu casulo tem um aspecto desagradável. 
Verdade é que ele é sobretudo, bem diferente do Mocó pelas 
condições em que este hoje se apresenta, domesticado, cuida-
do, podado todos os anos etc. Acredito que existirá uma outra 
semelhança entre o algodão bravo e o legítimo Mocó. 

Torna-se indispensável já, aqui mesmo, estabelecer a 
distinção feita por agricultores entre genuíno Mocó, de semen-
tes minúsculas, porém pretas, pontiagudas, terminadas por 
um pequeno pico, de hastes arroxeadas, de folhas arredonda-
das e, às vezes, cordiformes, de maçãs estalando em quatro 
cavidades e o Mocó de semente mais graúda, possuindo uma 
cápsula que se divide em três lóbulos, de haste verde, de folhas 
terminadas sempre em pontas lanceoladas. As semelhanças 
porventura verificadas são entre o “algodão bravo” e o primei-
ro, isto é, o algodão Mocó legítimo. As sementes de ambos 
apesar de terem conformação diversa são, entretanto, lisas; 
hastes do ambos têm multas vezes a coloração da vinagreira. 
O Professor Green, grande profissional que terá notado outras 
ligações entre o “algodoeiro bravo” observado na “Serra da 
Formiga” e o legítimo Mocó cultivado, para não estabelecer 
diferenças fundamentais entre eles. 

Ao olhar leigo o “algodoeiro bravo” atual não se afigura 
a mesma variedade do Mocó cultivado presentemente. 

O matuto seridoense menos descurioso não confundi-los-ia. 
Assim, em face das asseverações do Professor Green que 

vincula a origem do Mocó ao “algodão bravo” e em face da 
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tradição que parece querer mesmo supor que o Mocó é, real-
mente indígena, destacam-se três conjecturas do amálgama 
das quais só um estudo detalhado, cuidadoso, pormenorizado 
de hábil profissional poderia erigir a verdade: 

1º – O Mocó é filho puro do “algodão bravo” que se modi-
ficou um tanto ou quanto, mercê dos cuidados culturais. 

2º – A forte variedade seridoense é o produto do castea-
mento do “algodão bravo” com as antigas qualidades domésticas. 

3º – O Mocó é o produto da modificação que o solo e o clima 
seridoense vieram impondo às qualidades primitivas cultivadas. 

No primeiro caso o “algodão bravo” teria sido cultivado 
de mistura com as primitivas variedades do inteiro e do quebra-
dinho sem que tivesse sido pressentido pelos agricultores de 
então, que não davam ao algodão suficiente importância. Com 
os cuidados culturais da domesticação, conservando-se sempre 
puro, o que é bem pouco possível que se pudesse verificar, teria 
ele o “algodão bravo” realizado o tipo Mocó, enquanto permane-
cendo também nos tabuleiros e serras, em estado selvagem, sem 
cuidados, involuia, degradava-se, transformando-se na quali-
dade degenerada que ainda hoje se estadeia pelos tabuleiros, 
vivendo até 100 anos. 

Parece mais razoável a segunda hipótese que já vi clara-
mente formulada por um inteligente agricultor: o algodão Mocó 
é o resultado do casteamento do “algodão bravo” com as antigas 
qualidades cultivadas. 

É um fato perfeitamente admissível. A semente do “algo-
dão bravo” teria vindo do topo das serras, da chã de algum tabu-
leiro para os baixios onde se cultivavam, em pequena escala, 
outras qualidades, arrastadas pelas enxurradas. Teria crescido 
espontaneamente nas várzeas, junto a variedade doméstica, 
cultivada nas pequenas clareiras abertas. 
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Dada a grande quantidade de cruzamentos atuais e a faci-
lidade com que elas se processam, compreende-se, sem esforço, 
a mestiçagem que se teria operado primitivamente. 

O legítimo Mocó teria herdado do “algodão bravo” a gran-
de rusticidade, esta admirável capacidade de resistir às secas e 
por consequência a sua longevidade, a cor das hastes arroxeadas.

A qualidade nascente teria pedido às variedades cultiva-
das, por outro lado, as mais nobres qualidades que possuíam.

A terceira conjectura segundo a qual o Mocó é o resulta-
do de lentas modificações que o meio seridoense realizou nas 
qualidades primitivamente cultivadas, pode ser a mais errô-
nea, mas será, de certo, a que se afigurará mais aceitável ao 
brônzeo matuto que, há meio século verificado, planta o Mocó, 
sem se aperceber, e que riria ante a disparidade do “algodão 
bravo” e do Mocó, se lhe fosse afirmado que um descendia 
imediatamente do outro.

Em qualquer destas hipóteses é preciso atribuir a 
importância devida ao clima e ao solo seridoense para bem 
poder aquilatar a ação acumuladora destes agentes naturais 
até os presentes dias.

Muito é para admirar que, procedendo-se desde os mais 
antigos tempos, a escolha da semente do inteiro para o pequeno 
plantio do ano imediato, tenha providencialmente conseguido 
sobreviver esta antiga semente do Mocó de que ninguém se 
apercebia, em regra.

Mas ela existia ou podia existir no Seridó já, desde aque-
les remotíssimos tempos, prova-o o fato antiquíssimo da escolha 
do caroço do inteiro.
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-IV-

Concluo, agora, que datando de tão pouco tempo (1880) 
a cultura sistematizada do algodão “Mocó” no Seridó é pouco 
provável, mas não impossível a conjectura do Dr. Green, seguin-
do a qual semente do Sea Island foi recolhida no seridoense.

A remessa da semente, que originou o precioso algodão 
americano, deve ter sido feita em começos no século XIX 
pelo menos; por que em 1820 Junel fez a introdução deste 
algodão no Egito.

Apesar de já existir, por aqueles tempos, uma certa 
cultura do algodão no Rio Grande do Norte como demonstra 
a criação de uma inspetoria de algodão em 1816 pelo gover-
nador José Inácio Borges, a insistência com que se diz que as 
sementes foram de Pernambuco para os Estados Unidos, faz crer 
que mesmo que elas tivessem sido recolhidas no Seridó, teriam 
passado a América do Norte, através de Pernambuco, mesmo 
porque Recife foi, antes e depois da abertura dos portos, o local 
mais próximo, visitado por maior número de embarcações para 
a navegação de longo curso.

Repito que, apesar de parecer estranho que se viesse 
buscar sementes de algodão em um sertão, onde a cultura desta 
malvácea era, ainda, quase nula, não me parece de todo, impos-
sível a conjectura do Professor Green.

Colonização do Seridó iniciada nos primeiros anos do 
século XVIII foi tentada e levada avante por pernambucanos 
que vieram pela fralda ocidental da Borbotem, se estabelecer 
nos amplos sertões. 

Para aqui vieram trazendo as famílias que pelo entrela-
çamento com as famílias pernambucanas estavam sempre em 
contato com a praça do recife.
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Este contato, esta ligação, este comércio era mesmo mais 
demorado do que se poderia, de certo, imaginar. Nada impede, 
pois, que se acredite que, em uma destas viagens tão comuns 
do Seridó para Pernambuco através das artérias por que se 
escoavam para as feiras, as numerosas boiadas, tivesse seguido 
para o Recife e dali para a América a semente de certo algodão 
porventura existente no sertão do Seridó.

Nada impede, também, de acreditar-se que em suas 
constantes viagens ao Recife, alguns moradores do Seridó de 
Pernambuco, onde a cultura era antiquíssima. Desta opinião é, 
pelo menos, o Dr. William Coelho de Souza que analisando pelo 
“Jornal Comércio” o estudo do sr. Castro Menezes disse:

“Sou propenso a acreditar que o primitivo algodão brasi-
leiro afamado foi mesmo de Pernambuco. A existência hoje 
dessa excelente variedade do vale do Seridó, tão bem reputada 
em Liverpool, é inexplicável, primeiro pela emigração da primi-
tiva semente pernambucana para aquele vale, onde encontrou 
melhor meio e talvez cuidados culturais; e depois pela degene-
ração constante do primitivo tipo através de anos de abandono 
a que foi entregue a cultura do algodão no Brasil. Se admitirmos 
o algodão de Pernambuco como dando origem ao Sea Island ao 
Junel, por que negar que foi ele originário do Seridó?

Não há provas inconcussas, militando exclusivamente 
em favor de qualquer hipótese. Ninguém duvidará que assim 
como o herbáceo veio dos brejos paraibanos, tenham vindo 
também de Pernambuco ou de além, em qualquer tempo e até 
em época relativamente recente, sementes de alguma varie-
dade de caroço liso e de boa fibra.

Apenas entre as conjecturas mais aceitáveis se acha a de 
que o algodão Mocó verdadeiro é, realmente, indígena, e de que 
teve um desenvolvimento puramente regional.
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A boa variedade do sertão pernambucano, cultivado 
desde os mais remotos tempos é originária de lá mesmo.

No sertão paraibano existem variedades próprias de 
longa fibra atingindo, como refere o Dr. Roderic Crandall, 14 e 
16 anos de existência.

Por que não crer que o sertão Rio-grandense também 
pudesse ter a sua variedade nativa, dotada de boas qualidades? 
Por trás da zona do Norte, existe para além das fraldas ociden-
tais da Borbotem uma grande extensão de terras semelhantes, 
de clima mais ou menos uniforme, terrivelmente martirizada 
pelas secas, muito mais propícia ao desenvolvimento de algodão 
de fibra longa e resistente.

A extensão paraibana, compreendendo os municípios de 
Sta. Luzia e Patos, possuindo um clima e solo semelhantes aos 
do Seridó, com que se limita, possui também o algodão Mocó, 
que, aliás, não se sente bem à vontade em certas paragens mais 
frias desta região paraibana. 

Será que a designação – algodão Mocó – é, apenas, o nome 
que tem no Seridó uma variedade mais difundida? 

Será que no Seridó, pelas particularíssimas e especiais 
condições de solo e clima, tenha a variedade cultivada conseguido 
mais que em qualquer outro ponto, fazer a aquisição de qualidades 
que a recomendam a atenção geral? Que é pois, o Seridó? 

                                          JARDIM DO SERIDÓ – MAIO – 1916 



— 140 —

ALGODÃO SERIDOENSE

Algumas considerações sobre a 
terra e clima do Seridó

-I-

A cadeia de Borborema, ao entrar no Rio Grande do Norte, 
faz nas suas fraldas ocidentais - um grande círculo interessante. 

Da envergadura possante das serras que azulam ao longo 
em grandes curvas, descem o Sabugi, o Barra-Nova, os rios do 
Seridó e D’Acanan, os rios do Quimporó, do Meio e da Vaca-
Brava. Estes rios vão se engrossando com as águas de inúmeros 
riachos e terminam se reunindo uns aos outros. 

Na cidade do Caicó, a caudal já é bastante volumosa, e, 
poucas léguas abaixo desta cidade, pela junção total daquelas 
vertentes, o Rio do Seridó ao passar em frente da povoação de 
S. Fernando é, agora, o escoadouro das águas torrenciais que 
se precipitam das serras longínquas, ou são captadas na área 
central, baixa, circulada pela linha das serras. 

Existe, hoje, um certo número de cidades, vilas e povoa-
ções demarcando os limites desta área circular: Currais Novos, 
Acari, Parelhas, Periquito, Espírito Santo, S. João, Serra Negra, 
Jardim de Piranhas, S. Fernando, S. Miguel de Jucurutu, Flores 
e Luíza. A altitude variável da planície central vai de 150 a 300 
metros em algum ponto mais elevado. 

A Borborema alteia-se, ali, bem próxima, nas divisas do 
Rio Grande do Norte com a Paraíba a 550 metros e ao norte de 
Currais Novos e ao sul do município de Jardim do Seridó eleva-se 
as alturas majestosas e dominadoras.
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Por isso, subindo ao topo da serra de Santana ao norte 
da zona referida, atingindo o cume da serra do Doutor a 
leste na estrada que vem de Natal, ou galgando os visos da 
Borborema ao sul, na estrada de Campina Grande, ao descor-
tinar em baixo aquela grande área central, o observador tem 
a impressão de que se elevou aos últimos andares de um vasto 
e formosíssimo anfiteatro. 

A arena em baixo se afigura plana. É uma perspectiva 
encantadora. A vista dilata-se à vontade na planície alvacenta 
dos sertões. É o Seridó, o vale do Seridó, o sertão, a zona do 
Seridó como diversamente se apelida. 

Aquilo que do alto das serras se afigurava uma bela planí-
cie apresenta-se, porém, agora nitidamente nos seus aspectos 
reais – um solo torturado, profundamente revolto. A impressão 
mais geral é de uma sucessão ininterrupta de baixas colinas 
pedregosas. Destacam-se a vagar, à vista do observador menos 
atento – os tabuleiros pedregosos ondulados, o álveo dos rios 
cheios de areia, as estreitas faixas aluvianas ribeirinhas. 

O tabuleiro é áspero, rijo, desconversável. 
Afloram neste, de vez em quando, por entre a camada de 

terra pouco espessa, uma quantidade pasmosa de pequenos blocos 
fragmentados irregularmente que cobrem quase a superfície. 

A terra existe, realmente sob a forma de um ligeiro e mais 
ou menos delgado capeamento de argila, porque o âmago dos 
tabuleiros seridoenses é uma rocha só, dura e terrível. Esta rocha 
que forma o vasto leito de granito sobre que assenta o delgado 
solo seridoense, apresenta-se a maior ou menor profundidade. 

Chega mesmo a aflorar seguidamente, a pequenos espa-
ços, em toda a extensão dos pedregosos tabuleiros. 

Encontra-se a todas as profundidades, isto é, a um, dois, 
cinco, dez, palmos e até a maior fundura. Vai daí a maior ou 
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menor espessura do capeamento argiloso. O valor, a grossura 
deste se pode ajuizar pela natureza da vegetação, que em geral 
é muito raquítica. Nos solos que pequena profundidade nascem 
os pereiros e as juremas enfezadas, alguns arbustos, o panas-
co que é uma preciosa gramínea, o xique-xique, o cardeiro, o 
mandacaru, à palmatória, algumas ervas. 

Há, porém, planícies estreitas, enfaixadas nos tabulei-
ros pedregosos, batizadas com a designação de caatingas, onde 
a grande base granítica parece ter descido bastante. É natural 
que ali a camada de terra seja mais compacta, mais abundante. 
Também ali é permitida uma vegetação de árvores de maior porte. 

Os grandes tabuleiros vêm, porém, afrontar as várzeas ou 
baixios que são as estreitas faixas aluvianas, ribeirinhas. Nestes 
baixios e no álveo dos rios torrenciais da região está ainda, 
mais patente a existência do grande lençol de rocha central. 
Atravessando o leito dos rios de um lado a outro, não raro é possível 
observar a grande lágea exposta aos céus escaldantes e às águas.

Estas lágeas, que formam verdadeiras barragens submer-
sas, repetem-se umas sobre as outras em todos os rios da região, 
auxiliando ou concorrendo, preponderantemente, para estabi-
lidade das pequenas aluviões ribeirinhas. 

Às vezes, elas tomam a forma de intrusões mais volumo-
sas e determinam pequenas quedas. 

Sempre e por toda parte a grande rocha. 
Apenas ela se acha, agora nos baixios, coberta por aquela 

fertilíssima camada de terra aluviana, como no leito dos rios 
está sob a grossa camada de areia. A espessura desta camada 
de terra sedimentada nas várzeas e do lastro de areia no leito 
dos rios varia consideravelmente. Poderá atingir quatro, cinco, 
seis e até mais metros de profundidade. 
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Parece, porém, que esta rocha a que venho aludindo e que 
forma a própria entranha da terra, é de uma decomposição relati-
vamente fácil. Apresenta-se, às vezes, mole, como que apodrecida 
nos seus afloramentos no tabuleiro. É então, perfurável em um, 
dois, três ou pouco mais palmos, porque está úmida e em começo 
de decomposição. É duríssima e impenetrável quando ainda está 
seca a uma maior profundidade. Compreende-se, agora que a longa 
permanência do suprimento na areia dos rios concorresse para 
infiltrar as águas, durante séculos, na rocha que, por isso, permite, 
hoje, nos leitos dos rios mais secos por ocasião das crises repetidas, 
a perfuração de cacimbas com muitos palmos em uma pedra mole. 

                                             JARDIM DO SERIDÓ, 10 – 6 – 1916

ALGODÃO SERIDOENSE

Algumas considerações sobre a 
terra e clima do Seridó

- II -

Observando ainda as intrusões rochosas dos leitos 
dos rios, verifico que por isso mesmo que a estabilidade das 
terras das várzeas está em grande parte subordinada ao nível 
protetor das grandes barragens submersas, os taludes dos 
rios são quase nulos.

Os barrancos terão, na maioria dos rios, um metro ou pouco 
menos, chegando a ser quase nulos em certos pontos baixos. 
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Decorre daí que as enxurradas médias lavam, banham 
todo terreno agrícola dos baixios. 

Não é somente isto. 
Quando as águas precipitando-se das serras ganham os 

descampados dos tabuleiros centrais, rolando ainda celere-
mente com o declive médio de um e meio a dois metros por 
quilômetro, o suprimento das águas subterrâneas vai ficando, 
abundante, mercê das barragens naturais que sob a forma 
de lágeas nos leitos dos rios, se estadeiam a cada passo, uma 
sobre as outras, mantendo a f lor da areia do rio, durante 
quase todo o verão, o nível providencial das águas. A grande 
rocha central impede a infiltração; estas barragens naturais 
impedem o escoamento subterrâneo das águas pelo plano 
das areias dos rios. 

Resulta daí que a água assim presa é absorvida pelos 
terrenos porosos dos baixios, onde ela procura estabelecer o 
mesmo nível subterrânea que tem na areia dos rios.

Tiro daqui a explicação da umidade perene do álveo dos 
rios seridoenses, e a razão da frescura das várzeas em que o 
algodão Mocó é, realmente, um bem de raiz.

A crosta das várzeas pode ficar seca, o nível das águas 
subterrâneas pode ter descido consideravelmente. O algodoeiro 
mocó protegido por sistema radicular poderosíssimo, vai buscar 
a grandes profundidades a água de que necessita.

Tenho visto, no alto sertão do Estado, as cacimbas atingi-
rem 40, 45, e até 50 palmos de profundidade em alguns baixios 
cabo de um ano completamente seco.

Esta queda opera-se, ali, rapidamente, em 12, 14 ou mesmo 
18 meses porque os riachos não correram durante este tempo 
e a água fugiu aos pulos para as entranhas do solo profundo.
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Aqui, porém, debaixo das máximas estiadas o nível das 
águas vai descendo vagarosamente; as cacimbas muito rasas 
têm um aspecto permanente.

Esta descida das águas é tão lenta no Seridó que em 
alguns rios, como no da Carnaúba no município de Acari, 
mesmo sem que haja a menor enxurrada, sem que desça qual-
quer água durante três e quatro anos, prosperam, ainda assim, 
magníficas vazantes, cujas covas são feitas a 5, 6, 8 palmos de 
fundura e talvez a uma profundidade pouco maior.

Compreende-se que o algodoeiro tenha grande resis-
tência aqui.

A razão é óbvia, além do algodão Mocó ser naturalmente, 
intrinsecamente resistente, dando-se bem no próprio tabulei-
ro seco, a lenta descida do suprimento do subsolo nos baixios 
permite a raiz procurar oportunamente a umidade, fornecen-
do-lhe mais tempo para acompanhar o recuo das águas nas 
secas prolongadas. É possível que naqueles lugares do alto 
sertão em que depois de uma seca as águas descem a profundi-
dade aludida, as raízes do algodoeiro viessem a ficar comple-
tamente no seco. Isto não implica a não adaptação do Mocó em 
todo sertão do Estado onde é possível alargar bastante a zona 
de produção do precioso algodão.

Considero, apenas, que esta maior frescura das várzeas 
aqui e uma primeira e a mais importante vantagem própria 
do solo seridoense. 

É preciso, porém, acrescentar que esta umidade das 
terras agrícolas no Seridó, ligando-se preponderantemente a 
disposição própria das rochas subterrâneas que retêm as águas, 
tem de certo, algumas outras causas. Uma umidade maior é, em 
parte, causada pela natureza salitrosa das terras. 
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Desde as altas escarpas ocidentais da Borborema, de 
onde se precipitam os rios do Seridó, até o pleno sertão de 
colinas pedregosas, tem se verificado a presença de sais abun-
dantes nas águas subterrâneas dos rios, depois dos dois ou três 
últimos meses do inverno. 

Na fralda da Borborema existem cacimbas nos leitos dos 
rios, cujas águas nos meses de novembro e dezembro tornam-se 
absolutamente impotáveis. 

Há mesmo ali, algumas fontes, onde água é rejeitada 
pelo próprio gado sedento. 

No sertão seridoense, o povo faz a distinção entre rios 
doces e rios salgados. Existem, na verdade rios e riachos em 
que os próprios açudes neles construídos terminam salgados. 
Sucede isto, precisamente, porque o açude, que salga, não tem 
as águas renovadas anualmente e os minerais em dissolução na 
água à proporção que esta vai se evaporando, manifestam-se 
claramente. Os próprios rios doces no fim do verão têm suas 
águas mais ou menos carregadas de minerais estranhos a boa 
água potável. Estas águas são então, apenas toleráveis, porque 
tornando-se, geralmente, bastante pesadas - quando não têm 
um leve travo, são demasiadamente insípidas. 

Parece que, através de suas correntes subterrâneas, as 
águas se vão deixando saturar daqueles sais. 

Um fato está claramente constatado: grande parte das 
várzeas ou baixios seridoenses é afetado em maior ou menor 
escala, pela ação destas águas excessivamente mineralizadas. 
São agora os próprios terrenos que salgam. Nos tabuleiros, na 
linha de união destes com os baixios, no centro destes, nos talu-
des dos rios e riachos não raro, é possível observar, até uma 
crosta alva e delgada de sal que se forma. 
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Estes são os lugares em que o excesso de sal no terreno 
apesar de sempre lavando – não permite, ainda, outra vegetação 
além da que lhe é peculiar. 

O algodoeiro Mocó comporta-se, porém, admiravelmen-
te bem neste solo salitroso. Toda dificuldade em tais terrenos 
consiste no enraizar a planta. A água abundante de uma grande 
chuva lava aquele selo, dissolvendo e arrastando uma maior 
parte dos sais existentes cristalizados na superfície. Faz a plan-
tação de semente do algodão em covas largas e fundas em que 
a terra é convenientemente afrouxada, e quando as primeiras 
folhinhas brotam – o agricultor seridoense mais experimentado 
vai buscar um pouco de areia despida de sal no leito do rio ou 
mesmo um pouco de capim seco no tabuleiro e rodeia a tenra 
haste. Este processo evita o contato das primeiras folhas do 
algodoeiro com a crosta salgada da terra, que atuaria como um 
cáustico. Enfim, o algodoeiro consegue crescer. 

Torna-se uma árvore muito produtora e de boa lã. 
Permanece sempre verde, enfolhada, produzindo sempre, pois 
a raiz está num terreno continuamente úmido, por isso mesmo 
que o salitre tem a virtude de conservar a umidade. 

Eis porque o agricultor costuma dizer que o “algodão 
Mocó gosta do salitre”. 

Jamais direi que as terras agrícolas do Seridó sejam todas 
no mesmo grau impregnadas destes sais aludidos. A agricultu-
ra seria penosíssima ou quase impossível. Todas elas, porém, 
são de natureza salitrosa e· parece que por isto são também 
impróprias para a cultura de certos cereais de evolução vege-
tativa muito delicada, como se afiguram ser as variedades da 
leguminosa geralmente apelidada de feijão arrancar que, se 
consegue nascer, cresta dentro em pouco tempo as folhas, se 
é plantado nas terras anualmente lavadas das vazantes nos 
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açudes. Prestam-se ditas terras, muito bem ao contrário, para 
todas culturas das zonas próximas ao mar, especialmente para 
o coqueiro e melões que têm aqui sabor particular. 

                                                JARDIM DO SERIDÓ, 14/6/1916.



MISSÃO PEARSE NO SERIDÓ
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Vamos, dentro de poucos dias, ter a visita da missão algo-
doeira internacional, chefiada pelo Sr. Arno Pearse, que vem de 
percorrer diversos Estados brasileiros. 

Trata-se, no conceito de especialistas e interessados no 
assunto de um acontecimento de importância excepcional,  
definida pela significação do estudo da cultura e indústria 
algodoeira, feito diretamente em nossas regiões produtivas por 
individualidades, cuja palavra é acatada nos grandes centros 
compradores do mundo. 

Não nos abalamos a tecer alguns comentários em torno 
deste evento, olhando de conjunto o problema algodoeiro em 
todo Brasil, porque conseguiríamos, quando muito, repetir o 
que já foi dito à saciedade sobre uma matéria, que agora vai 
sendo apreciada in situ por técnicos tão expertos. 

Contentamo-nos com chamar a. atenção de todos os 
patrícios da zona algodoeira do Seridó, para o auxílio que deve 
ser dado em prol do bom desempenho da missão, seja pelos 
particulares produtores e industriais, seja pelos administrado-
res e responsáveis pelo progresso dos Municípios. 

Precisamos facilitar o quanto possível todas as obser-
vações que a missão julgar oportunas e fornecer todas as  
informações que nos parecerem dignas de interesse. 

O Seridó não poderá deixar de ser contemplado com 
particular interesse por estes grandes representantes da 
grande indústria europeia, mercê das condições privilegia-
das que desfrutamos na questão, cada dia, mais interessante 
da produção algodoeira. 

A superioridade de nossa fibra impressionou, desde 
muito, a alguns distritos fabris do velho mundo que a procu-
ravam e era realmente adquirida como de outra procedência. 
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Só ultimamente é que a nossa situação começa a ser 
mais claramente definida pela identificação de nosso produ-
to. Passou, assim, em julgado que o nosso algodão possui, uma 
das mais resistentes, longas e sedosas fibras do mundo, que, a 
despeito das imperfeições na cultura e dos grandes “malefícios” 
no sistema de colheita, descaroçagem, prensagem e transporte, 
dá ainda uma impressão do que ela seria racionalmente tratada. 

Para a excelência reconhecida de nosso algodão concor-
rem fatores de natureza variada: a terra, o clima, a natureza 
do algodoeiro. 

As terras agrícolas do Seridó são muito estreitas, mas são 
anualmente renovadas com os depósitos de limo das enxurra-
das. Descansam e se conservam porque não suportam invernos 
longos que lavam o solo, exaurindo-o. Mas a virtude preexcelen-
te dos baixios seridoenses consiste na umidade segura que os 
refrigera, por efeito de uma providencial disposição das rochas 
que, aparecendo dentro e na largura de todos os rios seridoen-
ses, formam verdadeiras barragens submersas que, mantendo 
multo superficial o nível das águas subterrâneas, permitem, do 
mesmo passo, as magníficas vazantes nas areias e os algodoais 
perenemente verdes dos baixios. Acresce ainda que os terrenos 
do Seridó, por isso mesmo, impropriados, até certo ponto, à 
cultura de cereais, são mais ou menos impregnados de certos 
sais, não bem estudados ainda, mas dotados de reconhecidas 
propriedades higrométricas que de par com outras não bem 
reconhecidas ainda e só apercebidas pelo povo, são absoluta-
mente salutares à vida do algodão mocó. 

Este sim, é o grande general da zona limitada pela enver-
gadura possante das serras que azulam ao longe em grandes 
curvas, de onde descem o Sabugi, o Barra Nova, os rios do Seridó 
e de Acauã, os rios Quimporó, do Meio e da Vaca-Brava. 
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Afirmou-se pela sua longevidade, frondoso, arbustivo e 
produzindo durante vinte e mais anos, mercê das virtudes já 
sabidas da terra e de uma particular disposição do seu ultra 
potente sistema radicular, que permite a sua prodigiosa raiz 
central com vinte e muitos palmos de comprimento, ir buscar 
nas profundezas da terra, o elemento vivificador máximo – a 
umidade. Demais o algodoeiro mocó é recorde em rendimento. 
Sabe-se que uma touceira do mocó tem fornecido 10 quilos em 
uma safra. Devidamente povoado um roçado, assim não seria 
exagero admitir que um hectare da nossa malvácea poderia 
fornecer até 2.500 quilos em caroço anualmente. Atualmente 
pode-se assegurar que ele produz nesta área 1.800 quilos. 
Não é tudo. O que assombra realmente, é a porcentagem de lã 
descaroçada que o mocó pode fornecer. Nos melhores distritos 
algodoeiros do Seridó tem-se verificado que, precedendo um 
certo cuidado na colheita, por cada porção de 380 quilos de 
caroço é possível retirar 126 quilos de fibra. Esta por sua vez 
é extremamente delicada e preciosa, porque é macia, lustro-
sa, alva, forte e admiravelmente comprida, prestando-se com 
vantagem às mais sérias exigências da indústria de fiação. 

Temos ainda um outro aliado valoroso da nossa cultura 
algodoeira – o clima. 

O algodão mocó não gosta de muita chuva. Ama a umida-
de em seu tronco, mas isto mesmo de uma maneira sóbria. As 
chuvas abundantes só lhe são propícias durante dois ou três 
meses para enraizá-lo, para revesti-lo da luxuriante folhagem 
anual. É o que sucede, em regra, nestes escalvados sertões do 
Seridó, que tão mal impressionam aos observadores super-
ficiais. O ano corrente de inverno copioso teve em maio os 
últimos registros pluviométricos sérios. Compreende-se que 
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isto é de vantagem incalculável, porque o casulo do algodão 
vem abrir quando já não chove e faz um sol dessecante. 

Temos, porém, malbaratado tudo isto criminosamente 
até hoje. 

A terra extremamente subdividida entre pequenos 
proprietários está em poder de homens dotados de alta capa-
cidade de trabalho, dispendendo uma estupenda energia física, 
sem uma compensação relativa porque o trabalho não está inte-
ligentemente organizado. 

Não temos um serviço de seleção de sementes, nem um 
aparelhamento de luta eficaz contra as pragas algodoeiras. Não 
temos senão os rudimentos de cultura agrícola que nos lega-
ram os indígenas ou foram ensinados pelo frade da época da 
colonização. Falta-nos o crédito e a mais rudimentar noção de 
contabilidade agrícola. 

Só ultimamente se vem ensaiando alguma coisa no senti-
do de melhorar o sistema de colheita. A não ser em cinco ou seis 
descaroçagens catadas em todo o Seridó, o beneficiamento do 
algodão, esta operação importantíssima é aqui um verdadeiro 
desastre. Para coroar tudo isto temos um sistema de transporte 
que é uma tristeza. 

Certo há nos círculos da administração brasileira um 
anseio para melhorar tudo isto. Mas o que no Nordeste se vem 
fazendo com este pomposo nome de “Serviço do Algodão” não 
conseguirá jamais inspirar confiança aos rudes trabalhadores. 

O Sr. Pearse verá tudo isto e compreenderá que, a despeito 
de tudo, é extremamente apreciável a atividade de nosso homem 
que criou esta riqueza relativa que aí existe. Visite S. Senhoria, 
se puder, algumas propriedades deste município, percorra os 
vales de S. José, d’Acauã e da aba da Serra, defronte o vale dos 
Quintos, da Malhada da Areia, de Parelhas, e cremos, S. Senhoria 
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e seus companheiros terão verificado as grandes possibilidades 
de desenvolvimento, em uma zona limitada, é certo, de uma das 
mais nobres variedades da preciosa malvácea no mundo. 

Na manhã do dia 19 do mês passado, a Missão Pearse, 
acompanhada das pessoas que fizemos menção em nosso núme-
ro anterior, deixou esta cidade em busca do sítio “Caboclo”, 
propriedade do nosso inteligente patrício Manoel Cesário. Eram 
ao todo nove pessoas. Àquela hora matinal foram logo todos 
surpreendidos ao deixar a cidade pela forte enxurrada que o rio 
Seridó trazia causando do mesmo passo o prejuízo considerável 
das vazantes encharcadas e o embaraço na travessia do rio por 
toda aquela gente mal afeita a viagens a cavalo. Às 8 e meia da 
manhã guiados pelo proprietário, o Sr. Pearse e seus compa-
nheiros percorriam a cavalo os campos de plantação da fazenda 
“Caboclo”. O Sr. Manoel Cesário tem grandes plantações e possui 
a jusante do açude próximo à casa uma bela quinta. Encontrou-
se ali ao lado do algodão alvo, forte e de fibra longa, algodão que 
fora molhado, como quase todo ao norte do Município, pelas 
últimas neblinas. De conjunto foi já uma boa impressão a que 
colheu na fazenda “Caboclo” a Missão. Lamentamos que não nos 
seja possível dar as impressões agradáveis que tivemos nesta 
fazenda, sobre outros pontos de vista, devido a necessidade 
que temos de restringir estas informações ao algodão. Depois 
de calculada a área do vale do Saboeiro e Dominga, na tarde do 
mesmo dia encaminharam-se todos para a fazenda São Nicolau, 
de propriedade do Cel. Joaquim Martiniano. A mesma hospita-
lidade do Sr. Manoel Cesário, esta hospitalidade que encantou a 
Missão por toda a parte, apanágio dos sertanejos, entre os quais 
tem o seu reduto este instituto que lá fora perdeu esta feição 
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surpreendente que ainda lhe atribui o nosso homem. A Missão 
contemplou logo uma bela plantação de algodão no tabuleiro 
não pedregoso que se estende em planos nas vizinhanças da 
residência. Depois guiada pelo Cel. Martiniano percorreu pela 
angústia do tempo, uma pequena parte das plantações ali. A 
seleção que se há feito no Seridó é puramente natural, porque 
o algodoeiro mocó com as suas virtudes é que tem expulsado 
ou procurado expulsar quanto tem sido conduzido para aqui 
e aqui plantado. Ora desta mistura o que resultou foi o que 
aí temos: unia falta de uniformidade do tipo do algodão, com 
perda gradual das primitivas qualidades do mocó. Assim ao 
lado do algodão bonito, produtivo, de fibra forte e com 50 mm 
de comprimento, foi ali presenciado, a vagar, pela primeira vez, 
pela Missão este cruzamento. De volta do campo os membros 
da Missão visitaram a descaroçagem e recolheram em notas 
escritas as abundantes informações do proprietário sobre área 
cultivada, métodos de cultura, preço de produção e colheita, 
de descaroçagem e transporte, quais as praças compradoras e 
preços atuais. Em seguida, foi fotografado um galho do algo-
doeiro silvestre existente na serra próxima e fornecida pelo Cel. 
Martiniano uma amostra do algodão que aquele produz – a lã 
um tanto creme, porém muito macia. 

Pelas cinco horas da manhã do dia 20 do mês passado, a 
Missão algodoeira, que dormira no sítio São Nicolau, estava a 
cavalo, de viagem para o vale de São José, acompanhada pelo 
Cel. Joaquim Martiniano. Fazia um dia magnífico para viajar. 
Depois de transpostos os tabuleiros do Alegre e da Quixaba, 
quando as serras da Formiga e São Bernardo já se ficavam ao 
poente, a uns três ou quatro quilômetros da povoação São José, 
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em pleno alto dos tabuleiros, depara-se de repente o mais belo 
trecho da terra que, de assalto, prende, domina e põe em êxta-
se o viajor. Ali está completo o grande anfiteatro seridoense: 
em baixo a arena formada pelo planalto cintado pelas faixas 
verdejantes dos baixios maiores e menores; mais além, em cima, 
fechando o horizonte a grande curva das serras azuis, contem-
plada daquele mesmo ponto, desde as serras próximas ao norte 
até a curvam ao Sul para as bandas de Santa Luzia e Patos. Às 
seis e meia, mais ou menos, estavam todos numa eminência 
diante do Rio São José, descortinando-se pela primeira vez aos 
olhos da Missão o importante vale que naquele ponto, meia 
légua abaixo da bonita povoação de São José, assume realmen-
te belíssimas proporções. Eram ali os domínios dos grandes e 
esforçados agricultores Manoel dos Anjos, Vicente e Teotônio 
Matos. Impossível visitar por detalhes aquele sítio. Urgia chegar 
a povoação e marchar em seguida para Cruzeta. 

Depois de uma demora de oito minutos em São José, a 
Missão rumou em direção a Cruzeta às 10h 30min, mais ou 
menos. Em São José, no Riacho à0 Jardim foram observados os 
algodoais, encontrando-se no Riacho do Jardim belas fibras, 
apesar de haverem, naquele tempo, as neblinas caídas prejudi-
cando bastante o algodão. 

O Sr. Pearse não se cansava de lastimar tanto algodão aber-
to nos roçados sem ser apanhado, e mostrava-se impressionado 
com a ausência de meninos e mulheres no campo, auxiliando este 
trabalho de apanha de algodão. Em certo momento, num riacho, 
afluente do São José, a estrada beirava as cercas de um roçado 
onde foram encontrados diversos meninos apanhando algodão. 
Passaram todos da Missão. Mrs. Jenny pulou a cerca, como o fez, 
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por vezes, antes e depois desta, recolheu amostras e preparou-se 
para fotografar o campo com as crianças. 

Uns correram, outros não interromperam o trabalho; mas 
uma bastante inteligente respondia a tudo com uma precisão 
admirável, oferecia uma fibra fortíssima de 48 mm. Mr. Pearse 
invetivou-se porque não conduzia dois sacos – um para o algodão 
bom e o outro para a crueira; mas o pequeno, firme, retrucou 
logo: não, este algodão não precisa isto, é o bicho algodão bom... 
muito engraçado o pequeno com o seu desembaraço. 

Na travessia de São José a Cruzeta foi escolhida uma 
estrada que acompanhava o vale pelo alto do tabuleiro. 

A Missão anotava tudo: o preço da apanha de algodão, a 
quantidade apanhada em média por pessoa variando as idades, 
a produtividade das terras, o preço destas nos baixios e nos 
tabuleiros, o preço das diversas espécies de cerca e sua duração. 

Em Cruzeta, o Engenheiro construtor do açude público que 
ali se está fazendo, forneceu detalhes da obra, mostrando plantas 
e orçamentos e explicando no local da barragem, que tem pron-
tas as cavas de fundação, certas particularidades da construção. 

O Sr. Pearse que, ao chegar em Caicó, talvez impressio-
nado com a beleza de algum algodoeiro riqueza pura, existente 
em Açu, sobrevivência de uma importação feita, ali, em 1885 ou 
1886, tinha na mente a vantagem do cruzamento do mocó com 
o que ele chamava verdão, falou em Cruzeta, pela primeira vez 
na conveniência de ser fundado ali um campo de sementes, nos 
terrenos a jusante do açude, suscetíveis de irrigação, porque 
valia a. pena encarregar um profissional competente, que viesse 
morar no campo, de fazer a restauração do primitivo algodão 
mocó . Será esta uma das sugestões que fará em seu relatório 
ao Sr. Simões Lopes, Ministro da Agricultura, pois incalculá-
veis serão os benefícios que advirão um dia. quando houver um 
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fornecimento de sementes para o plantio, que garanta ao mesmo 
tempo a melhor qualidade da fibra e a maior uniformidade. O 
campo, que poderia torna-se autônomo, poderia também fazer 
a introdução do aperfeiçoamento na descaroçarem.

Meio dia mais ou menos. De repente, surgiram ali os dois 
automóveis da Missão que haviam ficado entre Augusto Severo 
e Jardim de Piranhas. 

A visita a fazenda Canaçu incluída no itinerário foi cance-
lada, porque foi possível obter dados suficientes da proporção 
do vale a partir de Cruzeta para cima, porque os automóveis 
não poderiam atingir com facilidade, porque havia angústia 
de tempo e até porque era necessário visitar uma fazenda que 
não havia sido incluída no itinerário e que se fazia indispensá-
vel conhecer: a fazenda Epinal do capitão Francisco Raimundo, 
alguns quilômetros à margem da esplêndida estrada de roda-
gem que existe de Cruzeta ao Acari. 

Às duas horas da tarde, acomodados nos dois automó-
veis seguiram todos acompanhados de um guia para a casa 
do Major Sátiro Bezerra, que acompanharia todos à casa do 
Sr. Francisco Raimundo. 

Recebidos com aquela jovialidade e hospitalidade fran-
ca do Sátiro, os diversos membros e companheiros de Mr. 
Pearse, passaram logo aos roçados próximos da casa onde 
foi encontrado belíssimo algodão enxuto, que foi desfazendo 
certa impressão, porventura, dominante no espírito do Pearse. 
Segundo a qual a pouca resistência na fibra encontrada aqui 
não devia ser atribuída a chuva. 

Depois de uma hora de demora em casa de Sátiro Bezerra, 
quando se preparavam todos da Missão para retomar os auto-
móveis em direção a casa do Capitão Francisco Raimundo, 
surgem, de repente, dois outros automóveis ali. Causando 
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agradabilíssima surpresa chegaram ali nestes dois carros diver-
sas pessoas vindas de Santa Luzia, do vizinho Estado da Paraíba: 
Dr. William Coelho de Sousa, Superintendente do Serviço do 
algodão do Brasil, Dr. João Maurício de Medeiros, Agrônomo do 
Serviço Estadual do Algodão na Paraíba, Dr. Martins Ribeiro, 
Delegado do Algodão na Paraíba, Dr. Brandão Cavalcanti, 
da Usina de Santa Luzia, Cel. Antônio Basílio, Presidente da 
Intendência do Acari. 

Todos estes se dirigiam, também, não só ao encontro da 
Missão Pearse, como à fazenda Epínal do Sr. Francisco Raimundo. 

A travessia para esta fazenda foi penosíssima para os 
automóveis. A estrada estava quase completamente bruta, tinha 
sido, apenas, ligeiramente descortinada e apresentava rampas 
muito fortes. Mas o que desconcertou tudo foram as cancelas 
inúmeras a passar, muito estreitas. Assim, em dado momento, o 
automóvel em que viajava entre outros o Dr. Brandão, atingido 
por um moirão, ficou no meio da estrada, para só à meia noite 
voltar ao Acari com o outro automóvel paraibano. 

Às cinco e meia da tarde foi atingida a Casa do Capitão 
Francisco Raimundo. Não havia tempo a perder. Urgia visitar 
o sítio, as plantações enquanto havia dia, porque na manhã do 
dia 21 de julho, deviam todos seguir para o Acari.  

Passaram todos ao campo, agora acompanhados daí por 
diante até o fim pelo Dr. Coelho de Sousa, um moço de alta 
competência no assunto, de um trato verdadeiramente distinto. 

Havia muita curiosidade em verificar as amplas planta-
ções de algodão feitas pelo Sr. Francisco Raimundo em pleno 
tabuleiro pedregoso. 

Em primeiro lugar passaram, pois, a examinar essa plantação. 
O proprietário, que é um homem inteligente e observador, 

dispondo de pequena porção de terras de baixio ali, também 
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na cultura do algodão. Convencido, como é ele, que o nosso 
verdadeiro mocó é indígena, até porque o observara em estado 
silvestre pelas eras de 1860, no olho d’água da Seriema, numas 
serroteiras de pedra, levou-o para as pedras do tabuleiro com 
magnífico resulta.do. 

Depois da escolha da semente da planta mais afeita ao 
tabuleiro, abriu covas redondas à picareta e à alavanca, deixan-
do nestas um pouco da terra que ficara mais frouxa. A outra 
parte de terra deixa-a sempre do lado de baixo da cova à guisa 
do açude. É claro que este serviço era realizado no verão ante-
rior ao inverno da plantação. A semente era depositada nas 
covas, sem ser coberta e antes das chuvas. 

Resultado de tudo isto é um belo algodoal acompanhan-
do as íngremes ondulações de um tabuleiro pedregoso dos 
mais ásperos que se podem contemplar no Seridó. O algodão 
não cresce como no baixio, nem se poderia esperar isto, mas 
não acarreta outra despesa mais que esta das covas e plantio, 
porque no tabuleiro só cresce o panasco que ali fie-a guarda-
do como forragem e até evitando que o algodão, que cai, vá se 
misturar com a terra. 

A produção média da árvore é de 250 a 300 gramas, 
desde que não solte dentro do roçado o gado, o algodoeiro 
resiste impavidamente uma seca sem morrer. Mr. Pearse 
observou tudo isto com particular interesse e tomava verti-
ginosamente, com seus companheiros, as mais variadas notas. 
O Sr. Raimundo informou tudo: a quantidade de árvores plan-
tadas, o rendimento médio da árvore, o espaço guardado na 
plantação, a percentagem da felpa que é grande, a salubridade 
do algodoeiro ali, menos atacado das pragas. 

A fibra foi examinada pela Missão: fortíssima, muito 
forte, bastante longa. 
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O Sr. Pearse, que ama saber a causa das coisas, come-
çou a conversar e defrontou-se com uma das particularidades 
mais interessantes e mais importantes das terras do tabulei-
ro no Seridó, que vem a ser a circunstância de se conservar 
molhada por quase todo o verão uma certa camada do barro 
subterrâneo, próximo da pedra mole que conserva também 
uma grande umidade. 

Impossível, porém, será descer aqui a maiores detalhes 
sobre as plantações de tabuleiro do Sr. Francisco Raimundo. 
Encaminharam-se todos depois para as plantações do baixio a 
jusante do açude. Havia ali o esboço de um campo de experimen-
tação numa área, bem irrigada e reservada exclusivamente para 
o plantio de sementes que o proprietário num grande esforço de 
cinco anos seguidos, vai procurando selecionar. Viam-se por ali 
abaixo demonstrações diversas do herbáceo branco, do verde, 
do mocó, de diversas variedades deste, do sea island, afinal, cada 
qual plantado para seu canto, à distância. Era uma coisa de molde 
mesmo a esclarecer. O Pearse que já batera retirada em Cruzeta a 
respeito da conveniência do cruzamento do mocó com o verdão, 
de boa-fé como observava tudo, entusiasmava-se agora, franca-
mente com o mocó. 

A noite tomou informações mais minuciosas dadas pelo 
Sr. Raimundo que sempre risonho, conversava muito para o 
inglês que ama as respostas prontas e breves. O Sr. Raimundo 
ria da importância que era ligada a certos detalhes, mas ria 
antes de tudo da satisfação que tudo aquilo causava. É que ele 
compreendia que a sua cruzada bendita pela plantação do algo-
dão nos altos não era absolutamente à toa, pois ali estavam 
grandes autoridades louvando-lhe a iniciativa da sistematiza-
ção deste plantio, encorajando-o. 
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Demais tinha muito prazer hospedando toda aquela 
gente, entre a qual via o seu amigo Dr. William Coelho de Sousa 
com quem, desde muito, se correspondia com assiduidade. 

Na manhã do dia 22 de julho, a Missão partia da casa 
do Capitão Francisco Raimundo, no sítio Epinal, em direção 
à cidade do Acarí. 

A Missão viajava, agora, com outras pessoas que se 
haviam agregado à mesma, instalada nos dois automóveis em 
que se transportara ela a partir de Lages para Açu. Destes, 
um viajava por conta do Estado e outro havia sido contrata-
do em Natal pelo sócio da Casa Julius Von Sohsten & Cia, da 
Paraíba, Sr. Scott. 

Depois de percorrido o pequeno trecho que vai da casa 
do Sr. Raimundo à estrada de automóveis de Cruzeta ao Acari 
os automóveis começaram a viajar nesta com muita velocidade. 

É que a estrada de automóveis que ali existe está real-
mente esplêndida. 

Os sertões seridoenses, a despeito das grandes ondulações 
dos tabuleiros prestam-se admiravelmente para a construção 
destas estradas de terra, aproveitados os divisores das águas, 
traçando-se as pelos visos das chapadas. O solo é duríssimo e, 
com arredar-se a pedra superficial, tem-se, muita vez, realizado 
o serviço mais importante das mesmas. 

Dentro de pouco tempo foi atingido o Acari. 
Estava perdida a oportunidade da visita a toda uma gran-

de extensão da zona seridoense, ao norte. 
Todas aquelas paragens algodoeiras ao norte da estrada 

de rodagem, compreendendo uma boa porção dos municípios 
de Acari e Currais Novos ao norte e todo o município de Flores, 
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não poderiam mais serem observadas, porque estava-se a vinte 
e dois e a vinte e cinco de julho, três dias depois, a Missão deve-
ria impreterivelmente deixar o Rio Grande do Norte e entrar 
na Paraíba por Santa Luzia, aproveitando a estrada para auto-
móveis que leva de Parelhas a Santa Luzia.

A pressa desta viagem, assim fixada entre extremos de 
prazos fatais, era ditada pela necessidade de visitar S. Mamede, 
Patos e Pombal na Paraíba, regressando a Missão à toda velo-
cidade para se encontrar em Recife no dia 2 de agosto, onde já 
estava ela de passagens compradas para o Rio de Janeiro. 

Urgia, assim, aproveitar da melhor maneira possível o tempo. 
Se a Missão penetrasse para o Norte naquele dia e procuras-

se visitar mais alguns distritos algodoeiros de Acari e penetrasse 
nas fazendas do município de Flores, viajando a cavalo e assim 
seguisse para um ponto de Currais Novos que pudesse ser atin-
gido pelos automóveis, estaria no perigo ou na certeza de faltar 
ao compromisso tomado com as pessoas da Paraíba não estaria 
a dois de agosto em Recife, se quisesse sempre visitar os distritos 
algodoeiros paraibanos. 

Assim, ficou assentado que a Missão se aproximaria, 
sempre, a partir dali do Acari, o mais possível daquele trecho 
da estrada que leva de Parelhas a Santa Luzia. 

Debaixo desta angústia de tempo começara aliás a viajar 
o Sr. Pearse desde Caicó, porque desta cidade é que ele assu-
miu o compromisso de estar a vinte e cinco de julho em Santa 
Luzia da Paraíba. 

Enfim, chegados todos ao Acari, às oito horas da manhã 
de vinte e dois. Às nove horas seguiram em busca do Acauã no 
propósito de obter uma vista de conjunto do grande vale. 

Só na volta seria visitado, algumas horas depois, o sítio 
em que se está construindo a barragem de Gargalheiras. 
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Os automóveis caminhavam perfeitamente bem. Em 
poucos minutos atravessavam, a pequena distância do aperta-
do de Gargalheiras, em um boqueirão, aquela cordilheira que 
serve como um diâmetro no grande círculo de serras que traça 
a verdadeira zona do Seridó. 

Ali ao aproximar-se do majestoso leito do rio, a Missão 
fotografou, como fez em diversas outras ocasiões, as vazantes 
de batatas e feijão que, a despeito da enxurrada muito recente, 
não haviam sido prejudicadas nos pontos mais altos das areias. 

Sempre orientados por um guia tomado em Acari, os 
automóveis prosseguiram. 

Chegaram, enfim, a um ponto onde se descortinava o 
vale da Aba da Serra. 

O Sr. Pearse, que organizara um croqui da região, viu, 
assim, a grande distância, o local do boqueirão da Aba da Serra, 
na serra cortada pelo rio que vem de Picuí. No seu croqui esta-
vam desenhadas, aliás, todas as regiões ao Norte: Currais Novos, 
Luiza ou s. Vicente, Flores, etc. Sobre estas regiões não visita-
das fornecidas as mais completas informações, não só sobre a 
extensão das terras cultiváveis, como sobre a média da produ-
ção e qualidade do produto, que é inteiramente idêntico ao 
melhor observando em toda excursão. 

A Missão demorou uns trinta minutos no plano de um 
tabuleiro que existe entre Gargalheiras e Acauã Velha, tomando 
notas, tirando fotografias e contemplando o fundo precioso vale 
que terá de ser submergido pelas águas do Gargalheiras, e, seja 
dito de passagem aqui, via-se estampado no semblante dos ingle-
ses a mesma impressão de desapontamento que lhes ensombrou 
o rosto, depois, diante do boqueirão e Vale de Parelhas. 

Como era, pois, que em uma região balda de terras culti-
váveis iam ser afogados milhares de hectares, atualmente, 
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aproveitados na cultura do algodão, sem a compensação de uma 
irrigação em fortes áreas ajusante, que não existem irrigáveis, 
porque as terras aluvianas são estreitíssimas numa extensão 
de 200 quilômetros para baixo quando os tabuleiros vizinhos, 
são de irrigação dificílima e não compensadora porque são 
extremamente onduladas e a irrigação teria talvez de ser feita 
por elevação mecânica das águas, quando é sabido que esta é 
suportável apenas feita por gravidade! 

Demais os canais custariam dez vezes mais que o 
preço das barragens. 

Isto foi assim, ligeiramente, ao sabor de uma conver-
sa que o Sr. Pearse aventurou, sem condenar os malsinar o 
plano destas obras e até acrescentando que não tinha, porém, 
elementos para interpretar o alcance e a significação de futuro 
atribuídas às mesmas. 

Parecia-lhe aquilo, apenas parecia-lhe aquilo ... 
Foi explicado ao Sr. Pearse que a água no Nordeste é 

sempre em qualquer hipótese uma causa apreciável, e se era 
ali que se queria fazer uma barragem valia a pena aceitá-la. 

Na impossibilidade de visitar a cidade de Currais Novos 
e contemplar de perto os belos algodoais da Aba da Serra e 
de Currais Novos mesmo, os automóveis retrogradaram em 
busca do Acari. 

Em meio caminho estava o apertado de serras de 
Gargalheiras. 

A Missão atingiu o local da futura barragem nos 
próprios automóveis. 

O Engenheiro inglês da nova firma contratante mostrou 
plantas e deu pormenorizadas informações sobre a construção, 
dependente de material já comprado na América do Norte. 
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Foram visitadas as instalações das máquinas e as cavas 
de fundação da barragem já completamente prontas, e tiradas 
diversas fotografias do local. 

Em seguida, ao meio dia, o regresso e chegada a Acari 
onde almoçaram todos. Das pessoas da Paraíba só os Drs. 
Camargo e Coelho não regressaram logo a Santa Luzia. 

Às 13 horas a Missão pagou a visita ao Presidente Antônio 
Basílio, um senhor distintíssimo, e preparou-se para viajar à 
tarde para Jardim do Seridó. 

Em Acari, dia 23 de julho. Três e meia horas da tarde. A 
Missão estava com quatro dias de viagem em pleno Seridó. 

As observações feitas até ali davam já uma impressão bem 
segura das nossas possibilidades econômicas, ligadas, estreita-
mente, à produção do algodão mocó. 

O Sr. Pearse ia agora completar, e de uma maneira muito 
satisfatória, com chave de ouro, sua inspeção na zona seridoense.

Naquela hora da tarde preparavam-se todos para viajar 
em demanda da nossa bela vizinha – a cidade de Jardim do 
Seridó, sede do futuroso município deste nome. 

Os automóveis se puseram em movimento, galgaram 
dentro em pouco o tabuleiro do outro lado do rio, que atra-
vessaram com água em uma das rodas e começaram a correr 
com bastante velocidade. 

Os carros deslizavam pela magnífica estrada de rodagem 
que o Governo Federal está construindo de Acari ao Boqueirão 
de Parelhas, via Jardim do Seridó. 

Incontestavelmente a estrada, como o ramal que leva 
Cruzeta, está sendo construída com o objetivo do transporte do 
material necessário para a construção das duas grandes represas 



— 167 —

contratadas com uma firma estrangeira – a de Gargalheiras e a do 
Boqueirão. Como quer que seja, ela representa um grande fator 
na determinação de nosso futuro desenvolvimento. Resta-nos 
a esperança de que oportunamente ela atingirá Caicó e Serra 
Negra, tornando-se assim uma poderosa artéria. 

Cumpre-nos aqui, de relance embora, e o fazemos inspi-
rados no mais perfeito sentimento de justiça, proclamar que a 
zona do Seridó reconhece e aprecia a ação governamental que 
lhe beneficiou com esta estrada, o açude do Mundo Novo, a 
construção adiantada do Cruzeta, o contrato para a realização 
definitiva do Gargalheiras e Parelhas, os estudos do Itans e do 
Dinamarca em Serra Negra, que virá a ser maior do Estado e 
com outros benefícios. Isto vai dito assim simplesmente, porque 
apenas cultuamos a verdade, e só procurando atingi-la é que 
tem e terá conseguido autoridade em suas afirmações a labo-
riosa zona a que pertencemos. 

A viagem se fez sem o menor incidente. Para as bandas 
do nascente iam ficando as serras da Rajada e da Coruja e ao 
longe se divisava o hiato da Carneira que forma o Boqueirão de 
Parelhas. Eram mais de cinco e meia da tarde quando do alto 
do tabuleiro se descortinaram os vales dos rios da Cobra e do 
Seridó, demarcando numa curva de verdura a alegre cidade de 
Jardim, enfaixada na moldura dos coqueirais. 

A Missão penetrou na Cidade debaixo de uma impressão 
muito agradável, e foi condignamente hospedada em casa do 
Coronel Felinto Elísio. 

Só as nove horas da noite chegaram as pessoas que acom-
panhavam sempre a Missão com os animais encilhados 

Esta condução composta de quinze animais para monta-
ria e carga, arranjada em Caicó e paga pelos três municípios de 
Caicó, Acari e Jardim do Seridó, foi de grande utilidade. 
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Nem sempre, era possível ao automóvel atingir certos 
sítios algodoeiros. No dia seguinte ao chegar em Jardim, pela 
manhã, os animais iam ser utilizados. 

Urgia visitar o vale de Malhada da Areia e descer pela 
Barra Nova até o Umari, neste município de Caicó e só a cavalo 
seria possível fazer o percurso.

A viagem vinha sendo feita com cuidado, trabalhando-se, 
conversando-se, andando-se, por vezes, a pé dentro dos roça-
dos, concentrando-se a atenção nas informações, tomando-se 
notas a lápis com voracidade e aguentando-se com galhardia 
a soalheira causticante daqueles dias luminosos. Ao chegar a 
Jardim, a Missão estaria um pouco fatigada, e os ingleses come-
çaram a se sentir bem ali... 

Enfim, de oito para nove horas do dia vinte três, esta-
vam todos a cavalo de viagem para a fazenda Apertados, de 
propriedade do Farmacêutico Heráclio Pires, Presidente da 
Intendência. Em Apertados foram atravessados ao comprido. 
O tamanho da fibra ali encontrado era o mesmo: fibras de 40 a 
50 mm de mistura com outras menores. 

O proprietário da fazenda, que acompanhou a Missão até 
o descanso em Malhada da. Areia, forneceu diversas informa-
ções. Pretende ele aumentar de dois a três metros de altura a 
coluna d’água do seu açude. O Piquet aventurou em conversa 
a presunção, que tem, de que de futuros açudes como aqueles 
seriam aproveitados para geradores de energia elétrica para uma 
pequena instalação de luz e para acionar um pequeno dínamo. 

Hoje, as quedas de cinco metros são aproveitadas, e agora 
mesmo ensaia-se na Suíça a utilização da água que sangra de 
um lago para outro com um simples declive de três metros. 

De Apertados passou a Missão ao Sítio Canto Alegre de 
propriedade do Sr. Juvêncio Cunha, que foi encontrado dentro 
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de suas plantações. Novas observações e a verificação de que um 
dos nossos grandes males, talvez o maior, consiste na mistura 
que inconscientemente e irremediavelmente temos feito até 
hoje das sementes do algodão plantado nos lugares alagados 
com as sementes do Mocó. No fim de contas, este é que vai dege-
nerando. No entanto, o Sr. Juvêncio Cunha, que respondia ao Sr. 
Pearse ter umas dezessete qualidades de algodão misturadas ali 
dentro da plantação, (com franqueza achamos muito), mostrou 
ainda belos espécimes de fibra. 

Depois do indefectível café com queijo e bolos e leite à 
vontade, abalou tudo para Malhada da Areia, de propriedade 
do Sr. Martinho Correia. Bom banho, boa hospedagem. Tudo, 
como diria alguém de Caicó, muito bom e muito tudo. 

Notava-se, apenas, o dono da fazenda alarmado com a 
invasão do salitre nas terras a jusante do açude. Todos da Missão 
que aventuraram alguma coisa sobre o meio de corrigir aquilo 
– lembraram a conveniência de lavar a terra com drenas pelos 
quais esta água se escoasse. Os sais solúveis como são, dimi-
nuiriam logo. A sabedoria popular já está tirando resultado 
desta prática a que se vem justapor o conselho dado agora ao 
Sr. Correia, que deverá indagar o que se está fazendo no Acarí, 
no sítio Pendanga ou outro da família Felix Bezerra. Procede-se 
ali a uma verdadeira lavagem das terras, com ótimo resultado. 

A plantação do Sr. Martinho Correia é bem grande e está 
magnificamente cuidada. O rio tem ali e abaixo do seu sítio uma 
várzea muito ampla. Contempla-se, ali, um dos mais possantes 
e futuros vales algodoeiros do Seridó, não só na extensão das 
terras cultiváveis, até o Umari principalmente, como na quan-
tidade e qualidade do algodão. 
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A viagem da fazenda Malhada da Areia para o Umari, em 
Caicó, de propriedade do Coronel Antônio Cesino de Medeiros, 
poderia ser feita por dois caminhos diferentes. 

A Missão algodoeira seguiria para o sítio Cabaceiras, de 
propriedade do Sr. Justino da Nóbrega, pelo lado direito do vale 
da Malhada da Areia e acompanhando ou seguindo a beira do 
vale atingiria o Umari, ou seguiria pelo tabuleiro ao sul, avis-
tando sempre a alguma distância o mesmo vale. 

Optou-se por este itinerário porque valia a pena seguir 
diretamente para Umari, evitando possíveis demoras e até 
a inconveniência de chegar alta noite nesta fazenda, onde o 
proprietário, previamente avisado, aguardava a todos com 
suculento jantar. 

Assim, partindo da Malhada da Areia, a Missão viajou a 
princípio por dentro das plantações nesta propriedade, orien-
tando-se para o sul. 

Há ali uma grande plantação de algodão, enraizado no 
inverno do corrente ano. 

Ao transpor os limites desta propriedade, atravessando uma 
porteira e apontando a estrada que galgava o tabuleiro, o proprie-
tário de Malhada da Areia separou-se da Missão para voltar a casa 
em companhia do Sr. Heráclio Pires, que regressou a Jardim. 

O Sr. Pearse que recolhera dados importantes e repetira 
as suas pesquisas ali, inteirado da extensão do vale, dispensa-
va-se de visitar por miúdo cada propriedade do vale. 

Começou a caminhada pelo tabuleiro ao andar moroso 
das alimárias é uma coisa dolorosa viajar a passo nos tabulei-
ros ondulados do Seridó, no dorso de animais algo extenua-
dos. Sobe-se a rampa íngreme de um alto para descer e subir 
para descer novamente. E os tabuleiros descampados sempre 
em frente, demandando novos esforços. Às vezes, ao longe no 
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horizonte, na encosta de uma destas colinas onde medram, 
apenas, o panasco baloiçante, agora, a dinâmica dos ventos 
reinantes, as juremas enfezadas, as pereiras minúsculas, vege-
tação miserável, atestando à superficialidade um solo miserável, 
divisa se um cavaleiro que dispara a toda brida na vastidão 
daqueles campos tristes... 

E, no entanto, parece que o viajar não sai do lugar. 
Eram quatro horas da tarde do dia vinte e dois de julho e 

a Missão que viajava na alegre esperança de que no dia imediato 
deixar, de vez, a viagem no dorso de animais, continuava sempre 
a colher dados que lhe aumentavam o entusiasmo pelo Seridó. 

Vale a pena fazer aqui uma retificação em nossas infor-
mações anteriores. A Missão passou em Acari no dia 21 de julho, 
pois, saindo de Caicó a 19 pela manhã, dormi em S. Nicolau 
neste dia, a 20 em casa do Capitão Francisco Raimundo, a 21, 
em Jardim do Seridó, a 22 no Umari, a 23 em Jardim do Seridó 
novamente, a 24 em Parelhas, a 21 em Santa Luzia, da Paraíba.

Do alto do tabuleiro pelo qual viajavam todos, contem-
plava-se o fundo do vale, outrora coberto de uma vegetação 
possante de oiticica seculares, umarizeiros copados, juazeiros 
ramalhudos, conservada para pouso do gado e agora aberta em 
extensos algodoais. 

De repente, uma grande faixa d’água, era o açude grande 
do Cel. Justino Gorgônio, da Cabaceira. 

Pela margem do vale, as habitações, aquelas casas gran-
des alpendradas, caiadas, tão comuns e típicas da região. 

As cinco horas da tarde a Missão deparava-se com um gran-
de páteo: em baixo a casa grande de uma fazenda, vastos currais. 

Era a propriedade do Sr. José Gorgônio da Nóbrega, a 
Timbaúba dos Gorgônios. 
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Ali viveu Gorgônio Paes de Bulhões, tronco de uma gran-
de família, disseminada hoje naquelas adjacências. 

O Sr. Zuza Gorgônio é um dos maiores plantadores de 
algodão do Seridó, tendo informado à Missão que em 1910 
colheu seis mil arrobas de algodão em sua propriedade. 

Não havia como demorar ali por alguns instantes. 
O dono do sítio mostrou duas amostras belíssimas de 

algodão em felpa, colhido no ano passado. Era impossível 
percorrer a plantação que se estendia nos largos baixios do 
rio do Espírito Santo, afluente principal do Barra. Nova. Foi, 
no entanto, feita uma ligeira visita a descaroçagem a vapor em 
uma casa próxima ao velho solar, que continua, hoje, como foi 
ao ser construído. 

Depois o lanche de sempre como amostra desta hospi-
talidade de todo Seridó, que o Sr. Pearse, em palavras cheias 
de afeto, proclamou em sua recente conferência diante da 
Sociedade Nacional de Agricultura, no Rio de Janeiro. 

Eram quase seis horas da tarde e a Missão se achava ainda 
a quase uma légua do Umarí guiada por uma pessoa dali, a 
Missão fez o trajeto entre Timbaúba e a casa do Sr. Antônio 
Cesino com a escuridão da noite. Seriam sete ou sete e meia da 
noite quando se apearam todos no Umari. 

Só as pessoas que viajam a cavalo, debaixo de sóis arden-
tes do sertão podem apreciar o valor de uma rede confortável, 
à noite; a rede de sertaneja, o carinho inicial do sertanejo para 
o hóspede que chega, a tapuarana macia, verdadeira institui-
ção no interior, indispensável nos longos repousos, nas sestas 
enervantes do sertanejo mal vem caindo a noite. 

Depois de um jantar farto em que o queijo, a carne, a 
farinha o arroz, o açúcar, o milho ainda verde e outras igua-
rias servidas tinham sido produzidas ali, a exceção do café, 
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os ingleses se instalaram nas redes com um apetite formi-
dável para o ócio e para o sono. Pela manhã foram visitados 
os campos de plantações para o sul, onde o proprietário da 
fazenda reconstruía um açude que arrombara. Mais tarde a 
visita a descaroçarem. Há ali um locomóvel que ao mesmo 
tempo aciona máquinas para beneficiar o algodão, a cana e a 
mandioca. O Sr. Coelho de Sousa encontrou uma fibra muita 
longa nesta propriedade. Disse-se, a princípio, que ela tinha 70 
mm de comprimento. O Sr. Pearse era de parecer que ela teria 
uns 60 mm porque devia haver alguma torção entre fibras da 
primeira amostra examinada. Em seguida, foram percorridos 
outros roçados conjuntos, em frente à casa, onde o vale tem 
uma largura extraordinária.

Às nove horas do dia 23 seguiam todos para o povoado 
de Ouro-Branco que foi atingido às 11 horas. A viagem se fez ao 
longo do rio do Espírito Santo, avistando-se também o pequeno 
vale do Poção. Ouro-Branco, antiga Espírito Santo, povoação, que 
se preza muito, estava muito limpinha. Havia ali uma música 
em formação, mercado, igreja: tudo novo. Hospedagem esplên-
dida na casa do Sr. Cirilo de Sousa. Sobretudo muita animação 
no povo. Foi visitada a fazenda do Sr. Cirilo a 1 quilômetro da 
povoação. Boa casa, um jardim pouco comum no sertão, desca-
roçarem, belos algodoais no Baixio, animadora plantação de 
algodão no tabuleiro, fornecendo abundante colheita, uma fibra 
fortíssima de 50 mm.

Chegaram ali os dois automóveis da Missão e um de Mr. 
Kroncke, o Kroncke autêntico, chefe da Casa da Paraíba que 
ali se incorporou à Missão e abraçou um cunhado que a ela já 
estava incorporando.

Às duas horas da tarde a viagem nos automóveis para o 
Jardim, via cobiçado, Tapuio e Sombrio onde houve uma demora 
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de uma hora e meia. O proprietário do Sombrio, o Cel. Felinto 
Elísio que tinha viajando para Ouro-Branco nos automóveis, dese-
java mostrar as suas plantações. Era impossível visitá-las todas.

Depois de examinadas as instalações da descaroçarem, 
laranjas, doces, queijos, café, ah! O café infalível... O Sr. Pearse 
aconselhou que se fizesse a descaroçarem com uma marcha 
moderada do motor ou que se colocasse um dispositivo de madei-
ra em certo lugar da máquina a fim de diminuir a velocidade das 
orações das serras para evitar os nódulos que danificam a lã.

O Cel. Felinto levou todos ao Riacho da Palha para obser-
vação de uma plantação soberba, como dizia ele. Realmente 
era encantadora. Parece que aqueles algodoeiros estavam de 
propósito plantados. Ainda não se havia observado coisa igual. 
A carga era extraordinária, o algodão belíssimo. O Sr. Pearse 
fotografou-se com o dono da propriedade entre os algodoeiros.

O Cel. Felinto estava radiante, teve como o Capitão 
Francisco Raimundo, um de seus felizes na vida. Dominava-o 
o entusiasmo falando sobre seleção e cousas semelhantes, e 
gaguejava, segundo nos contaram, com o mesmo ímpeto com 
que rira outrora o bom Capitão Francisco Raimundo.

Às seis e meia da tarde de 23 a Missão voltava a Jardim 
onde pernoitou.

Na manhã de 24 de julho, a Missão deixou a cidade de 
Jardim do seridoense em demanda da vila de Parelhas.

A viagem se fez sem incidentes, em três automóveis com 
doze pessoas inclusive o Cel. Felinto Elísio, pela magnífica estra-
da de rodagem, quase totalmente construída até o Boqueirão. 
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De Jardim a Parelhas distam uns 20 quilômetros mais ou 
menos, mas os automóveis venceram esta distância com muita 
facilidade em menos de quarenta minutos. 

Transpostos os planos futurosos da Várzea do Serrote, 
em certo momento, do alto do tabuleiro, começou a Missão 
a descortinar nitidamente o Boqueirão e a próspera Vila de 
Parelhas, debruçada às margens do rumoroso Seridó, espre-
guiçada ali naquela planície, outrora dos matutos e vaqueiros 
espertos, que ao defrontá-la não resistirão a tentação de em 
parelhas arrojadas afiarem os cavalos ágeis e desenvolverem a 
sua perícia equestre de sertanejos destemerosos. 

Oh! Como já vai longe isto, o bom tempo de outrora em 
que o gado dava para tudo e havia em tudo unção suave de 
placidez e virgindade, da alma simples dos fazendeiros à vasti-
dão dos campos intactos e cheios de silêncio, quebrado apenas 
pelas notas dolentes e demoradas do aboiado!... 

Hoje Parelhas é uma vila, cheia de vida, com cinema e esco-
la, algodão a valer e estradas civilizadas, forasteiros e muita coisa 
mais; quer dizer, é um caso que se torna cada dia mais sério; é 
uma vida que se intensifica e por isto se complica desta comple-
xidade social irremediável, boa e dolorosa, útil, fatal e assassina. 

Todo mundo fala com saudade e respeito do passado, este 
velho suave, este campo enternecido em cujo fundo vago há 
sempre a imagem de uma quadra ditosa da existência, de um 
ente querido que se foi; mas a torturada alma humana anseia 
sempre e debruça-se sem remédio, impetuosa à cata da felici-
dade que foge porque anda, por toda parte já, uma concepção 
demasiadamente positiva do Ideal. 

Não vale a pena, porém, e nem é possível esmorecer... 
Que Parelhas progrida sempre, caminhe, aspire e conti-

nue a trabalhar, ungida porém, sempre deste lastro de virtude 
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que ainda não a abandonou e dá a feição mais empolgante de 
sua fisionomia: a ingenuidade, a laboriosidade, a bondade hospi-
taleira e carinhosa de seus verdadeiros naturais. 

Os automóveis buzinaram dentro da praça grande da vila 
u dentro em pouco todos da Missão e os que a ela se incorpora-
vam estavam magnificamente alojados. 

Havia muita animação na vila. O Cel. Antão Elisiário ali se 
concentrava espalhando em tudo, aquela sua proverbial muni-
ficência que o faz tão prezado de seus patrícios e credor da 
admiração geral em um círculo que não abrange agora a vila 
de Parelhas somente.

Depois de um almoço esplêndido ao meio dia, segui-
ram todos acompanhados, agora, também pelo Antão, para 
o Boqueirão em visita ao local da grande barragem projetada.  
A impressão colhida nesta visita é a mesma obtida em Gargalheiras.

Melhor teria sido que o Governo tivesse organizado o plano 
de algumas dezenas de barragens de cimento ao longo do Seridó 
e do Acauã. Barragens de dois metros ou pouco mais de altura 
que iam em auxílio da natureza na tarefa de conservação dos 
nossos estreitos baixios, corrigindo o regime torrencial dos rios 
e aumentando naturalmente a umidade dos terrenos aluvianos 
adjacentes, duplicando a capacidade produtora do algodoeiro. 

Açudes, sim, não dois, mas dez menores. Em Itans; em 
São Fernando; em Cruzeta; como se está fazendo; no distrito 
de São Vicente; em Zangarelhas; em Quintos; no rio Malhada 
da Areia; em Serra Negra, etc.; açudes para vazantes, peixe 
e pequena irrigação a jusante, que aqui não temos grandes 
planícies a irrigar. 

Sempre queremos ver o que se fará destas enormes 
massas d’água que se pretende armazenar... 
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Açudes grandes para bilhões ou milhões de metros cúbi-
cos o Estado deveria comportar em Passagem Funda, abaixo da 
Povoação do Upanema uma e meia légua, em Poço de Cavalos 
talvez e talvez no rio Ceará-Mirim. 

Do Boqueirão a Missão seguiu em automóveis até a casa 
do Cel. Antão, pouco adiante em Fazenda Velha. Ali foi exami-
nada a descaroçagem e é com muito pesar que todos renunciam 
a pretensão de uma visita a fazenda Carnaúba de propriedade 
do Cel. Antônio Bezerra de Albuquerque, proprietário da mais 
perfeita descaroçagem de todo o Seridó, uma descaroçagem a 
serras como são todas ainda na região. 

O Cel. Antônio Bezerra, que é um cidadão muito prestante 
e tem dado largo impulso à cultura do algodoeiro mocó de que 
é um entusiasta, viajava para Recife. 

Em casa do Cel. Antão o Sr. Pearse completou as observa-
ções que fazia sobre o rendimento de nossas terras e verificou 
que em uma área de tabuleiro arenoso de nove e meio hectares 
o proprietário havia colhido 14.400 quilos de algodão em caroço, 
o que significa uma produção média de pouco mais de 1.500 
quilos por hectare. Isto devido a uma certa seleção nas sementes 
por ocasião do plantio. 

Quer dizer, como disse o Sr. Pearse em relatórios poste-
riores, que no Seridó se obtém com pouco trabalho algodão que 
rivaliza com o mais afamado do Egito, com a circunstância das 
nossas terras brutamente tratadas renderem 25% a mais que a 
mais rendosa terra da pátria dos faraós, onde a agricultura é 
intensiva e feita a. custa de caríssima irrigação. Ora, os nossos 
baixios rendem mais e mais rendem ainda os irrigados. 

Em seguida, a visita à fazenda “Juazeiro” do respeitável 
ancião o Sr. Bernardino de Sena. Boa descaroçagem, bom algo-
dão. Às seis horas a volta a Parelhas e o jantar durante o qual 
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o Sr. Pearse levantou-se e brindou o Dr Joaquim Ignácio, que 
agradecendo salientou a satisfação e a esperança que o Seridó 
depositava na visita da Missão algodoeira.

Muita festa até meia noite: retreta, automóveis ronronan-
do, moças a passear, fazendo, como se diz na gíria, a avenida, uma 
sessão de cinema, uma representação teatral, e aqui não podemos 
deixar, ainda, de repetir: “tudo muito bom e muito tudo”. 

Pela manhã do dia 25, de viagem para Santa Luzia, foram 
ainda visitados alguns sítios do rio dos Quintos e de São Bento. 
Na sacada do vale dos Quintos há uma grande possibilidade 
imediata de ampliação do plantio de algodão nos extensos tabu-
leiros arenosos, semelhantes ao aproveitado pelo Cel. Antão no 
Boqueirão. Informaram mesmo que o Major Ramiro Bezerra, 
grande agricultor, já está utilizando os mesmos. 

Em São Bento foi examinada uma esplêndida fibra em 
roçado que participava de baixio e tabuleiro. Forte, muito forte 
e muito longa. Foi uma felicidade que a última impressão rece-
bida no Seridó fosse assim tão agradável. O Sr. Pearse falou 
em que, como uma lembrança de sua viagem por aqui, e para 
apontar no mapa à sua senhora um lugar onde era proprietário 
no Brasil ao voltar a Londres, não duvidava em comprar um 
pequeno trecho daqueles tabuleiros. 

Tudo à Santa Luzia; onde entrou a Missão às 2 horas da 
tarde ele 25. Muita festa. Ótima hospedagem em casa do Cel. 
Joaquim Estanislau. Visitas à Usina, onde vimos pela primeira 
vez descaroçagens a rolo, e ao campo de demonstração. À noite 
uma manifestação, a Missão e aos demais que a acompanhavam. 
Diversos discursos. Santa Luzia deu uma impressão agradabilís-
sima: muito limpinha e iluminada pela eletricidade. 

A 26 pela manhã voltaram os dois automóveis do Rio 
Grande do Norte, via Ouro Branco. O Dr. Joaquim Ignácío ao 
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meio dia despediu-se do Anfilóquio, Antídio e Felinto e seguiu 
em automóvel para esta cidade onde chegou às 5 da tarde, 
percorrendo em oito dias setenta e seis léguas das quais vinte 
e uma a cavalo e cinquenta e cinco a automóvel.



TRANSPORTES
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Discurso Pronunciado no Congresso Legislativo 
do Estado em Sessão de Novembro de 1917 

Senhor Presidente, quero abordar hoje uma questão que 
reputo capital para o desenvolvimento social em geral do Rio 
Grande do Norte, especialmente para o desdobramento mais 
rápido de suas riquezas. 

Refiro-me ao transporte. Tamanha é, senhor presiden-
te, a complexidade, a interdependência dos diversos fatores do 
nosso progresso moral e material e tal é a relevância de muitos 
deles que, muita vez alentando-se especialmente em um, chega-
-se por um processo mental muito natural, a julgá-lo essencial, 
básico, o mais importante. 

Na verdade, o que existe, porém, são diversos problemas 
igualmente fundamentais, requerendo uma solução conjunta. 
Esta solução depende de uma ação contínua, permanente e, 
sobretudo, inspirada num ardente desejo de progresso, numa 
fé irredutível na superioridade de nossos destinos. 

Não tenho a pretensão de resolver cousa alguma neste 
momento; a minha finalidade é bem mais modesta neste instan-
te em que viso apenas procurar despertar as atenções do Estado, 
dos Municípios e dos particulares, que todos são igualmente 
interessados, para o sistema de transporte de que nos servimos 
desde duzentos anos, e sem esquecer a importância que ele 
teve outros tempos, tentar mostrar como a sua modificação se 
impõe pelas evidências irremediáveis do progresso que é fatal. 

Senhor Presidente, é geralmente sabido que, descoberto 
o Brasil, estabelecida – trinta anos depois – em 1530 a divisão 
do Brasil em capitanias, o historiador João de Barros, a quem 
de parceria com Ayres da Cunha coube a faixa de terra, de que 
deveria surgir o Rio Grande do Norte, não explorou o seu feudo, 
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de maneira que só rios fins do século XVI, pelo conhecimento 
completo do valor estratégico e comercial deste porto de Natal, 
se resolveu iniciar a colonização efetiva do Rio Grande começan-
do-se por lançar os primeiros fundamentos do atual Forte dos 
Reis Magos e em seguida os primeiros lineamentos desta cidade. 

A colonização, porém, se fazia tão morosa que em 1633 
quando os holandeses tomaram conta da Capitania do Rio 
Grande, a penetração não ia além do Ferreiro Torto a 20 quilô-
metros desta Cidade para o Interior, e do sítio do Cunhaú bem 
próximo da praia ao Sul. 

O litoral, apenas estava sendo arranhado pelo povoamen-
to, que só teve de acelerar-se muito tempo depois da restauração, 
quando Bernardo Vieira de Mello realizou a pacificação do sertão, 
fundando o arraial do Açu e promovendo o desenvolvimento dos 
aldeamentos de Apodi e Acauã. Com a subjugação do gentio em 
fins do século XVII, abriu-se a era das concessões de datas de 
sesmarias, que foram doadas abundante e abusivamente.

Bem se pode imaginar as curvas das entradas pelo sertão 
através da orientação que nos fornecem estas sucessivas conces-
sões de terras. Pelo rio Apodi subiu uma leva que foi em breve 
até a Serra do Martins. Pelo Piranhas, ao longo do seu vasto 
leito subiu uma outra onda colonizadora, que veio defrontar 
no planalto seridoense as gentes paraibanas, pernambucanas 
e baianas, que batendo rebanhos especialmente tirados das 
margens do S. Francisco, se haviam estabelecido por ali, de 
maneira que ao sobrevir a grande catástrofe de 1745, já existiam 
pelo Seridó, fazendas coletando 600 bezerros anuais cada uma. 

Subindo pelo viés dos rios da parte oriental da capitania, 
o povoamento foi se fazendo espaçadamente e ao longo das 
vertentes, por isso mesmo que, partindo daqui o Governador 
da Capitania, Agostinho César de Andrade, já penetrara antes 
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de 1700 até a serra da Acauã, “onde derrotara perto de dois 
mil bárbaros”, gerando uma maior confiança na segurança 
pessoal nos sertões. 

É inútil prosseguir neste rápido exame histórico. Vê-se 
por ele claramente que nos começos do século XVIII estavam 
estabelecidos os lineamentos de todos os atuais caminhos ou 
estradas principais do Rio Grande do Norte. Algumas delas como 
a que leva dos sertões seridoenses à Paraíba e Pernambuco tem 
mais de dois séculos. 

Esta é ainda o mais importante escoadouro do gado 
Riograndense. 

Cumpre salientar, Sr. Presidente, que o sistema de trans-
porte hoje utilizado é o mesmo daqueles tempos do início da 
colonização, e, o que é pior ainda, as estradas são as mesmas, 
apenas com o leito mais alargado, não por um serviço consciente 
de melhoramento e conservação, estabelecidos em plano orga-
nizado, mas pelo rompimento das resistências marginais pela 
própria carga transportada, pelo atrito do passo renovado e 
repetido dos comboios. Se é certo que estas estradas prestaram 
durante dois séculos, inestimáveis benefícios, permitindo as 
entradas e depois o escoamento da produção regional exportável 
para os portos na costa, elas constituem hoje um dos mais sérios 
obstáculos ao nosso desenvolvimento, cada vez mais crescente a 
despeito das secas. 

Honras sejam prodigalizadas aos heróis anônimos que 
com relativa facilidade penetraram pelo sertão escalvado, de 
mato fino e quo primeiro trilharam estes caminhos. 

Mas a tonelagem transportável cresce de ano para ano, de 
maneira que as péssimas estradas que possuímos, os antiquados 
veículos de que nos utilizamos não oferecem absolutamente a 
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vazão necessária à produção sertaneja a despeito dos exagera-
díssimos preços porque é feito o transporte. 

O que há de mais alarmante neste regime não é, precisa-
mente, uma paralisação, uma demora momentânea e forçada 
de produtos no sertão pela falta de transporte: o que mais 
deve impressionar é justamente o que isto significa como falta 
de estímulo para o desdobramento, para a multiplicação de 
nossa produção. 

É preciso ter viajado pelo interior durante dias suces-
sivos, exposto às soalheiras ardentes, ou ter sido compelido a 
deter-se, de vez em quando, nas épocas de inverno, quando os 
menores riachos transbordam em cheias, invadeáveis duran-
te muitas horas, para poder aquilatar as condições atuais dos 
caminhos sertanejos. 

Nas estradas de maior trânsito, o leito não tem largura 
conveniente, nem é convenientemente descortinado. Tem-se a 
impressão de que só pelo efeito do trânsito diário, a vegetação 
marginal não consegue obstruir o leito destas estradas. Em 
umas, ou melhor, em quase todas que, partindo pelo tabulei-
ro, levam de qualquer dos centros de Mossoró, Macau e Natal 
ao interior, existem grandes trechos de areia superficial, ou 
como sucede em Mossoró e Macau, quando derivam pela várzea 
dos rios estão sujeitas às penosíssimas inundações nas épocas 
do inverno. Sucede, ás vezes, que os tropeiros que descem de 
Alexandria nos confins do Estado, a 180 quilômetros de percur-
so em 4 dias e gastam cinco a seis dias, demandando a Cidade de 
Mossoró, atravessando penosamente 50 quilômetros de atolei-
ros contínuos num pantanal horrível.

Igual fenômeno se repete no trecho que vai de Açu a 
Oficinas, descendo pelo rio Açu. 
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Presenciei o espetáculo curiosíssimo de um carro pesado, 
com uma tonelada de algodão, atravessar o rio Açu, puxada por 
bois que nadavam. Este mesmo carro que em tempos normais 
fazia o seu trajeto em três dias no máximo, vencendo 55 quilô-
metros, fá-lo, às vezes, em 15 e 20 dias. 

Para o interior, transposta a faixa de terras de caatinga 
que acompanha a costa, as estradas são, em regra, também 
demasiadamente entulhadas de pedras, mas o que mais 
desconcerta o viajante nas quadras de inverno em que uma 
vegetação arbustiva invade temporariamente a estrada é a 
situação de perplexidade ante a quantidade de trilhas iguais 
que se oferecem ao viajante. Na estação seca esta situação 
é cada vez mais atordoadora: as estradas públicas correm 
paralelas ou são cortadas por veredas feitas pelo gado, ou por 
caminhos de uma a outra propriedade. 

E tudo isto forma um labirinto inextricável em que o 
caminhante não raro se extravia. 

Além disso, estas estradas destituídas de quer movimentos 
de terra são mais ou menos acidentadas, pelo que os tropeiros 
no passo ritmado de suas alimárias, que só pesam uma carga de 
cento e vinte quilos normalmente, têm, de antemão, a certeza 
dos quilômetros que poderão vencer diariamente. 

Dificilmente um comboio vencerá mais de cinquenta 
quilômetros diariamente. Em 1911 e 1912 o Governo do Estado 
mandou proceder ao descortinamento e ligeira raspagem de 
pedras no leito de algumas estradas do Estado, mas a falta de 
conservação destas estradas, assim, ligeiramente melhoradas, 
em breve trecho veio equipará-las as demais estradas.

Nem sempre estas estradas são facilmente percorridas 
pelo próprio carro de boi, com maciças e grandes rodas de 
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madeira e eixo móvel. Aliás, este carro é o símbolo do nosso 
atraso em matéria de transporte. 

Assim, o transporte no Rio Grande do Norte, não conten-
do a navegação de cabotagem ao longo da nossa costa, não se faz 
simplesmente no dorso de animais: faz também regularmente 
em trechos determinados por meio deste pachorrento veículo, 
puxado por bois num passo cadenciado e morosíssimo. 

Tem o Rio Grande do Norte alguns quilômetros de via 
fluvial e alguns de estradas de ferro. Acham-se também inaugu-
rados alguns quilômetros de estradas de rodagem servidas por 
automóveis. Assim, contemplando de conjunto os diversos meios 
de transporte utilizados dentro dos limites do Estado para o fim 
de levar aos portos principais de embarque – a produção serta-
neja – pode-se reduzi-los aos seguintes esquemas: 

Transporte no dorso do animal:

De Luiz Gomes

De São Miguel

De Pau dos Ferros

De Porto Alegre

De Martins

De Patu

De Caraúbas 

De Apodi

De Campo-Grande

De Caíco

De Serra-Negra

De Açu

De Santana dos Matos

De Flores

200 quilômetros

280 quilômetros

160 quilômetros

135 quilômetros

135 quilômetros

135 quilômetros

70 quilômetros

70 quilômetros

90 quilômetros

200 quilômetros

220 quilômetros

60 quilômetros

140 quilômetros

140 quilômetros

a 
M
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ró
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Transporte pela Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte servin-

do aos municípios de:

Lages

Taipu

Ceará-Mirim

Natal

Transporte pela Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte servin-

do aos municípios de:

Nova Cruz

Canguaretama

Vila Pedro Velho

Goianinha

Santo Antônio

São José do Mipibu

Arez

Papari

Natal

De Açu

De Angicos

De Santana dos Matos

De Flores

De Caicó

De Augusto Severo

De Caicó

De Jardim do Seridó

De Acarí 

De Currais Novos

De Santa Cruz

45 quilômetros

75 quilômetros

100 quilômetros

115 quilômetros

160 quilômetros

90 quilômetros

240 quilômetros

215 quilômetros

190 quilômetros

165 quilômetros

105 quilômetros 
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Transporte pela Estrada de Ferro de Mossoró a Alexandria com 38 quilô-

metros servindo aos municípios de:

Areia Branca

Mossoró

Transporte por estradas de rodagem servidas por automóveis:

De Macaíba a Santa Cruz  105 quilômetros

De Mossoró a Limoeiro (Ceará) 108 quilômetros

Transporte por via fluvial:

De Areia Branca a Santo Antônio  70 quilômetros

De Macau a Oficinas    25 quilômetros

De Natal a Macaíba   25 quilômetros

Transporte em carros de bois:

De Mossoró a Santo Antônio   9 quilômetros

De Açu a Oficina    65 quilômetros

Vê-se, Sr. Presidente, que o maior transporte feito habitual-
mente, em costas de animais, no Rio Grande do Norte é da Cidade 
do Caicó a Macaíba com 240 quilômetros aproximadamente. 

Além deste limite não há no Rio Grande do Norte por 
circunstâncias ou condições especiais de sua geografia, espaços 
maiores a vencer para o fim de levar dos mais afastados pontos 
do interior para os portos a produção regional exportável. 

Possui, assim, o Estado 310,739 metros de estrada de ferro 
– o que quer dizer – cerca de 75 centímetros por habitante. Então, 
em tráfego 213 quilômetros de estradas carroçáveis, isto é, 50 
centímetros na proporção supra. Tem o Rio Grande do Norte 150 
quilômetros de via fluvial, o que importa em 38 centímetros de 
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via fluvial para cada pessoa do Estado. O transporte em carro de 
boi é feito regular e habitualmente em 74 quilômetros. 

Proponho-me, agora, a fazer uma ligeira comparação do 
preço destes diversos meios de transporte. 

Transporte do dorso de animais: Nos tempos normais em 
que o preço do frete é o mais barato possível, o transporte de 120 
quilos se faz de Alexandria a Mossoró por 9$000 na distância de 180 
quilômetros. Uma tonelada neste mesmo espaço seria transportada 
por 75$000. A tonelada quilométrica custa, pois, neste caso a impor-
tância de 416 réis. É esta medida de preço do transporte no dorso de 
animais pela forma mais barata, encontrada também na apreciação 
dos transportes feitos para Oficinas (Macau) e para Macaíba. 

Verdade é que, não raro, este preço sobe consideravel-
mente, justamente na época em que há bastante produto a 
transportam-na época das safras. Nesse tempo é possível que 
a tonelada quilômetro custe 700 réis e mais. 

O Sr. Roderic Crandall admitiu mesmo como média 
normal 500 réis. Incontestavelmente este preço deve subir de 
muito nas épocas de crise climatérica ou no apogeu das safras. 
De Jardim do Seridó a Macaíba num percurso de 215 quilôme-
tros já tem sido paga a importância de 18$000 pelo transporte 
da referida unidade de 120 quilos. Neste caso, a tonelada quilô-
metro custou 702 réis. Admito, porém, como perfeito e normal 
a média de 450 por ton. transportadas no dorso de animais. 

Transporte em carros de bois: 
Uma carrada de mercadorias de Mossoró ao Porto de 

Santo Antônio com o peso de 1. 200 quilos custam 5$000. Dada 
a distância de 9 quilômetros verifica-se que a tonelada quilô-
metro custa 466 réis. De Açu a Oficinas o transporte é sempre 
feito em carros de bois. Oficinas é o ponto no rio Açu, a partir 
do qual a navegação até Macau é sempre· possível em qualquer 
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época do ano. Dista 65 quilometras do Açu. O frete de 1. 200 
quilos – uma carrada – é na média 30$000, pois se é certo que 
em dados momentos este preço desce até 15$000, muitas vezes, 
sobe também até a 35 e 40 mil réis. 

Quero crer que a média normal para o transporte em 
carros de bois é, como a do transporte no dorso de animais, 
de 450 réis por ton. 

Transporte fluvial 

O transporte feito por via fluvial no Rio Grande do Norte 
limita-se a uma extensão de 130 quilômetros e faz-se 30 quilôme-
tros pelo Potengi, 30 pelo Açu e 70 pelo Mossoró. O transporte é 
feito por meio de lanchas, barcaças e outras pequenas embarcações 
de calado muito pequeno. No entanto é realmente inestimável o 
serviço prestado por estes 130 quilômetros de canais, onde navega 
diariamente uma grande quantidade de pequenos barcos. 

Os portos de Macau e Areia Branca ou Mossoró estão 
mesmo fortemente aparelhados com uma tonelagem segura de 
barcaças até a despeito das leis de arrocha que limitam quase 
aos portos do Estado esta pequena cabotagem. 

A despeito das exigências do Governo Federal que devia antes 
proteger esta pequena navegação à vela Mossoró e Macau dispõem 
de grande número de barcaças, especialmente mantidas pelos 
industriais salineiros para o serviço de transporte do sal para bordo 
dos vapores ancorados no lamarão daqueles portos. Oportunamente 
estas embarcações são também utilizadas no serviço do transporte 
de mercadorias e passageiros nos trechos navegáveis dos rios. 

À Mercê deste aparelhamento, o transporte naqueles rios 
de Mossoró e Açu se faz mais barato do que de Macaíba a Natal, 
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porquanto 1. 000 quilos são transportados de Santo Antônio a 
Areia Branca (70 quilômetros) por 5$000 e de Oficinas a Macau 
por 3$000 (30 quilômetros). 

No 1º caso a tk custou 71 réis e no segundo 100 réis. De 
Macaíba a Natal um fardo de algodão de 61 quilos paga em regra 
300 réis; uma tonelada de algodão à razão deste preço pagará 
4$600 e a tk custará ou pagará 153 réis. Assim, pode-se calcular 
o preço médio do transporte fluvial no Rio Grande do Norte na 
proporção de 90 réis por tk nos rios de Mossoró e Macau e 153 
réis no Potengi pela mesma unidade. 

Transporte por estradas de ferro

As mercadorias que fazem o fundo do transporte ferro-
viário no Estado são o algodão, as peles, açúcar, o café, gêneros 
de importação em geral fazendas, miudezas etc. Para o algodão 
a tarifada estrada de ferro de Mossoró é de 225 réis tk; a da 
Central é de 200 réis tk; a da Natal Independência é de 150 réis.

Na estrada de Natal a Independência a média da tarifa para 
mercadorias, que em regra são transportadas na zona, é de 158 
réis, na Mossoró à Alexandria é de 131 réis. A Great Westem em 
1915 transportou 2. 392 toneladas de algodão na seção de Natal 
por 50. 363$700, precisamente em um ano terrivelmente seco. 

Transporte por estrada de automóveis 

Segundo as bases das tarifas aprovadas pelo Governo do 
Estado, publicadas em 19 de maio de 1916, os gêneros desti-
nados, principalmente, a exportação, pagarão a Estrada de 
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Automóveis do Seridó, 350 réis por tk e os principais gêneros 
de importação pagarão 400 réis pela mesma unidade. Ignoro os 
preços do transporte na estrada de automóveis de Mossoró a 
Limoeiro, mas creio não serem de muito superior ao da Estrada 
para o Seridó onde a média do preço do transporte é de 375 réis. 

Pode-se, enfim, com estes dados organizar um quadro 
geral onde a comparação pode ser mais rápida. É claro que estes 
dados são aproximativos em certos casos, mas ainda assim não 
pecarão pelo exagero, o preço do transporte dorso de animais 
foi colado sobre a maior baixa imaginável, quando é certo que no 
momento em que há mais carga a transportar, este preço aqui 
admitido duplica e triplica durante muitos meses. 

Ainda por muitos meses este preço se conserva elevado 
pelas dificuldades que os tropeiros encontram em viajar nas 
épocas do inverno. 

O preço do transporte nas Estradas de ferro de Mossoró 
à Alexandria e Central é realmente bem elevado, tendo-se em 
consideração os preços cobrados aqui mesmo pela Great Western. 
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Se for estabelecida uma comparação ligeira com algumas estra-
das de ferro do Sul – a diferença se torna mais assinalada:

Mossoró à Alexandria    225 réis tr.

Central do Rio Grande do Norte   200 réis tr.

Natal à Independência    153 réis tr.

Sul Mineira     150 réis tr.

Viação Bahiana     77 réis tr.

“Auxiliares”     55 réis tr.

É, preciso, porém, convir em que não tendo as nossas 
estradas uma abundante tonelagem como as do Sul, não podem 
ter também as mesmas tarifas. (2º fim) (24) 

Vou, Sr. Presidente, ensaiar um demonstrativo da quantia 
porque é feito o transporte do total de mercadorias que partem 
para o sertão e de lá vem através das vias de penetração, ou seja 
a que demanda o centro acompanhando o vale do Mossoró, a 
que leva aos sertões peta vertente do Açu, ou as que partindo 
de Natal para o Sul, para o Norte e pelo centro se denominam 
– Estrada de Natal à Independência, Central do Rio Grande do 
Norte e estrada de Macaíba para o interior.

Socorro-me de dados estatísticos fornecidos por um quadro 
interessantíssimo organizado pela Inspetoria de Navegação. Refiro-
me à exportação e a importação feitas pelos portos de Mossoró, 
Macau, e Natal por intermédio das companhias de “Navegação 
Costeira”, “Lloyd Brasileiro” e “Comércio e Navegação”, durante o 
ano de 1916. É sabido que se faz parte do comércio de exportação 
e importação por meio de barcaças, lanchas etc. Estas três compa-
nhias de navegação, porém, fazem o transporte de todas as merca-
dorias que lastram o fundo deste comércio. Os dados dos quadros 
seguintes servem pelo menos, de base para alguns cálculos. 
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Exportação pelos portos de Mossoró, (Areia Branca). 
Macau e Natal pelas Companhia de Navegação Costeira. Lloyd 
Brasileira, Comércio e Navegação. 

A alta tonelagem dos portos de Mossoró e Macau é forne-
cida especialmente pelo sal, que não é exportado somente pelos 
vapores destas três companhias, por enquanto, pelo menos 
3.000 toneladas seguem de Mossoró por terra para o interior e 
1.000 toneladas têm igual destino saindo das salinas de Macau. 
Ademais, há o chamado sal de barcaças que é transportado por 
estas embarcações para o Norte e para o Sul até a Bahia. Assim, 
só em 1916 foram exportados, ou melhor, pagaram o imposto de 
consumo 124.805.785 quilos. Vê-se por isto que uma boa parte 
da exportação do Estado sobretudo do sal, é feita por pequenas 
embarcações. Desejando, porém, calcular o peso aproximado da 
exportação para cada um dos escoadores de Mossoró, Macau e 
Natal, para o fim de saber qual o desembarcamento aproxima-
do de mercadoria do sertão para estes portos, urge deixar de 
lado a exportação do sal, para examinar mais a vagar o prazo 
provável da exportação de produtos sertanejos, agrícolas etc. 

Em relação a Natal é sempre mais fácil este cálculo. Em 
1910 foi de cerca de 8.000 toneladas e em 1911 subiu ainda 
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consideravelmente a exportação daqueles produtos pelo porto 
desta. Capital. Em 1912 pelos dados da Inspetoria de Navegação 
foi de cerca de 5.000 toneladas esta exportação. Creio não ser 
exagerado admitindo uma média de 6. 500 toneladas de expor-
tação por Natal, calculada especialmente em produtos serta-
nejos, agrícolas, etc.

Macau exportou 2.352.296 quilos em 1910 e em 1911 esta 
exportação ascendeu a 2.830.477 quilos. Admito como média 
provável uma exportação de 2.000 toneladas. Mossoró pelo Porto 
de Areia Branca em 1910 exportou cerca de 5.000 toneladas e 
em 1911 esta exportação foi consideravelmente maior. A média 
provável da exportação por Mossoró será de 5.000 toneladas. Na 
falta de dados exatos, porque não temos serviços de estatística 
organizado no Estado, admito para argumentar estes algaris-
mos que me parecem aproximados. Assim, Natal receberá do 
interior 6.500 toneladas; Macau 2. 000; Mossoró 5. 000. Quero 
agora, proceder ao cálculo do peso das mercadorias enviadas 
através destes portos para o sertão. Os dados fornecidos pela 
Inspetoria de Navegação relativos a importação por estes portos 
de Mossoró, Macau e Natal são mais cabalmente elucidativos para 
o caso do que os da exportação, porquanto por eles se verifica 
que Natal enviou para o interior cerca de 7.000 toneladas; Macau 
3.000; Mossoró 10.000. Este total ainda se eleva se atender que por 
pequenas embarcações entra uma certa quantidade de mercado-
rias nos três portos, e que para Natal a Great Westem é também 
muito digna da atenção. Mas, simplesmente, para argumentar e 
não preferindo errar pelo exagero das cifras, quero admitir como 
média provável a importação de que dá notícias a estatística da 
Inspetoria de Navegação. Assim, Natal remeterá para o interior 
7.000 toneladas; Macau 3.000 que se deverão adicionar pelo menos 
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1. 000 toneladas de sal; Mossoró 10.000 a que se deverão juntar 
também pelo menos 3.000 toneladas de sal. 

Bem conhecidas as distâncias que estas mercadorias têm 
de percorrer dentro do Estado, não é demais calcular que um 
terço delas percorrerá apenas 60 quilômetros, outro terço 120 
quilômetros, e o outro finalmente fará um percurso médio de 
180 quilômetros. As 18.000 toneladas que figuram circulando 
por Mossoró pagam de frete entre Areia Branca e Santo Antônio 
a razão de 5.600 a tonelada pelo rio (70 quilômetros) 117.600$000 
e de Santo Antônio à Mossoró a razão de 4$050 por ton. no 
percurso de 9 quilômetros a quantia de 85 · 050$000 o que dá 
um total de 202:650$000 para o frete de Areia Branca a Mossoró. 

Se esta mercadoria fosse transportada pela E. F. Mossoró à 
Alexandria a razão de 225 réis, média de preço da tk e na extensão 
dos 38 quilômetros de Estrada, custaria o seu frete 179. 550$000. 

As despesas com o transporte da mercadoria para Porto 
Franco onde se dá a baldeação, o transporte da mercadoria da 
estação em Mossoró para os armazéns etc., equiparam, enfim, o 
preço de transporte pelas duas vias, senão mesmo tornam mais 
barato o transporte pelo rio, onde fazem o serviço embarcações 
de que os industriais salineiros não podem prescindir. 

Estas mesmas 21. 000 toneladas que transitam pela estra-
da que sobe vertente do Mossoró são transportadas no dorso de 
animais ao preço de 450 réis tk. Assim, admitidas as distâncias 
médias a percorrer não quero julgar exagerado este cálculo: 
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Se adicionar-se a este total o preço do transporte de Areia 
Branca a Mossoró, ter-se-á que daquele ponto aos diversos ou dos 
diversos pontos do sertão – o transporte de todas 18.000 tonela-
das se faz por 1.336.650$000, quando o valor comercial da expor-
tação de Mossoró ou Areia Branca em 1916 foi de 5.202. 390$000 e 
o da importação elevou-se a 5. 704. 241$000, ou seja, o valor total 
de ambas 10.906. 631$000. Na verdade, o frete pago eleva-se mais 
de 10% do valor do objeto transportado, porque no cômputo do 
valor da exportação está incluído o valor do sal. 

Cálculo semelhante poder-se-á fazer em relação as mercado-
rias ou a tonelagem deslocada pela estrada que sobe pelo Piranhas. 

As 6. 000 toneladas circularão entre Macau e Oficinas à 
razão de 4$000 a tonelada 50 quilômetros por 24. 000$000, e 
admitida a proporção atrás mencionada ter-se-á: 

Um cálculo semelhante em relação as mercadorias que 
transitam pelo ponto desta Capital é, de certo mais difícil, 
porque não tenho dados especiais das mercadorias que tran-
sitam pela Great Westem, pela Central ou seguem a linha do 
centro pela estrada de Macaíba para o interior. Demais o preço 
do transporte varia muito em cada uma destas vias, porquanto 
é de 153 por tk na Great Western, de 200 réis na Central e de 
450 réis no dorso de animal. No entanto, se admitir a média do 
preço do transporte encontrada para estas três estradas, em 
tonelada k. custará 266 réis. Neste caso ter-se-ia admitido ainda 
o cálculo das distâncias atrás referido: 
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Na verdade, estas cifras subirão de muito, porquanto 
cálculos aqui estão feitos apenas sobre dados incompletos da 
exportação e importação, escapando além da computação de 
frete de bagagem e passageiros o próprio trânsito de mercado-
rias do Estado dentro do próprio território. (fim 3º) (35). 

Quis, apenas, com estes cálculos evidenciar que as estra-
das que nos servem desde duzentos anos, não nos bastam mais, 
não dão vasão necessária aos nossos produtos e principalmente 
que o total ou o volume que estes produtos representam hoje já 
justificam despesas mais consideráveis com as mesmas estradas. 
Posso dizer mesmo com segurança já constitui matéria bastante 
para assegurar um emprego rendoso de capitais – a exploração 
da indústria de transporte em certas zonas do Estado. 

Urge encaminhar esta transformação. 
O Sul do Brasil não se diferencia somente do Norte pela 

disparidade do clima e do solo, mas também pela maior facili-
dade de transporte naquelas paragens. 

Entre nós, só o algodão e o gado que se transporta a si 
próprio em certo percurso suportam bem o transporte caríssi-
mo sob cujo peso tremendo ainda se encontra o Estado. 

O problema se exprime nestes termos: urge dar maior 
velocidade e tornar mais barato o transporte. É preciso por 
outro lado que nos suceda outro do que se sucedeu na América 
do Norte onde “o povo veio a compreender que as boas estradas 
não são somente um bom negócio, como também significam 
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melhores escolas, mais gente instruída, menos aglomeração nas 
cidades, maior higiene na vida ao ar livre, relações de amizade 
mais íntima entre os vizinhos, estímulo da vida de comunidade 
e do culto, e em uma palavra, tudo quanto tenha a estabelecer 
mais elevados ideais de civilização”.

No Rio Grande do Norte atualmente, é preciso residir no 
centro, tendo de trinta a quarenta léguas para alcançar uma 
estação de estrada de ferro ou para apontar a uma cidade do 
litoral, servido pela navegação, esperar pachorrentamente os 
correios semanas, ver-se privado de recursos médicos, impossi-
bilitado de tentar qualquer recurso, sofrer de crise climatérica, 
a falta dos gêneros mais comuns de alimentação, pela miséria 
de transporte. Ouvir as boas razões do sertanejo justifican-
do-se pelo não alargamento de suas plantações, para poder 
compreender realmente, compreender e sentir a urgência da 
construção ele boas estradas que abram o sertão. 

Penso que o Rio Grande do Norte pode, a despeito de tudo, 
regozijar-se com ter sido privilegiado por condições geográficas 
especiais, que desenvolveram amplamente a faixa de sua costa, 
ficando todos os municípios a distâncias menos afastadas da 
costa do que muitos outros cios Estados vizinhos ao Norte e 
ao Sul. Por isto, creio também que com algumas centenas de 
quilômetros de boas estradas carroçáveis, onde seja utiliza-
do, o automóvel forte apropriado para o transporte de carga, 
o nosso problema de transporte naquele que ele tem de mais 
urgente poderá ser resolvido convenientemente. E digo naquilo 
que ele tem urgente por que penso sinceramente que certas 
zonas do Estado, a boa estrada é uma questão fundamental de 
conservação da própria existência e em todas uma questão de 
impulsionar e acelerar os seus crescimentos. 
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Porque precisam todos os realmente interessados neste 
assunto se convencer enfim de uma verdade mais que nunca, 
agora e por muitos anos ainda é francamente ilusória qualquer 
esperança no desenvolvimento da viação-férrea no Rio Grande 
do Norte, como em todo o Brasil, na proporção em que vinha 
de ser observado desde alguns anos até este trágico momento 
em que sobre o planeta começou a pairar o tremendo pesadelo 
da guerra atual. As estradas de ferro brasileiras vinham sendo 
construídas por meio de empréstimos nas bolsas de Paris e de 
Londres ou pelo regime do apelo ao crédito com o aumento 
sempre crescente da dívida consolidada da União. 

Para o capitalista europeu, mesmo que cessasse agora 
o grande dilúvio de ferro e de fogo em que a humanidade se 
afoga, era inútil t’ até irrisório querer apelar, porque o de que 
este precisava é do pagamento oportuno das prestações de juros 
e amortizações dos empréstimos que o abuso do crédito levou 
o Brasil a contrair. A União não poderá tão cedo também desa-
pertar-se das suas contingências financeiras, desfazendo-se 
de maneira a poder empreender novas construções ou mesmo 
acelerar as encetadas, porque exige-se para construção de cada 
quilômetro de estrada de ferro maiores ou menores quantias 
que não podem ser retiradas dos orçamentos ordinários. 

Mas a abertura dos sertões, a dotação de um melhor 
sistema de transportes, isto é, mais rápido e mais barato, 
impõe-se como providência urgentíssima e inadiável. O que 
fazer? Para onde apelar?

Creio que até que nos seja possível em futuro mais remo-
to construir estas estradas de ferro, o que resolve a situação 
angustiosa em que se debate todo o Nordeste será a cons-
trução das boas estradas de rodagem, onde o automóvel de 
carga venha desempenhar esta missão das boas estradas de 
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rodagem, onde o automóvel de carga venha desempenhar 
esta missão de celeridade e barateamento do transporte. O 
Rio Grande do Norte deve encarar este problema de frente, 
e, particulares, municipalidades e Governo Estadual deverá 
conjugar uma intensa ação neste sentido. 

Consigno aqui o patriótico intento em que permanece em 
face do problema – o atual Governador do Estado, empenhado 
seriamente em concorrer na medida das forças do Estado para 
a solução do mesmo S.Exa., o desembargador Ferreira Chaves 
tem dedicado a este assunto alguma coisa mais que a atenção 
requerida, em regra, para estas questões no torvelinho das preo-
cupações administrativas: afeiçoou-se ao problema, contempla-o 
com fé, deposita na sua solução toda confiança, e considera das 
mais meritórias da administração que realizar neste sentido. É 
preciso não prolongar demais o encaminhamento desta grande 
modificação. As estradas de rodagem de Macaíba ao Seridó e a de 
Mossoró a Limoeiro são os pródromos do movimento. 

Precisamos ao que me parece, de três grandes estradas 
principais: a primeira que leve de Mossoró à Alexandria nos 
limites da Paraíba, a segunda que partindo de ponto conve-
niente do rio Açu defronte de Macau, ou da margem esquerda 
do rio de Imburans em ponto apropriado e pelo taboleiro da 
banda ocidental vai terminar em Caicó passando por Santa 
Cruz, Currais Novos, Acari, Caicó será assim o ponto de conver-
gência de duas estradas que partam de Macau e Macaíba.

A estrada de Mossoró a Alexandria terá um desenvolvi-
mento de 180 quilômetros; a de Macau a Caicó 170 quilômetros; e 
a de Macaíba para o Seridó terá, ao atingir Caicó, 240 quilômetros 
de extensão. Assim, com 590 quilômetros de estradas trafegá-
veis em qualquer época servidas por abundante e sólido material 
rodante, teríamos remediado consideravelmente a situação. 
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Sucede isto precisamente porque a costa a partir do cabo 
de S. Roque cai sobre o paralelo, determinando uma posição fron-
teiriça ao mar para quase todos os municípios rio-grandenses. 

Todas estas três estradas encontrarão necessariamen-
te as mesmas dificuldades e os mesmos embaraços para uma 
construção segura e sólida. A observação vulgar dos profanos 
com os dados e afirmações dos profissionais duas zonas prin-
cipais em relação as geologicamente diferencia das no Estado. 
A zona da caatinga, faixa de terra, mais ou menos larga, que 
acompanha a costa, vai tangenciar o sertão de pedra “o vasto 
complexo fundamental” a que se alude Roderic Crandall onde 
abundam as rochas cristalinas. 

A caatinga tem uma largura variável. A grande vertente 
do Apodi começa a talhar maciços de tabuleiros sem pedras, 
planos, de solo frouxo e, não raro, entremeado de faixas exten-
sas de areia superficial, desde as proximidades da cidade do 
seu nome até Mossoró numa extensão de 70 quilômetros. Pelo 
o Upanema a caatinga mede 60 quilômetros de Mossoró a 
Povoação, Rua da Palha. 

Subindo pelo Açu a caatinga terá mais ou menos 70 ou 
ao – quilômetros de Macau ao Cuó e Poacá. 

Parece-me que em todo percurso das estradas, apenas 
abaixo do problema das pontes, avulta a consolidação do leito 
destes trechos de caatinga em condições de inspirar confiança. 

A Estrada de Mossoró a Alexandria teria duas obras 
de maior vulto: uma ponte sobre o Mossoró e outra sobre o 
Upanema; mas transposto o planalto em Caraúbas ou nas altu-
ras do Apodi, é encontrado o sólido sertão de pedra onde o leito 
da estrada pouco terá a consolidar. 

Em 1915 foi, pela União, iniciada uma estrada de roda-
gem que partindo de Mossoró, demandava os sertões. Ignoro 
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quantos quilômetros foram construídos, qual o seu estado 
de conservação etc. 

Esta estrada é uma obra para ser realizada pelo comér-
cio de Mossoró, auxiliado pelos poderes municipais e estaduais. 
Dela depende a vida de Mossoró –empório comercial sertane-
jo. Nenhuma terá uma tonelagem tão segura para transportar; 
nenhuma também oferecerá, por isso, maiores garantias de lucro. 

Com o fim de remediar flagelados pela seca em 1915, o 
Governo Federal encaminhou também a continuação carroçável 
entre Macau e Açu. Os meios de transportes ali usados, disse 
eu, então, referindo-me ao Açu inferior, não podem absoluta-
mente importar num estimulo ao desenvolvimento da região 
que recebe agora, da União na consignação de uma verba de 
100 contos de réis para construção de uma estrada de roda-
gem entre Macau e Açu, o primeiro benefício. Será esta estrada, 
continuava eu, que se pretende construir, agora, a primeira 
secção de uma boa via carroçável que subindo pelo vale do Baixo 
Açu pela encosta do tabuleiro ocidental até Poço de Cavalos 
talvez, deverá, afinal, a cidade de Caicó. 

Parecia-me já aquele tempo que o traçado atual de uma 
estrada de rodagem, ali deveria ser pela orla do tabuleiro 
ocidental, pois a unem desvantagem que o tabuleiro oferecia 
em comparação com a planície da várzea – era a de um maior 
percurso. Pelo tabuleiro, a estrada estava a cavalheiro das 
inundações e tinha um leito firme com raspagem da Camada 
de areia superficial. 

A conservação desta estrada incontestavelmente mais 
fácil pelo tabuleiro. Demais a drenagem das águas pluviais ali 
seria quase natural, uma consideração também de alto valor, 
deveria ter decidido a construção pelo tabuleiro – o número 
mais reduzido de pontes a construir. 



— 204 —

Assim é que pelo mais racional dos traçados uma estrada 
entre Macau e Açu, deveria partindo da margem esquerda do 
rio Açu, um local próximo a Macau atravessar o rio Imburanas 
no Cobé ou em ponto conveniente abaixo, e passar os riachos 
de Caicira e do Sipó. Isso é o desaguadouro da lagoa do Piató e 
isto é o canal que comunica a lagoa com o rio Açu. O trabalho 
mais sério seria a ponte sobre o Imburanas. Foi, entretanto, 
adaptado o traçado da várzea onde os terrenos são facilmente 
alagáveis e onde os aterros, que por ventura tenham de ser 
feitos serão sempre de terra de aluvião que gera os grandes 
lameiros no inverno, muito comuns, ali mesmo naqueles pontos 
em que a várzea se afigura mais consolidada. A conservação, 
que é depois da construção, o problema mais sério será sempre 
muito onerosa em uma estrada pela várzea. As grandes cheias, 
as inundações extraordinárias que foram ali presenciadas no 
inverno desse ano, danificando seriamente grande parte dos 
trechos construídos, foram uma experiência dolorosa e cara, e 
são a comprovação do que referi sobre a conservação. 

A circunstância que mais deveria ter impressionado na 
opção do traçado pelo tabuleiro reside em que a estrada pela 
várzea teria de determinar a construção de sete pontes sobre 
o Sipó, sobre o rio de Cavalos, o riacho da Timbaúba, o Riacho 
do Felipe, rio Xica Rosa, rio das Oficinas e o rio das Imburanas, 
em um percurso de 72 quilômetros. 

De Açu a Caicó a estrada deverá seguir pelo tabuleiro ao 
poente, até Poço de Cavalos, que é o local onde uma ponte sobre 
o Piranhas parece mais praticável. 

O solo neste trecho é bastante consolidado, pelo que as 
duas maiores obras a empreender seriam as pontes sobre o 
Paraná e sobre o Piranhas. 



— 205 —

Uma estrada que levasse de Macaíba ao Sertão de Santa 
Cruz e de Seridó impunha-se por considerações múltiplas. 

Basta, por exemplo, atentar em que dos limites do Rio 
Grande do Norte ao Sul com a Paraíba, até ao Norte na zona 
beneficiada pela estrada de Ferro Central existe uma região 
com 30 e até 40 léguas de largura, cortada por vertentes futuro-
sas, como sejam o Potengi, o Jundiaí, Trairi com uma produção 
já relativamente volumosa a transportar, capaz de assegurar 
bastante renda ao Capital empregado em uma estrada. 

Compreendendo as vantagens de uma estrada que partin-
do de Macaíba em direção a Santa Cruz fosse ao Seridó, não só 
como escoadouro de mercadorias, que já as existem abundantes 
a transportar, mas também como causa do progresso, como 
elementos de estímulo para o impulsionamento das culturas, 
dos vales beneficiados pela Estrada. O Governo do Estado fez 
a concessão de uma estrada ao Dr. Brandão Cavalcante ou a 
empresa que organizasse. 

A mensagem governamental apresentada a presente sessão 
legislativa dá abundantes informes relativos a esta estrada. Já 
foram gastos 560.950$000, sendo 240.950$000 de capital; 35.000$000 
de aplicação de parte do crédito concedido pelo Governo da União 
como auxílio aos flagelados pela última seca; 285.000$000 de 
empréstimos feitos pelo Estado em apólices, devendo desta última 
quantia ser feito o desconto das apólices para se poder chegar a 
certeza do custo da estrada, que tem atualmente um desenvolvi-
mento de 105 quilômetros. Foi feita a consolidação num trecho de 8 
quilômetros que precisava desta providência, faltando consolidar 
cerca de 2 quilômetros entre Macaíba e Panelas, entre Serra Caiada 
e Santa Cruz, além de pequenos trechos, onde o serviço, seguindo 
informações do engenheiro fiscal, poderá ficar a cargo da conser-
vação permanente. A estrada tem três pontilhões, um com dez 
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metros e uma ponte sobre Inharé com 30 metros de vão. Dispõe 
a empresa de sete auto caminhões para carga e sete automóveis 
para passageiros e dois tratores· Possui ainda a estrada, a Estação 
inicial e três casas em Macaíba, duas casas em Panelas, em Serra 
Caiada a estação e um armazém. 

Na penetração para o sertão, depois de transposta a serra na 
estrada de Santa Cruz a Currais Novos e bem próximo ao povoado de 
Mulungu a estrada alcança os terrenos duríssimos do tabuleiro seri-
doense. Nestes, em sendo aproveitadas as chapadas, a estrada terá 
construção barata e um serviço de conservação relativamente fácil. 

O grande problema da estrada no Seridó será o das pontes 
sobre os rios da região, pois a água corre ali com uma velocidade 
e uma força extraordinária. 

Quanto custará o quilômetro de uma estrada de rodagem 
em boas condições de tráfego?

É preciso distinguir a natureza da estrada. A macadami-
zação é uma operação caríssima, mas só ela é definitiva para a 
garantia de tráfego normal em certos terrenos. No Seridó, neste 
Estado, o terreno é naturalmente revestido e duro. Sem grandes 
serviços ter-se-á ali uma estrada em condições satisfatórias. Em 
outros lugares, na orla da caatinga que acompanha a costa é 
preciso pelo menos empedrar vários trechos, de terreno frouxo, 
arenoso. Segundo experiências feitas em Minas Gerais as peças 
de construção de estradas são: 
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“Em resumo, uma estrada de rodagem construída de modo 
a ser mantida por uma conservação fácil, própria para o tráfego 
de automóveis em Minas, pode regular de 6.000$000 a 16.000$000. 

Nestes preços não estão incluídas as obras de arte de maior 
vulto, isto é, as pontes que tenham um vão superior a cinco metros. 

Na Mensagem apresentada ao Congresso legislativo de 
Pernambuco em março do corrente ano pelo Governador do 
Estado, há uma observação interessante feita Diretoria de 
viação a propósito da estrada de rodagem de Garanhuns a Paulo 
Afonso, construída pelos estados de Pernambuco e Alagoas.

“Levando em conta somente o dispêndio pelo Estado de 
Pernambuco diz a Mensagem, vê-se que cada quilômetro saiu 
por 260$870 ou seja $074 por metro quadrado. Compreende-
se bem que com esta despesa não se poderia ter uma estrada 
macadamizada como pretendem os mal-entendidos, pois que tal 
dispêndio não pode comportar mais do que a roçagem, desto-
camento e raspagem do terreno, isto por baixo preço. 

Pretender com tal verba uma estrada macadamizada com 
obras de arte e rampas diminutas, é revelar ignorância ou má fé. 

Uma estrada macadamizada com largura de 3,5 não se 
obtém por menos de 12. 000$000 por quilômetro ou sejam 3$425 
por metro quadrado e desse modo não será com atuais orça-
mentos que o Estado poderá faze-las naquelas condições. 

Assim é de bom aviso a execução desses caminhos que 
poderão ir sendo melhorados pouco a pouco”. 

Se isto sucede ao Estado de Pernambuco que dispõe de 
receita avultada, com muito mais parcimônia deve o Rio Grande 
do Norte agir, compenetrando-se todos de que não podemos 
construir de presente estas custosíssimas estradas. 

Parece-me que a existência delas implica num tráfego inten-
so, uma alta tonelagem a transportar. As nossas estradas deverão 
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ser de leito de terra, fazendo-se apenas a consolidação mais cuida-
da, o empreendimento em trechos de solo pouco compacto. 

A estrada de Automóveis do Seridó está ainda por preços 
muito inferiores aos referidos pelo Diretor da Viação em Minas, 
se se considerar que aqui se tem incluído no custo da estrada além 
de quatorze carros ou automóveis, diversos imóveis até as pontes 
de vão superior a cinco metros, que aquele técnico excluiu calcu-
lando o preço das estradas em Minas Gerais. A este respeito, diz a 
Mensagem deste ano apresentada a este Congresso: “Daquela soma 
(560. 950$000) se deverá, porém, deduzir a quantia correspondente 
ao desconto das apólices, para verificar o custo real da estrada até a 
presente data. Ainda com aquele total, sendo a extensão em tráfego 
de 105 quilômetros, vê-se que o custo quilométrico não excede 
muito de cinco contos, que embora acima dos cálculos primiti-
vos, consideravelmente inferior ao de outras estradas da mesma 
natureza, recentemente construídas em alguns Estados da União. 

O recurso para construção das estradas, aqui, em 
todo Brasil, como nos Estados Unidos, segundo informa a Dr. 
Aureliano Botelho, no seu magnífico relatório, serão de dife-
rentes proveniências. 

Em alguns Estados cobra-se na América do Norte - o imposto 
do voto na razão de um dólar por ano. As estradas de ferro, muitas 
vezes, se encarregam elas próprias das aberturas de estradas. 

No Missori foi criado um imposto em 1898 de 25 centavos 
por cada $100,00 do valor das propriedades. 

As municipalidades ali contraem empréstimos para este 
fim, sendo também em alguns Estados cobrado um imposto 
módico de capitação. 

Mas o que predomina ali é a iniciativa particular porque o 
agricultor americano sabe que sua estrada está para o seu terre-
no, com a rua de uma cidade está para a propriedade urbana. 
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Muito temos de esperar, aqui, de uma perfeita e harmô-
nica colaboração do Estado, dos Municípios e dos particulares 
no assunto. 

É exato que as nossas municipalidades são ainda muito 
pobres, isto é, dispõem de receitas muito poucas no presente, 
não só porque a nossa economia é, em geral, muito limitada, 
como também por efeitos de uma discriminação de rendas que 
adaptamos presentemente e que é preciso modificar no sentido 
de ampliar as rendas municipais. 

Um outro obstáculo que vai emperrando a ação Municipal 
é a falta de compreensão segura da importância do problema 
por parte dos representantes do poder municipal que quase 
nada têm feito, menos por inadvertência na aplicação das 
rendas comunais do que pela falta de visão claro da questão e 
de capacidade para encaminhar a solução desta. 

Porque não havendo boa vontade e compenetração da 
importância das boas estradas – ao município mais pobre 
sempre seria dado fazer alguma coisa. 

O particular, o capitalista, o fazendeiro, o maior e o 
menor proprietário do interior é um indivíduo que está habi-
tuado a agir isoladamente, prover bem ou mal as suas necessi-
dades por si próprio. 

Isto até um certo ponto é um sintoma animador pelo que ele 
representa como evidenciador de iniciativas próprias, individuais. 

Existe, porém, muita coisa que esta iniciativa particular 
não pode realizar isoladamente e sem o hábito de associar-se 
o particular resigna-se à privação do que não pode por si reali-
zar, ou apelar para o Estado. Este, na concepção do particular, 
se cobra o imposto tem a indeclinável obrigação de fazer tudo. 

É preciso, porém que o particular se convença de que 
o Estado só tem obrigação de fazer aquilo que ele sozinho 
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ou associado entende entre estas duas forças –o Estado e o 
particular – forças que antes se atraem do que se repelem, 
muito temos que esperar. 

A Estrada de Automóveis do Seridó é uma prova disto, 
pois para a. sua construção o capital subscrito por particulares 
é de pouco inferior a 200.000$000. 

Sucede também que a União não pode alhear-se da cons-
trução de estradas de rodagem em todo o país, pois o problema 
econômico traduzindo-se no argumento das forças produtivas 
do Brasil e da sua exportação, remédio único e definitivo para 
as suas finanças comprometidas, é antes de tudo um problema, 
unicamente, nacional. 

No nordeste assolado pelas secas a construção de estradas 
de rodagem pelo Governo Federal atende, mesmo, a satisfação 
deste compromisso que o país tem para com a zona flagelada 
de minorar-lhe os sofrimentos.

Nelas existem longas extensões desamparadas de  
estradas de ferro, cuja construção em muitos casos não remu-
nerariam os capitais que se empregassem.

A União poderá construir ou auxiliar a construção de 
estradas de rodagem. 

Aqui mesmo no Rio Grande do Norte está ele construindo 
o trecho de Mossoró a Açu. 

Mas a contribuição mais eficiente que a União poderá 
fornecer, consiste no auxílio a quem quer que se proponha 
a construir estradas carroçáveis na razão de tal quantia por 
quilômetro de estrada. 

Ultimamente por sugestão do deputado Cincinato Braga, se 
não me engano, foi estipulado um auxílio de 600$000 por quilô-
metro de estrada, fornecido pela União. Este auxílio pode vir a ser 
valiosíssimo e ser ele uma boa fonte de recursos para construção 
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das estradas. Para isso, é preciso que ele seja efetivo, quero dizer, 
é preciso que quem se proponha a construir estradas tenha certe-
za de que ele se fará realmente, sem delongas prolongadíssimas, 
e mais ainda a certeza de que ele não representa uma medida 
simplesmente decorativa, como sucedia ser a subvenção quilo-
métrica assegurada pela lei nº 8.324 de outubro de 1910. 

A verdade é que os Estados é que têm de olhar de perto e 
de frente esse problema, concorrendo, principalmente, com os 
recursos necessários para a construção das estradas. 

Que tem feito os diversos Estados brasileiros.
O Rio Grande do Sul dá-me a impressão de um dos 

Estados melhor organizado da Federação. O problema das estra-
das de rodagem é ali encarado, atualmente, de uma maneira 
muito prática. Ao invés dos grandes traçados em linhas retas,  
procura-se hoje encaminhar, ali, as estradas pelo plano mais 
conveniente ao povoamento das diversas colônias. 

Em reparações e conservações de estradas de rodagem 
gastou o Estado do Rio Grande do Sul cerca de 500.000$000 em 
construção de pontes 167. 755$953. A conservação de 1739 quilô-
metros de estradas de rodagem se fez administrativamente ou 
por contrato com as intendências. 

A conservação compreende a remoção de empecilhos que 
tenham caído na estrada, desobstrução de valetas e de obras de 
arte, manutenção do rampamento e desmatamentos, regulariza-
ção dos aterros e colocação de cascalho ou equivalente substância 
nos sulcos, pensando-se em generalizar esta providência tomada 
por algumas intendências de colocar durante a estação seca em 
pontos convenientes da estrada depósitos de cascalho que facil-
mente possam ser utilizados nos tempos chuvosos. 

O Paraná tem, atualmente, para mais de 6.000 quilôme-
tros de estradas de rodagem. Ali se construiu a melhor estrada 
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brasileira no gênero: a caríssima estrada da Graciosa. Pierre Deuis 
que no seu livro “O Brasil no Século XX” dedicou certa atenção 
as estradas paranaenses, diz que a resistência delas tem causas 
geográficas e históricas; a ausência de florestas no planalto que 
é mediocremente arborizado, porque a floresta é a inimiga das 
estradas; a planura das campinas onde o solo de grés friável não 
permite os lameiros e facilita a drenagem; a imigração de russos 
em 1878, indivíduos que falavam a língua alemã e se tornavam 
carroceiros e “um dos tipos mais curiosos da população brasileira.” 

A Mensagem do Presidente do Estado, Afonso Alves 
Camargo, apresentada ao Congresso em 1º de fevereiro do  
corrente ano, informa que recebem regular e permanente serviço 
de conservação diversas estradas que enumera com um desenvol-
vimento de 1.148 quilômetros, sendo nestes serviços empregados 
248 homens que despendem uma média mensal de 26.000$000, 
sem incluir o fornecimento de material ou ferramenta. 

São Paulo tem uma vasta rede de estradas de rodagem, 
mas em relação ao seu território ela é ainda muito reduzida. Urge 
salientar que embora em 1908 já preocupassem os estadistas de São 
Paulo, essas questões de boas estradas, tendo o Dr. Jorge Tibiriçá 
comissionado, o Dr. Aureliano Botelho para estudar nos Estados 
Unidos o problema da conservação das estradas, só de 1910 em 
diante é que este problema vem sendo seriamente cuidado ali. 

Assim este grande Estado do Sul gastou com Estradas: 
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Reunia-se, ali, este ano um Congresso de Estradas com 
o comparecimento de mais de 350 representantes de muni-
cipalidades, etc. 

Por determinação da Secretaria da Agricultura foi orga-
nizado um magnífico plano de viação para São Paulo pelo 
engenheiro Clodomiro Pereira da Silva. 

A lei nº 1.235 de 22 de dezembro de 1910 e o respecti-
vo regulamento estabelecem as condições para concessão das 
Estradas de Rodagem no Estado. Para bem se avaliar o que se 
há feito ali, basta atentar bem no quanto se tem ganho em 
tais serviços de 1910 a 1916 o Estado dispendeu com estradas a 
importância de 6.381.708$266. 

Em Minas até bem pouco tempo, à exceção de um trecho 
da magnífica estrada “União e Indústria” existiam, apenas, 
estradas irregulares, sem técnica. Depois fez-se a estrada de 
Belo Horizonte a colônia do Barreiro com 17 quilômetros por 
176.000$000, ou seja, 10.352$300 por quilômetro. Ainda em 1916 
fez-se ali a estrada de Vespaziano. 

A Companhia Mineira de auto viação intermunicipal 
veio dar grande incremento as estradas de rodagem na zona 
do Triângulo, onde existem agora mais de 300 quilômetros.

Com o aparecimento da lei nº 661 e seu regulamento 
mandado observar pelo decreto nº 4. 501 de 8 de janeiro de 
1916 é que se incrementaram as concessões de estradas e 
respectivas construções. 

Segundo a Mensagem última apresentada pelo D. 
Delphin Moreira em 15 de junho do corrente ano, as conces-
sões de acordo com esta legislação estabelecida já se elevavam 
a 1.927 quilômetros. 
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O Estado de Minas Gerais tem gasto na seguinte proporção: 

A esta importância é justo acrescentar as importâncias 
gastas com as pontes para as estradas: 

Pernambuco ressente-se, ainda, de uma legislação especial 
sobre este importante assunto que está compreendido parcial-
mente no Regulamento da Diretoria de Viação e Obras Públicas. 

Da última Mensagem do Governador, dali vê-se que a rede 
estadual de estradas de rodagem atingia em 31 de dezembro de 
1916 a 704 quilômetros. Em começos de 1916 era assim distribuída: 

Durante o ano de 1916 foram construídos 274 quilôme-
tros e 888 metros.



HISTÓRIA DO PICO BRANCO
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HISTÓRIA DO PICO BRANCO

A primitiva e mais antiga residência nesta fazenda nos 
sapés da serra do Martins, da parte do Sul, na estrada que levava 
da antiga Povoação do Martins para o Catolé do Rocha, é a casa 
de atual propriedade do Coronel Joaquim Ignacio de Carvalho. 

Alcançamo-la, ainda, com o seu velho feitio primitivo. 
Era toda construída de taipa e telha possuindo dentro de um 
pequeno trecho de paredes em madeira de aroeira e outras, 
todo o vigamento necessário para uma casa qualquer, construí-
da hoje. Os caibros eram presos às ripas, que eram compridas 
varas de madeira incorruptível, por extensas tiras de couro que 
desempenhavam a função de pregos. 

Quando ela foi construída, o sertão atravessava aquela fase 
a que Capistrano de Abreu chamou a idade do couro. Efetivamente 
de couro eram às vezes as portas, o leito, os arreios, as vestes do 
vaqueiro e uma enumerável quantidade de acessórios. 

Estávamos em pleno e exclusivo regime do pastoreio e 
desta indústria dimanavam todos os recursos de que podiam 
dispor os primeiros colonizadores. 

Dentro em pouco, as zonas de possibilidades agrícolas se 
definiram no Nordeste e o Brejo paraibano e o Cariri cearense se 
tornaram logo os grandes centros abastecedores de cereais e de 
rapadura, assim como Recife, acessível pelo rumo e destino que 
levavam as boiadas, foi logo constituído em mercado vendedor 
de todos os artefatos que o sertão necessitava e podia se munir. 

Para a construção de uma casa daquele feitio, quase nada 
era preciso ir buscar fora e apenas não eram encontrados ali 
mesmo, os pregos e dobradiças que eram feitos talvez na terra, 
tão grosseiros, mas resistentes eram eles. Situada numa eminên-
cia tinha para o sul o seu horizonte limitado por um serrote na 



— 217 —

encosta do qual passava a velha estrada secular referida. Para o 
nascente, a pouco menos de meia légua e para o Norte, a Serra 
do Martins, com o seu prolongamento da Boa-Água. 

Construída quase sob rochas emergentes a velha casa 
tinha a princípio uma entrada na frente e outra aos fundos. Dos 
lados do poente, ao oitão junto ao qual estavam os currais de 
moirões de aroeira, uma única janela, minúscula, mal deixan-
do por ela escapar-se uma pessoa. Por ela recolhia-se o leite, 
todas as manhãs, durante dois séculos seguidos. Esta abertura 
naquela taipa resistente havia de, nos fastos da família, adquirir 
também uma sinistra notoriedade pelo tempo adiante. 

O oitão do lado do nascente arejava um pouco melhor o 
velho casarão. A cada compartimento correspondia uma alta 
janela tão alta que nada permitia ver do exterior sem o auxílio 
de um objeto qualquer sobre o qual a criatura se colocasse. 

A casa não tinha ainda, os atuais alpendres, mas possuía 
uma grande sala central, a. única beneficiada com simples 
caiação. Era a sala da Capela, na qual o teto ficava na parte 
mais alta a cavalheiro de uma sala em frente da residência, 
orientada para o sul. 

Esta sala de frente era o que se chamava o copiá, escuro 
recanto comprido e bem estreito cortado normalmente por dois 
caibros grossos, sobre os quais gerações e gerações armaram as 
suas redes, agasalhando os hóspedes e viajantes. 

Impressiona a ausência de alpendres naquela, como na 
maioria das primitivas casas do sertão. Mas acha-se logo a razão 
de ser disto. Naqueles tempos, a vida das famílias sertanejas 
fechava-se dentro daqueles paredões residenciais. Grande é 
a insegurança por aqueles rincões ainda hoje, mas naquela 
época as grandes solidões sertanejas impunham medidas desta 
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natureza, logo vivia-se trancado, e particularmente as mulhe-
res, as moças não tinham a delícia da vida ao ar livre. 

Na porta da frente montava guarda o pai de família, não 
raro escorvando lealdoso boca de sino. Na traseira da casa, junto 
a cozinha, estava a porta que dava acesso para todo o abasteci-
mento. Dela se encarregava a dona da casa, a respeitabilíssima 
companheira, a matrona sertaneja.

A escravaria tinha o seu aposento em que se empilhava. 
As moças, porém, possuíam os seus quartos bem vigiados pelo 
casal que a tudo assuntava de sua camarinha. 

Por vezes, porém, toda esta série de precauções 
resultava ineficaz. Eram os grupos de malfeitores, às vezes  
mascarados, que assaltavam a casa e extorquiam quanto 
podiam em dinheiro do bom e sonante dinheiro amoedado 
daqueles tempos. Eram as moças que iludindo a vigilância, 
fugiam da tirania do regime familiar do tempo. 

Os pais de famílias, os fazendeiros, que tinham algo a 
perder compreenderam que a disposição especial da casa, cons-
truída em atenção à defesa permanente que tinham de manter 
e todos os cuidados que punham no guarda da família não eram 
bastantes e dentro em pouco adotaram as suas providências. 

O dinheiro, que era de ouro, prata e cobre principalmen-
te, passou a ser enterrado em vasos apropriados, em lugares 
ignorados, guardado nas famosas botijas de onde, muita vez, 
nunca mais sabia se o dono vinha a falecer inopinadamente sem 
poder confessar a alguém o paradeiro do seu labor na solidão 
dos campos de criação. 

As filhas, ele o sertanejo, as precatava logo mal desenha-
va-se a puberdade, arranjando-lhes um casamento com o filho 
de um amigo ou parente morador à grande distância em outra 
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ribeira, e era frequente que a noi.va visse o noivo pela primeira 
vez poucos momentos antes do casamento. 

Os primeiros habitantes do Pico não fugiram a regra geral, 
e no começo da última década do século passado a casa, onde 
Manoel dos Santos Rosa, português de baixa estatura, metido na 
sua camisa de algodão tecida ali mesma e na sua coronha de meio 
coronha se constituiu em tronco comum de vasta descendência 
espalhada agora naquelas convizinhanças apresentava, ainda, os 
traços mais característicos de sua antiga construção. São estes 
que ficam assinalados, mas revela notar que no interior as pare-
des de cada compartimento se elevavam até o teto.

Quem a construiu? Quais as modificações por que passou? 
De que cenas foi teatro? 

A resposta a estas interrogações constituíra a narrativa de 
meu interesse familiar? Cada núcleo sertanejo, organizado em 
tomo de uma sesmaria com a sua residência solarenga, não teve 
porventura um desenvolvimento idêntico: a mesma ocupação - o 
pastoreio a princípio e a lavoura de cereais e algodão depois; o 
mesmo isolamento inicial e depois a sucessão de casas que ponti-
lham a faixa verde dos baixios ao longo dos riachos, etc.? 

Não quero, porém, propor-me a tarefa de examinar a 
vida sertaneja sobre tão vastos aspectos. Agora faço apenas 
o histórico do Pico a fazenda em que nasci, o recanto de que 
guardo ainda as mais gratas recordações que nem a ausência 
tão prolongada, nem os rigores dos rudes golpes que me tem 
abalado a existência conseguiram dissipar. 

Pode ser que estas linhas sejam grata leitura para os descen-
dentes de Anna Martins de Carvalho que são ainda agora os· possui-
dores da quase totalidade daqueles latifúndios do Pico Branco. 

Outubro de 1903. 
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Uma parte de terra no lugar “Cedro” ou Coqueiro no valor 
de 12 a 500, no município do Martins, comprada a José Manoel 
de Oliveira Martins e sua mulher Mariana Martins de Carvalho, 
que a houveram por herança de seu sogro e pai José Ignacio 
de Carvalho, o qual por sua vez, comprou a João Francisco de 
Oliveira e sua mulher Joaquina Maria da Conceição (Esta terra 
comprada a José Martins herdada de, José Ignacio foi também 
comprada, por segurança, a Joaquim Alberto que a comprara 
a Joaquina Maria, já viúva, a qual já havia em vida do marido 
feito com este, a venda desta terra a José Ignacio, como tudo 
fica bem demonstrado com as escrituras). A escritura de José 
Martins abrange também uma parte de terras no Pico Branco, 
motivo porque se encontra entre os documentos do Pico tem a 
data de- 30 de setembro de 1902. 

TERRAS DE BOA-ÁGUA 

1 

Uma parte de terra no sítio Boa-Água, desta serra, limi-
tando dita parte de terra com o sítio Saco Grande da data do 
Pico Branco, sendo dita parte de terra do valor de 6 a 523, 
comprada a Juvêncio Augusto de Albuquerque Barreto e Anna 
Paredes de Sá Barreto que adquiriram por herança de seu pai e 
sogro Domingos, a escritura é de 26 de dezembro de 1903. 
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2 

Uma parte de terra, no valor de sete mil quinhentos e 
sessenta e dois réis, no sítio “Boa-Água” deste termo, comprada 
a Levino Leite da Costa e Isabel Isbella de Oliveira que houve-
ram em legítima de sua mãe e sogra Francisca Maria de Jesus. 
A escritura é de 4 de junho de 1896.

TERRAS DE SACO GRANDE

1

Uma parte de terra, no Saco Grande, data do Pico-Branco, 
havida no inventário de José Ignacio de Carvalho por 250$000. 
O inventário foi começado em 25 de julho de 1887 e logo termi-
nado. O juiz que o presidiu foi o Dr. Bianor Fernandes Carneiro.

2

Uma. Parte de terra de plantar e criar, na data do Pico-
Branco, Município do Martins, no lugar denominado Saco 
Grande, comprada a José Fernandes dos Santos e Francisca 
Romana de Carvalho, que adquiriram por herança de seu fale-
cido sogro e pai José Ignacio, vendida pelos 125$000. A escritura 
é de 10 de junho de 1895.
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3

Uma parte de terra de criar e plantar na data do Pico bran-
co, município de Martins, no lugar denominado saco Grande, 
comprada a Helena Martins, no lugar denominado Saco Grande, 
comprada a Helena Martins de Carvalho que houve em legítima 
de seu pai José Ignacio de Carvalho. A venda foi por 125$000. A 
escritura é de 10 de junho de 1895.

Observação: O Saco Grande foi comprado por José Ignacio 
de Carvalho em 23 de janeiro de 1883, há quase cinquenta anos 
a Epiphanio José de Carvalho, por 1.000$000, com casa, terra, 
açude, cercado mais benfeitorias. Foi inventariado por 500$000 
por ocasião do inventário de José Ignacio, cabendo 250$000 ao 
herdeiro Joaquim Ignacio e 125$000 a José Fernandes e Helena 
(125$000 a cada um). Já não havia mais casa, nem cercado e 
açudado estava arrombado, restando uns restos de parede. Hoje, 
na represa do novo açude ali construído. Em 1872, a 21 de setem-
bro, Epiphanio hipotecara este sítio a Agostinho dos Santos Rosa 
pela quantia de 500$000 e em 23 de junho de 1883 foi levantada 
esta hipoteca – quando se efetuou a venda a José Ignácio.

TERRAS DO SERROTE VERDE

Uma parte de terra no Serrote Verde, comprada a 
Francisco das Chagas Cavalcante e Marianna Josepha de Jesus, 
os quais houveram por herança de sua mãe e sogra Anna Isabel 
da Conceição – 30 braças de terra.

A escritura é de 30 de junho de 1907.
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TERRAS DE SERROTA 

Uma parte da terra na “Serrota” deste Município, “sendo 
dita parte de terra, conforme a avaliação ultimamente feita 
no inventário do D. Marianna Damiana de Amorim, no valor 
de doze mil e sessenta e cinco reis, comprada ao desassistido 
Petronillo Fernandes de Queiroz pelo mesmo preço. A escritura 
é de 26 de outubro de 1902. 

Esta terra também pertence a data Pico ou Serra Branca? 

 TERRAS DE SAQUINHO, 
ESCUTA E MANIÇOBA 

Uma parte de terra no lugar e data Pico- Branco do valor 
de 250$000, comprada a José Manoel de Oliveira Martins e sua 
mulher, havida na herança de José Ignacio de Carvalho e que 
pertenceu a Prudencio José de Carvalho, a qual limita-se ao 
nascente com a estrada que vai do Martins para o Catolé do 
Rocha, ao Norte com terras já de propriedade do comprador, ao 
poente com a estrada que segue desta Cidade para o Corredor, 
ladeira das “vertentes”, e ao sul pela vereda que segue da lagoa 
do Pico-Branco para a estrada das “Vertentes”. 

A escritura é de 20 de setembro de 1902. 

Observação: Esta terra fica para traz da casa velha, primi-
tiva, do Pico e é conhecida com estas designações locais de 
Saquinho, Escuta e Maniçoba. Liga-se com as terras de Serrota, 
comprada a Petronillo.



TERRAS DO PICO BRANCO 

1 

Cinco partes de terra de criar e plantar no sitio Pico 
Branco, do distrito do Martins, comarca do mesmo nome em 
comum com outros possuidores e bem e assim uma casa de 
vivenda e currais no mesmo sítio, compradas a Petronillo 
Fernandes de Queiroz que houve por herança no inventário de 
Agostinho dos Santos Reza, 180$000. 

A escritura é de 22 de fevereiro de 1895. 

Observação: Ao tempo desta venda, Petronillo gozava 
perfeita sanidade mental. Uma destas partes de terra foi doada 
para nela encravar o governo, o açude do Corredor. Restam, 
portanto quatro destas partes de terra.

2

Três partes de terra herdadas por Joaquim Ignacio de 
Carvalho por falecimento de seu pai José Ignacio de Carvalho.

a) Uma parte de terra fora da antiga cancela comprada a 
Prudencio José de Carvalho no valor de 40$000;
b) mais na terra de fora das cancelas a quantia de 12$000;
c) mais na terra de fora comprada a Prudencio José de 
Carvalho 25$000.
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MUNICÍPIO DE MARTINS

O Município de Martins apresenta um caso especial na 
economia do Rio Grande do Norte. 

Há municípios neste Estado, como o de Mossoró, inteira-
mente dedicados ao comércio, seja o importador de mercadorias 
que são distribuídas pelos sertões, seja o exportador de algodão, 
peles, cera de carnaúba, sal, etc. A agricultura propriamente 
dita e a criação quase não tem registro alI, tão resumida é ainda 
a sua exploração em contraste, aliás, com as grandes possibili-
dades que os seus terrenos oferecem. 

Areia Branca é um município do mesmo tipo. Municípios 
outros há também, que dedicando-se à agricultura, à lavoura, 
entregam-se a certas culturas exclusivas que têm de custear 
todas as despesas da população. 

Circunstâncias especiais, porém, fizeram com que 
o Martins, com vantagens obvias, se tornasse do mesmo 
passo, agricultor e criador, sem exclusivismos que o obrigas-
sem a recorrer a outras paragens para aquisição de gêneros  
alimentícios ou de outra espécie, necessários, em todo caso, à 
manutenção de seus habitantes. 

É assim que o Município produz em larga escala o milho, 
o feijão, o arroz, a farinha, a rapadura, a aguardente, o algodão 
e cria bastante gado, apresentando ainda hoje, especialmente 
na zona sul limítrofe com a Paraíba, importantes fazendas de 
gado vacum. Desta zona partem, todos os anos, sucessivas boia-
das para as feiras paraibanas, as quais representam o natural 
excesso de gado vacum sob as necessidades do consumo local. 

A criação de cabras e ovelhas é também apreciável no 
Município apesar de terem sido muito dizimadas por uma 
ipozotia muito conhecida e temida pelos criadores por causa 
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das devastações que tem feito, mas totalmente inestudada 
pelos técnicos para o fornecimento oportuno de uma medica-
ção segura e eficiente. 

Certamente o algodão nos vales de Divinópolis, nos 
baixios do Mineiro e Cacimba da Vaca nas quebradas da serra 
e na serrinha do Major, nos amplos baixios de Alexandria, Saco 
de Impertinência e Pico Branco, é o produto agrícola que maior 
porção de dinheiro fornece aos lavradores, pois as melhores 
safras verificadas não se distanciam de 12.000 sacos de 60 
quilos, ou seja, 720.000 quilos de algodão em pluma, que ao 
preço mínimo de 2$000 importariam em 1.440:$000. Na verdade, 
os preços têm sido mais elevados e não será exagero computar 
em 2.000:000$000 o valor da safra de algodão de Martins. 

As qualidades do algodão cultivado são: o quebradinho, 
o herbáceo e, especialmente, o mocó. Este foi transplantado do 
Seridó para a Fazenda Jurema pelo Coronel Pedro Regalado de 
Medeiros Lins e dali generalizou-se aos baixios de Divinópolis, 
Cacimba da Vaca, Mineiro e posteriormente se começou a 
cultivá-lo na parte sul do Município. A adaptação foi perfeita e 
completa não só quanto a produtividade como quanto à quali-
dade. E assim que chegou a lograr a melhor reputação, cada dia 
mais assinalada, o algodão mocó produzido ao longo do Riacho 
de Divinópolis e dos afluentes do Umarí, aqui já mencionados. 

Contam-se por mais de 100 os engenhos de cana do 
Município, em sua grande maioria, de ferro. Por esta simples 
enumeração, pode-se depreender o grau de relativo desenvol-
vimento a que atingiu ali, a plantação de cana. A fabricação de 
rapaduras excede de muito a necessidade da terra, bem como a 
de aguardente, tornando-se, assim, o mercado abastecedor de 
grande parte dos sertões circunvizinhos. Para mais de 1.500.000 
rapaduras e para mais de 15.000 canadas de aguardente é a 
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produção anual e isto deve trazer para a terra quantia aproxi-
mada de 800:000$000. 

A plantação de mandioca é muito generalizada na chapa-
da da serra do Martins, compreendida nesta as planícies que se 
estendem para a Lagoa Nova, Serrinha, Boágua e Serrinha do 
Major. Sobem a muitas dezenas, as casas de farinha espalha-
das por toda esta chapada da serra, mas a mandioca é também 
muito cultivada em plena quebrada. Não é possível fazer a 
estimativa da farinha aqui produzida, excedendo de muito às 
necessidades do consumo local. Presentemente são ainda os 
grandes comboios de muares que ali transportam para as feiras 
das cidades, vilas e povoações próximas – o excedente anual da 
safra de mandioca – o que comporta um grande desenvolvimen-
to, graças às vantagens especiais que a terra oferece. 

Mas o que mais promissor, o que não só a parte do sertão 
do Município como a parte da serra nas suas encostas, estadeia 
para dar a esperança de que Martins bem poderá se transfor-
mar em celeiro do sertão, é a excelência da terra para a cultura 
do milho e do feijão. 

No sertão, ao longo dos seus rios, nas faixas aluvianas 
– a plantação do milho se faz por todo o Município com os 
melhores resultados. De regra, ao lado da plantação do milho 
se faz a do feijão, intercalando-se uma na outra.È, porém, nas 
amplas extensões de terra das encostas da serra que existe uma 
possibilidade grande de aumentar consideravelmente a cultu-
ra do milho. As encostas da serra, especialmente, do lado sul 
são formadas de uma arenite magnífica um barro vermelho de 
uma fertilidade assombrosa que parece inesgotável. Na parte da 
serrania, conhecida ali particularmente por Serrinha elo Major, 
este arenito aparece em maior abundância ficando ali encruva-
dos os melhores terrenos de serra do Município. A fertilidade 
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desses terrenos está comprovada desde muito pela maneira por 
que ali medra o milho ô feijão, o arroz, mais a simplicidade das 
limpas dos roça dos nele’ encravados, é que facilita, de modo 
notável, a cultura de grandes porções de terra. realizada sempre 
por um número de trabalha dores bem menor, que o exigido em 
toda parte, no mesmo serviço. 

Ordinariamente naquelas encostas, os roçados não se 
povoam de gramínea e ervas comuns nas planícies. Será que o 
terreno não lhe é propício ou será ainda que a inclinação dos 
terrenos facilita a movimentação e ausência das sementes dani-
nhas? Como quer que seja, nos amplos roçados abertos por ali, 
apenas vicejam moitas de arbustos que sobrevivem à queimada. 
E, do mesmo passo, por ocasião das limpas, um só homem jogan-
do a enxada à direita e esquerda vai, para utilizar a. linguagem 
que ele usa, limpando duas carreiras a um só tempo. A capinação 
se faz assim, as pressas e muito baratamente. De outra maneira, 
não se poderia explicar como especialmente no distrito de Boa 
Esperança, já se contam por dezenas os agricultores que, com o 
auxílio exclusivo de quatro ou cinco trabalhadores da própria 
família, plantem mais de uma centena de litros de milho, em 
um só roçado de grandes proporções. 

Um dos trabalhos mais árduos, posteriormente, consiste 
na colheita, isto é, na quebra e transporte do milho para casa. 
Não raro se armazena ou deixa-se ficar o milho em espigas nos 
pés dobrados ao meio, em pleno roçado, onde o vem encontrar o 
inverno e o vem devastar o gado jogado à última hora no cercado...  

É que o preço corrente do milho baixou tanto que 
não compensa despesa com a simples colheita. E chega-se, 
então, a dolorosa situação de vender-se o alqueire de milho a 
ínfimos preços, ficando apenas ao comprador a obrigação de 
ir apanhá-lo em pleno roçado onde é despalhado, debulhado 
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e medido. Mas, ordinariamente, a despeito de tudo o milho é 
transportado em espigas para a casa do agricultor que as vai 
dispondo em pilhas empaiolando-o na própria palha. Dentro 
em pouco todos os compartimentos da modesta habitação vão 
ficando repletos e até fins de agosto normalmente esta opera-
ção da colheita está concluída. 

Não é preciso, porém, que sobrevenha o inverno e já a 
devastação começou a se operar. O gorgulho ataca, impiedosa-
mente, aqueles imensos depósitos do precioso cereal e alguns 
em meses destrói completamente o produto de tanto labor. 

Fenômeno idêntico sucede com o feijão, muito cultivado 
no sertão e na própria serra. 

Destas contínuas destruições que o caruncho ocasiona 
provém frequentemente faltas destes gêneros ou a exiguidade 
dos seus estoques. 

Agora, os seus preços se elevam exageradamente na 
proporção de um para seis, oito e até dez. 

Está se percebendo que se faz mister para conjurar esta 
situação um aparelho regulador que atenda acima de tudo a impe-
riosa necessidade da conservação dos cereais e grãos leguminosos. 

Este aparelho, como é sabido, é o silo; é o depósito onde a 
entrada de ar é proibida; é uma construção de cimento armado, 
alvenaria comum e até de metal, que tudo tem provado muito 
bem, onde o milho e o feijão, sem perderem as suas qualida-
des germinativas, são conservadas indefinidamente na clara 
demonstração do princípio de que não há ar não há vida de 
animal que possa prejudicá-los.

Quando em todo sertão se estender uma rede podero-
sa de silos, nos quais fique armazenada a colheita dos bons 
anos, não só teremos conjurada as flutuações de preços dos 
gêneros alimentícios tão sensíveis nas secas, como também 
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teremos dado ao lado dos açudes, o passo mais decisivo para 
a completa debelação do maior de todos os flagelos que nos 
afligem – a própria seca.

Ora, o Município de Martins para fortalecer a sua econo-
mia que se esboça tão harmonicamente pela variada distribuição 
dos seus produtos agrícolas e pecuários, tem urgente necessidade 
da aquisição destes aparelhos e põe todo empenho em uma obra 
de colaboração com o Estado para consecução de alguns silos do 
tipo mais custoso, isto é, de capacidade mais elevada. 

Mas a lavoura ouro, aquela que tem em todo Nordeste 
seco se responsabilizar pelo custeio de tudo, é certamente o 
algodão. Para ampliação, triplicando-se, quadruplicando-se, 
quintuplicando-se a atual produção, a terra lá está fecunda e 
abundante; o capital terá, de abrolhar naturalmente do jogo 
natural e gradual das forças econômicas, mas é preciso que o 
braço humano trabalhador aumente e se eduque; é preciso que 
a população perca completamente este aspecto nômade que a 
calamidade da seca lhe imprime na fisionomia; é preciso que a 
população aumente e se sinta completamente segura. 

Nada tem a virtude de operar este milagre entre nós como 
o açude. É ele com a certeza das vazantes prestimosas que evita 
os grandes êxodos, tão danosos à economia geral do Estado. 

Dois vales no Município de Martins estão reclamando 
o exame e o estudo para definição dos lugares apropriados 
para duas barragens: o do Umarí e o de Alexandria. Em rela-
ção ao primeiro, já foram feitos alguns estudos nos lugares; 
Lucrécia e Tranquinhos. 

É, assim, com imensa satisfação que o Município 
de Martins, pela voz do seu representante no Congresso 
Econômico deste Estado, manifesta aqui as suas disposições 
e aspirações atuais: 



1º – No intuito de colaborar com a administração atual 
do Estado, interessada em fomentar a produção, o Município 
de Martins tem todo empenho em uma ação combinada para 
o fim de serem os seus núcleos mais abundantes de popu-
lação, isto é, a cidade, a vila de Alexandria, as povoações 
de Divinópolis Boa Esperança e João Dias, a Lagoa Nova e a 
Serrinha beneficiados com depósitos amplos ou silos desti-
nados à guarda e conservação de cerais;

2º – O Município deseja o estudo bastante das duas 
bacias de Alexandria e Umari ficando completamente defi-
nidos os lugares em que devem ser construídos, de futuro, 
dois açudes pelo menos em seu território, sendo desde logo 
examinados os sítios de Lucrécia e Tranquinhos a respeito dos 
quais já existem algumas investigações feitas pela Inspetoria 
de Obras Contra as Secas;

São estas as conclusões que se aprovadas por este utilís-
simo Congresso, o Município de Martins pede para adicionar às 
que a Mesa terá de enviar ao Governo do Estado.
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ESTRADAS DE RODAGEM

– Discurso
– Projeto n.º 12, de 22.11.1917
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ESTRADAS DE RODAGEM

Discurso pronunciado pelo Deputado Joaquim Ignácio Filho, na 
sala de sessões do Congresso Legislativo do Rio Grande do Norte, 
em 22 de novembro de 1917. 

Sr. Presidente, o projeto, que tenho o prazer de subme-
ter à consideração da Casa. começa por dividir as estradas 
em intermunicipais ou estaduais, municipais e particulares, 
conforme respectivamente ligarem diversos municípios entre 
si, circunscreverem-se ao território de um só, ou servirem para 
ligar propriedades particulares entre si ou aos núcleos popu-
losos mais próximos. 

Não é uma classificação ociosa.
Ela se justifica claramente quando meditar-se nas 

responsabilidades da administração relativa à construção, 
conservação e melhoramento de ditas estradas. 

Assim é que umas – as intermunicipais deverão constituir 
especialmente objeto de obrigações para o Estado, isto é, de sua 
construção e conservação deverá, em regra, se encarregar o Estado. 

Certo que a conservação deve ser sempre uma função a 
cargo de quem construiu e explora a estrada. O município deve 
se encarregar da estrada que está limitada ao seu território. 
Sucedendo, porém, que certas vezes tamanha é a extensão de 
um município que um trecho de estrada dentro de seus limites é 
de construção muito cara e inacessível aos recursos de comuns, 
e acrescendo que este trecho de estrada que deveria ser reali-
zada por administração municipal. 

Está claro que as estradas particulares, aproveitando 
especialmente aos particulares, deverão, em regra, ser por estes 
construídas e conservadas. 
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Isto não importa dizer que em lugar bastante transitado 
não deva o município se encarregar da abertura e conservação 
de urna certa estrada particular, principalmente, se ela levar 
de regiões agrícolas bem povoadas para o núcleo de uma povoa-
ção, vila ou cidade. Pelo projeto, Sr. Presidente, ficam também 
divididas as estradas quanto à sua natureza técnica em estra-
das macadamizadas, isto é, as que possuírem pelo menos três 
metros do leito macadamizado e tiverem todas as obras de arte; 
estradas de 2ª classe, as que tiverem o leito de terra bem conso-
lidado e com todas as obras de arte necessárias; de 3ª classe – as 
simples estradas ou caminhos carroçáveis que tiverem algum 
movimento de terra, com a tolerância de uma rampa máxima 
de 20% e independentes de obras de arte. 

A macadamização completa do leito de uma estrada, 
ainda que esta operação seja feita somente na largura figurada 
no projeto, é uma operação caríssima que só justifica em uma 
zona de tráfego intensíssimo. 

Como é sabido, este processo de construção de estradas 
lembra o nome do próprio engenheiro que sistematizou o seu 
uso – Mac Adams.O sistema adotado por este engenheiro já 
representa um progresso sobre as maneiras de construir estra-
das preconizadas por Fresaguet Telford. Estes por sua vez foram 
os grandes iniciadores da reação contra o sistema romano de 
construção de estradas. 

O tipo daquelas monumentais estradas romanas, das 
quais a Via Appia, é um dos melhores espécimes, tinha 1,20 m 
de espessura e calcula-se que deveria custar hoje de 60 a 200 
contos cada quilômetro daquelas estradas. 

A reforma de Mac Adam consiste na abolição das funda-
ções pelo simples empedramento do leito, comprimindo-se com 
um rolo a pedra britada (cilindragem). 
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Este tipo de estradas – as estradas macadamizadas – não 
será, por ora, o preferido no Rio Grande do Norte, onde muito há 
que esperar do segundo tipo ou classe – de estradas estabelecido 
no projeto-as estradas de leito de terra. 

“As estradas constituídas por leito de terra, diz o Dr. 
Aureliano Botelho, não são consideradas perfeitas, porém são 
suficientemente boas quando bem conservadas.” 

Sr. Presidente, apesar de ficar estabelecido que ao Estado 
incumbe fazer as estradas intermunicipais – o projeto estabele-
ce – também a liberdade de qualquer particular ou companhia 
mediante concessão do Estado ou do Município utilizar as estra-
das atuais, adotando-as ao tráfego de automóveis ou construir 
novas estradas para ser explorada a indústria do transporte. 

O concessionário da estrada especialmente construída, 
gozará o privilégio de zona na proporção de 30 quilômetros para 
cada margem da estrada-tronco, ficando livre a quem quer que 
seja a construção de estradas de irradiação. 

Bem sei que esta providência – o privilégio de zona foi 
sucessivamente condenado por dois Congressos de Estradas 
de Rodagem que já se reuniram no País, mas no caso especial 
do Rio Grande do Norte, além de ter sido feita a concessão da 
Estrada de Automóveis do Seridó com esta condição, pare-
ceu-me que ela se justificava como estímulo às iniciativas 
particulares que precisam ser francamente despertadas. 

Este estímulo não pareceu bastante com o simples 
privilégio de tráfego que é pelo projeto assegurado aos que 
construírem novas estradas. 

Sr. Presidente, há no projeto que ora apresento, alguns 
pontos que merecem especial menção, neste momento em 
que procuro justificá-lo: o auxílio que o Estado fornecerá 
ao concessionário de estrada intermunicipal, a instituição 
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de uma taxa de viação, a criação de uma caixa especial de 
viação, a utilização de condenados nos serviços de construção 
e melhoramento de estradas. 

Por toda parte, Senhor Presidente, se reconheceu que é 
muito mais útil o Estado conceder auxílios mais ou menos vulto-
sos, aos particulares para o estabelecimento de certos serviços, 
ou realização de certas obras do que encarregar-se o próprio 
Estado da realização dos melhoramentos que eles representam. 
Em regra, quando a obra é feita por administração pública, além 
do dispêndio com a mão-de-obra propriamente dita e com mate-
rial, há uma outra considerável despem a título de pessoal. Mas 
a principal vantagem do serviço particular está em que neste, o 
interesse próprio dos agentes está também em jogo. 

Compreendendo tudo isto, o Rio Grande do Norte preferiu 
concorrer com o auxílio ao particular de preferência a emara-
nhar-se ele próprio numa construção de estradas. 

O Estado de Minas Gerais, pelo regime do Decreto nº 
4051, tornou-se francamente partidário do sistema da subven-
ção ao concessionário. 

O Governo ali poderá conceder uma subvenção quilométrica 
– não excedente de 2:000$, àqueles que construírem estradas de 
rodagem apropriadas à circulação de automóveis e nelas estabe-
lecerem um serviço público de transportes. Esta subvenção será 
concedida às Câmaras Municipais quando estas forem as conces-
sionárias, encarregadas da construção das estradas.  

Pagando em prestação de vinte quilômetros – o Estado de 
Minas Gerais com um orçamento de receita vultuoso em face do 
Rio Grande do Norte, está, no entanto, comprometido a prestar 
um auxílio de 4.000 contos, tal é a quantidade de concessões feitas. 

É claro que um igual regime não poderia ser adotado pelo 
Rio Grande do Norte, cuja receita ordinária não excede de 2.000 
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contos na média. Seria muito aventuroso para nós a prática ou 
adoção do sistema mineiro. O Rio Grande do Norte, sobrecar-
regado de compromissos onerosíssimos, tendo de prover aos 
diversos serviços imprescindíveis à sua manutenção de unidade 
autônoma na Federação, não pode agir no assunto senão blin-
dado pela mais discreta prudência. 

E é o que tem sucedido. 
As pequenas rendas do Estado não justificam a subven-

ção pura e simples, mas havendo grande desejo de fazer alguma 
coisa a respeito, o governo atual patrioticamente se apercebeu 
desta ânsia e o Estado empresta aos concessionários a título de 
empréstimo a juros de 11% até 2:000$ por quilômetro de estrada 
de rodagem regular e convenientemente construída. O projeto 
mantém o que está prudentemente estabelecido neste sentido. 
Mantém, assim, a autorização contida na lei 397, de 6 de dezembro 
de 1915, permitindo o empréstimo em apólices de 8% sob hipoteca. 

A Estrada de Automóveis do Seridó, mediante a 
discriminação de bens de seu patrimônio na escritura de hipo-
teca de 13 de novembro do ano passado, requereu e obteve o 
auxílio de que fala a 397,a mercê do qual a estrada pode saldar 
o adiantamento que lhe foi feito pela firma Pedrosa, Tinoco & 
Cia. de que é chefe um dos mais denominados campeões desta 
estrada, deputado a este congresso cujo nome – peço licença 
para declinar – o Sr. João Tinoco, e com o qual auxílio foi possí-
vel a aquisição de novos caminhões.

Deste regime de empréstimo muito há que esperar. Os 
particulares deverão, porém, se convencer de que ao Estado não 
é dada a fortaleza necessária para sozinho realizar todas as estra-
das, incumbindo-lhes antes de tudo iniciar e realizar em grande 
parte a tarefa da transformação das nossas péssimas estradas. 
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Sr. Presidente, não pode mais ser objeto de discussão em 
parte alguma, que as receitas ordinárias dos Estados não podem 
suportar as despesas que devem ser feitas com a construção ou 
auxílio da construção das estradas de rodagem. Este é, preci-
samente, um ponto perfeitamente assente. 

O primeiro Congresso Nacional de Estradas de Rodagem 
em relação a este concurso dos Estados para construção das 
estradas de rodagem, expressou a opinião de que devia ser 
criada uma contribuição adicional sobre os atuais impostos 
estaduais, que deverá ser exclusivamente aplicada na constru-
ção de estradas, e de que qualquer que fosse a soma produzida 
por esta contribuição, os orçamentos dos Estados deveriam 
continuar a manter a dotação que atualmente é consignada 
para “Estradas de Rodagem”, convindo até que nos Estados 
em que esta dotação estivesse incluída na verba geral “Obras 
Públicas”, fosse dela destacada, constituindo a rubrica à parte. 

Expressou ainda o Congresso o voto de que nos Estados 
em que já estivesse lançado e nos em que viesse a ser lança-
do o imposto territorial, não como sucedâneo do imposto de 
exportação, mas como suplemento deste, fosse o seu produto 
especialmente empregado na construção e melhoramento das 
estradas de rodagem. 

Diversos Estados, porém, têm lançado o imposto de 
Viação. A importância da arrecadação deste imposto é em 
regra, aplicada especialmente na construção e melhoramento 
das vias de transporte. Minas, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, 
instituíram este imposto sob moldes diversos. 

No Estado do Rio de Janeiro é arrecadado pelas empresas 
de viação marítima, terrestre e fluvial, com tráfego no território 
do Estado, na forma estabelecida nos contratos. O imposto incide 
sobre gêneros ou mercadorias despachadas em qualquer sentido, 
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de estação para estação, situadas dentro do território do Estado, 
para estação fora oeste e vice-versa. Está ali perfeitamente regu-
lamentado pelo Decreto n.1.533 de 26 de janeiro de 1917. 

No Estado de São Paulo o imposto de Viação foi instituído 
pela Lei n. 1 245, de 30 de dezembro de 1910 e sua arrecadação 
foi regulada pelo Decreto n.1937, de 31 de dezembro do mesmo 
ano. Sua engrenagem é muito semelhante ao imposto congênere 
no Estado do Rio que terá moldado o seu sistema pelo modelo 
paulista. A arrecadação também é feita pelas empresas de trans-
porte, e as isenções são as mesmas mais ou menos. 

Em 1915 este imposto foi ali orçado em 2.200:000$000 e 
em 1916 foi orçado em 2.500:000$000 e rendeu 3.371:929$740. 

O Estado de Minas, porém, estabeleceu uma contribuição 
semelhante a dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas 
com uma forma inteiramente oposta de arrecadação que pode 
não ter originalidade, mas é incontestavelmente mais prática. 

A Lei n. 661, de 14 de setembro de 1915, instituindo a taxa 
de viação, que é uma diminutíssima percentagem sobre todos 
os impostos cobrados no Estado, sob a forma do selo. 

Pensando que não é só sob a forma de apelo ao crédito ou 
a emissão de apólices para empréstimos que temos de encami-
nhar o problema da construção das nossas principais estradas de 
rodagem, adotei pela relativa simplicidade o expediente mineiro. 

O projeto no art.10 declara que fica instituída a taxa de 
Viação que será cobrada na proporção de 1 % sobre o produto 
de todos os impostos pagos no Estado, devendo esta taxa ser 
cobrada em forma de selo, que será inutilizado pela assina-
tura do representante do fisco no talão comprobatório do 
pagamento do imposto. 

Esta contribuição em Minas tinha sido orçada em 
530:000$ e rendeu 609:228$919. 
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Bem sei que há um limite à capacidade tributária de um 
povo, que não deve ser excedido, especialmente em se tratando 
de um povo de economia reduzida, e desprovido de auxílios 
como o nosso, sem transportes, sem escolas, sem estabeleci-
mento de crédito, etc. 

A taxa de viação, porém, é bem módica, perfeitamente 
suportável. 

Ademais, destina-se a suprir a “Caixa de Viação” que 
é uma criação especial do Projeto, a qual destina-se exclusi-
vamente a custear a construção, reconstrução e conservação 
das estradas por administração estadual e ao fornecimento do 
auxílio aos concessionários na forma estabelecida no art. 8 do 
mesmo projeto. A Caixa Especial de Viação que terá um servi-
ço de escrituração particular feito à parte, será suprida pelo 
produto da taxa da viação e pelas dotações orçamentárias. 

Bem fácil é compreender a utilidade da criação destas 
caixas especiais, destinadas exclusivamente ao custeamento 
de certos serviços. Será sempre muito fácil consultar os saldos 
existentes, a sua perfeita aplicação, tornando-se mais difíceis 
os desvios do verdadeiro emprego dos capitais nela depositados 
para outros serviços. 

A criação destes fundos especiais que serão deposita-
dos na “Caixa”, é de alta vantagem e isto mesmo reconheceu o 
primeiro Congresso de Estradas julgando que as verbas desti-
nadas à construção de estradas deviam mesmo ser destacadas 
da verba geral de “Obras Públicas”. 

Quero, Sr. Presidente, tratar agora da utilização do servi-
ço dos rondenados nas estradas. 

Esta é uma questão inteiramente vencida. O primeiro 
Congresso Nacional de Estradas de Rodagem aconselhou sem 
reservas a prática desta providência salutaríssima do emprego 
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dos sentenciados na construção, conservação a melhoramento 
das estradas de rodagem.

Os que se opõem a esta medida arguem sempre razões de 
fato a natureza jurídica.

A principal razão de fato arguida consiste em asseverar 
que o aproveitamento dos presos pelo sistema de soldados 
embalados à vista, pouco ou nada adianta uma vez que é preci-
so pagar às sentinelas.

Na verdade, porém, o aproveitamento se deve dar pelo 
sistema livre sob a vigilância mais efetiva dos detentos bem 
comportados, como se faz com bons resultados nos Estados 
Unidos e como se pratica sem maiores inconvenientes no 
Estado de São Paulo. 

Por ocasião do Congresso de Estradas de Rodagem ali 
reunido este ano, tiveram os congressistas de observar mais de 
uma vez se não me engano, detentos trabalhando em liberdade 
na construção de estradas. 

Verificou-se ali a inteira praticabilidade da utiliza-
ção dos sentenciados não só por meio desta “Object-lesson”, 
como é chamada a excursão pela estrada em construção nas 
Convenções de Estradas na América do Norte, como também 
porque não é tão fácil e conveniente a. fuga dos sentenciados, 
que além da vigilância da polícia, tem também a guarda dos 
prisioneiros bem comportados, especialmente daqueles que 
estão em condições de aspirar o livramento condicional. 

Do ponto de vista jurídico, alega-se que a pena de prisão com 
trabalho deve ser cumprida somente em penitenciárias agrícolas. 

O Estado de São Paulo pela lei n.1406, de 26 de dezembro 
de 1913, equiparou o trabalho dos condenados em penitenciárias 
agrícolas ao trabalho dos mesmos na construção de estradas de 
rodagem dizendo no art.6 que enquanto, não estiver concluída a 
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nova penitenciária, os presos condenados à prisão celular com 
trabalho obrigatório em comum, trabalharão de preferência na 
construção e conservação de estradas de rodagem. 

Penso que a ausência de penitenciárias agrícolas entre nós 
justifica esta providência social, pois além do aproveitamento do 
braço do sentenciado, tem se verificado que muitos indivíduos 
que definhavam fisicamente dentro dos calabouços, progridem 
e melhoram consideravelmente com o trabalho ao ar livre. 

Parece-me que com maiores razões deve ser equiparado 
o trabalho em penitenciárias agrícolas ao de estradas de roda-
gem em se tratando do livramento condicional, a que se refere 
o Código Penal no artigo 51. 

É uma providência esta – o livramento condicional – de 
alto alcance, mas até hoje as disposições do Código Penal a 
respeito têm ficado sem execução. 

Esta, como outras sugestões do projeto que vou ler, 
Sr. Presidente, eu fiz no intuito de se irem experimentando 
estes assuntos entre nós, sem a pretensão de apresentar um 
trabalho escoimado defeitos e antes na certeza de que este 
Congresso com as suas luzes discutirá o assunto que reputo 
dos mais relevantes.
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PROJETO N 12
O Congresso Legislativo do Rio Grande do Norte 
RESOLVE:

Art.1º- As estradas de rodagem para os efeitos desta lei serão 
classificadas em intermunicipais ou estaduais, municipais 
e particulares, conforme respectivamente ligarem diversos 
municípios entre si, circunscreverem-se ao território de um 
só ou servirem apenas para ligar propriedades entre si, ou aos 
núcleos populosos mais próximos;

Art. 2º – Quanto a sua natureza técnica as estradas de rodagem 
serão:

 a) – de 1ª classe, as que tiverem o leito macadamizado e 
possuírem todas as obras parte necessárias;
 b) – de 2ª classe as que tendo também todas as obras parte 
tiverem o leito de terra bem consolidado;
 c) – de 3ª classe, os simples caminhos carroçáveis que 
tiverem algum movimento de terra com a tolerância de 
uma rampa máxima de 20% independente da totalidade 
das obras parte convenientes.

Art. 3º – O Governo do Estado encarregar-se-á, em regra da 
construção das estradas estaduais e excepcionalmente poderá 
se encarregar da construção de uma estrada municipal de utili-
dade reconhecida que não possa ser estabelecida pelo Município.

Art. 4º – Fica livre também a qualquer particular ou companhia o 
direito mediante concessão do Estado ou do Município, utilizar os 
atuais caminhos adaptando-os ao tráfego de automóveis ou cons-
truir novas estradas para explorar a indústria dos transportes.
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Art. 5º – O Concessionário gozará do privilégio de zona na 
proporção de 30 quilômetros para cada margem do eito de 
estrada-tronco ficando sempre livre dos particulares, empresas 
ou Municípios a construção das estradas de irradiação.

Art. 6º – Será igualmente garantido ao concessionário de qual-
quer estrada especialmente construída, o privilégio de tráfe-
go, podendo cobrar taxas de rodágio de acordo com as tabelas 
aprovadas pelo Governo.

Art. 7º – Será igualmente assegurado ao concessionário o 
direito de desapropriação por utilidade pública para o leito 
da estrada, de edifícios e dependências, na forma prescrita 
pela lei em vigor.

Art. 8º – O Governo poderá auxiliar o concessionário da estra-
da intermunicipal que tiver em tráfego regular pelo menos 30 
quilômetros, emprestando-lhe até dois contos de réis (2.000$) 
por quilômetro sob garantia hipotecária da estrada construída 
e de todo o patrimônio desta, tomando o Governo, para presta-
ção deste auxílio, como critério, a importância econômica da 
estrada e o possível custo de sua construção. 

 § 1º – Só será concedido o auxílio em regra, se a estrada 
for julgada em boas condições de tráfego para automó-
veis, satisfazendo às exigências regulamentares, quanto 
ao traçado, construção e conservação. 

 § 2º – O empréstimo será feito depois sucessivamente na 
proporção de cada trecho de 10 quilômetros construí-
dos, e só excepcionalmente poderá o Governo, tendo 
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em consideração os estudos feitos, os trabalhos enca-
minhados e a importância do avanço dos serviços, fazer 
no prosseguimento da construção o empréstimo corres-
pondente até 35 quilômetros não trafegáveis. 

Art. 9º – O prazo das concessões será no máximo de 35 anos, 
devendo desse tempo em diante reverter a estrada ao patrimô-
nio estadual para utilização pública, sem outras restrições que 
as impostas pela política de conservação da estrada. 

 § único – Quando se verificar a reversão, terá o conces-
sionário em igualdade de condições, preferência para o  
arrendamento da estrada se ele convier ao Estado. 

Art. 10º – Fica instituída a taxa de viação que será cobrada n.1 
proporção de 1 % sobre o produto de todos os impostos pagos 
no Estado. 

Art. 11º – Esta taxa será cobrada em forma de selo que será 
inutilizado pela assinatura do representante do fisco no talão 
comprobatório do pagamento do imposto. 

Art. 12º – A taxa de viação que será no mínimo de 100 rs. não 
será cobrada sobre o imposto de importância inferior a dois 
mil réis (2$000) . 

Art. 13º – Fica criada a Caixa Especial de Viação, destinada a 
custear exclusivamente a construção, reconstrução e conserva-
ção das estradas por administração estadual e ao fornecimento 
do auxílio ao concessionário a que alude o art. 8º. 
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Art. 14º – A Caixa Especial de Viação terá um serviço de escri-
turação particular feito a parte, e será suprida: 

– pelo produto da taxa de viação; 
– pelas dotações orçamentárias. 

Art. 15 – Nenhuma estrada a construir sob o regime do auxílio 
ou administrativamente, poderá ser iniciada sem os respectivos 
estudos que deverão ser aprovados pelo Governo. 

Art. 16º – O contrato regulará em detalhes as obrigações elo conces-
sionário em tudo que disser respeito ao objeto desses estudos.

Art. 17º – As condições técnicas essenciais relativas ao traçado 
e a construção das estradas serão: 

 a) – a largura da estrada não deverá nunca ser inferior 
a (6) metros; 
 b) – o raio mínimo de curvas será de 50 metros e só 
excepcionalmente nos terrenos montanhosos poderá ser 
reduzido para 30 metros, sendo que as curvas em sentido 
contrário serão separadas por alinhamentos que tenham, 
pelo menos 10 metros entre os pontos de junção; 
 c) – as rampas nas estradas de 1ª e 2ª classe não excederão 
de 5% sendo excepcionalmente permitidas rampas supe-
riores até 8%, uma vez que o traçado seja muito caro não 
devendo jamais coexistir o raio mínimo de curva com a 
rampa máxima; 
 d) – a parte do leito da estrada, destinado à macadami-
zação terá no mínimo a largura de três metros. 
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Art. 18º – O leito da estrada será bem comprimido por meio de 
rolo compressor e sempre que for macadamizado, a espessura 
do lançamento terá no mínimo 15 centímetros. 

Art. 19º – A drenagem do leito será feita por meio de valetas 
longitudinais e bueiros transversais, que darão rápido escoa-
mento à água das chuvas. 

Art. 20º – Serão ainda observadas todas as prescrições acon-
selhadas pela técnica, por intermédio do fiscal nomeado pelo 
Governo a fim de se ter uma estrada em boas condições. 

Art. 21º – Sempre que a estrada for cercada, deverá ter na traves-
sia de pastos, passagem para o gado de uma para outra margem. 

Art. 22º – Sempre que o Estado tiver de construir administra-
tivamente quaisquer estradas, poderá nestas ser utilizado o 
serviço dos sentenciados com trabalho obrigatório e especial-
mente o dos condenados a mais de 6 anos de prisão celular, que 
tiverem bom comportamento. Cumprido metade da pena para o 
fim de se preservarem no bom comportamento de modo a fazer 
presumir a emenda, obterem o livramento condicional contanto 
que o restante da pena a cumprir não exceda de dois anos. 

Art. 23º - A conservação da estrada será feita sempre pelo 
concessionário, pelo Estado, pelo Município ou pelo particular 
que a construiu e explora. 

Art. 24º - O Concessionário no regulamento de sua estrada que 
fica sujeito à aprovação do Governo, poderá cominar multas aos 
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que prejudicarem a conservação da mesma, executáveis pela 
iniciativa do poder público. 

Art. 25º – As tarifas de transportes de passageiro e mercado-
rias serão aprovadas pelo Governo, não podendo ser cobrada 
nenhuma taxa sem autorização prévia.

Art. 26º – Os preços de transporte deverão ser sempre interio-
res aos comuns da região, exceto os cobrados pelas estradas de 
ferro e pela navegação, devendo ser revista de quatro em quatro 
anos a tarifa respectiva. 

Art. 27º – O transporte das autoridades e da força pública em 
diligência, de colonos, imigrantes, de sementes, plantas e de 
instrumentas agrícolas enviados pelo Governo gozarão de 50% 
de abatimento. 

Art. 28º – Ao fiscal nomeado pelo Governo, incumbe:

 a) – velar pelo cumprimento desta lei, do seu regulamento 
e dos contratos; 
 b) – avisar ao concessionário para que este retire da 
circulação os veículos inconvenientes; 
 c) – encaminhar a modificação das condições de qual-
quer trecho da estrada que não estiver sendo construída 
na forma estipulada; 
 d) – prover no sentido de serem observados os limites de 
velocidade ajustadas de acordo com as condições da estra-
da, para garantia da segurança da circulação na mesma; 
 e) – propor ao Governo as multas em que houver incor-
rido o concessionário. 
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Art. 29º – O Concessionário não terá direito ao auxílio ainda não 
pago, quando não conservar a estrada nos termos ajustados. 

Art. 30º – Por inobservância das disposições do contrato, 110 
dará ainda o concessionário ser multado até em 1:000$000 (um 
conto de reis). 

Art. 31º – Pelo não pagamento da multa e pelo não restabele-
cimento das obrigações violadas dentro do prazo marcado no 
ato de imposição da multa, poderá ser decretada pelo Governo 
a caducidade da concessão, que também poderá ser decretada 
independente de multa prévia: 

 a) – se tendo sido iniciadas obras ficaram elas paralisadas 
por mais de um mês, salvo caso de força maior, ficando 
sempre válida a concessão em relação ao trecho concluído; 
 b) – se o concessionário cair em insolvência. 

Art. 32º – Sempre que as disposições desta lei forem omissas 
sobre a fiscalização, deverá ser observado o Regulamento 
Federal relativo às estradas de ferro. 

Art. 33º – Esta lei entrará em vigor depois de convenientemente 
regulamentada. 

Art. 34º – Revogam-se as disposições em contr
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