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A CHUVA que traz vida também 
maltrata, mas o sertanejo não 
pestaneja, diz que ainda assim é 
melhor que chova. “É a páscoa da 
natureza se renovando”, diz o padre

É TEMPO de transformação e de 
esperança no sertão do Ceará. 
A chuva verdeja a plantação, os 
açudes sangram, os tuiuiús voam 
mais baixo, o gado desce a serra...
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Na infância, 
quando chovia, eu 
corria para a rua 
para jogar bola e 
tomar banho nas 
biqueiras. Tempo de 
chuva era momento 
de alegria, por isso 
nunca entendia 
quando ouvia na 
televisão que céu 
nublado é sinal 
de “mau tempo”. 
Nesta viagem, 
conheci pessoas 
que, mesmo tendo 
perdido a lavoura 
ou a própria casa, 
preferem perdas 
com chuva do que 
com a falta dela. 
Em dia chuvoso 
em Fortaleza, 
muita gente fi ca 
mais feliz e sente 
vontade de não 
sair do aconchego 
da cama, mas não 
sabe o motivo. 
Por resquícios 
dos nossos 
antepassados do 
Interior, que tanto 
sofriam com a 
seca, aprendemos 
a celebrar a chuva. 
Esse sentimento 
só cearense 
compreende. 
Rafael Luis, 
jornalista

DEMITRI TÚLIO ~ TEXTO

A bastança é palavra que po-
voa a espera por tempos 
bonitos de chuva. Inverno 

para os viventes do sertão e quadra 
chuvosa para cientistas das metró-
poles. O primeiro sereno de janei-
ro, combinações meteorológicas 
de cada ano, crenças em São José e 
em vivências de profetas do semi-
árido dão o tom do ânimo para os 
que vivem na zona rural e de quem 
com ela estabelece escambos de 
sobrevivência. Seja no cultivo e co-
mércio de alimentos ou na básica 
necessidade de ter água para fazer 
beber, inclusive a capital moderna. 
Dependente de mares d’água doce 
colhidos em açudes durante a esta-
ção das chuvas.

Chuva sempre foi motivo de 
refestelo. Na liturgia dos povos 
cristãos, está ligada ao fundamento 
agrícola da Terra Santa. Para os ju-
deus, por exemplo, quando as chu-
vas tardavam, a comunidade fazia 
um jejum público e recitava orações 
de penitência. A falta dela, conta o 
pesquisador judeu Alan Unterman 
no Dicionário Judaico de Lendas 
e Tradições, era considerada um 
castigo por pecados tais como o do 
roubo e o de não usar para caridade 
dinheiro que havia sido separado 
para esse fi m.

Entre os pagãos, a devoção pela 
água dos céus também está ligada ao 
sentido da perspectiva do fl orescer 
e da fertilidade. Por isso a folia de-
pois das colheitas para comemorar 
a fartura de alimento, garantia de 
mesa posta e travessia dos períodos 
de estiagem. Foi assim, descreve a 
mitologia grega, que foi gerada e 

parida a divindade do teatro. De um 
triângulo afetuoso entre terra, sol e 
chuva, fi zeram-se viçosas as videi-
ras que deram uvas apetecedoras e 
na refazenda, o gozo no vinho. 

Das chuvas dependem o sertão 
e a metrópole. Mas a dependência 
se desnuda mais explícita no bioma 
rural. Homens e mulheres, que, des-
de criança, dividem o ano e o resto 
de suas vidas (no campo ou nas ci-
dades para as quais migraram) em 
antes e depois do inverno. E se a 
chuva não vem, ressimbolizam - a 
cada geração, rituais de mediações 
com o divino. Quando havia amea-
ça de seca, os judeus pediam a in-
tervenção de homens santos da co-
munidade capazes de infl uenciar a 
vinda das águas. Os católicos recor-
rem a intermediação dos santos, em 
novenadas e procissões a José ou a 
Francisco da natureza. Para pedir e 
agradecer por tempos chuvosos.  

Entre o divino e o mundano, o 
sertão foi acendendo fogueiras em 
junho de Santo Antônio (13), São 
João (24) e São Pedro (29). Nas 
anotações de Câmara Cascudo, um 

costume português trazido pelos 
jesuítas e que os índios incorpo-
raram, desde o século XVI. Mas a 
tradição remeteria ao século XII, 
na França. O dia do nascimento de 
São João Batista coincide com o 
solstício de verão na Europa - dia 
mais longo do ano, 22 ou 23 de ju-
nho - véspera do início das colhei-
tas. No hemisfério sul, no mesmo 
período, tem-se o solstício de in-
verno e a noite mais longa do ano. 
Era quando as populações do cam-
po festejavam a proximidade das 
colheitas e faziam sacrifícios para 
espantar as pestes. Incendiava-se 
madeira na frente da casa e com 
danças ao redor do fogo, saltos so-
bre as chamas e as brasas, atraíam 
alegria e abundância.

Alan Unterman relembra que a 
coluna de fumaça que se elevava do 
altar ao fi m da festa judaica de Sukot 
(celebração da colheita) era consi-
derada um indicador de chuvas por 
chegar. Se se desenhasse inclinada 
para o norte, os pobres fi cavam fe-
lizes, pois o ano que começava seria 
muito chuvoso e a produção teria de 
ser vendida rapidamente e barata, 
para evitar o apodrecer. Caso a incli-
nação fosse para o sul, os proprietá-
rios de terras se alegravam. A chuva 
seria pouca e a colheita poderia ser 
armazenada e vendida com lucros 
altos. Direcionada para o leste, seria 
uma estação razoável. Para o oeste, 
traria seca e incerteza de vida.

Mas chuvas intensas (acima das 
médias históricas) também podem 
ser presságio de problemas. Por 
causa do homem e sua indolên-
cia em relação ao meio ambiente. 
Enchentes não deveriam destro-
çar cotidianos. Como bem disse o 
geógrafo norte-americano Gilbert 

F. White, em 1942, para falar já na-
quela época da vulnerabilidade de 
Nova Orleans - Estado norte-ameri-
cano erguido “dentro” de pântanos 
e colado ao rio Mississipi: “Inunda-
ções são atos divinos, mas os preju-
ízos quase sempre resultam de atos 
humanos”. O Katrina, que por pou-
co não riscou a cidade do mapa em 
2005, não foi o primeiro nem será o 
último furacão a atingir a região.  

Ora, as chuvas de 2008 vieram 
temporais para o sertão e capitais 
nordestinas. Nada de imprevisí-
vel para quem já enfrentou secas 
e cheias históricas. Não é inédito o 
rio Poty, em Crateús e na bacia que 
vai até o Piauí, encher e se alargar 
em áreas que pertencem a ele. Um 
bairro como a Vila do Povo, que 
em 62 anos foi sendo construído na 
beira do rio, não poderia deixar de 
se afogar este ano e em 2004. Nem 
a calçada da matriz do Senhor do 
Bonfi m, localizada na área central 
do município, passou ilesa pelas en-
chentes de 1974.

Ocupação com a conivência 
politiqueira do poder público, tei-
mosia do povo e crescimento de-
sordenado das cidades. Em 2008, 
não poderia ser desenhado cená-
rio diferente nas inundadas Lavras 
da Mangabeira, Icó, Novo Oriente, 
Quiterianópolis... 

Mesmo com tantos problemas, 
chuva muita não é sinal de desgra-
ça. Nas palavras do padre Crisares 
Sampaio, 79, dos quais 47 anos de 
vida no semi-árido, nem tempes-
tade se deve desperdiçar. “O que é 
inverno?”, pergunta aos repórteres. 
Ele mesmo responde: “É a Páscoa 
da natureza se renovando. Ela dei-
xa aquela vida de seca e se veste de 
abundância e plenitude”.

“Inundações 
são atos 
divinos, 
mas os 
prejuízos 
quase sempre 
resultam 
de atos 
humanos”

Fechamos aqui 
a trilogia do 

sertão. Havíamos 
percorrido os 

mares e as terras 
castigadas, os 

açudes e os 
desertos. Agora 

vimos o tempo de 
chover. O que é 

cinza fi ca verde, 
o que é seco se 

derrama. Fomos 
da Irauçuba ao 

Orós, do chão 
quase perdido à 
parede molhada 

que escorre fartura.  
A metáfora da 

transformação. 
A água demais 

destruiu e agora irá 
refazer. O homem 

não se lamenta 
e replanta. É o 

sertão da oferta, do 
acolhimento e das 

boas histórias.
Cláudio Ribeiro, 

jornalista

A idéia era mostrar 
a relação do 
sertanejo com 
as chuvas, em 
complemento aos 
Mares e Desertos 
do Sertão. Saí com 
a certeza de que 
iríamos encontrar o 
homem do campo 
feliz pela chegada 
das chuvas e 
esperançoso com 
a possibilidade de 
boa safra. Mas não 
esperava que a 
mesma chuva, que 
traz felicidade, é 
capaz também de 
produzir tragédias, 
como vimos em 
várias cidades por 
onde passamos. 
Após este terceiro 
caderno, fi rmo a 
certeza de que os 
clichês existem 
porque somente 
com eles somos 
capazes de defi nir 
apropriadamente 
determinada 
situação. Depois 
da seca, da má 
utilização da 
água armazenada 
nos açudes, da 
desertifi cação, e 
das bem vindas 
chuvas que também 
destroem, não há 
como ignorar que o 
sertanejo é acima 
de tudo um forte.
Luiz Henrique 
Campos, jornalista

O sertão nordestino 
pinta-se de todas 

as cores e exala mil 
frascos de cheiros. 

Em tempos de 
chuva, no semi-
árido cearense, 

não há espaço pra 
menos. Impressiona 

a retina, inquieta 
as narinas. Vestido 

de caatinga 
ressurgente, o 

sertão enchuvarado 
faz voltar todos: 

homem, bicho e fl or. 
Retornamos a ele, 

rodamos e andamos 
perto de cinco 

mil quilômetros 
do Ceará. Depois 

dos Mares, 
dos Desertos, 
emendamos a 

trilogia do semi-
árido com as Chuvas 
do Sertão. Um ciclo 

de reportagens 
humanizadas e 

renováveis. Que 
nem a natureza!
Demitri Túlio, 

jornalista

N o ano passado, em viagem 
pelo Interior cearense, o 
repórter Demitri Túlio se 

deparou com a imensidão do açude 
Castanhão, por onde já passara tan-
tas vezes e fi zera tantas coberturas. 
Daquela vez, por uma dessas subjeti-
vidades da vida, foi tocado de forma 
diferente e o seu par de olhos não foi 
sufi ciente para dar conta de olhar.

Nas Páginas Azuis publicadas no 
O POVO do último dia 21, o jorna-
lista Plínio Bortolotti nos apresen-
tou o garoto Diego, da obra Livro 
dos Abraços, do escritor uruguaio 
Eduardo Galeano. O guri pediu ao 

pai que o levasse para ver o mar. Ao 
se deparar com a imensidão do oce-
ano, o menino apertou a mão do pai 
e disse: “Pai, me ajuda a olhar”.

Tal qual o garoto Diego, Demitri 
não só pediu ajuda para olhar os ma-
res do nosso sertão como desejou 
coletivizar seu alumbramento por 
essa perspectiva do sertão d´água. 
Aqui, no O POVO, a gente cultiva 
as boas idéias e toca os bons proje-
tos. Assim, os repórteres Cláudio Ri-
beiro, Demitri, Luiz Henrique Cam-
pos e Rafael Luis mais os fotógrafos 
Dário Gabriel, Evilázio Bezerra, Fco 
Fontenele e Sebastião Bisneto pega-

ram a estrada. Viram, encantaram-
se e reportaram.

Em agosto de 2007, publicamos o 
caderno especial Mares do Sertão. É, 
mas o sertão é caleidoscópico, mul-
tifacetado. Não se deixa ver só por 
uma perspectiva. Vai se mostrando 
com generosidade a quem se dispõe 
a vê-lo. Rendemo-nos e decidimos, 
então, olhá-lo por outros vieses. Em 
novembro, publicamos o Desertos 
do Sertão. Agora, encerramos a tri-
logia com este Chuvas do Sertão, 
publicado hoje, Dia do Sertanejo. 

Mares..., Desertos... e Chuvas... 
são apropriações, são temas, mas 

também são motes para contar his-
tórias de gentes (assim mesmo, no 
plural), falar de transformações, 
mostrar paisagens e falar de poten-
cial de vida. Obviamente, os três 
cadernos não dão conta de tanta 
diversidade. Por isso, encerramos a 
trilogia, mas o sertão permanece nas 
páginas do jornal. Pra você uma boa 
leitura, porque é como canta Luiz 
Gonzaga: ... quando o verde dos teus 
olhos / se espalhar na plantação / 
eu te asseguro não chores não, viu 
/ que eu voltarei, viu / meu coração. 
Pois é, este ano, no sertão, é tempo 
de volta. E de fi car. (Fátima Sudário)

SEBASTIÃO BISNETO
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>> Dedicamos este caderno ao companheiro Demócrito Rocha Dummar, um encantado pela reportagem e um eterno apaixonado 
pelo Sertão e sua gente. Tão fértil de idéias, sempre a enchergar fl ores no semi-árido. Fosse tempo de aridez ou de abundância. 

ROTEIRO I
Dias: 24 a 27/março
Repórteres: Luiz 
Henrique Campos e 
Rafael Luis
Fotógrafo: Fco 
Fontenele
Percurso: 1.950 km
   
ROTEIRO II
Dias: 31/março a 6/abril
Repórteres: Cláudio 
Ribeiro e Demitri Túlio
Fotógrafo: Sebastião 
Bisneto
Percurso: 2.100 km
Motorista: Valdir Gomes

ROTEIRO DA VIAGEM 
CHUVAS DO SERTÃO
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TÁ UM SOL DE IRAUÇUBA, MAS A NUVEM CARREGADA JÁ ARRODEIA. O CHEIRO DE CHUVA 
SOBE, A ÁGUA CHEGA FARTA. O AGRICULTOR JÁ PERDEU DOIS PLANTIOS COM TANTA 
MOLHADEIRA, MESMO ASSIM CONFIA QUE O TERCEIRO AGORA VAI VINGAR

CLÁUDIO RIBEIRO E DEMITRI TÚLIO ~ TEXTOS
SEBASTIÃO BISNETO ~ FOTOS    
ENVIADOS À ZONA NORTE

O céu faz o prenúncio. 
Ao pé da Serra do 
Riachão, enquanto 

seu Raimundo Pinto Ferrei-
ra, 63, escarna o chão com 
mais três na mesma lavra, 
vem a chuva molhadeirinha. 
Só de aguação, das que fazem 
bem ao plantio. Dez minutos 
antes, era um sol de lascar. 
Sol de Irauçuba. De repen-
te, sopra o vento forte, frio, 
faz o capim deitar, espalha 
o mato. É a chuva mais forte 
vindo. Ela chega, encharca 
por alguns instantes a areia 
remexida e, ainda mais re-
pentinamente, pára.

Onde se pisa agora há po-
ças de água ou ela escorrendo 
entre o milho e o feijão peque-
nos. Os pés fi cam mergulha-
dos. Aquilo já não faz tão bem 
ao plantado. Volta o sol forte, 
por uma hora e meia. “Ô calor 
da molesta”. O céu continua 
carregado mais adiante. “Essa 
chuva tá já vindo, chega num 
instante”, garante seu Rai-
mundo. Sem erro. Ventania, o 
capinzal deita outra vez. Vem 
o cheiro forte de chuva. Cai a 
tromba d´água, por três ho-
ras e meia, sem trégua. Até o 
fi m da tarde só diminuiu para 
chuvisco, mas não parou. À 

noite, voltou mais intensa.
Naquele dia, foram 22 

milímetros, segundo a Fun-
dação Cearense de Meteo-
rologia e Recursos Hídricos 
(Funceme), a segunda maior 
chuva de 2008 até agora 
no município. No folclore, 
quando chove bem até em 
Irauçuba é porque todo o res-
to do Ceará está muito mais 
banhado. É uma das regiões 
mais desertifi cadas do Ceará. 
“A chuva tá sendo pesada. Tá 
entupindo tudo”, conta seu 
“Raimundo Burro”, apelido 
que diz ter desde os tempos 
de zagueiro bruto. Com o pé 

esquerdo mutilado, sem o 
dedão perdido numa doen-
ça também braba, ele pisa a 
areia para mostrar o estrago 
da chuva demasiada. As co-
vas entopem de tanta água, 
as sementes se afogam.

Plantação
“Ainda assim, é melhor 

que chova”, confi rma. O ser-
tanejo pode perder tudo, mas 
a chuva ele não maldiz. No 
inverno, para quem conhece 
a árida paisagem irauçuben-
se do resto do ano, a água é 
dadivosa. Quem perde o que 
plantou, só lamenta. Aquela 
já era a terceira plantação de 
seu Raimundo. A capinação é 
feita com seu Manoel “Nêgo” 
Alves, com Noé Mendes e 
com Pedro Henrique. Batem 
enxada das sete às duas. O al-
moço ao meio-dia é rapadura. 
“Tem vez que acendo um ci-
garro desse de palha, o bicho 
é tão forte que a fome até pas-
sa”, diz seu Nêgo. A fumaça 
arde no peito, deixa o bigode 
dele amarelado. 

O roçado é de três ta-
refas, o equivalente a um 
hectare. Jogaram as semen-
tes no chão em janeiro, nos 
primeiros serenos. Depois, 

foram mais de 30 dias sem 
uma gota. “Já era pra esse 
milho tá embonecado”, 
explica seu Raimundo. A 
“boneca” é quando a espi-
ga crescida solta pequenos 
fi os avermelhados, sinal do 
milho amadurecendo. En-
trando no abril, o milharal 
do Riachão não dava na al-
tura do joelho. Se vingar, sai 
na metade de maio. Mesmo 
com tanto inverno já vivido, 
seu Raimundo confessa o 
erro. “A gente se 'avexemo' 
em janeiro, pensava que já 
era inverno 'mermo'”.

Milho
Necessidade, não passam 

este ano. “Quando o ano 
é ruim, sem chuva, a gen-
te caça, pesca, faz carvão. 
Se Deus querer, esse milho 
aqui ninguém perde não”. 
Confi ança na mão e na chu-
va. Seu Raimundo já passou 
muito inverno ruim e mui-
tos bons. Começou aos 13, 
ajudando o pai. “Meu ramo 
de vida toda vez foi esse”. 
Também botou um monte 
de fi lho no mundo. “Ah, tem 
muito. Sou pai de três famí-
lias”, responde rindo e vai e 
vai capinar na chuva. 

PERFIL
IRAUÇUBA
Localização: 
Zona Norte
Distância de 
Fortaleza: 
168 km
População: 
21.338 hab 
(2006) 
IDH: 0,618 
(117º no Ceará e 
4.337° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
539,5 mm 
(média 
histórica)

ITAPAJÉ
Localização: 
Zona Norte
Distância de 
Fortaleza: 
142 km
População: 
46.598 hab 
(2006) 
IDH: 0,641 
(66° no Ceará e 
3.905° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
800,3 mm 
(média 
histórica)

Fonte: Anuário do 
Ceará 2007-2008

Onde se pisa 
agora há poças 
de água ou ela 
escorrendo 
entre o milho e o 
feijão pequenos. 
Os pés ficam 
mergulhados. 
Aquilo já não 
faz tão bem ao 
plantado

ZÉ CANCELA E A 
QUEDA D´ÁGUA
A cerca de um 
quilômetro da casa 
de seu “Zé Cancela” 
(acima, à direita), a 
cachoeira escorre 
cheia. Grande, como 
não se vê em outras 
épocas. Quase 300 
metros de queda 
d´água. Fica à 
beira da BR-222, no 
distrito de Ferro, 
em Itapajé. A água, 
barrenta e gelada, 
vem do rio Camará. 
Em setembro, o 
lugar fi ca cinza, 
seca totalmente. Só 
reenche e esverdeia 
a partir de janeiro, 
com a pré-estação 
chuvosa. Onde é 
água vira caminho 
de pedra.

Seu Zé Cancela é José 
Ferreira da Silva, 60. 
O apelido é porque 
morava perto de uma 
porteira e sempre 
abria a passagem 
aos de fora. Virou 
alcunha. Quando o 
encontramos, estava 
sentado na porta de 
casa, doente havia 
mais de 20 dias. 
Usa a bengala para 
se pôr de pé. É a 
fartura desta época 
que ajuda a família a 
encontrar água perto, 
feijão, milho, batata 
doce e mandioca pra 
colher.

ÁGUA DA 
FRONTEIRA

> Onde quase sempre é tudo 
seco, a paisagem de Irauçuba 
deslumbra nas chuvas. Como 
pouco depois da localidade 
São José. Casa grande, 
cachoeira cheia ao fundo, 
fl ores na relva abundante. A 
água interditou o caminho 
para o distrito de Missi, mas 
a vista garantiu a viagem.

> As chuvas de Irauçuba 
em 2008 foram: 34 mm em 
janeiro, zero em fevereiro, 
157,7 mm em março, 52 mm 
em abril (até dia 22). 

> O abastecimento no 
município é feito pelos 
açudes São Gabriel e 
Jerimum. Há ainda uma 
adutora e 135 poços.

> Irauçuba já teve um dos 
maiores rebanhos bovinos 
do Ceará. O pisoteio do gado 
ajudou a compactar o solo 
e isso é considerado por 
estudiosos um dos principais 
motivos da desertifi cação 
acentuada no município.

Agricultores batem enxada das sete às duas. Almoço é rapadura Céu fecha rápido em Irauçuba: prenúncio de chuva forte Zé Cancela: "moro eu, minha véia e um menino neto dela"

CHUVAS
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Tudo se 
transforma

A chuva transforma mesmo 
a paisagem do Sertão. Um gado 
aqui, um verde acolá, uma água 
por cima da parede lá do outro 
lado, e o encanto que sempre 
toma conta do sertanejo (e do 
não-sertanejo). Seu Pedro Bar-
bosa hoje tem 61 anos. Nasceu e 
se criou no Orós quando o Orós 
ainda nem era de água. Era só de 
pedra e toco. Seu Pedro traba-
lhou cinco anos na construção do 
açude, arrancando tocos e catan-
do raiz. Também como servente, 
para que jogassem o concreto 
onde hoje está a parede molhada 
pela sangria. Tinha 15 anos, na 
época. Era o primeiro trabalho 
fora de casa, dinheiro pra ajudar. 
Oito horas por dia. Antes, só cola-
borava na roça.

A gigantez de uma obra da-
quelas também mexia com seu 
imaginário. A barragem guardaria 
a água que o lugar não tinha. A re-
denção, relembra. O sertão sumi-
ria ali perto e apareceria um mar. 
Era muito para a cabeça do me-
nino. O presidente Juscelino Ku-
bitschek foi inaugurar, seu Pedro 
estava lá. Viu todas as sangrias.

Encontramos seu Pedro ao 
lado do sangradouro no domin-
go 6 de abril, dia em que o Orós 
acabara de se derramar de novo 
e dava espetáculo. Tangia cabras, 
quando parou para conversar. 
Seu quintal de casa agora é o 
açude. Ele mora a poucos metros 
da parede. Vê todo dia o aguacei-
ro trazido pelas últimas chuvas. E 
festeja. “É uma sensação muito 
boa. Pelo menos tá cheio. essa 
sangria vai limpar o rio, né? O Ja-
guaribe tá seboso cheio de pasto. 
Agora vai limpar mais”. Depois da 
prosa ligeira, seu Pedro seguiu o 
rumo. “Pois tá, vou indo. Boa sor-
te procês”.  (Cláudio Ribeiro)

EM PEREIRO, QUANDO JANEIRO CHEGA 
TRAZENDO A CHUVA, PRODUTORES 
TANGEM O GADO DA SERRA PARA 
JAGUARIBE, NO SERTÃO, PARA QUE 
OS ANIMAIS NÃO PREJUDIQUEM O 
CULTIVO DE PLANTAÇÕES

A quadra chuvosa de-
marca um trânsito di-
ferenciado nos cerca 

de 20 quilômetros da rodovia 
CE-138 entre Pereiro e Jagua-
ribe, no Vale Jaguaribano. A 
primeira cidade está no alto 
da serra que divide o Ceará do 
Rio Grande do Norte; a segun-
da, no sertão. Todos os anos, 
quando surgem as primeiras 
chuvas na região, geralmente 
em janeiro, pecuaristas des-
cem a serra com o gado, para 
soltá-lo em pastagens. A par-
tir de junho, quando cessam 
as chuvas, os animais são le-
vados de volta. O transporte, 
porém, não é realizado com 
auxílio de veículos, mas sim 
em caminhadas que duram 
cinco horas e contam com 
boiadas de até 50 animais.

A chamada pecuária iti-
nerante, tradicional em Pe-
reiro, a 333 quilômetros de 
Fortaleza, nasceu da necessi-
dade de se criar cabeças de 
gado sem prejudicar o cul-
tivo de milho, feijão e arroz, 
no primeiro semestre. Como 
a maior parte dos sítios e fa-
zendas da cidade são peque-
nas propriedades, tornou-se 
inviável conciliar uma cultu-
ra com a outra. Dessa forma, 
agropecuaristas passaram 
a comprar ou alugar terras 
em Jaguaribe. “Em Pereiro, 
o gado fi ca preso na segun-
da metade do ano. Quando 
começa o ano, levamos os 
animais para o sertão para 
plantarmos nossos legumes”, 
explica o fazendeiro José Di-
ógenes Júnior, 52.

Por volta das cinco da ma-
nhã, os vaqueiros iniciam a 
jornada até Jaguaribe, com 
término previsto quase sem-
pre para as 10 horas. Para 
facilitar a migração do re-
banho, produtores se unem 
para levar juntos suas cria-
ções, em grupos de três a 

cinco homens, divididos na 
frente, no meio e atrás da 
boiada - a cavalo, de moto ou 
a pé. No entanto, também é 
comum encontrar pequenos 
criadores tangendo sozinhos 
meia dúzia de bois e vacas.

Segundo produtores, não 
há difi culdade no transporte 
do rebanho, pois os animais 
já conhecem o caminho en-
tre as duas cidades. “Uma 
vez, esqueci a cancela aberta 
e, no dia seguinte, o gado es-
tava todo de volta a Pereiro”, 
conta José Diógenes, com 40 
anos de experiência na pe-
cuária itinerante. Este ano, a 
migração de suas 350 cabe-
ças de gado foi feita em gru-
pos de 50 animais. “Foi fácil. 
Já faço isso desde criança”.

Acidentes
Apesar da experiência da 

maioria dos criadores, não 
são raros os acidentes entre 
veículos e animais na estrada, 
que em alguns trechos é bas-
tante sinuosa. Para alertar os 
veículos que trafegam no sen-
tido contrário, o vaqueiro que 
conduz o rebanho é obrigado 
a carregar uma bandeira ver-
melha - uma espécie de códi-
go de trânsito na região. 

A Prefeitura de Pereiro 
deve realizar em junho um 
recenseamento do rebanho. 
A estimativa é que existam 
cerca de seis mil cabeças 
de gado e que duas mil se-
jam levadas todos os anos 
para Jaguaribe. “Esse êxo-
do nasceu porque há pouco 
espaço em Pereiro, que fi ca 
numa região serrana. Todos 
que têm poucas terras são 
obrigados a soltar o gado 
no sertão para que possam 
plantar”, explica o técnico 
agrícola da Empresa de As-
sistência Técnica e Exten-
são Rural do Ceará (Emater-
ce), Vicente Ferreira.

PERFIL
PEREIRO
Localização: 
Vale do Jaguaribe
Distância de 
Fortaleza: 
328 km
População: 
15.545 hab (2006) 
IDH: 0,626 (104º 
no Ceará e 4.189º 
no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
1.097 mm (média 
histórica)

JAGUARIBE
Localização: 
Vale do Jaguaribe
Distância de 
Fortaleza: 
291 km
População: 
37.032 hab (2006) 
IDH: 0,672 (25° 
no Ceará e 3.433° 
no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
676 mm (média 
histórica)

Fonte: Anuário do
Ceará 2007-2008
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Aos 71 anos, o fazendeiro Er-
mano Martins, proprietário da 
Fazenda Ramalhete, a quatro 
quilômetros da sede do municí-
pio de Quixeramobim, contem-
pla sem pressa o fi nal de tarde 
da varanda de sua propriedade 
com 360 hectares. Na conversa 
mansa com a equipe de reporta-
gem, dispersa apenas por alguns 
pingos de chuva que escurecem 
a paisagem, ele fi losofa sobre as 
mudanças que o tempo tem per-
petrado nos últimos anos.

“Parece que as secas estão 
mais intensas agora”, puxa o 
mote. “Não tenho muito conhe-
cimento técnico, mas antes dava 
para notar que chovia mais tem-
po e de forma contínua”, deixa 

transparecer uma pitada de de-
sesperança com a possibilidade 
de boas chuvas este ano. “Quan-
do chove muda a esperança do 
sertanejo. Mesmo que seja pou-
quinho. Mas só o tempo chuvoso 
dá outra animação ao homem 
do campo. Tem sempre alguma 
coisa para o sertanejo comer”, 
sentencia. 

A desesperança de seu Erma-
no tem justifi cativa no gado, ape-
sar de cultivar na fazenda, milho, 
soja e feijão. Quando chove e 
dá para encher os dois açudes, 
há pasto para os animais até o 
próximo ano e sustento do meio 
de vida do fazendeiro, que com 
150 cabeças de gado chega a 
produzir 1.200 litros de leite/dia. 

No dia da conversa, em meados 
de março, o lugar até que esta-
va verdinho. Mas esse cenário é, 
na maioria das vezes, transitório. 
Em Quixeramobim, a vegetação 
presente é a caatinga arbustiva 
densa, caracterizada pela pre-
sença de cactos, e, se não chover, 
logo o verde desaparece.

Para seu Ermano, felizmente, 
pouco mais de um mês depois 
daquela conversa, o verde con-
tinua predominando. Os açudes 
pegaram carga, o gado terá pasto 
e o sertanejo vai ter o que comer 
por alguns meses. Deus atendeu 
às preces do fazendeiro: “Peço 
sempre tempo bom nas minhas 
orações. Para nós, chuva é tem-
po bom”. 

À primeira vista o im-
ponente casarão já 
desgastado pelo tem-

po instiga a sensação de mis-
tério e convida os mais corajo-
sos a explorar seu interior. O 
imóvel bicentenário - 216 anos 
-, na fazenda Trigueiro, à mar-
gem da estrada ligando a cida-
de de Pereiro ao município de 
São Miguel, no Rio Grande do 
Norte, faz parte do roteiro da 
pecuária itinerante há várias 
gerações da família Diógenes. 
Mas não é por isso que a pro-
priedade ganha notoriedade.

Construída pelo agrope-
cuarista e senhor de escravos 
Manoel Diógenes Maia, a casa, 
com suas 45 portas e janelas, 
sobrados habitados por bandos 
de morcegos - onde ainda po-
dem ser vistas forcas e porões 
úmidos -, seria um convite a 
alimentar histórias fantásticas, 
isso se muitas delas já não ti-

vessem sido vivenciadas pelos 
atuais moradores, como dona 
Delcides Vieira Diógenes.

Segunda mulher do faleci-
do José Diógenes Maia, bis-
neto do fundador da fazenda, 
Delcides  Vieira dispensa sa-
lamaleques para abrir o baú 
de situações do outro mundo 
que marcam o casarão. Para 
começar, admite que o pró-
prio marido matou, na casa, 
um soldado que quis se en-
graçar com uma das fi lhas do 
primeiro casamento durante 
festa na fazenda. Sem a rigidez 
cronológica que a liberdade 
dos contos fantásticos permi-
te, Delcides é capaz de desfi ar 
fatos e mais fatos sobre as as-
sombrosas situações que tive-
ram a casa como cenário.

“Antigamente apareciam 
muitas visagens. Gemidos, 
choros, barulhos nos objetos, 
sem qualquer motivo”, diz ela. 
“Nunca segurava uma vela 
acesa”, reforça os mistérios. 
Na conversa que se estende 
na tarde chuvosa na fazenda, a 
nonagenária vai adiante. Certo 
dia, conta dona Delcides, “era 
meia-noite, quando eu e meu 
marido começamos a ouvir 
sons de violinos, bandolins 
e harpa. A música ganhou os 
ambientes da casa”. Ela e o 
marido não tinham explica-
ções para o fato que só se en-
cerrou às duas da manhã. “Na 
casa dormiam  trabalhadores 
da fazenda, todos grandes e 
fortes, armados, mas se tre-
mendo de medo”, afi rma.

De tanto sofrer com as as-
sombrações, Delcides decidiu 
procurar frei Damião em São 
Miguel. Pediu ajuda. Ele a ou-
viu e apenas disse: “Vá!” Dias 
depois Delcides estava fora do 
casarão quando viu saindo de 
um dos compartimentos o reli-
gioso, que teria aparecido sem 
avisar. Ele então recomendou 
simpatias e perguntou se ti-
nha fé. “Tenho!”, respondeu. 
“Então mande rezar 20 missas 
pelas almas penadas que estão 
aqui. Mas antes de concluídas 

as missas, nenhuma palavra 
com sentido negativo po-
derá ser pronunciada na 
casa”, sentenciou o frade. 
Delcides mandou rezar as 

missas por uma prima que ia 
ao Vaticano. As visagens de-
sapareceram. Hoje, diz, o má-
ximo que se ouve são alguns 
gemidos, especialmente em 
tempos chuvosos.  

QUEM CONTA DIZ QUE É VERDADE. 
E QUEM HÁ DE DUVIDAR? VISAGENS 
NO ROTA DA PECUÁRIA ITINERANTE, 
QUE MUDA DE ARES EM PERÍODO DE 
CHUVA. ATÉ A FORÇA ESPIRITUAL DE 
FREI DAMIÃO FOI CONVOCADA

É tempo bom. Dá outra animação 

EMAIS

> Das visagens 
propagadas por 
dona Delcides, 
consta que 
cachorros 
pretos com os 
olhos vermelhos 
apareciam 
dentro da casa 
próximo à 
meia-noite, sem 
que ninguém 
soubesse como. 
Os animais 
pareciam 
violentos, mas 
não agrediam 
os moradores;

> Os familiares 
também eram 
acordados com 
feixes luminosos 
surgidos de 
frestas nas 
portas e no 
teto. Ao se 
acostumarem 
com a luz, ao 
fundo surgiam 
imagens 
de rostos 
transfi gurados;

> No tempo das 
visagens um 
dos espaços era 
motivo de tabu. 
Ali teria morrido 
de forma 
inexplicável 
uma pessoa ao 
entrar. Desde 
então o local 
permanece 
fechado.  

> Uma das 
simpatias de 
frei Damião 
para afastar as 
almas penadas 
era derramar 
água benta em 
três cantos que 
ele indicasse na 
casa. 

> Como a 
entrevista foi 
realizada no 
fi nal de tarde, 
início da noite, 
surgiu o convite 
para a equipe 
dormir ali 
naquele dia, já 
que teríamos 
que descer a 
serra chovendo. 
É claro que o 
convite não foi 
aceito. Antes, a 
dona do casarão 
pediu para que 
visitássemos 
o sobrado e o 
sótão. Como já 
era tarde, fi cou 
para outra vez.

Tânia Alves. Jornalista

Lá em casa era proibido falar 
em céu escuro quando as nuvens 
se formavam no nascente ou se 
tornavam carregadas lá pelas ban-
das da serra da Ibiapaba. Aprendi 
a dizer, nessas ocasiões, que o céu 
estava azulzinho de chuva ou en-
tão que está bonito para chover. 
Falo disso para mostrar como o 
inverno (gosto de chamar assim e 
não quadra chuvosa, como reco-
mendam os técnicos) mudava as 
nossas vidas no Interior, deixava 
nossas brincadeiras mais alegres, 
nossas mesas mais fartas, nosso 
lazer mais excitante.

No dia de chuva, uma récua 
de meninos e meninos ia para as 
ruas tomar banho, coisa que o ce-
arense sabe apreciar muito bem. 
Corria-se de um lado para outro, 

gritava-se para tentar amenizar o 
frio, percorria-se quase a cidade 
inteira em busca da bica mais for-
te. Aquelas em forma de boca de 
jacaré, localizadas nas casas dos 
mais ricos, eram as preferidas. A 
água caía em jorro forte, batia na 
cabeça, respingava quem se atre-
vesse a passar por perto.

Dos invernos da infância, tam-
bém guardo as lembranças no 
paladar. Do gosto do feijão verde 
com nata, maxixe, jerimum e ma-
caxeira servido na Semana Santa. 
Do milho verdinho quebrado no 
quintal de casa, assado no fogão 
à lenha que levava o cheiro até a 
sala de visita. Das melancias na 

sobremesa, que papai 
tão habilmente cortava 
deixando o miolo intac-
to. Os fi lhos fi cavam ao 
redor para cada um rece-
ber o seu pedaço.

Aos domingos, tinha o 
banho nos rios e riachos que 
“morriam” no verão, mas renas-
ciam após as primeiras chuvas. 
Era fascinante olhá-los de cima 
da ponte, fortes, viçosos, carre-
gando o que encontravam pela 
frente, trazendo piabas e peixes 
para amenizar a fome de muitos. 
Viravam lazer.

No inverno, era bom acordar 
de madrugada. Ficar enrolada 
dentro da rede ouvindo o som 
dos pingos no telhado. Meu fi lho 
de seis anos aprendeu a gostar 
de chuva. Fica animado ao olhar 
as nuvens surgindo carregadas 
lá na Praia do Futuro. Gosta de 
deitar na rede em dias chuvo-
sos. Mas, para ele, tomar banho de 
chuva só deve ser em Reriutaba. E 
isto eu acho lindo.

Tânia Alves é editora executiva do 
Núcleo de Cotidiano do O POVO e 
nasceu em Reriutaba

Azulzinho de chuva: memória de infância

O imóvel bicentenário da fazenda Trigueiro é um convite ao mistério em meio à rota itinerante do gado em Pereiro

Dos invernos 
da infância, 
também guardo 
as lembranças no 
paladar. Do gosto 
do feijão verde 
com nata servido 
na Semana Santa 
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A chuva para o ser-
tanejo funciona 
como uma espécie 

de metáfora da vida. Com 
ela, surge o pasto, trazen-
do alimento para os bru-
tos; a água, que sustentará 
o homem até o próximo 
inverno; e o verde, des-
cortinando cenários de 
rara beleza remetendo ao 
sonho da prosperidade. É 
assim que o homem humil-
de do sertão estabelece seu 
modo de viver: em busca 
da chuva, mesmo que por 
ela, se apegue ao sagrado e 
ao profano sem distinções.

Na região Centro Sul do 
Ceará, os profetas da chu-
va representam bem essa 
mística baseada na espe-
rança de uma boa estação 
chuvosa. Respeitados entre 
os agricultores da região e 
até exaltados em reporta-
gens pelo Brasil afora, os 
profetas funcionam para os 
sertanejos bem mais que os 
prognósticos científi cos.

Com base em movimen-
tos da natureza, eles fazem 
suas previsões a partir do 
comportamento dos ani-
mais, ciclo dos ventos e das 
plantas, sendo capazes de 
garantir a possibilidade de 
chuva antes mesmo dos ór-
gãos ofi ciais. Respeitados 
em seu ofício, são os pro-
fetas, no fi nal de dezembro 
e nos meses de janeiro e 
fevereiro, os cultores da 
sabedoria popular mais es-
cutados no sertão durante 
este período.

Quixadá tornou-se o 
centro dos profetas, sendo 
hoje a cidade responsável 
por um encontro anual que 
dura três dias, coincidindo 
com o segundo sábado de 
janeiro, dia consagrado ao 
profeta popular. A reunião 
ganhou fama e atualmente é 
patrocinada pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) 
do município, recebendo 
também representantes de 
órgãos ligados a questão cli-
mática e estudiosos.

A tradição de prever as 
chuvas, porém, não seria 
uma coisa exclusiva do Ce-
ará. Apesar de os próprios 
profetas creditarem as pre-
visões a um dom especial, 
o geógrafo Caio Lóssio 
Botelho afi rma que essa 
tradição teve origem na 
Península Ibérica por meio 
dos mouros, árabes muçul-
manos que dominaram a 
região no século VIII, che-
gando depois ao Brasil.

 Estudioso do tema, o 
geógrafo ressalta que a tra-
dição dos mouros chegou 
ao Brasil após as infl uên-
cias das culturas espanho-
la e portuguesa durante o 
processo de colonização. 
Ele lembra, também, que 
os indígenas faziam muitas 
previsões climáticas. Já o 
motivo da cidade de Quixa-
dá ter se notabilizado pela 
profusão de profetas - 30 
participantes no encontro 
de 2008 - ninguém sabe ao 
certo a origem.

O fato é que todo ano as 
atenções do sertanejo se 
voltam para eles, que fa-
zem questão de registrar 
em documento, ao fi nal 
do encontro, as previsões 
apresentadas. Para este, de 
forma unânime, os 30 par-
ticipantes deixaram escri-
to: “Inverno favorável este 
ano, com chuvas maiores 
entre os meses de março e 
abril”. Acredite se quiser!

PERFIL
QUIXADÁ
Localização: 
Sertão Central
Distância de 
Fortaleza: 
158 km
População: 
75.717 hab (2006) 
IDH: 0,673 (21° 
no Ceará e 3.406° 
no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
838 mm (média 
histórica)

QUIXERAMOBIM
Localização: 
Sertão Central
Distância de 
Fortaleza: 
206 km
População: 
59.244 hab 
(2006) 
IDH: 0,640 
(71° no Ceará e 
3.928° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
707 mm (média 
histórica)

Fonte: Anuário do 
Ceará 2007-2008

Com base em 
movimentos 
da natureza, 
eles fazem 
suas previsões 
a partir do 
comportamento 
dos animais, ciclo 
dos ventos e das 
plantas 

É chegar em Quixadá e per-
guntar pelos profetas da chuva 
que o nome de Antônio Lima, 
68, é logo lembrado. Morando 
no distrito de Custódio, a cer-
ca de 12 quilômetros da sede 
do município, ele parece saber 
disso, e recebe a equipe do O 
POVO com a sensação de estar 
exercendo um ofício. O ofício de 
explicar porque suas previsões 
irão dar certo este ano.

Apesar da idade e do sol 
forte de início da tarde, após 
uma rápida chuva pela manhã, 
Antônio Lima não se furta a se 
dirigir ao seu sítio, localizado a 
três quilômetros da casa. Ain-
da no carro, desfi a os primei-
ros passos que lhe indicaram 
o dom da adivinhação. Desde 
os 8 anos, diz ele, ainda com a  
mãe, Celestina Alves de Sousa, 
a quem aponta como grande 
profeta da região.

Ela também era curandeira 
e tirava azar, afi rma. Da mãe, 
Antônio Lima relata também ter 
herdado o poder de fazer curas. 

E hoje, vai mais adiante, diz que 
tira azar, expulsa demônio, cura 
menino, dor-de-dente.  "Basta 
chegar perto de mim que eu sei 
se a pessoa está atentada (pelo 
demônio). Já curei até por tele-
fone a pessoa que estava com o 
demônio”.

No roçado onde brota o mi-
lho e o feijão, Antônio Lima ca-
minha e fala sobre a vida, do mi-
lho bonecando e dos fenômenos 
que indicam chuva. Por um mo-
mento ele pára, e canta músicas 
de Luiz Gonzaga sob a temática 
da chuva. Parece querer ganhar 
fôlego para responder ao ques-
tionamentos sobre os que não 
acreditam nas profecias.

Duas músicas depois, está 
lá ele, sendo duro com os que 
não acreditam nas profecias. 
“Até Deus foi alvo de descon-
fi ança. Eu não digo nada. Nem 
discuto. Quando eu disse que ia 
chover todo mundo fi cava me 
cobrando. Agora, não vejo nin-
guém falar mais em chuva. Só 
fi ca esperando”.

O deus do 
ateu Manoel

Da estrada se avista o senhor 
octogenário em sua varanda 
contemplando a paisagem verdi-
nha postada à frente da casa. O 
primeiro contato com o agricul-
tor Manoel Alves de Castro, 82, 
morador do Córrego das Pedras, 
a 25 quilômetros da sede de Ja-
guaribe, é sem formalidades e 
aconchegante. Um bom dia e o 
convite para sentar, antes mes-
mo das apresentações. “O inver-
no aqui tá o melhor do mundo. 
Tá com uns poucos de anos que 
não via chuva tão boa”, se ani-
ma, quando perguntado sobre 
as últimas chuvas.

Seu Manoel já viu muitos 
invernos bons, mas também se-
cas terríveis. Nasceu e se criou 
no Córrego das Pedras. Mas já 
deixou o local várias vezes para 
trabalhar fora. Na seca de 1932, 
diz ele, apesar de contar seis 
anos, lembra bem. “Eu ia para 
Feiticeiro (localidade há cerca 
de 5 km de onde mora) pegar 
comida com os parentes. Foi feio 
o negócio. A maior tristeza era o 
gado caindo e morrendo de sede 
e de fome. Ninguém podia fazer 
nada. Era sol o dia todo”. 

Em 1970 a situação também 
não foi boa, relata. “Eu me em-
preguei em Solonópio (Solonó-
pole) para plantar batata nas 
vazantes para fugir da seca”. 
Seu Manoel tem hoje 14 fi lhos e 
todos moram ao seu redor labu-
tando na lavoura e no gado. Já 
tem netos e bisnetos, mas não 
sabe dizer quantos.

O tempo passa rápido na 
conversa com seu Manoel na-
quele tempo de chuva boa. 
Sem saber, ele fi losofa, fala de 
política, de família, de religião: 
“Meus fi lhos são quase tudo 
crente. Outra parte é católica. 
Eu sou quase ateu. Eu gosto dos 
crentes porque eles não deixam 
os fi lhos ir para forró, essas ar-
rumação toda. Mas o católico é 
bom porque é mais livre. Então, 
o católico é bom por um jeito, e 
o crente é de outro. Por isso eu 
prefi ro ser ateu, sem deixar de 
gostar dos dois”.

Ele, porém, não deixa de 
crer em Deus a sua maneira. 
“Mas peço mais para os brutos. 
Porque eles é que precisam de 
chuva. O homem, mesmo, nes-
ses tempos, não morre mais de 
fome. Tem aposentadoria do go-
verno, tem o bolsa-família... Mas 
os brutos, não”.

PROFETAS DA CHUVA FUNCIONAM 
COMO SALVAGUARDA DO 
SERTANEJO MISTURANDO O 
SAGRADO E O PROFANO NA 
ESPERANÇA POR UM PERÍODO QUE 
TRAGA BOAS CHUVAS

De profeta e curandeiro...

No semi-árido, 
o agricultor 
que não dispõe 
de irrigação e 
depende das 
chuvas para 
plantar trabalha 
duro durante 
três meses para 
ter o que comer 
nos outros nove 
de estiagem.

 Como na fábula 
da formiga, que 
recolhe para 
sua morada 
alimentos para 
sobreviver 
no inverno, o 
agricultor de 
subsistência, 
maioria no 
Nordeste, 
cultiva milho 
e feijão para 
se manter até 
o início das 
chuvas do 
ano seguinte, 
quando 
plantará 
novamente. 

Na comunidade 
Córrego das 
Pedras, em 
Jaguaribe, 
o agricultor 
José Vandir 
Vieira, 48, 
batalha durante 
o período 
de chuvas, 
geralmente 
entre fevereiro 
e maio, para 
se manter no 
restante do ano. 

Durante a fase 
de plantio, 
ele acorda às 
6 horas, dá 
uma pausa ao 
meio-dia para o 
almoço, retoma 
o trabalho às 
duas da tarde e 
só pára quando 
o sol se põe. 
“Vocês da 
Capital não têm 
idéia do quanto 
é cansativa 
a vida de um 
agricultor 
de verdade”, 
desafi a. 

FEITO 
FÁBULA

Sob o sol forte, Antônio Lima fala do dom de adivinhar chuva   

LUIZ HENRIQUE CAMPOS E RAFAEL LUIS ~ TEXTOS   

FCO FONTENELE ~ FOTOS
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N o alpendre de ter-
ra batida da casa 
de Francisco Alves 

de Sousa, 49, os agricultores 
vão chegando aos poucos 
naquela manhã chuvosa de 
março. A curiosidade é des-
pertada pela presença do téc-
nico agrícola da secretaria da 
Agricultura que acompanha 
a equipe de reportagem. As 
perguntas iniciais são diri-
gidas ao profi ssional da Pre-
feitura, que parece, a cada 
resposta, oferecer alento aos 
homens do assentamento 
Massapé, a cerca de 12 quilô-
metros da sede do município 
de Quixadá. 

Não é a toa a expectativa 
com a possibilidade de boa 
safra este ano para as famílias 
assentadas no Massapé. No 
local, além das tradicionais 
culturas de milho e feijão, 
que garantirão a alimentação 
até as próximas chuvas, os 
agricultores estão apostan-
do na mamona e no girassol 
como gerador de renda. Este 
é o segundo ano que se plan-
ta a mamona e o girassol em 
consórcio com as culturas de 
subsistência (milho e feijão). 
No primeiro ano, decepção. 
Como não choveu, tudo foi 
perdido. Este ano, não. Eles 
esperam colher boa safra e 
receber um dinheiro razoá-
vel pela produção. 

A expectativa se sustenta 
porque a colheita já está ven-
dida para a Petrobras, graças 
a usina de benefi ciamento 
instalada na região para a 
fabricação de biodiesel. O 
acerto entre a Petrobras e a 
prefeitura de Quixadá permi-
tiu ao município ter hoje 568 
hectares plantados com ma-
mona e girassol, benefi ciando 
521 famílias de pequenos agri-
cultores. Segundo o técnico 
da secretária de Agricultura, 
Paulo Pinto, as sementes co-
meçaram a ser distribuídas 
em fevereiro. Como não 
choveu no período algumas 
foram perdidas. Até agosto, 
porém, em vista das chuvas 
de março e abril, o resultado 
deve ser bem melhor. 

É essa perspectiva que faz 
brilhar os olhos dos sofridos 

agricultores acomodados 
de modo peculiar no terrei-
ro da casa de seu Francisco, 
quando escutam as respostas 
em clima otimista do técnico 
agrícola. A maioria dos assen-
tados está lá no Massapê des-
de 1999. Mas inverno, inverno 
mesmo, só em 2004. Antes da 
mamona, era somente feijão 
e milho para comer. “A gente 
tem mais ou menos a expe-
riência dos profetas e acha 
que esse ano vai chover. Pedi 
muito a Deus para o bom 
tempo (chuva). Pedi chuva 
para ter bonança para a gen-
te”, arrisca um comentário o 
dono da casa. “É preciso que 
Deus olhe para os brutos”, diz 
dona Maria da Graça Lopes 
de Sousa, esposa de Francis-
co, que com a aparência de 
ter mais de 60 anos, surpre-
ende a todos quando diz que 
irá completar 45. 

“Já acreditei mais em santo. 
Hoje não creio muito, porque 
ele vai pedir mesmo a Deus. 
Então, eu prefi ro logo é pedir 
direto a Deus, porque ele tem 
que atender tanta gente e é 
melhor não fi car esperando 
que o santo peça”, resume 
Maria das Graças, à sua ma-
neira, a estratégia para garan-
tir a chuva. Mais  cauteloso, 
Leonardo da Silva, o Naldo,  
diz que “a Funceme não sabe 
de nada. Nem os profetas, só 
Deus”. Mas até ele é capaz de 
se render as possibilidades 
que se apresentam: “A nossa 
esperança é que com a ma-
mona a gente ganhe um pou-
quinho de dinheiro".  

A maioria dos 
assentados está 
lá no Massapê 
desde 1999. Mas 
inverno, inverno 
mesmo, só em 
2004. Antes da 
mamona, era 
somente feijão e 
milho para comer

Tudo que Evanildo Alves do 
Nascimento, 31, construiu na vida 
de agricultor foi embora num pis-
car de olhos. Morador da localida-
de Genipabeiro, na zona rural de 
Caririaçu, ele teve a casa destru-
ída por uma enxurrada do riacho 
de mesmo nome, em março. Em 
questão de segundos, a corrente-
za desmanchou sua residência e 
arrastou todos os móveis e eletro-
domésticos.

Evanildo, a mulher, Damiana 
Farias, 29, e a fi lha de quatro anos 
se salvaram porque saíram da casa 
pouco antes, assustados com a en-
chente repentina do riacho, cujo 
leito normal fi ca a 30 metros. “Só 
sobraram alguns tijolos e telhas, 
além de parte dos ferros da minha 
cama. Nem documentos temos 
mais, fi camos apenas com a roupa 
do corpo”, lamenta o agricultor, 
que também teve destruída a la-
voura de milho e feijão e perdeu 
suas galinhas e porcos. 

No dia seguinte à enchente, 
O POVO esteve na comunidade. 
Evanildo recolhia tijolos e telhas. 
“A tragédia com chuva é menos 
dolorosa do que com seca, pois 
existe a esperança de que a água 
traga vida para o agricultor”, opi-
na Evanildo.

Entre o 
plantio e a 
colheita

Na fazenda Estreito, de dois 
hectares, distrito de Mineirolân-
dia, no município de Pedra Branca, 
a limpa do terreno (roça) começou 
nos primeiros dias de março. Bas-
taram as primeiras chuvinhas para 
animar o roçeiro. Cerca de sete 
pessoas se revezam na plantação 
de milho e feijão. Os primeiros 
resultados já começaram e “é tão 
bom quando a gente vê o resulta-
do da planta”, diz Manoel Rodri-
gues dos Santos, 33. “Para a gente, 
que não tem emprego, esse milho 
e esse feijão vão garantir a comi-
da até a próxima quadra chuvosa, 
ou no início de janeiro do próximo 
ano”, complementa.

A roça é o procedimento na-
tural dos agricultores no intervalo 
entre o plantio e a colheita. Cho-
veu, tem que ir para o roçado para 
tirar o mato que cresce e pode 
prejudicar o plantio. É nesse dile-
ma que o sertanejo convive com a 
chuva. Quando não chove, a plan-
tação não fl oresce. Mas a chuva, 
somente, não é garantia de colhei-
ta. Tem que ser uma chuva na me-
dida, precisa Manoel dos Santos. 
“Se chover forte toda a plantação 
se perde. Já com a chuva, cresce a 
vegetação que atrapalha o cresci-
mento normal dos legumes”, res-
salta. Essa relação aparentemente 
confl ituosa, no entanto, é vista 
pelos agricultores como uma ben-
ção. “Se tiver chuva a gente dá um 
jeito”, diz o agricultor. 

O pior mesmo, para os agricul-
tores de Mineirolândia, é quando 
não chove. A saída, então, é bus-
car refúgio na colheita da cana em 
São Paulo. O período começa em 
abril e dura 10 meses. O ganho é 
superior ao obtido no Ceará. Como 
recebem por produção, chegam a 
receber até R$ 400,00/semana. 
Mas o trabalho é duro e muitos 
adoecem. Nesse período, também 
se mantêm longe da família. Este 
ano poucos foram.

“Tragédia
menos 
dolorosa”

LUIZ HENRIQUE CAMPOS E RAFAEL LUIS ~  TEXTOS   
FCO FONTENELE~ FOTOS 
ENVIADOS AO SERTÃO CENTRAL

A CULTURA DE SUBSISTÊNCIA 
PERSISTE, MAS NO SERTÃO CENTRAL 
OS AGRICULTORES FAZEM NOVAS 
APOSTAS: A MAMONA E O GIRASSOL     

PERFIL
CARIRIAÇU
Localização: 
Cariri
Distância de 
Fortaleza: 
466 km
População: 
28.996 hab 
(2006) 
IDH: 0,591 
(160° no  Ceará e 
4.828° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
1.127 mm (média 
histórica)

Fonte: Anuário do 
Ceará 2007-2008



A copiara, município 
da região Centro-
Sul do Ceará, quase 

sai do mapa de viagem. A 
passagem por lá estava na 
rota das caçadas de chuvas, 
mas por causa das enchentes 
em Crateús, Novo Oriente e 
em Quiterianópolis tivemos 
de desviar o caminho e fal-
tou pouco para riscá-la do 
roteiro. Ainda bem que não 
o fi zemos. Lá, depois de che-
garmos por volta das três 
da tarde de uma sexta-feira, 
descobrimos a saga do padre 
Crisares Sampaio Couto, 79, 
e seu povo no semi-árido ce-
arense. Ahistória é essa:

“Deu tempo aprovei-
tar as águas dos temporais 
de 2008” e quase encher o 
açude recém-nascido. Re-
bento robusto, com capaci-
dade para 4 milhões de m3 
d´água. Nos três primeiros 
meses deste ano, o povo da 
região do Ebron testemu-
nhou a conclusão da parede 
e sangradouro do açude dos 
Oitis. Nada de milagre ou 
retribuição a sacrifícios. Em 
pleno semi-árido cearense, 
num distrito esquecido - si-
tuado a 44 quilômetros da 
sede de Acopiara -, um pa-
dre e 130 famílias subverte-
ram a escrita da vida como 
ela é no sertão.

Cansadas de 50 anos de 
promessas politiqueiras, fa-
mílias do desterrado Ebron 
propuseram ao padre Crisa-
res mais uma caminhada em 
seus 47 anos como pároco de 
Acopiara. O vigário é um se-
nhor longilíneo, de aparên-
cia incansável (a exemplo 
de um Moisés), determina-
do e de uma doçura de avô. 
Mas tem uma coisa e prega: 
não lida “com gente desor-
ganizada e não sou pater-
nalista ou assistencialista. O 
trabalho social da paróquia 
é promocionalista e liberta-
dor. Promovemos a vida em 
abundância pra quem a de-
seja e tem coragem”. 

Firmou isso para contar 
um pouco das quase cin-
co décadas de convivência 
numa das dioceses mais po-
bres do semi-árido cearense. 
Voltemos ao ano de 2003 
para caminhar até 2008. Há 
cinco anos, famílias do po-
voado da região do Ebron fo-
ram ter com padre Crisares. 
Esquadrinharam o povoado 
e ratifi caram a “existência” 
de uma terra que tinha tudo 
para ser próspera. Desde 
que o sertão é sertão e o pri-
meiro morador sentou pra-
ça por lá, o Ebron é cortado 
pelo riacho dos Oitis. Abun-
dante em períodos de chuva. 
“Uma riqueza desperdiçada, 
principalmente em tempos 
de inverno bom. Muita água 
e gente morrendo de fome”. 
Desejavam, conta o padre, a 
construção de um açude e 
em seus arredores cultivar 
favorecidos por um projeto 
de irrigação. 

Forjado em Comunida-
des Eclesiais de Base (Cebs), 
braço ainda forte na pa-
róquia de Acopiara, padre 
Crisares orientou a criação 
de uma associação comuni-
tária no Ebron e a formula-
ção de um projeto. “Ensino a 
pescar, não dou o peixe”. E 
assim o fez. Estudo na mão, 
bateram à porta de uma ve-
lha parceira: a ONG Manos 
Unidas. Uma organização da 
Igreja Católica na Espanha 
que destina, a fundo perdi-
do, recursos para geração de 
emprego e renda a povos or-
ganizados do 3º Mundo.

Da Espanha vieram eu-
ros, que convertidos em 
moeda brasileira somaram 
R$ 1 milhão. O dinheiro, que 
não caiu do céu nem pas-
sou pelas mãos de políticos, 
operou a transfi guração no 
Ebron. O que era necessi-
dade virou realidade e, nos 
três primeiros meses deste 
ano, a comunidade viu se 
fazer verdade o nascimento 
do açude dos Oitis. 

PERFIL
ACOPIARA
Localização: 
região 
Centro-Sul
Toponímia: 
Palavra do 
Tupi, signifi ca 
“o que cultiva” 
ou “agricultor”
Distância de 
Fortaleza: 
345,1 km
População: 
45.569 (2006) 
IDH: 0,597 
(148º no Ceará 
e 4.707° 
no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
748,5 mm 
(média 
histórica)

Fonte: Anuário do 
Ceará 2007-2008

NO SEMI-ÁRIDO CEARENSE, UM 
PADRE CAVA AÇUDES PARA NÃO 
DESPERDIÇAR OS INVERNOS BONS 
E GARANTIR A CONVIVÊNCIA NOS 
TEMPOS DE VACAS MAGRAS 

Oco do mundo e estrada de terra

> O padre Crisares 
Sampaio nasceu 
Aracati e é fi lho 
de uma família 
de 18 irmãos 
homens. Com as 
CEBs, a paróquia 
de Acopiara 
desenvolve 
projetos egurança 
alimentar e 
geração de renda. 
No ano passado, 
de acordo com 
o padre, 42 
toneladas de mel 
de abelha foram 
colhidos.

> Inverno, defi ne 
padre Crisares, 
é "a Páscoa da 
natureza que se 
renova e deixa 
a vida de “seca” 
e se transfi gura 
em abundância". 
Conviver com 
o semi-árido é 
saber atravessar 
a seca. “Foram 
construídas 250 
cisternas e em 
boa parte das 
comunidades 
implantamos 
cilos de zinco 
para armazenar 
sementes”. 

Quem, no meio da noite, 
adoecer gravemente, no povo-
ado do Ebron, deve rezar para 
não acontecer o pior, principal-
mente os que dependem de 
dois paus-de-arara, meios de 
transporte do lugarejo. Distan-
te 44 quilômetros do centro de 
Acopiara (24 km de estrada car-
roçável), a família do doente terá 
de desembolsar R$ 150,00 pelo 
“aluguel de favor” de um raro 
carro particular existente na co-
munidade. A outra opção, conta 
Francisco Teixeira, o Chiquinho, 
presidente da Associação Comu-
nitária do Ebron, é se aventurar 
na garupa de um mototáxi a R$ 
30,00 a viagem de ida. “E tá é 
barato!”. Em último caso, terá de 
se valer de uma carroça ou do 

lombo de um burro. 
E tenha certeza, em época 

de temporal, é uma prova de 
sobrevivência. Caso o carro não 
seja 4x4 não é fácil prever o 
que pode acontecer nos 24 qui-
lômetros de estrada carroçável 
desenhada em altos e baixos, 
passagens molhadas (inclusive a 
do açude Trussu que havia san-
grado), buracos, lama, falta de 
sinalização, caminho de só pas-
sar um carro, rochas e breu. 

Padre Crisares Sampaio, 
após confundir as distâncias, 
nos apresentou Chiquinho como 
guia e nativo do Ebron. Tinha nos 
informado, às 16h30min de uma 
sexta-feira, que da igreja Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
no Centro de Acopiara, para o 

açude dos Oitis eram apenas 6 
km. Precisávamos fotografar o 
reservatório e conversar com 
moradores. Graças a “marra” de 
um Doblô (quase que se parte), 
e a experiência do piloto Valdir 
Gomes, havia um restinho de 
luz num cenário nublado. Como 
o tempo se fechava e cada vez 
mais se “abonitava” para um 
temporal, tentamos ser rápido, 
mas tivemos de enfrentar a escu-
ridão de um começo de noite no 
sertão sem estrelas do Ebron. 

>> (No dicionário, Ebron é grafado com 
“h” e “m”. Em árabe: Al Khalil. Cidade 
na Cisjordânia sob ocupação israelense 
na Judéia. De população árabe e judia, é 
no Hebrom onde estão os túmulos dos 
patriarcas Abraão, Isaac e Jacó).  

Estrada carroçável, de passar um carro só. Com altos e baixos, buracos e passagens molhadas

Fim de tarde e a beleza no espelho d´água do açude Ebron, em Acopiara: cheia logo na primeira chuva

> O Oitis não 
foi o primeiro 
açude que o 
padre Crisares 
“construiu” 
com o povo 
no semi-árido 
cearense. 
Em 2003, a 
comunidade 
da Extrema, 
depois de 
percorrer 
um caminho 
semelhante ao 
dos habitantes 
do Ebron, 
inaugurou 
o açude da 
Extrema. Lá a 
capacidade é 
de 3 milhões 
e 500 mil m3 
d´água e, 
hoje, já produz 
dignidade.  

DEMITRI TÚLIO E CLÁUDIO RIBEIRO ~ TEXTOS 
SEBASTIÃO BISNETO ~ FOTOS
ENVIADOS AO CENTRO-SUL
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Vida de menino parido em 
beira de açude é desse jeito, 
nasce quase nadando e en-
grossa o pescoço na lida com a 
pesca de água doce e saltos do 
tamanho da coragem. Inventam 
asas imaginárias e se precipi-
tam de rochedos, da parede ou 
do mirante do Lima Campos. 
Voam em tempo de quebrar a 
espinha e fazem arte. De bico ou 
em piruetas pra foto ou porque 
gostam, mesmo, de desafi ar. O 
falante Carlos Alberto Santana 
da Silva, 14 anos, pescador des-
de os 7, rasga o vento. 

Saiu às 5 da madrugada de 
um sábado, com o companheiro 
Lucas da Silva Teixeira, 12, para 
pescar. É o peixe, explica Carlos 
Alberto, “que paga a energia e 
a água” da casa de taipa (sem 
banheiro) onde moram a mãe, o 
padrasto e dois irmãos. A mãe, 
conta, tem elefantíase e, “pare-
ce”, ganha R$ 50,00 da bolsa-
família do Lula. O jeito então é 
ajudar como pode. Na canoa, 
botando e tirando galão, no 
anzol ou na roça de esperar de 
chuva. Esse ano choveu demais, 
afogou o plantio de feijão e ar-
ruinou o milho.

Mas em compensação está 
dando peixe no meio da cane-
la. “De se istruir. Pescamos sete 
quilos e o tucunaré não deu 
tempo chegar em casa. Vende-
mos tudo, o pessoal compra no 
caminho por quatro real o qui-
lo”. Carlos Alberto diz fazer a 
4ª série, no colégio Monsenhor 
Camurça. Lucas, que fala pou-
co, faz o mesmo ano. Vandson 
Teixeira de Oliveira, 12 anos, 
também pescador, se mete na 
conversa e reclama da merenda 
escolar que não tem há um mês. 
Já reclamou da diretora, mas até 
aquele primeiro sábado de abril: 
nada. “Tanto peixe ali!”.

O MILAGRE DAS ÁGUAS PODE SER 
RUIM PARA A LAVOURA NOVA DE 
MILHO E FEIJÃO. MAS, NO AÇUDE 
LIMA CAMPOS, FESTEJA-SE A  
FARTURA DE PEIXES

O pirão escaldado do 
tucunaré cozido ‘dá 
na fraqueza’. Suadei-

ra e testa escorrendo de se 
enxugar com a mão que segu-
ra a faca. O garfo não pára e 
o calor segue junto. Abafadi-
ço, mesmo que lá fora o pau 
d´água de chuva só falte des-
manchar a cidade alta de casa-
rões antigos e o circo rabo-de-
cabra aterrissado na praça. Os 
olhos são maiores que a boca 
e o comer se enlarguece. Tem 
frito também. Prova-se tudo e 
bate uma vontade traiçoeira 
de pedir mais, antes de termi-
nar a primeira comezaina.  
Para quatro pessoas, o garçon 
encheu a mesa com três pei-
xes medianos, arroz, baião, 
tomate, cebola e pimentão no 
vinagrete. E, ainda, um fi lezi-
nho do pescado coberto por 
molho inventado pela mulher 
de seu Xixico. Ex-pescador do 
Lima Campos, o senhorzinho 
de cabelos brancos e pouca 
fala, hoje, é famoso por servir 
um dos tucunarés mais apeti-
tosos do Ceará.

Não há quem venha das 
bandas do Icó, com destino a 
Fortaleza ou Orós, que passe 
sem provar do tucunaré do 
Lima Campos. Distrito peque-
no, mas de um açude medo-
nho e perímetro irrigado. A 
peixaria de Xixico, católico 
batizado há 65 anos com o 
nome de Francisco Clemente, 
é parada certa de forasteiros e 
de quem apetecer. 

No último dia 30 de mar-
ço, o Lima Campos sangrou. 
E abril não parou de chover. 
Bom para os pescadores que 
encheram as burras. Melhor 
para os restaurantes que 
aproveitaram a queda do qui-
lo do tucunaré que despen-
cou para R$ 3,00. No tempo 
de sol, é comprado a R$ 5,00 
pela peixaria de Xixico e do 
Zeca, vizinhos de parede na 
rua Coronel Ilídio Sampaio. A 
mesma que vai dar na parede 
do açude. Mas pra quem sen-
ta à mesa, a conta não muda. 

Embora injusta, a aritmética 
não esbugalha os olhos e nem 
espinha a garganta. Para qua-
tro bons de boca, três peixes,  
refrigerantes e  rapadura fi cou 
bem pago por R$ 35,00.

Nas "cheias do inverno" 
(quadra chuvosa pra quem 
não nasceu no sertão e é dou-
tor), seu Xixico vende 100 kg 
de peixe frito ou cozido. Tu-
cunarés, tilápias, curimatãs... 
Na estiagem, quando o açude 
rareia e a régua no Lima Cam-
pos volta a aparecer, não pas-
sa dos 60 kg. Mesmo assim, 
ainda é bom. “Melhor é água 
sobrando. Bom pra todo mun-
do”. Ele tem razão. A vida, nos 
povoados, muda de cor. 

Lá vem Teodoro Henrique, 
19 anos, e Francisco Nilson,15. 
Uma vara no lombo dos dois 
sustenta as cordas de tucuna-
rés. Sustenta, mas entorta o 
andar dos dois amigos. Trinta 
ou quarenta quilos do peixe 
amarelo mirra, preto e de pa-
tacas arredondadas na cauda. 
Reluzentes no sol quente, 
quando estiou. Começaram 
na canoa às 4 da madrugada 
e, no anzol, foram arrastando. 
“Foi fácil”, riem e uma dorzi-
nha no ombro. “Quando cho-
ve muito, o peixe dobra”. 

Seu Xixico da peixaria co-
meçou que nem Teodoro e 
Nilson. Aos 12 anos, já era pes-
cador. “Pergunte se eu peguei 
algum peixe!? Num foi pouco 
não”, ri. Pescou que cansou 
e o sol engelhou a pele alva. 
Só em 1970, nem sabe bem o 
que diabo foi ditadura militar 
- “hein!”, sentou praça e abriu 
a venda de peixe. O tucunaré 
entaludou fi lhos e vai garan-
tindo o sustento dos Clemen-
te, que entrança na cozinha 
de cumeeira alta e telhado es-
curo de tempo. Enquanto um 
deita o peixe enfarinhado no 
tacho quente, outro escala o 
pescado, a nora prova a peixa-
da, o garçon entra e sai, a mãe 
se esconde da foto, um fulano 
lava a louça, um passarinho de 
gaiola canta... 

Infância 
de pescar

Mosca em tempo de chuva
Chico Antonio me avisa que 

a “peste” de moscas não é imun-
dice no restaurante. É o tempo 
de chuva que atrai. “Se você 
descer na mata, as mutucas... 
conhece mutucas? As mutucas 
não te deixam em paz”, alerta. 
Paramos na margem esquerda 
do Km 295, na CE-060 ou estra-
da do Algodão, em Mombaça. 
Passa da hora do almoço e dali 
seguiremos, assim que matar-
mos a fome, pra Tauá. 

O restaurante Proturca, que 
também é pousada, lojinha de 

artesanato, churrascaria e, al-
gumas vezes no ano, parque de 
exposição de animais fi ca numa 
fazenda e é administrado por 
Chico Antonio e os fi lhos. De su-
jeira, não se tem do que recla-
mar. Até os copos vêm à mesa  
lacrados com um tampinha. 

A comida? A galinha caipira, 
cozida, se desmancha. O torres-
mo e o porco, acompanhados, 
baião de dois e batata doce, es-
tão a gosto. Depois de um doce 
de leite com coco ou ambrosia 
seguimos viagem. 

PERFIL

O açude Lima Campos também é lugar de brincadeiras   

Saltar e pescar é cena comum em tempos de chuva 

 FONTES 
 Litoral e Sertão 
- natureza e 
sociedade no 
nordeste brasileiro. 
Mestrado em 
Geografi a da UFC. 
Organizada por:
José Borzacchiello 
da Silva, Eustógio 
Wanderley, 
Elisa Zanella e 
Jeovah Meireles.  
posgeog@ufc.br

O SERTÃO
Dicionário Judaico 
de Lendas e 
Tradições, de Alan 
Unterman.Editora 
Jorge Zahar (RJ).  
jze@zahar.com.br. 
Outra fonte do O 
POVO: O sertão e 
a cidade - o sertão 
de Guimarães 
Rosa 50 anos 
depois, de Álvaro 
Andrade Garcia. 
Peirópolis (SP) e 
Ciclope (MG). www.
editorapeiropolis.
com.br e www.
ciclope.com.br  

 CASCUDO
 Luis da Câmara 
Cascudo em  
Tradição, Ciência 
do Povo.  Editora 
Perspectiva, 1971. 
Outro: Bonito pra 
chover, organizado 
pelo professor  
Gilmar Carvalho. 
Editora Demócrito 
ROcha. www.fdr.
com.br. Por último, 
O Ceará, de Antônio 
Martins Filho e 
Raimundo Girão, do 
Instituto do Ceará. 

Edição de 1966.

DEMITRI TÚLIO E CLÁUDIO RIBEIRO ~ TEXTOS 
SEBASTIÃO BISNETO ~ FOTOS
ENVIADOS AO CENTRO-SUL

Açude Lima 
Campos 
Localização:   
No distrito de 
Lima Campos 
de Icó, na bacia 
do rio Jaguaribe
Distância de 
Fortaleza: 
400 km
Sangrou: 
30/3/2008 
Peixes: 
tucunaré, 
tilápia, piau, 
curimatã, piaba 
Precipitação 
pluviométrica: 
733,9 mm 
(média histórica 
em Icó) 
Curiosidade: 
Icó em Tupi 
signifi ca “água” 

ou “rio da roça”

Fonte: Anuário do 
Ceará 2007-2008

CHUVAS
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O agricultor Gilsomar 
de Araújo, 29, já viajou 

12 vezes ao interior 
de São Paulo para 

trabalhar como bóia-
fria. Nas fazendas de 

cana-de-açúcar, os 
cortadores ganham 
em média R$ 1,5 mil 

por mês

DEZ MESES 
POR ANO LONGE 
DO MARIDO
A migração de 
trabalhadores 
cearenses para o 
corte de cana-de-
açúcar no interior 
paulista obriga 
Cirlene dos Santos, 
19 (foto acima), 
a fi car longe do 
marido durante 
dez meses por ano. 
Casada desde 2005 
com o agricultor 
José Diógenes dos 
Santos, 22, ela 
enfrenta a solidão 
pelo terceiro ano 
seguido. 

De forma 
resignada, pois 
sabe que, após a 
temporada em São 
Paulo, o marido 
retornará para a 
comunidade Lagoa 
Nova, em Senador 
Pompeu, com bom 
pé-de-meia. Com 
a quantia de R$ 
700 que recebe 
por quinzena, no 
fi m do ano ele terá 
cerca de R$ 5 mil, 
estima a mulher. 

“Mesmo com 
boas chuvas por 
aqui, nunca ele 
vai conseguir 
tanto dinheiro tão 
rápido apenas 
com agricultura”, 
explica Cirlene. 
Diógenes seguiu 
viagem em março 
para Santa Cruz 
das Palmeiras, 
distante 250 
quilômetros da 
capital paulista, 
e a previsão de 
volta é para o 
mês de dezembro.  

“A gente se fala 
a cada 15 dias. 
É claro que 
fi co triste com 
essa situação, 
mas a gente 
se aproveita 
quando ele volta”, 
comenta Cirlene, 
que, para não 
fi car sozinha, 
mora na casa 
da sogra.

COM O TÉRMINO DO PERÍODO DE CHUVAS NO SERTÃO DO CEARÁ, 
ENTRE ABRIL E MAIO, GRUPOS DE AGRICULTORES MIGRAM PARA O 
INTERIOR DE SÃO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO COM CORTE DE 
CANA-DE-AÇÚCAR. DE LÁ SÓ VOLTAM EM DEZEMBRO

G ilsomar Farias de 
Araújo tem 29 anos 
e acumula 12 via-

gens para o Interior paulista. 
Desde a adolescência, este 
agricultor de Pedra Branca, 
cidade do Sertão Central, 
deixou sua casa em quase 
todos os anos de estiagem 
na região, para trabalhar 
com corte de cana-de-açú-
car em fazendas. Para com-
pensar perdas em sua la-
voura de milho e feijão com 
a falta de chuva, o sertanejo 
enfrenta a estrada em busca 
de oportunidade como bóia-
fria. Assim como Gilsomar, 
verdadeiras hordas de agri-
cultores do Nordeste fazem 
o mesmo percurso ávidos 
por dinheiro.

Além de Pedra Branca, 
os municípios de Momba-
ça e Ererê são responsáveis 
pelo maior contingente de 
trabalhadores do Ceará que 
migram para São Paulo. A 
partir de abril e maio, quan-
do geralmente termina o pe-
ríodo chuvoso no semi-ári-
do, quase toda semana um 
ônibus fretado parte de cada 
uma dessas cidades, sempre 
nas manhãs de quinta-feira. 
Em menor número, também 
migram muitos agricultores 
de Iracema, Milhã e Sena-
dor Pompeu. Com origem 
de todos os estados nordes-
tinos, eles seguem normal-
mente para Santa Cruz das 
Palmeiras, Leme e Ribeirão 
Preto, de onde só voltam em 
dezembro, próximo do rei-
nício das chuvas.

As vantagens são tenta-
doras para o agricultor de 
subsistência, a imensa maio-
ria no interior cearense: car-
teira assinada e oportunida-
de de ganhar muito mais do 
que na roça. Enquanto uma 
plantação de 2 hectares de 
milho e feijão - culturas ma-
joritárias no sertão - rende 
cerca de R$ 1 mil a cada sa-
fra, é comum receber cerca 
de R$ 1,5 mil em apenas um 
mês como cortador de cana-
de-açúcar. “Quase todos os 
homens entre 15 e 40 anos 
viajam para São Paulo quan-
do acaba a chuva, ou vão 
mais cedo quando a chuva 
não vem”, explica Gilsomar.

O sonho de riqueza rá-
pida seduz muitos agricul-
tores, que chegam a migrar 
mesmo durante tempora-

das de boa chuva. O ritmo 
de trabalho nas lavouras de 
cana-de-açúcar, no entan-
to, é estafante. Começa às 6 
horas e vai até às 18 horas, 
com uma pausa curta para 
o almoço. Muitos trabalha-
dores contraem doenças 
como pneumonia. Nesse 
caso, o jeito é fazer as malas 
e voltar mais cedo para casa. 
“Das três vezes que fui para 
São Paulo, fi quei doente em 
duas e fui mandado embora 
pelo meu patrão”, conta Lu-
cilane Martins de Sousa, 24, 
agricultor de Pedra Branca.

São comuns as histórias 
de difi culdade e sacrifí-
cio enfrentadas no interior 
paulista. “Na última vez 
que viajei, em 2005, o ôni-
bus que me levava de Santa 
Cruz para o Leme, onde eu 
morava, foi parado no posto 
da Polícia Rodoviária e fui 
obrigado a passar lá a noi-
te do meu aniversário, num 
frio danado”, relata Gilso-
mar. A saudade da família 
também contribui para que 
muitos decidam nunca mais 
voltar para São Paulo. “Ficar 
seis meses longe da mulher 
é ruim de agüentar”, confi -
dencia o agricultor José Pe-
reira de Sousa, 49.

Falta de homens
Enquanto trabalhadores 

migram todos os anos para 
São Paulo, uma situação 
curiosa é observada em al-
gumas cidades cearenses 
no segundo semestre: a falta 
de homens. “Praticamente 
só fi cam crianças e idosos. 
Quem tem disposição viaja 
mesmo”, constata a dona-de-
casa Joana Maria de Almei-
da, 20, de Senador Pompeu. 
O marido, Albino Almeida, 
25, trabalhou no corte de 
cana nos últimos dois anos 
e, em junho, pretende viajar 
novamente, deixando a mu-
lher e o fi lho sozinhos. 

As três cidades do Ce-
ará de onde mais partem 
agricultores para trabalho 
com corte de cana-de-açú-
car no interior paulista são 
responsáveis pela migração 
de cerca de 6 mil pessoas, 
todos os anos. No topo da 
lista, está Pedra Branca, 
onde a Prefeitura estima 
que migrem cerca de 5 mil 
trabalhadores, o equivalen-
te a 11% da população (42 
mil habitantes). Em segui-
da, estão Ererê e Mombaça, 
com cerca de 500 pessoas 
cada, segundo cálculos das 
prefeituras.

De acordo com o secre-
tário de agricultura de Pe-
dra Branca, Hélio Chaves, 
o movimento migratório 

é maior em anos de es-
tiagem, mas vem se tor-
nando constante mesmo 
em época de boas chu-
vas. “As pessoas viajam 
porque têm interesse 

em ganhar muito dinheiro 
em pouco tempo, mesmo 
que para isso tenham que 
trabalhar em regime pesa-
do”, explica o secretário, 
que observa conseqüên-
cias para o enriquecimento 
rápido da população. “No 
fi m do ano, essas pessoas 
voltam, compram motos e 
acontecem muitos aciden-
tes de trânsito”, assegura.

Em Ererê, município 
com apenas 6 mil habitan-
tes, o secretário de agri-
cultura, José Raimundo de 
Sousa, responsabiliza a in-
clusão de pessoas de outras 
localidades pelo grande 
número de trabalhadores 
que partem da cidade para 
São Paulo. “Os ônibus saem 
daqui com gente inclusive 
de São Miguel e Encanto”, 
argumenta José Raimundo, 
citando dois municípios do 
Rio Grande do Norte, loca-
lizados na região. Consulta-
da, a Secretaria de Desen-
volvimento Agrário (SDA) 
do Governo do Estado não 
possui estatística sobre esse 
movimento migratório.

LUIZ HENRIQUE CAMPOS E RAFAEL LUIS ~ TEXTOS   

FCO FONTENELE ~ FOTOS
ENVIADOS AO SERTÃO CENTRAL

De três 
municípios,
partem seis  
mil pessoas

Para ajudar as pessoas
Dia de chuva na escolinha 

de Lagoa Nova, comunidade 
rural do município de Senador 
Pompeu, difi cilmente todos os 
alunos comparecem. Não por-
que assim o queiram. Oriundos 
de várias localidades, muitas 
vezes fi cam impedidos de ter 
acesso a aula em virtude da 
difi culdade de acesso nas es-
tradas. Mas as chuvas também 
fazem com que os alunos cum-
pram duas jornadas no dia-a-
dia: uma na sala de aula e outra 
na agricultura para ajudar os 
familiares na roça. 

Ronaldo, 12, é um desses 
que tem dupla jornada. De ma-
nhã, até as 11 horas, está na 
sala de aulaÀ tarde, a partir das 
14 horas, a lida é no roçado. Ele 
e oito irmãos moram na loca-
lidade Feijão, a 16 km da sala 
de aula, em Lagoa Nova. “Está 
chovendo muito por lá”, afi rma. 

O amigo Raimundo Nonato, 13, 
que mora ali mesmo pertinho 
da escola, é outro que ajuda os 
pais no período da tarde. Como 
Ronaldo e Nonato, são muitas 
as crianças que não podem 
desperdiçar o tempo chuvoso. 

A professora Antônia Al-
meida de Sousa diz que não há 
como impedir que os estudan-
tes ajudem os pais. “A escola só 
não admite que seja na hora da 
aula”, ressalta. Para isso, expli-
ca, pede que justifi quem quan-
do faltam. “Para os alunos, a 
chuva é boa porque traz os le-
gumes”, justifi ca.

Segundo Ronaldo, os pais 
não chegam a insistir para que 
trabalhem na roça. “Eles até 
dizem para não faltar a aula. 
Eu que quero ajudar”, afi rma. 
“Quero ser padre quando cres-
cer. Por quê? Porque o padre 
nasceu para ajudar as pessoas”.

O sonho de 
riqueza rápida 
seduz muitos 
agricultores, 
que migram 
mesmo durante
as chuvas

PERFIL
PEDRA BRANCA
Localização: 
Sertão Central
Distância de 
Fortaleza: 
261 km
População: 
42.177 hab 
(2006) 
IDH: 0,605 (139° 
no Ceará e 4.579° 
no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
853 mm (média 
histórica)

SENADOR 
POMPEU
Localização: 
Sertão Central
Distância de 
Fortaleza: 
275 km
População: 
27.512 hab 
(2006) 
IDH: 0,618 
(119° no Ceará e 
4.350° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
730 mm (média 
histórica)

Fonte: Anuário do 
Ceará 2007-2008

Alunos cumprem jornada dupla durante o período de chuvas 
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FALA,  SEU 
CÍCERO

Um oásis no 
meio dos 
Inhamuns

Na estrada de Tauá, que 
chega ligeira até Mombaça, de 
asfalto bom de escalar altos e 
mergulhar em baixios, há um 
oco de mundo que bem poderia 
ter sido batizado por Abençoa-
do. Tauá, nascido Bom Princípio 
pelas mãos dos mouros, está es-
quadrinhado no mapa do Ceará 
na porção que menos chove du-
rante os anos de quadra inver-
nosa boa ou razoável. Imagine 
na estiagem! Pois em Oiticica, 
contrariando clima e tempera-
turas da região semi-árida dos 
Inhamuns, chove todo ano. Faça 
sol ou temporal.

Na ponta do lápis, cientifi ca-
mente falando, Tiago Ribeiro, 
20 anos, vaqueiro e aluno de 
cursos técnicos da Ematerce, 
não se aventura na explicação 
meteorológica. A história de 
que Oiticica é um oásis no meio 
do Tauá geralmente seco, vem 
de sua vivência, desde menino, 
na lida com o gado e os pastos. 
“Em época de seca, todo mun-
do traz os rebanhos pra cá. 
Tem comida e água sufi ciente 
para chegar até o outro ano”, 
garante.

Tiago Ribeiro conta mais. 
Segundo o rapaz, que concluiu 
o 3º ano do ensino médio e 
planeja entrar num curso uni-
versitário na área de sua lida, 
“muitos fazendeiros de Tauá e 
distritos vizinhos da região têm 
um pedaço de terra na Oiticica”. 
As áreas funcionam durante o 
verão como reserva para plan-
tação de capim elefante, dropol 
e de milho. Tudo comida para o 
gado. “O açude Oiticica passa o 
ano inteiro cheio ou com água 
que dá pra ir vivendo”, atesta.

No povoado, marcado por 
serrotes às margens da CE-363 
e vegetação baixa ou rasteira, 
um bom negócio para dono 
de grandes propriedades é o 
aluguel de pastos para gado 
alheio. Tiago Ribeiro, assala-
riado da fazenda de Alfredo 
Verríssimo, faz as contas e in-
forma que o criador forasteiro 
ou do próprio Tauá, interessa-
do em “hospedar” bois e vacas, 
paga de R$ 10,00 a R$ 15,00 
por cabeça de animal. É garan-
tia de capim e água para con-
seguir atravessar os abafados 
meses esticados entre agosto 
e janeiro. 

SEU AFONSO SANTANA TEM O HÁBITO DE PROTEGER 
SAPOS, PARA QUE ELES DEFENDAM SUA ROÇA DAS PRAGAS 
DE FORMIGAS E INSETOS. SEU AFONSO TAMBÉM SENTE 
CHUVA QUANDO VÊ TUIUIÚS PASSANDO PERTO DE CASA

FALA,  SEU 
AFONSO

O POVO - Como o inverno 
ajuda o senhor?
Seu Afonso - O inverno 
favorece mais pela 
riqueza. Se não houvesse 
seca, o Nordeste era 
outro. Todo mundo era 
bem de vida. A seca 
derruba.

OP - O senhor reclama de 
chuva?
Seu Afonso - Não podemos 
reclamar. Tem ano que 
falta e ano que vem 
muita. Esse limite é da 
natureza. Não podemos 
reclamar e dizer que 
tem jeito pra isso. No 
Nordeste é isso. Tem que 
se prevenir pra tudo. Pra 
seca ou pro inverno. É 
assim que a gente escapa.

O POVO - Quando a chuva é 
boa para senhor?
Seu Cícero - Nas minhas 
experiências, no Ceará 
só é bom quando chove 
pouco. Quando chove 
muito é ruim demais. Se 
chovesse muito aqui, isso 
tudo era deserto, não 
morava ninguém. Porque 
é muito inseto (risos).

OP - O que acontece?
Seu Cícero - Sair de casa, 
nem dá. Vem gente às 
vezes com trouxa de 
feijão da roça e se afunda 
com tudo. Melhor ir a pé 
e não cair com o cavalo.

OP - O senhor pede mais a 
qual santo pra chover bem?
Seu Cícero - Primeiro se 
pede a Deus para depois 
ir aos santos. Tem muitos 
santos e eu acredito em 
todos (risos).

O ano das nuvens ruins
Houve um tempo de nuvens 

ruins na história de Cícero Xavier 
Santana, 82. Nos anos da ditadu-
ra militar. Era o fi nal das chuvas 
de 1971, entre junho e julho. Ele 
atuava como liderança do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
de Tauá. Estava numa briga boa. 
Orientava os colegas agricultores 
a não pagarem mais o arrenda-
mento pelo uso de terras de fa-
zendeiros que já haviam sido in-
denizados pelo Estado, por áreas 
desapropriadas para construção 
do açude Várzea do Boi. Numa 
das reuniões sindicais, em 14 de 
junho, seu Cícero foi levado por 
policiais. Com revólver e metra-
lhadora apontados na cabeça e 
nas costas. Acusado de subver-
são da ordem.

Cícero fi cou preso 30 dias. 
Patrões e políticos contrariados 
o deduraram. “Estava só defen-
dendo o direito dos companhei-
ros da roça”, relembra. Os deta-
lhes ainda lhe vêm facilmente à 
cabeça. Ficou três dias na cadeia 
de Tauá e o restante numa cela 
da Delegacia da Ordem Política e 
Social (Dops). Sem a família sa-
ber para onde havia sido levado. 
“Nunca triscaram um dedo em 
mim. Mas era humilhado”.

Na Capital, conta que era in-
terrogado por até 12 pessoas, 
diariamente. “Perguntavam tudo 

de besteira”. Uma vez, seu Cícero 
diz ter sido ouvido pelo delegado 
Luiz Coelho, de Tauá:

- Cícero, o que você entende 
do açude “Vagem” do Boi?. “Ele 
só falava o nome errado. Demo-
rei um minuto. Se ele repetisse a 
pergunta, eu ia reclamar”.

- Doutor Luiz, o que entendo 
do Várzea do Boi (aumenta o 
tom de voz) é que o açude foi fei-
to pelo governo com o povo, com 
o dinheiro do povo e para o povo. 
“Nessa hora ele deu um salto tão 
grande, até pensei que fôsse ba-
ter a cabeça no forro”.

- Mas as terras não foram in-
denizadas ainda, Cícero?

- As terras, eu não sei, mas as 
benfeitorias foram. Se todos não 
receberam, não sei, mas veio 
para todos. “Foi outro salto que 
o delegado deu”.

Cícero dá gargalhada lem-
brando do episódio. Acabou 
solto poucos dias depois. Agora, 
após 35 anos, está noutra briga 
boa. Quer ser indenizado como 
ex-preso político. “Minha prisão 
coincidiu com o tempo da colhei-
ta. Quando estava lá, sozinho, 
imaginava minha plantação. No 
ano de 70, a seca tinha sido ter-
rível, passamos fome e miséria”, 
diz um trecho da carta que en-
tregou em 2004 ao Governo do 
Estado, reivindicando o direito.

O lusco-fusco incandeia 
a vista, mas o som é 
inconfundível. Quan-

do entardece nos cercados de 
seu Afonso Xavier de Santana, 
66, o que se só ouve é a canti-
ga de grilos e cururus. Cricris 
e coaxados por todo lado. São 
muitos deles, naquele ponto 
do Ceará, Santo Antônio das 
Carrapateiras, Tauá. A fi la de 
formigas tá saindo nessa mes-
ma hora para comer e buscar 
mantimentos. As operárias so-
bem pés de feijão e milho para 
arrancar pedaços das folhas, 
praguejar e destruir a roça. De 
salto longo, língua ágil e mui-
ta fome, os sapos também vão 
para o banquete. Desentocam 
para papar as saúvas e outros 
insetos agourentos. 

De começo, a história que 
ganhou fama foi a de que seu 
Afonso criava cururus pelo 
quintal. Que teria um monte 
deles pelo terreiro de casa. 
Ele nega. Diz que não é bem 
assim.

- O senhor cria sapos, seu 
Afonso?

- Não crio. Apenas defen-
do. E eles me ajudam muito. 
Dá para controlar qualquer 
praga com o sapo. O formi-
gueiro vai à falência.

É assim que seu Afonso 
mantém suas plantas intactas. 
Pede ajuda aos sapos. Quando 
a chuva acaba e a seca volta 
praquelas bandas, seu Afonso 
já tem a safra garantida. Pode 
fazer estoque nos silos de zin-
co ou nas garrafas plásticas 
e escapar à espera de outra 
chuva. Diferentemente de 
quem tange o bicho.

Em outros tempos, ele ad-
mite já ter sido um campeão 
no uso de agrotóxico. “Eu 
usava veneno indiscrimina-
do. Tá com 16 anos que pa-
rei. Para ter idéia, eu tinha 
dois pulverizadores, um para 
mim e outro para empres-
tar”, conta, orgulhoso. Mu-
dou a atitude ao ver que suas 
terras não estavam mais se 
renovando. Aprendeu sobre 
manejo do solo, descobriu o 

que era meio ambiente. Dei-
xou o sapo cuidar do resto.

Outra sabedoria que seu 
Afonso desenvolveu é per-
ceber a chuva antes do que o 
céu mostra. Não profetizar, 
mas poder senti-la por sinais 
da natureza. Um destes sinais, 
ele notou no último janeiro: a 
presença de tuiuiús nos açudi-
nhos e árvores próximas. Igual 
à década de 60,  quando vieram 
bastante e o inverno foi farto - 
relembra. Essas aves são mais 
afeitas às águas pantaneiras 
do Centro-Oeste brasileiro. 
A presença delas, em bandos, 
se dá durante a migração em 
busca justamente de terrenos 
alagados. Como se voassem 
seguindo ou trazendo chuva.

“Elas só vêm em inverno 
pesado”, contam ele e seu ir-
mão, Cícero Xavier, também 
observador das chuvas. Ne-
nhum dos dois esperava que 
viesse tanta água. A casa de 
seu Afonso fi cou isolada pelo 
rio - deu água pela cintura na 
travessia. Seu Cícero não re-
clama. Recorda quando seu 
pai ainda estava só com seis 
fi lhos - a prole chegou a 12 - e 
o sofrimento com a seca era 
grande. “Foi na seca do 32. A 
gente morava na Carnaúba, 
pertinho de Tauá. Meu pai, 
Chico Santana, sofreu muito, 
mas valeu a pena. Ele se pre-
veniu para não passar mais 
um aperreio daqueles”. Como 
em toda casa do sertão, pior 
que a chuva muita é a seca 
demais. Sem água, os sapos 
também desaparecem.

Outra sabedoria 
que seu Afonso 
desenvolveu é 
perceber a chuva 
antes do que o céu 
mostra. Senti-
la por sinais da 
natureza

Seu Cícero fi cou preso 30 dias em 1971, acusado de subversão

Seu Afonso aprendeu a se utilizar de técnicas de convivência sustentável com a natureza, como não exterminar sapos nem pulverizar mais seu roçado com agrotóxicos
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A EXPECTATIVA É GRANDE. FAZ-SE APOSTAS, BEBE-SE 
PARA COMEMORAR. UMA TÉCNICA DA COGERH VAI 
MEDINDO TUDO ATÉ CONFIRMAR A SANGRIA DA ÁGUA. 
O ORÓS DERRAMA-SE E DEIXA O POVO EM ÊXTASE

PERFIL
ORÓS
Localização: 
Centro-Sul 
(microrregião 
de Iguatu)
Distância de 
Fortaleza: 
352,1 km
População: 
22.030 hab 
(2006) 
IDH: 0,627 
(103º no Ceará e 
4.180° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
760,5 mm 
(média 
histórica)

Fonte: Anuário do 

Ceará 2007-2008

D o açude Lima Cam-
pos para o município 
de Orós é um pulo. 

São 18 quilômetros de asfalto 
bom na CE-153. Dez minutos 
e chegamos em um sábado de 
aperreio e expectativa. Nin-
guém toma café, almoça, janta 
ou beberica no botequim sem 
falar noutra coisa. O temporal 
“do março e do abril” vai fa-
zer o Orós sangrar “no 2008”. 
Já é certo. Falta pouco e meia-
noite do domingo é a hora 
profetizada para o abençoado 
se derramar.

Fazemos vigília, cubando 
a peregrinação do povo de 
Orós que invade a parede e 
o mirante Juscelino Kubits-
chek. Querem ver de perto o 
açude se renovar, se banhar 
em águas renascidas. A últi-
ma vez que sangrou, depois 
de se encher de muita chuva 
e vazão dos afl uentes, foi em 
2004. Nasceu outra vez, de-
pois de 15 anos.

Às 18 horas, a contragosto, 
os devotos das águas do Orós 
são intimados a voltarem pra 
suas casas. Saem chateados 

e vão ter mais uma noite de 
espera. De manhã, certeza, 
acordarão com o barulho do 
rebento ou a notícia dos que 
não dormiram. “Deus queira 
que sangre logo! É uma agonia 
que dá nos nervos”, resmun-
gado Marieta Ciríaco, 64. Uma 
trinca de “bebins” se safou por 
causa das amizades e deu um 
jeitinho de fi car fazendo apos-
ta no primeiro degrau da esca-
daria do mirante JK. Queriam 
descer pra boca do sangradou-
ro. Não deixaram por causa do 
perigo de afogamento.

Por lá, técnicos da Com-
panhia de Gestão dos Recur-
sos Hídricos do Ceará (Co-
gerh) e do Departamento 
Nacional de Obras Contra as 
Secas (Dnocs), uns penetras 
e a equipe de O POVO Lá 
embaixo é escuro, chuvisca 
e água grande do Orós tem 
vida própria. Dá impressão 
que a qualquer momento 
se levantará e uma onda vai 
arrastar quem a espreita na 
noite sem céu. A água cres-
ce 1 cm a cada uma hora e se 
agita com a inquietação as-
sustadora dos cardumes de 
peixes. Enxergamos com o 

auxílio da lanterna.  
Está cada vez mais perto 

do Orós atingir o limite de 
1.940.000.000 m3 d´água e mo-
lhar o sangradouro. Vandízia 
Francelino Sucupira, gerente 
da Cogerh na Bacia do Alto 
Jaguaribe, é a única mulher no 
meio de uns dez homens. Uma 
espécie de parteira. Ela decide: 
sangrou! Eram 20h52min de 
sábado. Sangrou? Duvidam os 
machos do Dnocs. “Sangrou”. 
A água atingiu o “beiço” do 
sangradouro e umedeceu par-
te do cimento armado. “San-
grou, pronto”.  

Enquanto isso, o “bebim” 
lá em cima, que ameaçou 
descer, mas o guarda-vidas 
e pescador Roberto Firmino, 
29, impediu, quer notícias lá 
debaixo. É avisado do instan-
te da sangria pelo repórter. 
“Rapaz não brinque com isso. 
Isso é coisa séria. Sangrou 
mesmo?”. Certeza, camarada. 
“Preciso descer, quero ver de 
perto, meu Deus!”, enerva-se 
pra lá e pra cá e um cigarro 
atrás do outro. É assim que 
se vive a expectativa em ano 
de chuva perto de um gigante 
como o Orós.

> Até a última semana de 
abril, o Centro Nacional de 
Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (Cenad), da Sedec, 
informava que 359 municípios 
foram afetados pelas chuvas: 
Paraíba (121), Rio Grande do 
Norte (66), Maranhão (50), 
Pernambuco (49), Ceará (38) 
e Piauí (35). Nos seis Estados 
foram contabilizados 62.487 
desalojados e 80.042 desabri-
gados, de um total de 606.392 
pessoas atingidas de alguma 
forma pelo desastre natural. Os 
números estão sendo alterados 
constantemente, de acordo com 
os comunicados dos municípios 
e Estados.

> O presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, deter-
minou, através de medida pro-
visória, a liberação de R$ 613,7 
milhões para Estados do Nor-

deste e para Mato Grosso, que 
tiveram prejuízos nos últimos 
dias em conseqüência de fortes 
chuvas. Dos R$ 613,7 milhões, 
R$ 540 milhões foram destina-
dos ao Ministério da Integração 
Nacional para socorro a vítimas 
das enchentes e R$ 73,7 milhões 
para o Ministério dos Transpor-
tes, para serem utilizados em 
obras emergenciais em rodovias 
danifi cadas. No Ceará, Lavras da 
Mangabeira foi a mais atingida. 

> De 128 açudes monitorados 
pela Cogerh, 67 sangraram até 
28 de abril. O Castanhão, maior 
do Estado, na bacia do Médio 
Jaguaribe, com 6.700.000.256 
m³ d´água, atingiu a cota de 
82,44%. Por precaução foram 
abertas duas comportas. Já o 
Orós, segundo maior reservató-
rio, sangrou no dia 5/4/2008.  

Enchente destrói 
Amanda Cristina, 10 anos, fazia 

força para não deixar cair dos bra-
ços o pequeno Luis Fernando, de 2 
anos. Ela, o irmão e a maior parte 
da população de Crateús, na região 
dos Inhamuns, viveram momentos 
de sufoco por causa das enchentes 
de 2008. Amanda, a exemplo de 
mais de 20 mil estudantes do mu-
nicípio, terão as férias escolares al-
teradas. Os temporais, que caíram 
em cidades desestruturadas como 
Crateús e mais 37 municípios, obri-
garam a suspensão das aulas na 
rede pública e transformaram es-
colas em abrigos para acolher os 
atingidos pelas cheias.

Os moradores da rua Menezes 
Pimentel, onde mora Amanda Cris-
tina, entraram em desespero quan-
do o rio Poty inundou o bairro Vila 
do Povo. Ela conta que ajudou os 
pais socorrem as “galinhas e quatro 
porcos”. Ocupado dia a dia, durante 

62 anos, a Vila do Povo é um exem-
plo de como o poder público e a 
população de boa parte das cidades 
brasileiras ignoram as relações de 
convivência com o meio ambiente. 

Segundo a Secretaria Nacional 
de Defesa Civil (Sedec), do Minis-
tério da Integração Nacional, 38 
municípios cearenses foram dire-
tamente afetados e mais de 300 
mil cearenses ainda estão prejudi-
cados. No rastro de destruição há 
registro, segundo a imprensa, de 
12 óbitos. A Defesa Civil do Ceará 
só reconhece cinco. Para amenizar 
o impacto das no cotidiano dos 
seis estados nordestinos mais atin-
gidos, a Sedec distribuiu em entre 
1.388 toneladas de alimentos para 
as vítimas dos desastres no Piauí, 
Ceará, Maranhão, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte. As regiões 
Norte e Sul do Brasil também en-
frentaram cheias.  

EMAIS
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12

FORTALEZA-CE, SÁBADO
 3 DE MAIO DE 2008

CHUVAS



PERFIL

TAUÁ
Localização: 
Sertão dos 
Inhamuns
Distância de 
Fortaleza: 
344,7 km
População: 
52.398 hab 
(2006) 
IDH: 0,665 
(32º no Ceará e 
3.538° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
597,2 mm 
(média 
histórica)

Fonte: Anuário do 
Ceará 2007-2008

EM ALFERES, DISTRITO DE TAUÁ 
QUE NÃO TEM ENERGIA ELÉTRICA, 
UM AGRICULTOR “INVENTA” 
ELETRICIDADE 

DEMITRI TÚLIO E CLÁUDIO RIBEIRO ~ TEXTOS   
SEBASTIÃO BISNETO ~ FOTOS
ENVIADOS À REGIÃO DOS INHAMUNS 

O prenúncio de bom 
inverno este ano fez 
José Torres dos San-

tos, 50, correr para o roçado. 
Porém, tanta água acabou 
comprometendo as planta-
ções de milho, feijão e legu-
mes. No meio de uma prosa 
de roça (por acaso fazia sol 
de bronzear na manhã in-
teira de uma sexta-feira de 
abril), descobrimos o que é 
“mais” em seu Zé. O agricul-
tor, de óculos e alguns fi apos 
de metal entre os dentes, é 
na verdade um cientista que 
faz funcionar rádio, televi-
são, liquidifi cador e telefone 
celular sem precisar de ener-
gia elétrica ou pilha.

José Torres dos Santos, 
o seu Zé Inventor, é desses 
personagens que mal con-
cluíram o antigo 1º ano do 1º 
grau e vivem em algum des-
terrado do Brasil. Alferes, 
distrito que beira um dos 
caminhos de Tauá, é a atual 
morada dele. José, que decla-
ra pavor por cidades grandes 
a exemplo de "Tauá", mora 
com a mãe, que o escuta falar 
das duas esposas que foram 
embora de sua vida. “Arriba-
ram pra cidade (Tauá), não 
agüentam o sertão. Não dou 
assistência a quem não vive 
mais eu”, sentencia.

Sertão, para seu Zé Inven-
tor, é sinônimo de liberda-
de e possibilidades. Mesmo 
que a precisão aperte ou se 
fi que “isolado” das coisas da 
metrópole. Sem problema. 
José Torres dos Santos rein-
venta a ordem das coisas e 
vai vivendo. Em Alferes, por 
exemplo, a energia elétrica 
nunca deixou de ser promes-
sa de políticos em época de 
campanha. Por causa disso, e 
da necessidade, seu Zé des-
cobriu, sem manual, mestra-
do ou doutorado, que mesmo 
no breu poderia fazer fun-
cionar um rádio “toca-fi tas”, 
a televisão, o liquidifi cador e 
até carregar a bateria de um 
moderno telefone celular. 

Da engrenagem onde fi -

cam os pedais e o cilindro de 
uma bicicleta, que agora fun-
ciona como manivela, seu Zé 
Inventor enxertou um ge-
rador pequeno de 16 volts e 
dali puxou fi os para o rádio. 
Não deu outra. Mapeada a 
estação, a música e o noticiá-
rio fazem os poucos vizinhos 
se reunirem para sentar na 
calçada, em torno do rádio.

E o celular? Quem preen-
che a carga também é a bici-
cleta que possui um gerador 
de 20 volts. O telefone vai 
no bolso, conectado por fi os 
ao cilindro e pedais. E sabe 
aquela história que distância 
no Interior é besteira? Pois  
segundo cálculos de seu Zé, 
“qualquer dez quilômetros 
pedalando é sufi ciente pra dá 
carga no telefone. Basta que-
rer ir visitar alguém”, brinca. 

Sobre eletricidade, o es-
tudo de seu Zé Inventor 
se resume ao gosto por es-
tudar pilhas de rádio e às 
lembranças da habilidade 
do pai em construir bolan-
deiras de moer mandioca 
pra farinhada. Engrenagens 
movidas à força de bois ou 
burros. “Atualmente, estou 
vendo um jeito de diminuir 
o esforço da pessoa nos pe-
dais e aumentar a energia 
pros aparelhos”, mirabola. 
Daqui a pouco (lanço um 
desafi o), seu Zé vai testar o 
que há de mais abundante 
no sertão dos Inhamuns: a 
luz do sol. “É!”.

E o celular? 
Quem preenche 
a carga é a 
bicicleta que 
possui gerador 
de 20 volts. O 
telefone vai no 
bolso, conectado 
por fios ao 
cilindro e pedais

A mãe foi a mestra. “Desde 
quando nasci, vi minha mãe plan-
tar mamona”. Também chamavam 
o arbusto de carrapateira. “Chico 
Feitor” (foto acima) ainda era Fran-
cisco, menino magro do distrito de 
Marruás, em Tauá. O pai foi-se em-
bora quando ele tinha dois meses. 
A mãe segurou a barra. Quando 
chovia, mostrava sozinha a lida 
para os seis fi lhos. “Toda rocinha 
ela dizia, vamos plantar um ‘litrim’ 
de mamona, meu fi lho”.

A história começou dali. Seu 
Chico ouvia e foi seguindo os in-
vernos plantando. Já homem ca-
sado, ganhou prestígio de léguas. 
Recrutava mão-de-obra para as 
frentes de serviço. Fazia o que lhe 
pediam, virou “Chico Feitor”. Po-
rém, os ensinamentos da mãe o 
fi zeram plantador de mamona.

Francisco Alves de Sousa tem 
56 anos, é tido um dos melhores 
cultivadores da planta na região. 
De quatro hectares, tem três deles 
cheios de mamoneiras. Só no ter-
reiro em frente de casa, na loca-
lidade Alferes, também em Tauá, 
espera tirar 500 quilos de semen-
te de mamona na próxima colhei-
ta, para breve. O dobro de 2007.  

Em 2006 e 2007, a sequidão 
estragou tudo. Este ano, meio 
hectare alagado. No chão bom, 
são oito dias pra rama nascer e 
três meses para o cacho da ma-
mona vingar. “Se a gente tivesse 
plantado mamona numa terra boa 
dessas, não tinha quem acabasse 
mamona aqui”.

Torrado e debulhado, o caro-
ço serve para fazer óleo de rícino, 
o pior dos purgantes. Há alguns 
anos, descobriram que o óleo 
também vira combustível. O que 
a mãe vendia para os bodeguei-
ros, seu Chico revende agora para 
virar biodiesel. Fosse viver só de 
mamona, diz que nem tinha o que 
comer na mesa. Agora ensina os 
fi lhos a cultivarem milho e feijão. 
Vai guardar nos silos o que der, 
para abastecer o resto do ano.

Escapa do chuvoeiro e da la-
garta. Bastava serenar e seu Chico 
plantava, mas a maldita voltava. 
Nas veredas que levam da casa 
até a roça, ouve-se o papa-lagarta 
ao redor. Canto rouco, agourento. 
O som do pássaro é o pior aviso 
de que o plantio vai arruinar. “Ele 
só aparece quando tem a praga. 
Enquanto o papa-lagarta canta, é 
porque tem o que comer”. Como 
diz Chico Feitor, “só sabe desse so-
frimento quem ‘veve’ no sertão”. 

As pelejas de 
Chico Feitor

FALA, SEU CHICO

O POVO - O senhor sabe 
prever chuva, seu Chico?
Chico Feitor - Não tenho 
muita idéia de captar 
inverno. Mas Deus 
sempre me dá um sonho.

OP - O senhor sonha com a 
chuva? Como é isso?
Chico Feitor - Se tiver um 
pedaço de coisa ruim no 

inverno, eu sei. Se for 
tirar ‘bagem’ de feijão, 
Deus me avisa, eu sonho. 
Do mesmo jeito que 
vi esse milho falhado, 
amarelado, sonhei. Do 
mesmo jeito que vi a 
lagarta comer tudo, eu 
sonhei. Mas não sei 
marcar inverno. Deus 
não me deu esse dom.

EM IGUATU, nas 
terras de arroz 
encobertos, burro 
muitas vezes pasta 
no aguaceiro e cão 
pé-duro, além de 
fazer companhia aos 
roceiros, pode nascer 
caçador de galinha 
d´água. É o caso de 
“Espaique”, vira-lata 
robusto, pardo, de 
“colarinho” branco 
no pescoço e patas 
encardidas de lama. 
“Esse é pegadorzin 
que é uma beleza, deu 
sopa ele abocanha a 
caça”, disse Francisco 
Celestino de Sousa, 45, 
enquanto conversava 
sobre as cheias.

EM MANGUEIRA, 
povoado de Tauá, 
vivem Jubileu e Jacaré. 
Cães também pé-duro, 
mas elogiados pelo 
casal de agricultores 
Antonio Luciano, 34, 
e Antonia Bezerra, 26. 
“De dia são roceiros e 
mansos. À noite não 
tem quem encoste”. 
A casa deles é num 
alto da CE-363. Os 
cães brincam os fi lhos 
deles: Antonia Grace 
Kelly, 10, Marcos 
Antonio, 7, e Maria 
Jane Kelly, 6.

Antes de ser debulhado, o 
feijão seca na frente das casas. 
Cada um colhe o seu e traz para 
o “quaradouro”. As vagens são 
estendidas sobre sacos ou nas 
calçadas. Barreirando as portas, 
debaixo das janelas, no meio do 
asfalto. De morador a morador, 
o método se repete na estra-
dinha que leva à Vila Gadelha, 
comunidade a 15 km da sede de 
Iguatu. É cena típica de quando 
a chuva é boa.

Francisco Jones de Olivei-
ra Silva, 16, ajudou a espalhar 

o feijão dos pais em cima de 
uma carroça e na beira da 
pista. Dois montes para o 
consumo da família, segundo 
ele. Com o pai, vai cedo para o 
roçado. Quando volta, o ado-
lescente procura passatempo 
enquanto pastora o feijão de 
corda. O plantio de uma ta-
refa e meia, o equivalente a 
meio hectare, não se perdeu 
porque é feito num terreno 
alto. “O sol hoje tá ajudando 
a secar bem”, diz, rindo enca-
bulado para a foto.

“Quaradouro” de feijão

Seu Zé Inventor e a geringonça que criou para ouvir rádio

CHUVAS
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N a CE-469, estrada 
que nos leva ao 
sopé da Serra das 

Almas, em Crateús, paramos 
para fotografar a cerração e 
o tempo de chuva das seis 
e pouco da manhã. Os mos-
quitos e um cheiro forte de 
marmeleiro verde e barrabal 
invadem o carro e o nariz. 
Aroma forte, que atiçado no 
esfregar das folhas, deixa um 
perfume bom nas palmas das 
mãos. Há uma perfumaria da 
caatinga que vem aguçando 
pesquisas e pode resultar 
numa linha de produtos do 
semi-árido. Mas isso é “pro-
jeto de futuro”, nos conta 
André Luiz Ferreira, 22, 
agente de mobilização da 
ONG Associação Caatinga. 
Ele também é o guia que nos 
conduz até as colméias de 
jandaíra, onde iremos teste-
munhar a primeira colheita 
de um mel raro e suave que 
há muito o Ceará não colhe.

Chegamos e a bióloga da 
Associação Caatinga Danie-
le Ronqui, 31, desfaz a “len-
da” de que as populações de 
jandaíras foram extintas por 
causa da chegada das africa-
nas e italianas. Não é bem 
assim. Nativas do Nordeste 
brasileiro, as jandaíras quan-
do existiam em abundância 
no semi-árido construíam as 
colméias no oco dos troncos 
das árvores. Mas o desmata-
mento desenfreado acabou 
expondo os “ninhos” em seu 
ambiente natural. 

Resultado: expostas, as 
colméias fi caram vulnerá-
veis à ação de predadores da 
mata e do próprio homem 
na destruição. “As queima-
das, a diminuição da vege-
tação e conseqüentemente 
a redução da fl oração tam-
bém são causas. A jandaíra, 
ao contrário das africanas e 
italianas, são seletivas e não 
freqüentam todas as fl ores”, 
explica Daniele Ronqui. 

Mas há uma notícia boa 
no semi-árido cearense. A 
jandaíra, abelha que não ofe-
rece perigo aos meliponicul-
tores - pois não tem ferrão 
e são criadas no quintal da 
casa, está retornando aos 
poucos através do Projeto 
de Ecodesenvolvimento das 
Comunidades de Cabaças e 
Assentamento Xavier. Se-
gundo William Dantas, 30, 
gerente da Reserva Natural 
da Serra das Almas e coor-
denador do projeto, 25 famí-
lias convivem com abelhas 
de 100 colméias compradas 
Associação Caatinga e Fun-
dação Boticário de Proteção 
à Natureza. “A ação susten-
tável e deverá contribuir na 
renda e alimentação do ser-
tanejo”, diz.         

As abelhas foram trazidas 
do sertão do Jardim do Seri-
dó, da fazenda de Ezequiel 
Roberto no Rio Grande do 
Norte. Lá, ele tem 800 col-
méias e ensinamentos para 
quem quer trabalhar e repo-
voar os sertões nordestinos 
com as jandaíras. A exemplo 
da família de seu Francisco 
das Chagas, do Assentamen-
to Xavier, que teve o nome 
gravado no rótulo dos pri-
meiros potes de mel puro 
produzidos graças ao proje-
to. (colaborou Daniela Nogueira)        

PERFIL
CRATEÚS
Localização: 
Inhamuns
Distância de 
Fortaleza: 
354 km
População: 
74.036 hab 
(2006) 
IDH: 0,675 
(20º no Ceará e 
3.368° no Brasil)
Precipitação 
pluviométrica: 
731,2 mm (média 
histórica)

AS BOAS CHUVAS VÃO FAVORECER 
A FLORAÇÃO DA CAATINGA NA 
SERRA DAS ALMAS, HABITAT 
NATURAL DAS ABELHAS JANDAÍRAS    

SERVIÇO

> O mel de 
jandaíra é 
vendido na 
Associação 
Caatinga, no 
centro de 
Crateús. Em 
Fortaleza, na 
rua Cláudio 
Manuel Dias 
Leite, 50, no 
Cocó (próximo 
ao shopping 
Iguatemi). O 
pote de 250 
ml custa R$ 
20,00 e o litro, 
R$ 80,00. 
Informações: 
reserva@
caatinga.org.
br e telefone: 
(85)3241 0759

> As colméias 
de abelhas 
jandaíras 
podem ser 
compradas no 
Meliponário 
Jandermme, 
localizado na 
rua Coronel 
Felinto Elísio, 
136, Jardim 
do Seridó, Rio 
Grande do 
Norte. Cep.: 
59343-000. 
Informações 
com Ezequiel 
Roberto: (84) 
3472 2459. 

O POVO testemunhou a primeira 
colheita do mel de jandaíra do 
Assentamento Xavier, na reserva 
Serra das Almas, em Crateús. É 
como um trabalho de parto. Até 
o pote fi car cheio, zelo extremo 
com a higiene e a cria. Chegam 
a conversar com as abelhas. O 
consultor do projeto, Ezequiel 
Macêdo, tem dessas colméias nos 
jardins de Seridó (RN) e ensinou 
o passo-a-passo da extração 
aos novos apicultores. Na hora 
da prova, o sabor do mel é mais 
puro, refi nado.

> As abelhas são postas fora das 
colméias temporariamente. Os 
caixotes são levados para um 
ambiente isolado por um véu. 
Para evitar moscas, mosquitos 
invasores e as próprias abelhas. 
Os apicultores usam luvas, 
avental e touca.

> Na colméia, o apicultor destrói os 
favos com uma faca limpa. Inclina 
a caixa e deixa o mel escorrer para 
uma jarra. É indispensável uma 
peneira bem fi na.  

> Até todo o mel descer 
lentamente, a colméia fi ca aberta. 
Da primeira colheita, foram 
extraídos 800 ml. Na segunda 
caixa, mais 750 ml. Depois, passam 
a encher potes de 250 ml.    

DEMITRI TÚLIO E CLÁUDIO RIBEIRO ~ TEXTOS   
SEBASTIÃO BISNETO ~ FOTOS
ENVIADOS À REGIÃO DOS INHAMUNS

COMO É A 
RETIRADA 
DO MEL

Aroma forte, 
que atiçado no 
esfregar das 
folhas, deixa 
perfume bom. 
Há perfumaria 
na caatinga que 
vem aguçando 
pesquisas
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Seu Cícero Rufi no, do assentamento Xavier, cria abelhas há quatro anos. Ele reclama que a chuva atrapalha na colheita do mel

Seu Francisco extraindo o mel de jandaíra: processo higiênico

Seu Francisco das Chagas, apicultor da reserva Serra das Almas, entre as colméias de abelha jandaíra no quintal de sua casa



N unca se pode dar 
certeza absoluta so-
bre a chuva. Se será 

boa como o sertanejo quer, ou 
ruim como ele enjeita. É o que 
mostra a meteorologia, ciência 
que trabalha com a previsão 
de tempo e clima. Na verdade, 
o termo mais correto a se usar 
é a probabilidade, explica o 
meteorologista David Ferran. 
Ele diz que o que a Fundação 
Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos (Funceme) 
faz, a cada ano, é analisar as 
condições que infl uenciam o 
período chuvoso, resultados 
de modelos numéricos e con-
ceituais, para prever como 
será essa época em um terri-
tório com chuvas tão variáveis 
como é o semi-árido cearense. 
Daí sai uma indicação - “e não 
é 100% de certeza, senão esta-
ríamos mentindo” - de quanta 
água banhará o chão do ser-
tão. É o que o homem simples 
batiza de inverno.

O período em que o agricul-
tor vê as primeiras nuvens e já 
joga a semente no chão, entre 
dezembro e janeiro, ainda é 
a pré-estação. O que o povo 
do sertão sempre trata como 
inverno, o cientista chama de 
quadra chuvosa. Corresponde 
aos quatro meses com maior 
precipitação climatológica: 
de fevereiro a maio. Quando 
o céu ainda segue carregado, 
de maio a junho, o meteorolo-
gista explica que é a chamada 
pós-estação. 

David Ferran afi rma que 
a infl uência do fenômeno La 
Niña (o resfriamento da su-
perfície do oceano Pacífi co) e 
o registro da temperatura do 
Atlântico Sul Tropical mais 
quente que no Atlântico Nor-
te eram padrões favoráveis 
para ocorrência de precipita-
ções acima da média em 2008. 
Na querela com os profetas 
da chuva, o meteorologista da 
Funceme afi rma que não há 
relação física para justifi car 
o que apontam os videntes. 
Neste ano, concordando ou 

não, profetas e cientistas acer-
taram o prognóstico. Choveu 
bastante. A seguir, os princi-
pais trechos da entrevista:

O POVO - Como se dá a estação 
das chuvas no Ceará?
David Ferran - O Ceará tem 
dois períodos, o seco e o 
chuvoso. O chuvoso são os 
primeiros seis meses do ano 
e o seco é o segundo semes-
tre. No primeiro semestre se 
concentram mais de 95% das 
chuvas. Esse período chuvo-
so, a meteorologia divide em 
chuvas da pré-estação, que 
são os meses de dezembro 
e janeiro; a estação propria-
mente dita, que são os meses 
de fevereiro a maio; e a pós-
estação, que são fi nal de maio 
e junho. O que diferencia es-
tas três fases é o tipo de sis-
tema meteorológico que atua 
no Ceará. Normalmente, nos 
meses de dezembro, janeiro e 
início de fevereiro, as chuvas 
ocorrem devido à formação 
de vórtices ciclônicos de ar 
superior e também à infl uên-
cia de frentes frias que vêm 
até a Bahia e eventualmente 
causam chuvas no Ceará. Na 
estação chuvosa, o principal 
sistema que atua é a Zona de 
Convergência Intertropical. 
Na pós-estação, são princi-
palmente os sistemas meteo-
rológicos Ondas de Leste. São 
sistemas típicos. Não signifi ca 
que em março não pode ter 
vórtice ciclônico. Pode. Eles 
têm tipicamente essa atuação, 
mas podem se embaralhar. 
Normalmente, a pré-estação 
chuvosa se diz que ela tem a 
baixa previsibilidade climáti-
ca, ou seja, com muita ante-
cedência não é possível dizer 
como serão esses meses.

OP - As três fases são indepen-
dentes?
David Ferran - São. Chover em 
janeiro não signifi ca nada que 
o inverno vá ser regular, não 
tem correlação. As chuvas da 
pós-estação também não têm 

previsibilidade climática. Só 
se faz a previsão do tempo, 
que vai chover amanhã, de-
pois, dois ou três dias.

OP - E o que aconteceu este ano? 
Por que tanta chuva?
David Ferran - Este ano, como 
na maioria dos anos, as chu-
vas ocorreram nos meses 
tipicamente mais chuvosos, 
março e abril. Esses meses de 
fevereiro a maio mostram boa 
previsibilidade climática. Sig-
nifi ca que, olhando no passa-
do, 50, 100 anos atrás, quando 
se vê determinados padrões 
de temperatura da superfície 
do mar, pode-se usar como 
preditor. Por exemplo, quan-
do tem El Niño ou La Niña, se 
olha para isso, pelo que está 

documentado do passado. Em 
10 anos de El Niño, sete são de 
chuvas abaixo da média. Você 
consegue ver, olhando no pas-
sado, que sempre que ocor-
rem determinados padrões de 
temperatura da superfície do 
mar, no Pacífi co - caso do El 
Niño e la Niña - e no Atlântico 
- caso do Dipolo do Atlântico, 
sempre que há esses padrões, 
tem-se tendência a ter mais 
ou menos chuva. A propor-
ção do La Niña, que signifi ca 
o resfriamento das águas do 
Pacífi co, também é de 70%.

OP - E o que tinha infl uenciado o 
Ceará este ano?
David Ferran - Tinha La Niña. 
Isso já era maior chance de 
ter chuvas acima da média. E 
o Oceano Atlântico Tropical 
também estava com o chama-
do Dipolo negativo, que é um 
padrão favorável às chuvas no 
Ceará. A gente só falou de ob-
servação. Não falei da explica-
ção física. O profeta popular 
diz “quando o joão-de-barro 
faz ninho para um lado...”, ele 
contou aquilo por 30, 40 anos, 
se é que ele contou realmente. 
É preciso saber se houve uma 
observação verídica, se houve 
algum registro ou documen-
tação disso. O que a gente não 
consegue explicar é por que o 
ninho do joão-de-barro é de 
tal lado e qual a relação física 
disso com as chuvas no Cea-
rá. Como não conseguimos 
explicar, então a gente não 
usa isso para previsão. Não 
há documentação estatística 
que comprove. Tem que ter 
a física por trás. Por que em 
anos de El Niño chove me-
nos no Ceará? Porque altera a 
circulação do globo e faz com 
que o ar desça sobre o Ceará. 
Quando o ar desce, impede 
a formação das ascendentes 
que formam as nuvens. Além 
de uma relação estatística, 
você encontra aí uma explica-
ção física, por isso que a gen-
te não usa os modelos que os 
profetas usam.

OP - Nunca a Funceme se interes-
sou em fazer essa pesquisa cientí-
fi ca sobre o que dizem os profetas 
da chuva?
David Ferran - Na realidade, 
muito do conhecimento que 
se tem hoje saiu de idéias con-
ceituais. Alguém teve a idéia 
e foi verifi car. Por exemplo, 
ventar muito em fevereiro 
tem uma explicação científi -
ca que pode chover menos na 

estação chuvosa. A maioria 
dos preditores que eles usam, 
a gente não consegue a expli-
cação física. Ele viu o ninho, 
mas quantos joões-de-barro 
têm ali? Quantos construíram 
para um lado, quantos para o 
outro? Não há a amostragem. 
E tem que ter relação física, 
senão é profecia. A meteoro-
logia é uma ciência.

OP - Voltando à ocorrência dos 
temporais deste ano, o que mais 
foi causador?
David Ferran - Tinhamos o La 
Niña e o Dipolo do Atlântico. 
Este ano, as temperaturas do 
Atlântico Sul Tropical es-
tavam mais quentes do que 
no Atlântico Norte Tropical. 
Isso também é um mecanis-
mo. Normalmente, quando 
acontece, de 10 anos, em oito 
pelo menos têm chuvas aci-
ma da média.

OP - A previsão deste ano foi de 
chuvas acima da média?
David Ferran - Foi de maior pro-
babilidade de chuvas na cate-
goria acima da média. Vamos 
supor esse disco (mostra um 
disco gráfi co em formato de 
pizza, dividido em três partes, 
para seco, normal e a maior 
das áreas para chuvoso). Se 
não tenho nenhuma previsão 
climática, não tenho previsi-
bilidade, as três têm a mesma 
chance de acontecer. Este ano 
eu tinha indícios, modelos nu-
méricos de previsão que já in-
dicavam. Normalmente quan-
do acontecem esses padrões, 
aumenta-se a chance de ter 
chuvas acima da média. Mas 
não é 100%. Se eu rodar esse 
disco, qual a área mais prová-
vel de cair? Mas se eu rodar só 
uma vez? Pode cair qualquer 
coisa. Se rodar mil vezes, é 
mais provável que o chuvoso 
caia muito mais vezes. O pro-
blema da previsão climática é 
que a gente faz uma previsão 
probabilística só para este ano 

de 2008. A Funceme acertou? 
Não. O que ocorreu foi que a 
qualidade da quadra chuvosa 
foi na categoria mais provável. 
Mas também se tivesse tido 
seco, ela também não errou. 
Apenas não teria acontecido 
o mais provável. Por que isso? 
Porque a gente não tem 100% 
de certeza. Assim a gente diz 
o quanto não se sabe. 

OP - E por que é mais fácil pre-
ver o clima que o tempo no dia 
seguinte? Essa parte da ciência 
meteorológica é mais exata?
David Ferran - Perfeito. Isso 
comparado com outras re-
giões do mundo, esse clima 
no Norte e Nordeste. Com 
determinados padrões de 
temperatura da superfície do 
mar, foi observado que altera 
a circulação da atmosfera de 
modo geral. Isso é uma carac-
terística do nosso clima, que 
está muito relacionado com 
essas temperaturas do mar. 
Isso nos dá melhor previsibi-
lidade climática que em ou-
tras regiões do planeta. Não 
é que a Funceme seja boa ou 
ruim, é que nosso clima tem 
essa característica.

OP - O clima aqui é mais estável?
David Ferran - Não, é muito 
mais variável que em outras 
regiões. Tem ano que chove 
400mm e ano que chove qua-
tro vezes mais. Em outras re-
giões, não varia tanto. Uma 
difi culdade do semi-árido 
é essa. Você imagina: num 
mês ganhar 1.800 reais 
e no outro, 400 reais. 
Como é que se planeja? 
Nosso total de chuvas 
num ano é muito mais 
variável do que em 
diversas regiões do 
planeta, já a previ-
são de tempo tem 
uma qualidade in-
ferior a regiões de 
latitudes médias. 
Não é que a Fun-
ceme seja boa 
ou ruim, é que 
nosso clima 
tem essa ca-
racterística. 

DO SIMBÓLICO AO CIENTÍFICO. O 
METEOROLOGISTA DAVID FERRAN, 
DA FUNCEME, EXPLICA O QUE 
INFLUENCIA O PROGNÓSTICO DA 
ESTAÇÃO CHUVOSA DO CEARÁ

Chover em 
janeiro não 
significa que 
o inverno vá 
ser regular. As 
chuvas da pós-
estação não têm 
previsibilidade 
climática

Nosso total de 
chuvas é muito 
mais variável 
do que em 
outras regiões,  
já a previsão 
de tempo tem 
uma qualidade 
inferior 
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MÉDIA 
HISTÓRICA

CHOVEU 
EM 2008

MÉDIA 
REGISTRADA

1) Litoral Norte 736 mm  923 mm 25% acima

2) Litoral do Pecém 633 mm 728 mm 15% acima

3) Litoral de Fortaleza 39 mm 761 mm 3% acima

4) Maciço de Baturité 697 mm 654 mm 6% abaixo

5) Ibiapaba 751 mm 858 mm 14% acima

6) Jaguaribana 570 mm 690 mm 21% acima

7) Cariri 661 mm 1.055 mm 60% acima

8) Sertão Central/
Inhamuns

498 mm 654 mm 31% acima

TOTAL NO ESTADO 636 mm 795 mm 25% acima

CHUVAS NO CEARÁ EM 2008

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL(ATÉ 
DIA 22)

Média 
histórica

 92 mm 152 mm 235 mm 156 mm

Choveu em 
2008

130 mm 108 mm 345 mm 213 mm

Média 
registrada

41% 
acima

 29% abaixo 47% 
acima

36% acima

CHUVAS POR REGIÃO (DE JANEIRO 
A 22/ABRIL)

CLÁUDIO RIBEIRO E DEMITRI TÚLIO ~ TEXTO   
SEBASTIÃO BISNETO ~ FOTOS
DA REDAÇÃO


