
A canalisa~ão do Rio S. Francisco ao Ceará. 

UM INF.DITO DE 

l\IAR COS ANTONIO DE l\IACEDO 

Depois ths publicações feibs pelo Dr. Marcos <le Ma
cedo c por mim, no folheto «Contribuição para o estudo, 
e canalisaçào do llio S. Francisco ao Ceará ·> , não me con
sta que s~ tenha tentado a verificação de um plano, que 
é evidentemente de uma importancia rlccisiva para o en
grandecimento da agricultura <los Estados de Pernambu
co, Ceará e ParahybJ., qu() aproveitariam das aguas su
perfinas do Rio S. Francisco, e assegurariam ás zonas ser
vidas uma riqueza caprn 1l13 se irradiar a todos os Estados 
fl o No r te <lo Brazil. 

Como nnnca é pcrditlo o csf'OI'<:o, que c:npregamos pelas 
grandes itléas, o 1lestino, muitas vczec;, se encarrega de 
vir augmentanclo os conhecimentos dos que iniciam uma 
campanha em prôl de cmprczas, que por serem grandio
zas, parecem clespresivcis a maior pai'te elos homens. 

E' por isso que me alegro em poder dar publicidade ao 
documento incdito, que ac·tbo do receber e foi achado en
tre os papeis do saudoso D r. Halfeld, homem que honrou 
a sciencia e prestou muito :> serviços ao Brasil. 

l\Ieu irmlo Joaquim J agu1.ribc foi quem C:J. cantrou esta 
carta, que esclarece bastante o assumpto, e que, aprecia
da d 'accordo com os mappas feito3 p3lo Dr. Marcos Ma

cello e o que foi feito pelo Dr. T. Franklim, poderá dissi-



p:ti' a.:> rL1Yi zh s :t ')S in.:::·Q hh ; o S:li·,·id . Q' ll t0· l ) CJ.>i p:tra 
o llisto rico tl:l. qu:) > t~') . rtuc p::l'lc at?.hti' n1u üia, Upt:t:J:lo 
OcÜLts c:1lanüLlulcs vierem tlisportar os h::Hn:n:> tla intli
fcro:1Ç::t cm que vivem, cm um m0io em ([UC slo frequen
tes) , apostolos mais co:wcn ~úlos das Y:1nt:tj011S tlo cmprc
g ) rb tt·.:tlnllto c rb t''HJD o: n pi·ol tb obra; utci~ á 
n ni :)i ' i~• ÜJ'> ln11ih:1tJ; rl.~;t·t3 rc :~i:)J; . qi1Q JHS:>.l.' ll a Vi1h 
e:n c:~plo rações de i:td ustri:t sc:11 Y<'tlor. inclusive a <l se 
fal.Crom politicas para aa~i lia r no::; parti dos, rt uc nacL!, fa
z:-:n pela. cmp rcz~.;, que, p:trJ. s:Jrc:n utQ:; a to! los. não 
<l ~-,·c•n p3i'tc:le:lr a nc:1lD·n p1.rti. h. 

Offcrcço ao Dr. C+. Stutlart estas notas para que as lcYc 
ao art?.hivo de s:Jas liuos. tlo uteis ao C ari. 

S. P<vJlo, Yil!a J.13uaribc, 1\b.io de 18D7. 

Dü:JII~G83 .L\GUI\JU3E. 

Tc · 1~ l o :-: h ' ·ni ~: <1·· <' CUf:· r a rcrep(lo da prcza<la carta 
r'c \'. s: <1. 2'; ([{' A!:ril p ]l .. c rom w :t::Cr lhe J'Cll~ ·1to o 
J cq t c•r,o r i:::r(]'JCi10 tmldl1o que fiz . obre o projecto de 
r ::v · r.Ls~ ç·:c, e::ii'C o rio <lc f: . F1 nnci:oco c o de .:agt:ari l;o. 

l\o p-? r;uno o~;·~ çodc mnn entn.e com a wcsc;a que n:c 
r :c 1~ o ];Oi'! ;.rlor ;;5o ntc é possivclmm1Cb.r-111c ns inf'onuat;õc.; 
r ~ i'C pede-: cn•a tur!o se \'. S." aclherir ao projecto. aiE cla. 
r, r e r:::;~a;:tc-C'o li: c d::t rci ao trah1 lho de cscr·cvcr o que a e;-; -
1 cr:c;1c-i:: i;·o tc·:,l mostrado a c;;1c re ._pcito, cn trctnnto infor
Jil;)rci : · c~, l~ 11iid . :n:Pntc sohrc os rlois vontos a que se refere 
Y. f1 ." Cl'l s:1:1 di ta. carta, isto é se havcd na Scrr.L do Ara· 
J ip~· ~;,:gí1'!U !u:\:dn. qt o possa dar logar a pls-;:t.'.l.'Clll <lo 
ca: t'\1, c qct'J ri •l ll0 7. :1 ; mineraJ,; c~ i ;;1m n s·:->h rc c ~;ta-; pas:;a 
gc;ls. 

0.); l3 a :nin11 t inLn :~ü <[aC tr:qJ as itlé:L> o~c up:ula-; com 
a c~t:ulis.t;. 1:> dJ rio S. Francisco, e oulras impre:sas, cm 
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que nem ao mcno; ~ p:mnitido üLtr-sc ou !li,•e rtir-sc na 
no :sa terra qu J o ten<\'3 ~- in !;, ;:; ;[-_·,)1-f.;,z tu.lo n Ltr c!-3 
illllll')\"ÍS) SJ! ll Cp j :l.' H ti.· .~J C: !! , ;, · ' ~;·; : ·..l' ll O-; E!C! .J :-; ;;Jrc.;.-;.1, 
l'ÍO > para prov,u· a impos3i!.Ji; ida l0 d 'es:1- 0~1 cLtTwlh ilil 
preza. 

De lB Ul a 10.:?0 andou n 'esta com[!n>;, 1:111 fn:clJ canndita 
do nome Joio. creio que tl c S. Hcza. o rc;a primeira YCz 

tere do fahr n:t po~.·;i!>ilic:nib tl'< s'o cuJ~.: l. D0 nconb 
CJm o ÜliYidor J,)::;é Hai:LU.HtO t!c Pvs ;o-; do :Pcrlic!n r;ar
hosa foi r,xam:n1r as ln ~'a! i da·lc.~ . c \'Cltan!lO calc-ulnr::Io 2c 

im n:·cz~t 011 1 2/JU0.0Ciü:30: iO. nlo,- d<t lt!Occh da:= u.Jlc tempo . 
Co:1sta que a dito f.· ::ut c:Hl:-c;·cr:.d·a a D. Joil~ G' ,;l!la rn c

mor:a bL->.ndo a::crc<l d'c-; t:l Íli!porhnt~' obra. c q::r o I:.ci 
na o~<t:'liiio ele: sua s:!.ich nam Po:·t ·:~,t! a cnco;nn ndt:n a 
D. Pcdro J .". O ccrt.) é qnÔ e.-;to dc.~p:l"' t ll~il'J Pc;ln José <h 
Cosõa Hanos pm·J, l';·o.;ir!m:tc tb Cear_; t! oe> -ll!Oin,;traci;i'ics 
1nui po::;~ti \·ns 11ara Yii' no centro e n :~ndn r proceder un1 
exame sob:-c a ro.;,;ihT<LH:c o ran t~~·c:1s ela Cli!]'rc;,::~ . 

Ac; cc·t"J'•o~· "cs J'O :;t:("J-· .fi"c• :;n "r1rrl10 Prc~ ;clc" · tc rc-·' L ·,,\-", :•J t (..ol 1 . /, ~~ \ tl ~.... .'11. o! 

iroceclcr a seu !lLcrr.:u.t p.~ :·:--, o .· :.n:nh t~> sc:u toma:· pos:;a 
c n·stl íi ') r.lJ tod t> :t-; i l'bg,;,·;'íc.-; ]ll'oj cc t::u1ac;. Em 1S;};) 
t::c~t:-t~Hl o -m a <lc Yo :t·t d t Etuop:t, o:11 ! J fcti reconLcccr J' l' rt
ticamen;c o gr ,~wlc ::ttra,n. cm <FI3 no.-; :::clla\·amos. cm 
prchi'.:lfli ;;m::t ri a.'!,Cl!J :10 llio f~ C 8. Francisco com o fim 
de rcc::nl toecr 03 l og~l'C:; fJ.llC l!l e] !to;· SO IJOclor:ão p:·ostar 
a este canal. 

l'{::J, Boa-ri .:;ta encontrei u:n c~ J gcn ! Jciro donom inaclo 
Alberto. que me disse anelar explorando o rio pam jt:lgur 
da pos~ ibilid·d c da p::ts3:tgcm na catadupa de Paulo Afon 
ço: falan rlo-lhc cu sob re a <liri n~c;ão Jlara o rio de Ja
guaribe flissc-me cllc que seria clispir o par ilo P<ci·a Yistir 
a gralha. 

Este dito <lo c:Jg2nli ciro, (]lle tan~b cm me dicc sqr me
dico me p'l rccco ilJ>lic:-1\'vl ::co cazo. com tndo foz -me cm
prelie!Hlcr o trabalho do lllC!lir a hrgura elo rio defronte 
d 'aqu e~la poYoar:i'lo. Tendo reduzido o . .; c:1 1culos <h medi
ção a dczcnho linc:1r r;1 o foi co;tc aprchc;1dido cm 1 ~\-L! 
p ::la; Autorithcbs l'oliáte-; d ~t \"ilb flc t)ou::;a, j' lgando 
se: plm3 d" ; : ill l'Yil.>i ·IIC:Jt1 rcYolucioa t;·io; porque con
du;:;iudo cu IJara Pem<lllll.ntco uma:; carg<lS contendo muita ::; 
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a.m astras ele obj ecto3 miueralogic-)3 p:tra remetter a um 
mea a.miJ O fh InglaterrJ. fui rl ; aunci!lt lo como cJndu tor 
de pctr.;:::ho3 b~licos (in:LJ eLL tl) cJn tro Jnra P em ambu
co) e no Yarcjo dUJ ante a noite que cl criio a meu com boi 
conduzirão este e outros papeis que só tinhão importancia 
para mim. 

Não n:e io~ do ficado 11a n~ (m or i a o n.0 de r(z çue tem 
o rio u :Cjt d lc lceu. que n;e p:a·cco Eer o mais estreit o 
desde Cal.Jrobó até ao Joazeiro onde cheguei, lembra-m e 
com tudo qne segund0 os meus calculos bastão de um a 
dois péz d'agua ele toda a largura para darem um cubo 
igual a capacidade do rio Salgado, com o que torna- se 
navegavel o Jaguaribe ao menos por pequenos barcos. 

Des de nquella epoca que dei principio a levantar o im
perfeito mappa que V. s.u pede para o que fiz varias Yia
gens pelo lado da Yilla do J ardim c Riacho dos porcos, c 
servi-me de informações ele pessoas fidedignas. 

Indo ao Rio ele Janeiro em 1848 e mostrando a planta 
ao meu amigo Nicoláo Rodrigues elos S.tos Fran~a e Leite 
instou este com migo para manda-la litografar visto que 
se queria servir de al guns exemplares para remetter a 
umas pessoas da Belgica que pedião informações sobre 
este proj ectado canal. 

Nas minhas viagens verifiquei um eno em que tem cai
do varios Geographos, isto é que el a M rra do Araripe 
avista -se o lençol d'agua que se despenha da queda de 
P aulo Afonço, fi cando esta daquella a mais de cem lcguas 

Yenl ade é que de um ponto cbnominatlo batingas cm dia 
claro em uma camada de vapores que indica ser exalaçoens 
do rio de S. Francisco na altura de Cabrobó, que fica dis
tante do J ardim por caminhos tortuosos 26 leguas. E sta 
circumstancia me faz crer que tambem hi outro grande 
erro nas nossas cartas geographicas, cm que vem coloca
d ~t esta Serra no meio <h longiturle entre o atlantico no 
Ceará c aquelle rio. 

Não há duvida que a Serra do Araripc faz parte do 
encadiamento da Borburema porem é interceptada desde 
a Villa rlo J ardim até onde principia o grupo ele montes que 
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se prendem aquella cadGa formando uma baixaLla de mais 
de 10 lcguas . 

Não direi que o vale 0~1 b ~üxi ).'; iiOi" onJc corre o Riach0 
d)S porco .~ fra! Llec m a serra lt::t dirc~çlo das li!1ltas projcct,J
clas para o canal. porem as:;eguro fFW rlestlc o .htnlita o ter
reno se vai abaixando até onde o dito riacho principia 
a descrever a grande sinuosidade, que o faz tomar a di
recção do rio Salgado, e para o lado do Oeste existem 
~omente algumas scrrotas isoladas que dão logar a ro
dear- se, entre estas é mais considcravel a Serra dos Hu
nauns, que fica em busca do riacho tia terra nova porem 
mais para o lado de S. Francisco. 

No m:tpp~ nilo vem figurada nem uma destas serro tas 
por serem de pouca importancia nem tambem a natural 
eminencia cl'oncle pendem as agua.s para o S. Franci sco 
c o riacho dos porcos: asseguro entretanto que e;ta não 
é ele muita elevação. Parece que o terreno entre o rio c 
o Araripe só principia a fazer maior clifercnça elo niYcl 

· no espaço de 1 O leguas a partir d 'aq uollo ; pois que nas 
enchentes as rJp rezas chegiio aquella distancia pelo,;; ria
chos Brig-ida, c Terra noYa, e ainda na baixamar as ve
zes só dão passagem c váo, principalm ente a Bri p;ida que 
é um pequeno ribeiro, assim como o outro a J leguas 
na distancia ele sua fóz. 

A canalização do riacho dos porcos não offerecc cli
ficu Idade alguma poi s que todo elle corre pelo meio de uma · 
grande planicc argiloza, que só nos g randes invernos fica 
alagada em parte por alguns dia s, ou poucas semanas, até 
que as aguas se recuio pelo leito do riacho, que é todo 
fundo, e não descobre camadas consideraveis de rocha 
em parte alguma. 

O rio Salgado depois da junção deste riacho torna-se 
navegavel alimpando-sc o leito em um ou outro logar, 
contendo apenas duas dificuldades muito vencíveis, uma no 
Jogar denominado Venda, ou Ch::tvielina onde é atraves-

,.. sado por uma rocha que terá -! a 5 pez de altura no 
centro do leito, e a duas leguas a cima elo Icó, onde cha
mão cachoeira de S. Antonio posto que não haja queda 
cl'agua, sendo esta passagem assim conhecida porque as 
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pequenas aguas passão enccr;·aclas cm um canal estreito 
de pedras na distancia de :2UO o~• •tezcntas bmças, qnc 
precizaria ser alargado para dar 11assagcm a barco::;. 

Todo o lei to deste rio até o Ic · é t&o profundo que 
não consta ter tran sbordado cm tempo algu m ainda In es 
mo na grande cheia ele l f-12, em qt;c só tc:Yc ele anui
nar algumas cazas qt:e se ~cl:ay [o mais roto c:a n:rgcm 
na Yilla c~a laua . O ri o de Jrgt:Hibe tr:mbcm J. i'.o tem 

e mbaraços de considcr:11;ão. 

P elo meado do seculo pas3alb p;'ÜJcipiou a fl orescer o 
logar dcnominallo MissloYelha desta Com:::.rc;t por cauzn. 
das mino.s de ouro de sollido quilate, (FlC se cxl;loraY;io 
nas Yizinhanr,as d'aquollu Poyoação p;ücipalm G;, tc 11 0 l!!Ono 
domado qt:c fica a warn em do rio Sal~<trlo jmtto a Clll~ 
bocaclura. do riacho dos porcos; ü'c;;tc Jogar forão aclw.n 
do ma~::; ou men9s abuntlancia deste metal até a \ 'ilb. 
chs La Yras, onde dizem q LlC as minas e r :lo mais rica.;. c 
o tene:-:o omifero cspaçozo. 

Por todo o hdo do norte cb Serra de S. Pedro traba 
lhaYão os JllÍn8iros, c con.;üt qé!e lta\'i:t lllaior abunlL:ncia 
na Fortun::t e S. Lourcnl:o. Ats este tempo nJo era co!llic
cido o Cro.to por ficar no JECio ch~s "'l'~llHle!; tlorcst::ts, que 
borclaY:lo as rriJu ~ tlo Amripc. c porque totlo o pO \' O con
vergia para os Jogares mineiros sem dar importancia aos 
terrenos proprio,; para. a agricaltura, qü0 quazc nunca fi -
cão anexos ar1ucllcs. -

Me parece que c;;t?.s minas nlo são de muito pouca 
vaatagem quando valeu a pcn::t mandar-se do Pcrnamllu
co u:u destacamento do :ZUO nr:u·as (sc3urHlo a tracli.·:to) 
co:mnandaclas por um Major ~l e 'rnLmtcria para prer~nir 
o:; cleEctos qu e erlo frequmlte:;, c pcrccbsr a ÍlllllO.'>ição 
sobre o ouro. 

As gnmrles secas de 1778 c 17D:Z JizcrJo dcza:;arcce;r 
estes trahaJlw.s. e os poro;;:, q~1 c en tão n<lo e:·ão tão r:u 
mm·ozos como hoje aplic:não-sc exclusiYamcnte a agricultu
ra. procumP.do os Jogare.; frescos . o sohre tudo artncJl e~ que 
se deixão regar pelas correntes (j!-o d8scom do ~\.n1ripo. 
mudando at:S o Eo~ne lb c~1po!l ,l de l\ fi ;;:;Jo-\·eUu. que, sc;1do 
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c;·3 ::: t,t co:11o TIIatriz com a invoca1;ão rlo N. S. da Lns das 
mi n:1.s üo Cariris 110\'0S, hoj e 6 de S. Jod ele l\lissão
vclha. 

Fóra daquollcs Jogares t::lobom aparece o ouro nas Yer
to:ltes d0 riaclto - TcrranoYa no l o~ar denominado Ca
chorro. Alem ücstc metal existe C!ll muita abuarbncia o 
::llnianto cm cam::;.(las entro :t3 roclt:ts xistosa>, c abesto 
rla Yil!a rla L :l.\'l'a ]das m:1rgens do Salg ~ul o, que em 
m ai to:; Jogares corre por entre camadas arrlosias rias quaes 
algumas são laminares bem como as que aparecem pelo 
brio do Sul ela serra ele S. Pedro nos riachos candéa c 
maca pá. 

Nos baixios elo riacho dos porcos existem minas de 
zinco,cle que tenho amostras,poremignoro se srw abundantes, 
pois que nunca forão cxpb;·:vh:;, c as amostras forão acha
chs na s~1perfi:::ic ela terra. IH nos mc;;mos Jogares cm 
pequena distaacia do riacho camarlas abundantes de an
thrasito. 

:~lo tiYe de dc::cr a nem uma csc:tYa~ão desse terreno 
porem mo paro ~J S3i' !lo :?." fornn~lo pélr conter muita 
cré ah~. c gra'Hlo.:; c1ma~h> subtcrranJJ.s ele pedra c:tlca
ria cm p;·incipio rlc decompozi.:Io por is .3o é prontrcl que 
se !lcsc:.!b riio mimts do ye;·cl:dcira carn~o de pedra. 

X ao 6 só cm i' Iihgrc . ., oarlc h:í. o a;1thrasito pa;·c:;c que 
o h;i cm torla3 as ric;inlnaça:; (]o Arn.ri11e, onrlo o terreno 
é nimi::uncnto calca;·io de ::.~ c ;;.a formação com muih 
ablnrlancin. rlc 11eixe:; fos.;c~s tl espostos cm caaudas inter
ro:Hpiclas pela sapcrii'3ic da t rra. 

Os fo~o~ tem de:::omposto quase torla ' estas incrusta
ç3e::.;, f]_uc lle loagos annos s:w transportadas para cncom
lll"n (Üts c ontras queim::uhs par:t cal. Tendo subm tido o 
anthrn.cito elo Crato (funfl[o) a u 1n analizc achei que 
continha ôO o o ele matcria intiamarcl. 

Dos mesmos baixios mandarão-me uma porçií.o de terra 
}lid0sa snmmameatc aciíla rlc que cxtr:thi o ferro fundido 
sem grande intencicladc de calor. 

S:l::> csLc3 a3 i;1forlll'.t~õe3 que por om tenho a honra de 
levar <t::J conhecimento Llc V. S." a <gtelll rogo o favor ele 



desculpar as faltas, c sobre tudo o engano da. mci:1 folh a 
em bra.nco, que achará no meio, pois a pressa nem dco 
lagar a corrigir nem a copiar outra. 

Sou com a maior estima 

MARCOS ANTONIO DE MACEDO. 
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