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A dedicação e amorâ terra que" .ine sery(ü de berço
..,._:_o rr.eu querido Ceará___::me·obrigam' a tirá r algumas ho
ras de sérviço urgente para mais uma vez ro'gar ao Go
verno um momento da sua preciosa attençãó, ,applicad•
a" outros interesses ria alta adininistração, em. ben�ficjo
daquella terra onde talvez uma simples iritervenção da
rnão do dirigente em <�proveitamento de elementos natu
raes possa trazer beneficias além d.0 alcance da 'nossa ex·
pectativa.
·
O G6verno'patrio
. ticodo Exm. Sr. Conselhei�0 Affon
so Penna, applican,do no Ceará· as boas normas da agri
culiura ·secm, ensinando a Úm povo' bem accessivel ao
p rogres�o. a um povo forte, habituado, a luctar contra os
c lementos e desejoso de se habilitar a vencê r diffiéiJlda
d es, prestará o mais valioso serviço áquella terra, ahrin
d o-lhe as portas por onde deve sahir o ,terrível _espectro
das seccas, que anniquill�m a sua principal fortuna
agricultura e· criação.· ·
O homem do interior trabalha dez, vinte annos, con
segue accumular alguma fortuna e em um dia de secca a
vê de�apparecer sem poder remediar o inforturilo. Entre
tanto, 5e os Governos que se têm succedido, de 1879 para
c a, tiyessem querido estudar as crises, ultil;lamente muito
repetidas, das seccas do Ceará, 'já teriam posto ao alcance
d ô habitante daquellas paragens elementos capa7.es de neu
t ralisar os desastrosos effeitos de tão sérias calamidades.
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d os resolver o grande proólema, pois o Estaduàl não terá
recursos sufficientes para despezas avultadas. e na occa
s.ião do desastre, sendo necessario o soccorro da Federa-
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ção, milhares de contos dt> réis se escoam naquelle sor
vedouro, ficando tudo no mesmo estado, tendo se a lamen
tar a perda de muitas vidas e a expatriação de milhares
de homens validos, augmentando ainda 1nais os males do
Cear<\.
Nenhum Estado tem terras mais ferteis nem clima
melhor para diversas culturas. Quando no Ceará ha chu
vas regulares do principio de Fevereiro ao fim de Abril,
a producção é excessiva, os cereaes quasi não têm preço.
De Junho a Janeiro n;io chove no interior. Em cer
ta zona do littoral, nas serras de Baturité, na lbiapaba
e em alguma� outras ha cm Novembro poucas chuvas finas,
chilmadas chu11as de caiú.
O Cear<i é um dos poucos Estados da União que
não tem forragens ruins e dotado de bom clima; nenhum
devia ser melhor para a crraçã0 de gados, se as boas for
ragens fossem melhor aproveitadas por criadores mais ha
bilitados.
Alli todos os cereaes s;io forçadamente precoces; o
milho mais tardio tem a sua evolução completa rm dois
mezes e meio a tres; uma variedade preriosa, conhecida
alli pelo nome de milho li,Qeiro, estit maduro no fim de
sete semanas e por isso é tambem .chamado milhu de se

te seman,ls.

Este aqui no Hio de Janeiro precisa de noventa dias
para completar o seu cyclo. em virtude da differença
do
·
calor que aqui recebe.
Terminad;� ;J epoca d;�s chuv<ts. isto é, o invenw,
como lit �e diz. as forragens abundantes, que cobrem os
camp0s secco� complet;llnente. deixam sobre a terra
gr:wde quantidadl' de sementc:s. que il pós a primeira chu
va germinam immediat�mente. offerecendo em tres a qua
tro dias o brllis�imo rspectaculo d:� tnnsformação com
IJleta das campin<� S , que p�tn�ci;nll devastadas p or pav().
roso incendio, em v;��to le1��ol de verde reh-a.
As arvores, mortas em ;�pparenriil. cobrem-se de t'o
lhagem, bordando o de lumbrante manto verdejante.
F.m vinte dias o mimoso. o panasco, o milhii attin
g-em u t;tmanho que aqui o gvrdurn e outro prc isam
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de um mez e meio a dous, tudo a IIi attestando a exhube
ra�cia da fertilid�de, faltando apenas a intervenção do
screntista para retrrar do solo os tht>souros guardados pela
Providencia.
Em alguns pontos do Estado a forragem secca é apro
.
vertada em pequena porção para animaes estabulados;
ha mesmo pequeno cornrnercio na visinhança das cida
des. Mas, cornprehende-se hem, o capim, tendo evoluído
completamente e seccado no campo exposto ao sol e chu
va, perde a maior parte das substancias nutrientes, entre
tanto. é de tal ordem a riqueza nutritiva que neste Esta
do, serco de junho a Fevereiro, alimenta os gados de
modo a se conservarem gordos.
Considere-se essa forragem convenientemente colhi
da na época cm que contém a maior quantidade de sub
stancias nutrientes antes da sementação, secca e bem
comprimida em fardos, quanta vantagem não daria ao
criador assim habilitado a estabular a vacca durante os
mezes da falta de chuva, e explorar o leite, o queijo, a
manteiga, tendo mercados proximos, corno o do Amazo
nas, do Pará, de Pernambuco, podendo alimentar bem c
gado nas seccas prolongada�. e assim evitar prejuízos
desanimadorE-s.
Em lugar disso o que acontece alii? O criador de ga.

dos consegue, er.1 alguns annos de inverno regular, fazer
urna pequena fortuna, que em um :-.nno de secca é com
pletamente anniquillada, de sorte que está sempre come
cando! Entretanto, o meu Ceará, pela fertilidade do seu
s ólo, pelo seu tlim;� secco. está destinado a ser a perola
do Norte.
A secca traz o pensamento de falta absoluta d'agua,
mesmo a necessari� para se beber; é exacto com relação
á superficie; o sub·sólu. porém, tem por toda a parte agua.
que nas margens dos rios e riacho� e encontrada na pro
fundidade de tres a quatro metros. em alguns lugares ern
abundancia.
Não ha ahi um rio perenne; em todo , terminadas as
urandes chuvas. cessa a correnteza das aguas, ficando estas
�m alguns poç os ou no sub-sólo. O J<�\luaribc c o Rara-
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buiú, seu grande tributllrio, os maiore do Ceará, teem
margens muito baixas, constituídas por planícies de le
guas de terras humosas de tal sorte fúteis que um nota
vel geologo, homem de elevada competencia, ao exami
nai-as, diss e : • Vale bem exportai-as como adubo para a
Europa•. O Jaguaribe tem v;,stas planícies, uma dell:Js a
mais extensa, do Aracaty ao Boqueirão do Cunha, com
n leguas de extensão por uma e duas de largura, offe
rece talvez a� melhores ga1 antias; só elle, em toda a sua
extensão até o Crato, pode fazer desapparecer por com
pleto a importancia das seccas, que tantas fortunas e vi
das têm destruido.
No leito daquelle rio, impetuoso durante as grandes
chuvas, mas podendo �er atrav<!ssa::fo a pé enxuto, termi
nadas estas, ha agua muito superficialmente, em muitos
lugares basta afastar a areia com as mãos para encon
trilr o precioso liquido.
Nas margens na profundidade de tres a quatro me
tros "!ncontra-se agua ern ahundancia para irrigar gran
des extensões de terras uberrimas que, bem trabalhadas,
deveriam ter valor inestimavel.
O vento alli sopra com impetuo�idade quasi o dia
inteiro; applic;;do para accionar pequenas bombas por
meio de moinhos seria de inestimavel valor e nenhuma
força motora é mais barata.
· Não é uma novidade, pois j<\ em 186o vi um cata-llen
tu, construido todo de madeira, movendo uma bomba ti
rando muita agua na cacimba do povo, no Aracaty, outr'ora
uma das cidades mais florescentes do Cear<\, cm grande
drcadencia actualmente, devendo, entretanto, e ta r em
grande prosperidade, se fosse racionalmente explorado o
rico valle do grande rio.
Muitos cata-ventos existem hoje na Capital e mesmo
no Aracaty applicados <'1 bombas tirando agua do sub-sólo
para usos domestiros e para irrigação de jardin< e hortas;
mas não ha ainda a systematização do trabalho, não são
ainda aproveitados para a exploração de terras tão fcr
t ei s e de clima excepcionalmente favor�vrl a di1'crs;1s
rultu ras.
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No Cumbe, a pequena distancia do Arae<.ty, onde
.
existem nascentes t.!'agua, ha pequenas culturas de can
nas de assucar, plantas fructiferas, coqueiros, tudo em pe·
quena escala e mal feito por falta de conhecimentos scien·
tilicos praticas, que deveriam ser ministrados pelos diri
gentes do Estado ou pelo Governo Federal.
O Cearcnse não é refractaria ao progresso, acceita-o
com facilidJde, é emprehendedor, mas não sabendo bem
aproveitar-se dos elementos favoraveis, tem prejuízos que
forçam·o a emigrar em grande quantidade para· o Amazo.
nas, affrontando os grandes perigos das febres, do beri
beri, que os reduzem por centenas, por falta de trata
mento regular.
São naturalmente os mais validos os que deixam a
terra natal a procura de trabalho na região amazonica,
ont.le deviam encontrar riqueza pela applicação da sua
actividade e aptidão, em lugar da morte, que frequente
mente encontram, por falta talvez de boa direcção e or
ganizaç<io a tão util immigração, dada pelo Governo Fe
deral ou Estadoal, se se preoccupassem mais com o des
envolvimento da riqueza do paiz.
E' notorio o despovoamento do interior do Ceará
onde o homem não tem remuneração sufti<:iente para o
emprego da sua actividade, porque não sabe e por isso
não póde P:npregal-a alli com aproveitamento completo.
Esse despovoamento traz fatalmentE' a pobresa do Estado,
que, ultimamente. tem procurado difficultar a sabida do
cearense, quando procederia com muito mais acerto fa.
cilitando-lhe trabalho remunerador no proprio Estado,
natural e o interesse o prenderiam de boa
onde a affeicão
,
vontade.
Para melhor reter as aguas do sub-sólo, e assim se
ter maior garantia da quantidade sufficiente p�ra as ne·
cessidades da irrigação, serão de grand� va�!a�em as bar.
.
ragens subterraneas feitas nas dJ5tancJas 111d1cadas pelo
.
.
regímen das aguas.
Essns barragens subterraneas são muno conhecidas
no interior do \.eará com o nome vulgar de alicerce. Nen
hum açude pequeno é construido sem se proceder antes
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a exame do �ub-solo no lugar onde deve ser colloca � a
a parede e verificar-se a espessura da camada de are1a,
pela qual se escaparia uma parte da agua represada. Em
wda a extensão do v;�lle fazem uma cava estreita, reti
ram toda a areia e enchem de argilla plastica bem socada.
r com esse trabalho tosco i m pedem a filtraç ã o, em alguns
logares excessiva, da agua depositada no reservatorio.
A fertilidade do solo calcareo cearense é inexgot;,.
Yel: conheço logares onde se cultivam cereaes ha sessen
ta annos,. tendo-se sempre o mesmo resultado desde que
sejam sufficientes e regulares as chuvas durante os tres
mezes do illl'trno.
No Crato, logar privilegiado pela riqueza do seu so
lo beneficiado pela Providenci;� cum ;1hundantes nascel�
tes de agua, uma plantação de c;;nna durava 50 annos
sem ser substituida, segundo me affirm;JI'am os C01·oneis
João Brigido e Secundo e outros, e, o que é para notar,
a caianna attinge frequentemente ;o a 40 palmos 1
Do que precisa o Cear;í para ser um dos Estados
mais poderosos do Brazil e de trr agua na superticie do
solo. São os pequenos e grandes açudes, são os poços
abssynicos. os poços Barbosa, os artesianos, são as machi
nas trazendo as aguas do sub-�olo, que transformarão com
pletamente a miseria do interior do Ceará em grandes
riquezas, das quaes a Jllais impomnte é preparar brm o
habitante daquellas paragens contra os horrores das sec
cas constantes.
Ninguem se considera seguro alli. o hOiiH•m esta sem
pre sob a p r essã o da miseri<� a que um ar1110 de secca o
possa reduzir: não tem confiança no futuro e dahi resul
ta (l exodo constante para o Amazonas. onde. se tem a
fortuna de escap�r ao impaludismo agudo e ao beri-beri.
encontra em que empregar " sua actividade com resulta
U(l; morrer�' Je moi estia, mas não ser:1 artingido pelo
supplicio da fome " que est<í exposto no C:earil.
Entretanto o solo ce ar ense pod er< '1 offerecer-lhe as
melhores garantias quando o •Jirigentr, no cumprimento
de um dever, quizer e souber aproveitar-se dos dotes
pela Providencia alli enthesourados.
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H� bem poucos anno� o m�u illustre collega e ami
go Dr. Paula R odrigue s me referia a grande diftlculdade
com que lutava para tirar agua do sub-solo no tempo dr
secca para os gados nas suas túendas, o que lhe acar
retava sérios prejuízos. Tendo applicado, por minh� indi
cação, pequenas bombas do insignificante custo de tri nta
mil réis, tem actualmente agua na quantidade que quer.
sem outro dispendio além des te e de um pequeno moinho.
Isso se dá em pequenos riachos, de curto percurso,
nos quaes a camada de areia do sub-solo é, em regra,
pouco espessa e por o n de , principalmente, se escot�m as
aguas do su b-solo .
Nos dois grandes rios. o Jaguaribe e o Banabuiú,
essa camada do escoamento é muito espessa e superfici a l,
por isso o aproveitamento das aguas se torna facilimo,
mesmo nos logares em que pequenos morros se approxi·
mam.
Entretanto aquellas terras fertilissimas são, pela igno
rancia dos agricultores , muito mal aproveitadas. Além de
p lantações de cereaes, durante o inverno, ha apenas gran
des carnaúbaes occupando vastas plani ci es, nas quaes
com difficuldade se póde penetrar, tão approximadas são
as- plantas grandes e novas, nascidas irregularmente, comfJ
cabem as sementes, sem a mini ma intervenção do homem.

A carnaúbeira é realmente uma planta excepcional,
de belleza correcta e de utilidade sem egual, desde as
raizes até ás tenras folhas terminaes, de côr amarellada .
Destas se extrae a cera, tão empregada na confecção de
m�gniticas velas, de que ha no Cear<'t notavel commerc io .
e depois -são empregadas na fabricação de chapéos, de
esteiras. de espanadores. de cochins, de tellas, cangalhas,
de cordas.
As folhas mais velhas sP.rvem para leques e para co
brir casas em logar de telhas.
O peciolo, talo munido de espinhos agudos. curvos,
serve para cercas impenetraveis e para ripas de casas

A parte superi or da carnaubeira nova, chamada vul
garmente palmito, é rica em amiuo: delle se faz uma fa-
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bom
rinha usad1 nos annos calamitosos de secca; é um
a des
alimento pHa o gado, mas cuja utilisação importa
truição da planta.
A haste, ;\s vezes com cem palmos de comprimento,
in·
é preciosissima para construcção de casas, de duração

drtinida na terra ou na agua.
fa·
Um habil carpinteiro, residente na Capital, della
s,
cisterna
das
agua
tirar
para
o
complet
o
zia um apparelh
bomha, o moinho, tudo emf11n, de carnaúba. e o ven
-· a
dia, funccionando, por cem mil réis.
Na Republica Argentina em va>tas extensões são uti
sub-sólo
lisados os moinhos de vento para tir�r agua do
bem at·
para os gados e para a irrigação, e os resultados
diver
testam o grande desenvolvimento da criação e das
regiões.
sas culturas scientificamente realisadas naquellas
e
Nos Estados Unidos do Norte, os moinhos de vento
trans·
a electricidade têm realisado verdadeiro prodigio na
en·
formação de regiões aridas, onde são muito insnffici
e
tes as chuvas annuaes, em terras de grande uberdad
as; até
para a cultura de cereaes e de plantas· fructifer
expor
mesmo dá bellissima laranja de umbigo, da Bahia
tada aos milhares de contos de réis para a Europa.
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No Ceará, como em todo o Norte, a fructa, mesmo
a; ·a
de qualidade inferior, é quasi sempre muito sàboros
é muito
lar�ríja da. China, por exemplo, que aqui no Sul
do Ja·
ar.ida, lá é egual em sabor ás selectas; o melão
Europa,
guaribe não tem egual, mesmo I.JOS cultivados na
ou ata
scientificamente, sob campanas de vidro. A pinha
conadquire tamanho descommunal, que aqui só se ,póde
to, o Cea
seguir pela enxertia. E assim outras; entretan
explora
rá, por falta de agua na superficie da terra, não
adqui·
essa fonte de riqueza, que, em outros logares, tem
condi
rido proporções Jnvejav,eis, sem, entretanto, terem

ções dimatericas tão favoraveis.
. A videira produz o anno . inteiro, dP.sde que. receba
as de con·
agua nas raizes, não tem ·as exigencias excessiv
e na Eu
stantes applicações therapeuticas, como acontec
no. fim de
,
pod<Jda
é
se
;
Bra�il
do
Sul
no
aqui
é
ropa

� naquelle sordo· se a latnen�
""de milhares
. s os males do

·rimeira chum tres ·a quamação COm·
as por pavoI ·a .
rem-se de tordejante.
·-.
·•
mil hã' attín:ros precisam
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tres níezes tem os fructos níadu ros; ' emreta�to , no Ceará
se· cultiva aindi1' em muitó• pequena escala a viddra, como
outras plantas fructiferas.
Si o cearense soLrbesse tirar proveito de elementos
tão· favoraveis, postos á sua disp0sição pela natureza, não
emigraria para o Amazonas 'á procura de trabalho lucra
ti\10; se elle .não ·sabe, é do interesse dO:· Estado' e da
União, é mésmo. dever, contractar no estrangeiro homens
habilftados 'a· mostrar lhe o caminho por onde:.possa con
seguir com segurança o seü desideratum, concorrendo·assim
·
para augmentar .as ·rendas. do Estado e para. evitar os ex
G:ef>sivo
. s .dispendios . da União nás epocas de .. crises.
Experiencias pouco .. dispend-ioS<!S .poderiam ser .. effe
ctuadas afim de .se verificar.·si o que lembm póde dar. re
sültado compensador, e .uma vez demonstrada ; emprehen
.der.. o Governo Fedt>rar, de accordo com o Estadual, obras
tão- necessarias, tão vantajosas.
. , , Agora mesmo seria. bem facil executar, aproveita.1do
o Governo a gr;,mde competencia dos dois .notaveis enge- ·
riheiros, os Drs. Antonio Olyntho e Piquet;_ Carneiro, oc
cupados.em serviços da União np.quelle Estado.
Para criação de gados o Ce ará tem .tambem elemen
tos preçiosissimos: forragens
variadas e todas de. muito
.
. boa qualidade por toda partt; clima inconíparavel; a fe
cuqdidade é :extraordinaria, m e smo na raça b'o'vióa,. _ém
qlie se observa frequentemente o parto dupl o ; a ovelha
r;iramente tem urn filho só, em regra tem dois, úes' e
quatro de cada vez.
.
.
Ora, a ir1dustria pecuaria constitue um· dos· princi
paes elementos da riqueza no Rio da Prata ·e em outros
paizes, mesmo naquelles de clima desfavoravel, de mu'i tos
grãos abàixo de z ero, é muito lucrativa; entretanto, no
Ce a r á é conside rada mal segura a fortuna que tem por
base a criação de gados. Mas prestando-se attenção ás con
d
mencionadas, vé-se bem a quem cabe a responsatlií:Lgra';'-es mal.es,_a--,--qu.e_s_e_d.eye_Lp_e.rdL
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fortunas,
São os poderes dirigentes, que têm por dever instruir
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e dirigir o povo, os responsaveis por tão grande desgraça, .
prova cabpl do abandono, senão da incapacidade, e o povo,
a
victima silenciosa, é sempre quem sofhe ess�s males
perfeitamer.te remediaveis.

DH. MouRA BHASIL.

