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ASPECTOS NORTE-RIOGRANDENSES 0

“ Meus senhores :

Agradecendo, aceito como uma honrosa manifestação ao 
Rio Grande do Norte vosso comparecimento a esta modesta 
prelecção.

Klla é uma singela discripção de nossa terra, e eu a 
consagro de todo coração, como humilde tributo de amor fra
terno, aos representantes das diversas circumscripções da 
Republica, no Certamen Nacional.

Durante estes longos dias de afanoso trabalho, animados 
de uma justa e necessária emulação, empenharam-se todos 
pelo brilho da representação de seu Estado, mas com uma 
perfeita cortezia e uma solicitude sympathica jamais dei
taram de apreciar devidamente, de applaudiç e animar os 
esforços dos demais.

Não houve rivalidades c os affectos surgiram espontâ
neos, desenvolveram-se c prosperaram graças ao trato ama- 
vcl e gentil.

Mas pelo esforço, amor e enthusiasmo com que cada 
um se houve no desempenho de sua missão, acabou insensi
velmente aos olhos de todos, por encarnar e representar effe- 
ctivamente o proprio Estado e este affecto fraterno nós o  
sentimos que elevando-se transformava-se em sentimento su
perior e mais vasto que palpitava c subia em nossos cora
ções com irrcsistivcl impulso e em crescente progressão:— era 
o sentimento de solidariedade nacional, de união dos diversos

(l) Conferencia feita a 9 de Deseeml»ro no Mnxeu Commercial por
Domingo« JWro«, delegado do Kntado, e iiluatrada com cerca de 2(K> 
projecçôoíi luminoaaM.
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elementos do grande todo da Patria, deste Brasil formosís
simo e soberano, terra sagrada de nossos maiores, berço de 
nossas mãis, Matria intangível e augusta.

E é este sentimento nobre e santo que me anima a vir 
hoje offerecer-vos esta singela e verdadeira manifestação de 
nossa estima e de nosso amor. Aceitai-a pelo que vale, como 
elemento meramente intellectual e affectivo, sem attentardes 
na insignificância da dadiva, nem na pobreza da offerta.

Senhores.
Meu desejo seria, distanciando-me dos detalhes, ele

vando-me a um ponto de vista superior, dar-vos uma idéa 
conciza e nitida do Rio Grande do Norte, uma synthese de 
seus elementos essenciaes e característicos.

Mas sei o quanto excede á minha capacidade, um tal 
programma, baldo que sou do preparo systematico para vos 
fallar como verdadeiro sciente, e vos direi da terra rio- 
grandense, como m'o permittir a insufficiencia, antes como 
rude pensador que como sabedor c artista.

O  Rio Grande do Norte, collocado, precizamente, no 
angulo oriental e meridional do continente sul-americano, 
possue uma situação geographica muito saliente e notável.

E ’ o ponto onde o littoral brasileiro, deixando brusca
mente o traço do meridiano e volvendo para o Occaso, começa 
a correr sobre o parallelo.

As costas riograndenses, dilatadas por este facto, olham 
a um tempo para o Levante e para o Norte, recebendo, ou 
a vaga atlantica que lhe mandam as brizas de leste, ou as 
ondas que arrojam os ventos boreaes.

Em relação á sua superficie c o Rio Grande do Norte 
o Estado brasileiro que maior desenvolvimento de costas pos
sue.

Um tão largo contacto com o Oceano que banha quasi 
metade de seu perimetro é uma circumstancia feliz donde nos 
advem recursos inestimáveis e seguros. Temos no mar um
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amigo e um bemfeitor, uma verdadeira providencia em 
meio de nossas crises dolorosas.

Em primeiro lugar, sustenta toda uma numerosa po
pulação de ouzados pescadores, espalhados, sobretudo, nas 
extensas praias do Norte.

Ma ahi um curioso accidente geogrnphico, unico em 
seu genero na costa brasileira— o Canal de S. Roque.

E' um estrangulamento do mar, formando por uma 
longa sequencia de recifes submersos correndo parallela- 
mente á linha do littoral a quatro milhas da costa. As ondas 
do largo perdem sua energia e morrem de encontro a esta 
barreira formidável c são mansas e serenas que marulham nas 
praias.

Resulta dahi um trecho plácido c calmo do mar, con
tíguo ao Oceano enraivecido, um verdadeiro rio bonançoso 
propicio á navegação e, o que mais é, ponto predilecto e pre
ferido de immensos cardumes de peixes. As pescarias do Ca
nal são celebres e toda a população ribeirinha vive dos pro- 
ductos do mar.

Destaca-se, entretanto, por sua originalidade, a pesca 
do peixe voador que afílue em grande abundancia. Eesca 
curiosa c interessante.

Da praia, o pescador avista ao longe a manta de voa
dores correndo e voando em certa direcção. Rápido, apresta 
a jangada e larga. Nas visinhanças do cardume, que inten
cionalmente deixou em direcção opposta ao vento, esmaga e 
esfrega nos bordos da embarcação intestinos de peixes an
teriormente apanhados.

E’ o engodo e é quanto basta. Que delicado olfacto c 
fatal possuem estas pobres creaturinhas. Mal sentem o cheiro 
acre e oleoso das entranhas esmagadas saltam das aguas e, 
sustidos no ar por suas longas barbatanas membranosas, pre
cipitam-se para a jangada, como mariposas para a luz. E 
cada qual mais presto e mais rápido que venha em bando e

5



em nuvem cahir sobre os frágeis tóros fluctuantes enchendo, 
alastrando, inundando tudo. Os pescadores limitam-se a apa- 
nhal-os e a encher os cestos e samburás.

Occasiões ha de tamanha abundancia, que o barco, ex
cedido o limite de fluctuação, ameaça sossobrar sob a carga 
incessante que lhe chove do mar e (curiosa inversão de 
papeis) é agora o caçador que a força de remos foge para a 
terra perseguido largo espaço pela caça insolente e pertinaz.

Esta abundancia e facilidade tornam o voador o ali
mento das classes pobres, e o Rio Grande do Norte, graças 
ao Canal, é o unico fornecedor de todo o Nordeste brasi
leiro.

Mas nem só a carne de suas aguas profundas e creado- 
ras nos dá o mar. Devemos-lhe também fructos nutritivos e 
vai iosos.

Nossas praias, em sua maioria, são dunas movediças 
de finas areias que os ventos trazem em perpetua agitação, 
elevando hoje íantasticas construcções, alvas montanhas de 
flancos abruptos recamadas de escamosos lavores, para remo- 
vel-as amanhã, apenas mude de rumo. São puras areias 
estereis, mas na visinhança do mar a pouco e pouco vão 
sendo fertilizadas e em sitios mais propicios cobrem-se de 
vastos coqueiraes, que oscillam pezadamente ao sopro do 
nordeste suas longas palmas pendentes c seus altos troncos 
inclinados.

Palmeira preciosa e admirável ! Rústica e resistente 
corno flóra do deserto que é,digere e assimila a areia transfor
mando-a em alimento e com ella fabrica a elevada archite- 
ctura do caule e da copa, cujo centro de gravidade, no mais 
instável dos equilibrios não desce do terço superior do edi
fício.

Não é planta marinha, porém, apraz-lhe a visinhança 
do mar. Suas longas e numerosas raizes absorvem a humi
dade salina que se infiltra pelas areias e por estupendo
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mecanismo, capilaridade, aspiração, pressão osmotica ou 
qualquer outro ignorado, o facto é que, em altura onde não 
alcança a columna barométrica, onde a agua, no dizer dos 
contemporâneos de Galileo e Torricelli, perde o horror ao 
vácuo, lá chega pura e doce e enche de não sobrar espaço 
a cavidade carnoza e branca das grandes drupas pendentes 
dos longos cachos.

As nozes comprimem-se agglomeradas entre os peciolos 
colossaes e podereis contar em cada inflorescencia 200 e mais, 
fruetos, e duas e tres vezes ao anno esta carga se repete.

E como em tão parcas condições prospera e fructifica 
esta palmeira excellcnte !

Nosso sol, rico como o que mais o fôr em radiações 
luminosas e caloríficas, é proprio para fazer viver e medrar 
esta planta tão pouco exigente, que cm sua zona geogra
phica, sob os fogos do equador, pouco mais reclama que 
humidade e areia.

Tudo nos leva, pois, a desenvolver por nossa extensa 
costa os bei los coqueiraes que já possuimos e que, graças 
ao mar, mesmo, cm meio das seccas, podem viver c pro- 
d uzir.

E ’ assim que o coqueiro para nós vem a ser um pre
cioso presente do mar.

F. quereis ver como nós é solicito e carinhoso o velho 
mar indomável ?

Para nos amparar c soccorrer eile transpõe o limite 
das praias, toma a fórma humilde de rios e avança para o 
interior levando em sua onda salgada as riquezas de seu 
seio.

Nossas terras para recebel-o avisinham-se do Oceano 
submissas, baixas e chans e pelo leito que outrora escavaram 
as torrentes impetuosas e ephemeras do inverno a onda maré 
penetra e afunda-se oito e dez léguas sertão a dentro. E’ 
um rio verdadeiro, apertado entre ribanceiras, sinuoso, largo
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aqui, estrangulado além, refletindo a verdura das margens,, 
povoado de ilhas e recebendo affluentes. Só o áspero sabor 
das aguas lhe desvenda a origem e a singularidade de in
verter periodicamente o curso, ora correndo para o mar, 
ora fluindo impetuosamente para as terras.

Estas artérias liquidas, largas e profundas, assim mo
vimentadas pelo fluxo c refluxo frequente c regular, são 
vias de communicação econômicas e fáceis.

E ’ exacto que as terras marginaes, impregnadas de 
salsugem tornam-se estereis para a cultura e impró
prias para as plantas terrestres, mas em compensação, e 
com vantagem, cobrem-se de vegetações abundantes que se 
nutrem da agua do mar e onde os sáes de sodio tomam a 
funcção dos de potássio, como intermediário transitório na 
transformação da matéria mineral inerte em substancia orgâ
nica e vital.

Em alguns desses rios as margens são espessas mattas 
de plantas lacustres e marinhas, sobretudo de mangues co- 
lossaes. O  Cunhahu’, o mais meridicional de nossos rios sal
gados, é celebre por suas florestas marinhas. Os mangues 
de suas margens elevam troncos poderosos de mais de cinco 
metros de circumícrencia 1 1 5 c  20 acima do nivcl médio 
normal. Não emergem directamente do seio das aguas, mas, 
á maneira dos pandanos, apoiam-se sobre um conjunto de 
grösstes raizes que, vindo do alveo do rio em varias direcções, 
congregam-se em um ponto como rústica tripeça sustentando 
a columnn erecta e recta do tronco.

Nestas plantas a luta pela existência é a luta pela luz. 
A  agua e o alimento mineral todas igualmente os possuem, 
mergulhadas que se acham no mesmo seio abundante e inex- 
gotavcl. Mas cada qual que busque expandir-se e ofíerecer 
ao raio vivificante do sol o limbo verde das folhas, labo- 
ratorio da vida onde a luz é a unica energia capaz de operar
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as maravilhosa transmutações e as complicadas syntheses or
gânicas.

E’ por isso que as plantas que nascem unidas no seio 
das aguas, unidas crescem, cm aspiração para o alto, á pro
cura de mais depressa exceder e superar os concurrentes e 
recobrir-lhes com seus ramos e afogal-os em sua sombra.

Neste porfiado afan, todo o desenvolvimento é diri
gido no sentido vertical e os caules por largo tempo restam 
finos c esguios, mas rectos e longos.

E é um bei lo aspecto de floresta esta estacada colossal 
de linhas rectas, parallclas, perfiladas e a prumo.

Só depois, quando sobre a copa dos vencidos poudc a 
planta expandir os galhos c assegurar o dominio de uma 
superficie de luz capaz de prover a suas exigências vege- 
tativas, só então, os troncos vão se espessando fibra a fibra, 
accumulando cautelosrmente e armazenando, sob a fórma 
instável de hydrato de carbono, quanta energia luminosa 
prendeu a chlorofila do raio solar e como mola tensa corn- 
primio entre os átomos de carbono e hydrogeno.

E vivem assim longos annos estes colossaes amphibios, 
aquaticos pelas raizes e aereos pela coma até que um dia 
tombem derrubados e forneçam os madeiros longos de 12 e 
15 metros ou acabem na fornalha das usinas, desprendendo 
em minutos toda a energia calorífica que silenciosamente 
accumularam no seu lento vegetar.

Eis como o mar providencial, a longínquas distancias 
da costa, nos dá florestas verdes e valiosas, cuja vida in
depende das estações e dispensa as aguas do céo.

— Outra dadiva do Oceano, outro rio marinho e ma- 
gestoso é 0 Potengy— o Rio Grande do Norte, a cuja mar
gem assenta-se Natal.

Aqui embalde procura-se o aspecto selvático do 
Cunhahú. As mattas de outr’ora desappareccram, derribadas 
sem critério e nunca replantadas. Hoje é o rio simples-
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mente no descampado, largo, gracioso e azul, de um azul 
tão intenso como a cór dc nossos céos sempre puros.

Vasto e profundo, offerece um ancoradouro de mais 
de 18 kilometros de extensão, calmo, sereno, abrigado de 
todos os ventos e franqueado a navios de mais de 22 pés 
de calado.

E’ um dos melhores portos do Norte da Republica, re
movidos que se acham os pequenos obstáculos da entrada. 
Os maiores navios de nossa armada têm ancorado em suas 
aguas, assim como embarcações extrangeiras ainda mais pe
sadas.

E’ altamente estratégico como chave da defesa de Fer
nando de Noronha e por sua situação excepcional no vertice 
quasi do angulo do continente. A nossa Marinha o esco
lheu para base dc operações da Armada Nacional e 
propõe dotal-o de uma estação de destroyers, além da 
grande escola regional do Norte, já inaugurada e com ca
pacidade para 400 alumnos.

Sun importância tem vindo crescendo rapidamente nes
tes últimos tempos e sem duvida alguma está destinado a 
ser um grande emporio commercial, desde que o systema de 
viação projectado e em construcção o ligue aos interiores 
»los Estados do Nordeste brasileiro.

Além do ancoradouro clle prolonga-se ainda pelo centro 
e em Macahyba, berço dc Augusto Severo, a sete léguas 
da foz, a maré faz oscillar as aguas salgadas t!o rio e suas 
correntes alternadas transportam as embarcações.

— -Mas para além do canal de S. Roque, ao norte, o 
mar amigo golfa dc novo pelas terars e leva suas aguas sa- 
»lias e riquíssimas pelo sertão a dentro, até avistar os car- 
naubaes soberbos do Assu’ c as varzeas férteis e planas do 
Apody c do Upanema a 6o kilometros da costa.

E onde clle assim penetra entra também a vida, o mo
vimento e a nbundancia.
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Sem o mar, nossos grandes rios sertanejos nas proxi
midades da foz seriam o que sfio em seu longo curso superior, 
leitos descarnados e seccos, espectros de rios onde só as 
areias brancas, despidas de argilla, os seixos rolados c a 
corrosão das margens attestam a passagem das aguas.

No emtanto, eil-os, o taliveg cheio e movimentado pelo 
mar. A  onda salgada entra, marcha em correnteza regular 
e constante, transportando em seu dorso as embarcações que 
demandam o interior, e horas depois torna para o mar, 
trazendo em sua correnteza os barcos que buscam o littornl.

Mas aqui não e somente a animação, a via navegavel, 
o ancoradouro, o alimento e a vegetação que o mar nos dá.

E ’ sua própria essencia que generosamente nos cede. 
Preso tão longe de sua morada profunda, angustiado entre 
ribas estreitas e depois expandido em finas camadas sobre 
os immcnsos tabuleiros ribeirinhos, aquecido pelo sol equato
rial e batido pelos ventos seccos e ásperos do nordeste, seu 
elemento liquido pouco a pouco se esvai, volatiliza-se, su- 
blima-se. Perde com elle a mobilidade dos fluidos e tomando 
formas rijas e angulosas reduz-se a brancos crystacs scintil- 
lantes. E ’ sal.

Oh ! grande e generoso elemento ! Quanto mais cruel 
é nosso tormento, quando tudo nos falta, faltando-nos o 
orvalho das nuvens, é então que tu mais te apuras mais 
largamente nos soccorres.

E nas margens ambas dos grande rios, nas planícies 
niveladas das salinas, tudo é sal em lages compactas e in
teiriças de kilometros de extensão e em montanhas brancas 
e fulgurantes aos raios implacáveis do sol,

A  natureza reunio e concertou nestas paragens os ele
mentos máximos de producção e nossas salinas são talvez as 
mais vastas e importantes do mundo.

Mas de pouco nos aproveitam. A  concorrência cxtran- 
geira, apczar do aperfeiçoamento progressivo de nossa in-
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dustria, só nos permitte utilizar uma fracção cia offcrta gene
rosa do mar. Ü  resto lá fica: campos e planicies brancos, 
como uma pa.zagcm polar e onde o raio ardente do sol reílc- 
cte-se e refrange-te, gerando as mr.is curiosas, as mais des
lumbrantes, as mais esplend.ntcs miragens

T al é o tributo do mar entre nos, tributo de valor 
inapreciável por subsistir e mesmo augmentar com as seccas, 
offerecendo um vasto campo á actividade de toda uma popu
lação ílagellada. Mas tudo ainda é meramente espontâneo 
e mal aproveitado. Necessita ser systematizado e encami
nhado para seu destino mais util.

Afastemo-nos, porem, do mar, e já que falíamos das 
porções terminaes de nossos rios, completemos rapidamente 
o esboço hydrographico do Estado. E, como hydrographia 
suppõe orographi;1, que as montanhas são os limites das bacias 
e as cristas das vertentes, comecemos por ahi.

() macisío granítico e primitivo da Borborema que vem 
tracejando o rumo de Nordéeste pelo centro parahybano, pe
netra no Rio Grande em pleno sertão e bifurca-se e rami
fica-se em todas as direcções, gerando um agglomerado de 
serras, de montanhas, de serrotes que, irradiando do eixo 
dorsal cia cordilheira, prolongam-se para léste e para o 
poente em socalcos cada vez mais baixos, menos abruptos e 
mais arredondados, até surgirem ao norte os contrafortes 
extremos da grande serra, nas encostas solitárias e Íngre
mes do Cabugy, atalaia granitica cujo collo alçado a 500 
metros das planicies ambientes domina vastos horizontes.

Este espinhaço de serras é o divortium aqitnruin prin
cipal e os algares das torrentes interiores ou seguem os de
clives occidentaes e tombam na bacia longitudinal do Pi
ranhas, ou descem pelos pendores orientaes em multiplicados 
rios e regatos que encontram o Oceano depois de um rápido 
pe?burso pelos subsertões do agreste e pelas planicies que 
avisinham o mar.

12
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dustria, só nos permitte utilizar uma fracção da offerta gene
rosa do mar. ü  resto lá fica: campos e planícies brancos, 
como uma pa.zagtm polar e onde o raio ardente do sol refle- 
cte-se e refrange-se, gerando as mr.is curiosas, as mais des
lumbrantes, as mais esplcnd:n:es miragens

T a l é o tributo do mar entre nós, tributo de valor 
inapreciável por subsistir e mesmo augmentar com as seccas, 
offerecendo um vasto campo á actividade de toda uma popu
lação ílngellada. Mas tudo ainda é meramente espontâneo 
e mal aproveitado. Necessita ser systematizado e encami
nhado para seu destino mais util.

Afastemo-nos, porem, do mar, e já que falíamos das 
porções terminnes de nossos rios, completemos rapidamente 
o esboço hydrographico do Estado. E, como hydrographia 
suppõe orographií', epie as montanhas são os limites das bacias 
e as cristas das vertentes, comecemos por ahi.

O  macisso granítico e primitivo da Rorborema que vem 
tracejando o rumo de Nordéeste pelo centro parahybano, pe
netra no Rio Grande cm pleno sertão e bifurca-se e rami
fica-se em todas as direcções, gerando um agglomerado de 
serras, de montanhas, de serrotes cpie, irradiando do eixo 
dorsal ca cordilheira, prolongam-se para léste e para o 
poente em socalcos cada vez mais baixos, menos abruptos e 
mais arredondados, até surgirem ao norte os contrafortes 
extremos da grande serra, nas encostas solitárias e Íngre
mes do Cabugy, atalaia granitica cujo collo alçado a 300 
metros das planícies ambientes domina vastos horizontes.

Este espinhaço de serras é o divortiuni tiquarum prin
cipal e os algares das torrentes interiores ou seguem os de
clives occidentacs e tombam na bacia longitudinal do Pi
ranhas, ou descem pelos pendores orientaes em multiplicados 
rios e regatos que encontram o Oceano depois de um rápido 
percurso pelos subsertões do agreste e pelas planicies que 
avisinham o mar.
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Rios soberbos e torrcnciaes nos invernos. As chuvas ser
tanejas são deluvianas c as aguas correm sobre o sólo impe
netrável, impetuosas c corrozivas, abrindo sulcos profundos 
nos flancos das serras e acarretando detritos de toda a 
sorte.

Km baixo, o rio demasiado opulento, excede o leito, 
transvasa e dilata-se pelas margens, cobrindo as planicies 
lateraes e tomando, as vezes, uma legua de largura. E' a 
cheia, um mar toldado e barrento, acarretando de roldão os 
troncos arrancados c não raro grandes arvores frondosas. E 
a inundação cobre as planicies seis e oito dias, e quando as 
aguas baixam e se retiram, toda superfície submersa fica 
recoberta de finos depositos argilosos, em camadas ás vezes, 
de muitos centímetros de espessura.

Hasta enunciar esta formação para avaliar-se a fera- 
cidade extraordinária dessas varzeas e o processo natural que 
a conserva. Este limo é, com effeito, de um grande poder 
fertilizante, e provém das rochas superiores poidas por activas 
decomposições.

E' facto normal a desaggregação das rochas, mesmo 
as mais tenazes. A  agua, o anhydro carbônico, o oxigeno, 
o ozona, a electricidade, a luz, o calor solar e todas essas 
influencias desconhecidas, que por seu lento operar, escapam 
á observação, alteram fundamente até o mais rijo granito, 
destroem-lhe a consistência, pulverizam-no, e, depois de assim 
movei c transportável, o entregam aos fluidos niveladores 
— ao vento e, sobretudo, á agua.

E ’ assim que no decorrer das idades acabarão precipi
tados pouco a pouco no fundo dos oceanos os cumes mais 
alterosos, as cordilheiras mais elevadas e a superfície livre 
do Planeta será um só plano uniforme de terras niveladas.

E’ um phenomeno geral. Mas, em nossos sertões, a 
decomposição marcha com maior evidencia e rapidez.. As 
rochas têm um ar de vetustez impressionante, por toda a
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parte desfazem-se, degradam-se, e, na maioria feldspathicas, 
revestem-se de laivos brancos, de rajadas de kaolin, attes- 
tandb a decomposição irremediável e profunda. Quando as- 
chuvas cabem e lavam estas superfícies carcomidas e desfei
tas, descem saturadas de detritos mineraes, ricos em potássio e 
em phosphatos, elementos consideráveis da vegetal idade, que 
vão entreter o vigor mesmo em terras submettidas a uma 
lavoura exhaustiva de muitos annos.

F,’ esta a riqueza agricola sem par de nossas varzeas 
c foi a natureza e um conjunto oocasional e feliz de dis
posições e de circumstancias favoráveis, que nos deram este 
património inapreciável.

Nossa lavoura, em taes condições, é facil. Não íertili- 
z.amos a terra— a natureza incumbe-se disto, e apenas nos 
preoccupamos de libertar a cultura da concurrencia das plan
tas espontâneas que a todo o momento, em sólo tão rico, 
rmseçcm assoherbal-a e suffocal-a.

A única condição precaria é a agua, o que nos obriga 
a lavrar sémente depois do inverno e, em este falhando, todo 
o nosso cabedal de nada nos serve.

Mas, notai os caprichos da natureza. Nas proximidades 
do mar, quando o terreno aplaina-se e nivela-se, muitos de 
nossos rios, de léste, correm por entre valtes singulares, que á 
riqueza fertilizante das enchentes, alliam uma humidade per
manente e abundante, mesmo no mais acccso do ílagello. 
O  Ceará-Mirim é typo destes valles frescos, verdadeiros 
oazis de verdura e abumlancia, quando por toda a parte a 
secca estendeu seu manto de devastação e de dôr.

Donde, provem, esta agua salutar e bemfazeja ?
Os rios sertanejos, cessado o inverno, minguam poucc 

a pouco, até seccarem de totlo, c é mesmo no mais fundo 
de seu leito onde por mais tempo as areias se conservam 
húmidas, que o sertanejo industrioso e activo faz sua culturas 
de verão— singelos vegetacs, cujo cyclo evolutivo perfaz-se
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em poucos mezes— o feijão entre os leguminosos, e a mais 
vulgar das euphorbiaceas a feculenta mandioca.

Agua nenhuma desce mais dos planaltos superiores.
Entretanto, nos valles húmidos cila não só existe estati

camente no sub-sólo, como mesmo vem á flor do terreno e 
corre cm tcnues regatos. Talvez, a composição particular 
do sólo explique o phenomeno. Kl la é diversa do que cos
tuma ser nas terras vegctaes.

O chão é, sobretudo, um paul profundo, quasi despido 
de areia e de argila, um agglomerado escuro dc detritos 
vegetr.es em decomposição, frouxo, leve, poroso. Consis
tente, apenas na superfície, onde o limo das enchentes cumu
lou os interstícios da massa esponjosa, consolidando-a c roli- 
dificando-a.

Embaixo, tudo é instável e molle. Se se busca sondai-o 
uma vara de quatro e cinco metros enterra-se facilmente 
e desappartee. Pizando, sente-se que a estabilidade é apenas 
apparente; os passos echoam e a um choque mais forte todo 
o íílo  estremece e repercute.

O  valle do Ceará-Mirim com dous a quatro kilometros- 
de largura e em extensão de algumas léguas c assim con
stituído.

Naturalmente nestas condições excepcionaes a lavoura 
é diversa da comtnum. E’ mais simples e maii facil. A in
consistência do terreno oppõe-se em absoluto a lavra me
cânica— impossível arar o paul— mas também elle a dis
pensa por completo. Com effeito, o que se busca com a des
agregação c pulverização do terreno na lavra mecanica é 
tornal-o permeável aos fluidos vitaes: o ar oxvdante, ele
mento essencial das fermentações aerohias minerali/.adoras da 
matéria organica e. a agua o vehiculo universal e principal 
alimento dos vegetaes.

Mas o paul por própria constituição já é poroso e per
meável em todos os sentidos. Inútil lavral-o.
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Acharão muitos que sua pobreza em argila seja uma 
condição de inferioridade como sólo vegetal.

Seria, se se tratasse de outro terreno, aqui não. A 
funeção da argila com effeito, nos sólos araveis c sobretudo 
a de um regulador e fixador da humanidade.

Prende physicamente, ou mesmo por instáveis combi
nações intermoleculares uma forte proporção de humidade c a 
retem energicamente. Só as raizes das plantas lha tiram 
a menos que por expansão não a perca quando não mais 
fôr liquida e entrar em dissolução no ar.

Mas é inútil buscar no paul um regulador para a hu
midade, tal sua abundancia no sub-sólo e tão promptamente 
accode á superficie pela réde complicada de canaes capilla- 
res, que constituem sua trama esponjosa.

Ao contrario, o que importa é retirar dessa humidade 
tudo o que ultrapassar as necessidades vegetativas. E sabe-se 
porque. As energicas fermentações que degradam as substan
cias organicas e as tornam alibeis, reduzindo-as a simples 
compostos mineracs, resultam do funccionamento vital de 
myriades sem conta de pequeninos sêres cuja acção em syn- 
these póde ser difinida como a de verdadeiros condensadores 
do oxygeno inerte do ar que ao contacto de sua chamma vi
tal torna-se apto a ateiar as invisíveis combustões, mais pro
fundas, entretanto, e mais completas que se o proprio fogo as 
promovera.

Pois bem, o unico defeito de nossos paúes e ao mesmo 
tempo seu inestimável valor consiste nesta humidade con
stante e em geral excessiva, mesmo depois de prolongadas 
seccas. Mas basta regularizal-a, descendo-lhe o nivel, por 
simples drenagens para que nossos valles frescos transfor
mem-se em sólo agricola incomparável.

A  affirmação é justa e verdadeira. Nenhum outro se 
apresenta tão completamente constituído. Poroso e natural
mente permeável a grande profundeza, offerecendo em to-

ASPECTOS NORTE-RIOGRANDENSES
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•dos os sentidos vasto campo ás raizes para desenvolverem-sc 
apossando-se de uma larga área alimentar e depois rico 
em substancias nutritivas as mais essenciaes e as mais uteis 
ás plantas:— a agua a um tempo vehiculo e alimento uni
versal e o conjunto das partículas mineracs indispensáveis á 

elaboração da nutrição gazoza liaurida da atmosphera.
Até agora não nos foi possível cultivar senão um terço 

do valle, o restante é inculto por excessiva humidade cuja 
drenagem excede os nossos modestos recursos. A fraeção 
cultivada é, entretanto, o centro de nossa industria assuca- 
reira c produz tão facilmente, <gie muitas vezes os canna- 
viaes são meros rebentos de tuucciras plantadas ha 12 annos! 
As cannas, apezar disso, são colmos longos e bem for
mados cheios de sueco succarino e rico.

Um tal transbordamento de humanidade em meio da 
seca ra geral e o desperdício desta riqueza é o nosso supplicio 
;de Tantalo e a preoccupação obsedante de quantos se inter
essam por nossas cousas. Quando entraremos na posse deste 
•cabedal que a natureza tão prodigamente nos offerece ? 
Quem o poderá dizer, encerrados que nos achamos dentro 
de circulo vicioso de carecermos de haveres para encetar os 
melhoramentos e dependermos dos melhoramentos para con
seguir os haveres.

Mas continuemos. E ’ tempo de transpor a Hor- 
horema e completar nosso escorço hydrographico com o 
estudo das bacias occidentaes do Estado.

Antes, porem, fallemos, em parcnthcscs, de um curioro 
aspecto riograndense, o dos taboleiros arenosos da zona qu? 
vimos de percorrer, e que são intermediários entre a faixa 
húmida do littoral e os altos sertões seccos do Centro.

Estas terras descampadas foram outrora ou praias ma
rinhas ou fundo do Oceano, tendo sido alçadas e aííastadas 
do mar pelo movimento de conjunto que levanta insensi
velmente toda a costa oriental da America do Sul. O selo,

iConf. -  2 .
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rttcttrndo essa origem, é todo arenoso. Areias quusi puras 
na corta, r.s que por ultimo surgiram do mar e maus ferteis 
e mais ricas á proporção que re internam e se distanciam 
do Oceano.

Em certos sitios os ventos removem estas areias e as 
vão transportando no sentido de sua direcção, formando 
curiosas cordilheiras de altas dunas que, a maneira da flo
resta de .Macbcrh marcham mysteriosamente para sotavent» 
até que plantas espontâneas sóbrias e rústicas, próprias dos. 
desertos, ahi possam viver e prender na anastomoze de suas 
raizes os grãos itinerantes fixando-os definitivamente.

Nos tabuleiros razos c intermináveis já esta fixação- 
está feita e a vista prolonga-se indefinida pelo immenso des
campado todo recoberto de uma atormentada e singular ve
getação. Extranhas plantas que medram em tão duro habitat. 
Estas planícies quasi arenosas de todo são as terras mais sec- 
cas e desoladas que possuímos, perpetuamente trabalhadas 
por um vento rijo e violento.

Certrmer.te uma longa selecção de resistência e de so
briedade acatou adaptando estas rústicas e> peei cs vege:aesr. 
cobrindo assim o deserto de verdura. Ha grr.mineas tão sili- 
cosos e tão dures que cs animnes recusam tragar e uma tere- 
binthacea selvagem— um cajueiro bravo— armazena em suas 
folhas corirceas tamanha quantidade de siliça que por sua 
speresa, são correntemente empregadas como lixa, para po
lir a madeira e os metaes.

Mas a rainha dos taboleiros é a mnngabeira. E ’ a ve
getação dominante entre os arbustos e em certos lugares o> 
indivíduos raros e esparsos aggrupam-se em moitas dando- 
a illu.ão de uma minuscula floresta verdejante e frondosa.

A  mnngabeira carrega-se durante alguns mezes de abun
dantes e bei los fructos muito apreciados por seu delicado 
sabor que são o amparo das gentes pobres dos arredores.
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Porém, seu producto mais importante é o látex branco c 
\ iscoso que exhutla de sua epiderme e que dissolve borracha 
de boa qualidade.

Para colhel-o golpeiam a arvore muito além do necessá
rio otíendendo o liber e mesmo o cambium e nas grandes 
penúrias desinterram-lhe as raizes para feril-as e pedir-lhes 
o leite precioso.

E o vcgetrl resiste a tudo: a estas constantes e tundas 
mutilações, ás seccas prolongadas e até aos incêndios fre
quentes, e isto em um meio estéril e ingrato.

Sem estas plantas tenazes, vivendo quasi a vida das 
parasitas, nosros taboleiros seriam urn verdadeiro Sahara.

Notai bem como a natureza entre nós é providente c 
boa, collocando por toda a parte o correctivo ao lado da 
irregularidade. Nós é que ainda não a soubemos compre- 
hender, para utilizar efficazmente o que com tanta espon 
taneidade nos é offerecido.

Mas encerremos esta digressão e fallemos dos rios occi- 
dentaes do Estado.

Para além da Borborema até entestar, com o Ceará, o 
território reparte-:e quasi igualmente entre as bacias de dous 
grandes rios sertanejos: o Apody, inteirsmente riograndense, 
cujos limites da zona tributaria para sul e para o poente 
são os proprios limites do Estado com o Ceará e com a Para- 
hyba— e o Assu’, que depois de drenar com o nome de Pi
ranhas as aguas pnrahybanas cm uma ampla bacia que 
abrange a metade central do Estado, entra no Rio Grande 
do Ncrte pelo altos sertões do Seridó, e, descendo, traça 
a meio Estado quasi o meridiano de norte a sul, vindo al
cançar o Atlântico em Macáo.

Nos bons invernos estes dous rios descem tão pesados, 
que o leito, apezar dc largo e vasto, não lhes basta e derra- 
rnem-se e espraiam-se pelas margens, submergindo e ala
gando a grandes planícies ribeirinhas.
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Elles recobrem então e fertilizam as varzeas afamadas 
do A.ssu’ e do Apody, regiões predilectas dos canaubaes.

Em extensão de muitas léguas pelo curso do rio só ha 
uma única vegetação enchendo toda a varzea de lado a lado 
e formando uma floresta das mais curiosas e das mais bellas.

Floresta sem galhos, sem troncos tortuosos, sem o ema
ranhado das lianas e dos cipós c sem a sombra religiosa e 
espessa das mattas virgens.

E ’ o império da linha recta. Os troncos são columnas 
verticacs finas, esbeltas e longas, elevando nas alturas o globo 
harmonioso c regular das palmas.

E esta colmnata profusa, espaçada aqui, agglomerada 
c reunida além, dá-nos a impressão de um templo immenso, 
cujo conjunto nos escapa. Mas as palmas festivas, alegres 
c simples em suas puras linhas geométricas, enchem e ador
nam a floresta toda. O chão é um só tapete de tenras, de de
licadas palminhas, cujo caule ainda se não percebe. Outras 
mais altas congregam-se em moitas, aggrupam-se em redor 
dos grandes troncos, enchendo todos os intervallos. E os 
olhos só veem palmas, verdes e trementes palmas até no 
tecto da floresta, onde recortam o azul intenso do céo com 
suas delicadas e finas digitações. E todas fremem e oscillam 
ao menor sopro. E ha por toda a parte um ruido farfa- 
Ihante e continuo, um ciciar harmonioso e suave que nenhu
ma outra selva possue e que e bem a respiração e a vida 
da matta sertaneja.

A  carnaúba é a planta typica do sertão, exemplo de re
sistência e de poder productivo.

Vêde. ü  sertão escalda. Tudo é devastação c morte. 
Das juremas e das emburanas nas caatingas só restam os 
ramos seccos e nús, e nos prados o resíduo pulverulento das 
forragens calcinadas, dando á morna paizagem uma pungente 
impressão de abandono e uma infinita tristeza. Entretanto, 
olhai, ha seres que vivem, qual salamandra da fabula, nesta
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fornalha. E a carnaúba immortal eleva no campo desolado, 
bem alto sua alterosa corôa de folhagem. E são verdes, bri
lhantes folhas espalmas voltadas immoveis para a ampli
dão, como protesto solemnc da uberdade da terra contra a 
inclemência do céo.

Não ha planta mais util e mais prestimosa.
Só a carnaúba faz toda a casa do sertanejo.
O  tronco dá o madeiramento, os esteios, as linhas, tis 

terças, os caibros, as ripas— a ossatura geral da construcção, 
e as palhas fornecem a cobertura do tecto e o revestimento 
das paredes. Mais ainda. Todo o mobiliário e todos os 
utensilios são de carnaúba. As prateleiras, as mesas, os ban
cos, o armario são de tabcas de carnaúba. Porque esta pal
meira excepcional, ao contrario de todas as demais, tem um 
centro medular tão duro e tão rijo como a peripheria, e 
assim fornece taboas solidas e resistentes.

A palha, forte e lisa, presta-se á confecção de acccs- 
sorios os mais variados. Tecem-na em esteiras, bei las e ex- 
cellcntes esteiras, e isto constitue uma grande industria dos 
pobres, sobretudo das mulheres e das crianças. Fazem tam
bém urupemas, as peneiras únicas usadas no Norte, a vas
soura, o abano e até saccos solidos e duradouros para o 
transporte e acondicionamento dos cereaes.

Mas, dentre todos, são os chapéos os mais bellos prouu- 
ctos da palha.

Ha -os de todos os feitios c de todos os preços, desde os 
mais toscos e grosseiros, infimamente baratos, até os de te
cidos finíssimos tão artisticos como os de Chile e Panamá.

A  palha macerada e batida reduz-se a fibras, e temos 
nova série de produetos— os artefactos de fibras: as cordas, 
os trançados e até as rêdes —  o leito predilecto dos nor
tistas

A  carnaúba fornece uma fécula nutritiva do mesmo 
valor alimenticio que a da mandioca. Seus fruetos, abun-
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dantes, quando verdes, constituem boa ração para os gados. 
Seccos, fornecem um oleo fino comestível, e torrados e moí
dos, dão uma keberagem semelhante ao café.

As raizes são medicinaes.
Mas, dentre tantos productos, a cêra é o mais impor

tante e valioso. E' uma substancia particular, mistura de 
etheres solides de r.cidos graxos superiores.

E ’ dura e quebradiça, de fractura conchoidal, insípida 
e inodora, fusível acima ele 90 gráos. Bom isolador do calor 
e da electricidade, ardendo cem uma chamma brilhante, rica 
cm carbono.

Existe na superfície das folhas, em tenue cuticula, como 
um verniz protector. A  mais bclla cêra, a de um amarello 
claro, é retirada das folhas mais tenras, antes mesmo que se 
tenham expandido em palmas. Mais idosas, dão cêra mais 
escura. Ha certamente um principio oxydavel que, pela 
acção do tir, soffre uma profunda alteração na côr.

Eis como se pratica para recolher a cêra:
() operário, armado de uma longa vara, formada pela 

articulação de tres ou quatro secções, e trazendo na extremi
dade uma pequena foice— o trinchete— apropriada ao mister,, 
golpeia o peciolo e a cada golpe desce uma palma.

São recolhidas e postas a scccar. üpera-se a retracção 
dos tecidos e a cêra, desprovida de elasticidade, não podendo 
r.comj anhal-os cm seu movimento regressivo, estala e fra- 
gmentr.-se cm finas e levíssimas escamas. Cumpre separal-as 
das palhas. Operação delicada. O  menor sopro occasiona 
grandes perdas, pela excessiva tenuidade da substancia.

Abrem, no centro abrigado do carnaubal, uma clareira, 
recobrem-na de esteiras, amontoam as palhas e, pela calma 
da madrugada, na caluda do vento, como dizem, batem ri
jamente c sacodem cs palhas. O  pó c logo recolhido e guar
dado antes da queda do nordeste. Não resta mais que fundir, 
para obter os pães. A fusão opera-se no seio da agua a fer-
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■ ver para evitar a alteração por parte do calor directo. A 
■ cêra, coino um oleo amarello, sobrenada o liquido em cbul- 
lição, e as impurezas terrosas precipitam-se no fundo da 
caldeira. C) oleo, quente, é vasado em moldes e prompta- 
mente solidifica-se cm pães.

A  cera de carnaúba é muito procurada e Um boa 
coração nos mercados americanos. Nossos carnaubaes rendem 
nnnualmente 350 a 400 mil kilos de cêra.

Ora, se considerarmos uma média de 200 grammas por 
arvore, pede avaliar-se a profusão e a ahtmdancia em que 
existe entre nós a esbelta e graciosa palmeira, conio que in
tencionalmente espalhada nestas altas regiões, onde não mais 
alcança o mar bondoso para prolongar pelo interior a mesma 
bemfazeja providencia e o mesmo amparo carinhoso dos hu
mildes, dos bons, dos valorosos filhos do sertão.

Ah, o sertão. K' o coração da nossa terra, o repositorio 
fecundo de suas energias.

São as terras altas do interior dilatadas em immensos 
chapadões ou accidentadas e revoltas em agglomcrados gi
gantescos de rochas, ingremes penedias e agudos serrotes, 
revestidas por toda a parte de uma profusa vegetação ar- 
bustal ou recobertas nos descampados de espessas e ricas for
ragens, terras dispares pelo aspecto, diversas na composição, 
extranhas na flora, mas sempre unificadas por um mesmo 
clima, forte, secco e sadio.

Lá respira-se força e saúde. A alma, alliviada dos ata
d o s ennervantes da civilização, sente-se mais sua, mais pró
xima da natureza e das fontes eternas da vida. Ha na luz, 
no ar, no chão mais energia vital que em outra parte; tam
bém tudo é forte no sertão, o clima, o homem, a terra.

As sementes, durante o longo verão, dormem no sólo 
um paciente sontno estival. Não germinam, mas não se 
corrompem. Cahe a primeira chuva c, em tres dias, uma 
pellucia verde-claro, uniforme e delicada, como delgado sen-
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dal, recobre a superfície avermelhada da terra, surge por 
encanto nos píncaros requeimados e nos interstícios das ro
chas. Mais duas chuvas ir.tervalladas de 15 dias, e pasta
gens abundantes e sem par, entre as gramineas brasileiras, 
estão garantidas por todo o anno e os gados não nas ven
cem.

Certo, a selecção, favorecendo os mais aptos, creon esta 
extraordinária resistência das plantas sertanejas c deu-lhes 
a presteza vegetativa para se apropriarem de prompto* 
das condições favoráveis quando se apresentarem, c pre
encherem summariamcnte seu cyclo vegetativo.

Mas a estas qualidades as plantas forrageiras juntam 
um extraordinário poder nutritivo, que embalde se busca cm 
suas equivalentes de outras zonas. Menciono especialmente 
o panasco, que, maduro, c sementado, 0 sertanejo, em peso- 
igual, considera mais nutritivo que o milho.

O  sertão é, sobretudo, pastoril e possue um typo pró
prio de gado, pequeno, robusto c resistente, aííeito ás 
irregularidades do clima.

Logo depois do inverno, na abundancia das gramineas,. 
a vida é facil para os rebanhos e a engorda prompta e dura
doura. E ’ a época feliz, c ha abundancia de tudo e tudo é 
sadio, bom c saboroso.

Por toda a parte ha verdura e os aspectos da natureza 
são solterbos e encantadores.

O  clima é quente, mas secco e ameno, e as noite» são 
de uma e.xquisita suavidade.

Os luares incomparáveis.
Oh, os luares do Norte, os luares do sertão. A atmos- 

phera secca e pura é mais limpida c diaphana que alhures 
e a luz dormente do astro desce das alturas, serena e doce 
em brancas refracções, aclarando tranquillamenre toda a 
immcnsa paizagem esbatendo e azulando os contornos.
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Reina uma paz, uma quietude, e uma calma em todas 
as cousas, que enebria de ventura e torna bons e compassivos 
os corações. Deliciosa e encantadora vida do sertão. Ella 
prende de tal maneira o homem ao sólo querido, que na 
mente do sertanejo não pódc vingar a idéa que um recanto 
tão ditoso possa ser a séde periódica da devastação e da dòr. 
A  secca é um mero accidente e todos esperam confiantes a 
volta dos tempos bons, dos tempos verdadeiros.

No emtanto o mister essencial do sertanejo é arduo 
e penoso e reclama uma alma forte e varonil, alliada á 
grande destreza e robustez physica.

VTaqueiro no sertão só o é o sertanejo, porque a lide 
do gado é muito diversa da dos campos do sul.

Ha poucos descampados. O  aspecto geral é a caatinga, 
cspecic de floresta baixa, intrincada e espessa, onde 
predominam as plantas espinhosas, a jurema, a favella, o 
.xique-xique, o mandacaru, etc.

(3 gado acossado no descampado procura a caatinga 
como refugio. Impossível captural-o ahi pelos meios usuaes.

O animal torna-se montez e arisco e é necessário que o 
vaqueiro se faça caçador. Caçada perigosa e difficil.

Uma novilha do sertão corre na caatinga com -uma 
rapidez que desconcerta a quem não é do officio. E’ um 
impeto desesperado de animal bravio que joga o corpo como 
ariete por sobre os obstáculos e assim abre caminho no matta- 
gal cerrado. Abre, porém, por instantes. Os ramos violenta
mente aífastados tornam súbito á posição primitiva mal 
cesse a força que os vergou. Apenas a rez passe a matta se 
refaz, o caminho desapparece. Só um cavallo do sertão, mon
tado por um sertanejo persegue uma rez na caatinga. Os 
dous são um só todo solidário, uma só vontade, dextra, in- 
telligente e agil. O  cavallo não é guiado, conhece o que vai 
fazer e age com inteira consciência. Corre encostado á anca 
da rez e nunca se distancia. Por onde esta passar elle tam-
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bem passará. Muitas vezes um obstáculo superior, um grosso 
galho atravessado ameaça o cavalleiro; então o cavallo aga
cha-se, achata-se, passa rente ao chão, mas sempre veloz e 
sem afastar-se cia preza. () cavalleiro revestido de couro da 
cabeça aos pés, como de uma armadura, em posição difficil 
e perigosa, corre deitado na ilharga do animal, estimulando 
a carreira com gritos curtos e agudos. Quanto maior é o 
impeto, tanto mais franco é o caminho.

De longe ouve-se o estrupido do tropel, o estalar dos 
galhos e o eco do vaqueiro em um mesmo rumor confuso 
de trovoada distante. E a carreira desabalada, turbilhonante, 
tremenda prcseguc-se pela caatinga a dentro. A  rez não pára 
e o vaqueiro não cede por dever do officio, por brio e 
pundonor, mas também pelo gosto da aventura, pelo prazer 
do obstáculo vencido á custa do proprio esforço e com 
risco da própria vida. E ’ sua paixão dominante c onde me
lhor se revela toda sua alma enérgica de lutador e de heróe.

Mas surge uma clareira e a rez se precipita. E ’ o 
momento decisivo, o vaqueiro corrigindo a posição, enrola 
no pulso a cauda do animal, emquanto o cavallo em po
derosos galões passa c abre. O  vaqueiro dá a saiáâa. E ’ 
um gesto formidável, mistura de força e destreza desfechado 
no momento opportuno. De súbito o terreno foge embaixo 
dos pés do animal que desequilibra-se c impellido pela ve
locidade adquirida rola duas e tres vezes no chão. Antes 
que torne a si do assombro da quéda, está subjugado. Já o 
vaqueiro saltou da sella e enredou-lhe uma das mãos entre 
os chifres. Está sem acção e á mercê do vencedor.

São episodios quotidianos e vulgares, de que ninguém 
se ufana; aliás, o sertanejo é o typo da mais simples e sincera 
modéstia. Educado e affeito a uma vida de asperas lutas e 
acostumado a encarar a morte com calma e sangue frio, não 
julga dignos de menção feitos no emtanto tpie são prodígios 
de destreza e coragem.
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E’ cie uma bravura serena e decidida, de quem tem 
consciência de seu valor e age na occasião necessária com a 
simplicidade de um acto habitual e comezinho.

Nas seccas, sua actividade redobra. E necessário prover 
diariamente a alimentação dos rebanhos. Acaharam-se as pas
tagens e as arvores estão despidas e núas. Entretanto ha 
plantas como a carnaúba, que sabem conservar em meio 
do flagello sua verdura. A oiditica é assim, mas não tem a re
sistência do joazciro, morre se lhe cortam as folhas. Este 
não, é a melhor rama do sertão. Abatem-lhe os galhos ter- 
minaes é o gado devora as folhas e até a casca do tronco. 
E dentro de poucos dias rebenta-lhe de novo a folhagem. 
Onde vai encontrar esta rústica creatura condições de vita
lidade, viço e vigor neste só lo requeimado que ha dous annos 
não recebe inverno ? Planta preciosa que devera ser syste- 
rr.aticnmente cultivada para cobrir com sua sombra fresca 
os grandes descampados c constituir uma importante reserva 
alimentar nas seccas.

E ’, porém, aos cactus do sertão, tão profusamente ahi 
espalhados, que mais se recorre no flagello para o sustento 
do animnes. Estes não tem folhas, nem dão sombra. São 
talos atormentados e disformes, armados de longos espinhos 
acerados. Vivem protegidos por suas armas defensivas e natu- 
raes e os animaes os respeitam. Mas nas seccas são cortados, 
amontoados c tostados pela chamma. Só os espinhos, unica 
parte secca do vegetal, ardem nestas condições. O  resto é 
poupado c constitue uma grossa epiderme branca, carnosa 
e húmida, impregnada de t 1 sueco, glutinoso e espesso. 
E ’ uma maravilha, como em semelhantes condições atmos- 
phericas coexiste tamanha humidade.

A fumaça azulada e clara da fogueira elcva-sc tenue 
no seio abrazado da caatinga e os rebanhos que de longe 
a avistaram vêm correndo e mugindo em busca do alimento 
de que é indicio.



São plantas espontâneas e selvagens, que devido á sua 
prodigiosa vitalidade merecem ser cuidadas attentamente 
como recurso valioso nas épocas de sccca. Sabe-se que n.v 
America do Norte os cactus têm sido ohjecto de estudos 
importantes c por selecção chegou-se a fixar uma variedade 
absolutamente sem espinhos e tão pcrciosa como os selva
gens.

Notai, pois, ainda uma vez, como cm todo o nosso terri
tório existem recursos naturaes extraordinários e peculiares, 

capazes, quando bem aproveitados, de assegurar a subsistên
cia das crcaturas cm todas as épocas, mesmo as mais anor- 
maes.

Mas o sertanejo nem sémente é criador, é também e 
concomitantemente agricultor esforçado e activo. O  sertão é 
fertilíssimo e produz todas as culturas usuaes, com um viço 
e um vigor extraordinários. O algodoeiro, especialmente, to
ma ahi um desenvolvimento insolito, soffre uma transforma
ção radical e profunda, passando de planta herbacea annua 
ou biannual a verdadeira arvore vivaz e persistente. Durante 
io, 12 c mais annos produz sem interrupção, a não ser dos 
curtos mezes do inverno, de sorte que sempre pode encontrar- 
se o fructo em todos os estádios cia evolução: desde o botão 
floral até á maçan aberta e esgarçada, oíferecendo ao vento, 
para que lh'as leve e lh’as distribua as pequenas sementes ne
gras escondidas nos alvos flocos immaculados, levíssimos e ma
cios, de longas fibras sedosas.

Nosso algodão é uma variedade local e distincta, própria 
dos sertões scccos e altos. E ’ o mais bcllo typo nacional no 

genero e muito apreciado no extrangeiro, onde goza de uma 
cotação superior.

A lavoura faz-se nos sertões indistinctamente em todos 
as terrenos se houver bom inverno. Mas sobrevindo a secca 
fica limitada ás circumvisinhanças dos açudes nas terras su
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periores, que vão sendo descobertas pelos progressos da dese- 
•cação ou as vassantes e no valle inferior á barragem de terra, 
refrescado pela infiltração que chamam a revenda.

Einquanto durar a humidade a producção é extraordi
nária. Não se póde imaginar nesta terra riquíssima e neste 
sol vivificante o que vale uma pequena porção de agua bem 
aproveitada.

.Mas poucos possuem açudes, só os mais abastados. O  ser
tanejo pobre, nas seccas vai procurar as baixadas e o leito 
descoberto dos rios onde mais tempo se conserva uma humi
dade apparente.

Entretanto, a secca proseguindo não resta dentro em 
pouco mais superfície alguma com vestígios de humidade.

Mas o sertanejo, affeito a lutar com a adversidade e a 
enfrentar as difíiculdades com animo sereno e forte, não des
anima e emprehende uma obra, cujo projecto sómente exige 
uma alma intrépida e valorosa. Resolve exeavar o leito do 
rio até encontrar nas profundezas a humidade fugitiva e ahi 
preparar seu campo de cultura.

Imagine-se o esforço hercúleo tio pobre homem a dous e 
tres metros do sólo, armado de rudes instrumentos, traba
lhando todas as horas da noite e só repousando durante dia 
no mais ardente da canicula, para ao cabo colher os parcos 
vegetaes que mal lhe podem suster á família.

Ah, o sertanejo é um typo másculo e varonil, bem filho 
de seu meio e na altura das circumstancias excepcionaes em 
tpte vive. E' de uma sobriedade incrivel, de uma resistência, 
de uma tenacidade e dc uma bravura acima de todo elogio. 
E' simples e bom, e em meio dc todas as privações de uma 
h o n es t i d a d e perfeita.

I al é o nosso homem e tal é a nossa terra, tão cheia de 
recursos naturacs, adequados á sua situação e capazes de asse
gurarem-lhe vida autonoma mesmo nas maiores anomalias 
climatéricas.
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Seu problema não é excepcional, nem particular, é ape
nas uma modalidade local, do vasto problema das scccas, que 
tem para tedo o paiz um vulto considerável pela extensão de 
terra brasileira, que abrange, pelo homem que a povôa e pela 
riqueza que representa.

O  Governo actual e o passado, compenetrados da im
portância do assumpto, o têm abordado com acerto e decisão, 
sobretudo no que respeita ás vias de communicnção, que são 
a base c a condição fundamental de qualquer outro melhora
mento.

Mas a nosso ver o problema capital ainda necessita mes
mo rer posto convenienttmcnte, depois de um criterioso es
tuco dos recursos raturaes da região e do modo mais eíficnz 
de coordenal-os e aproveital-os. Dahi deverá vir a solução 
definitiva. E' o lado estático da questão que deve ser respei
tado, constituindo os melhoramentos, apenas aperfeiçoamentos 
e ampliações. Aqui, como cm toda a parte, o progresso real 
é sempre o desenvolvimento da ordem existente.

Necessitamos, para levar ao cabo esta grande obra nacio
nal e humana, a contribuição sympathica de todos os Ilrasi- 
leiros. Alem do beneficio material que ella representa para a 
Nação, permittindo utilizar o esforço inutilmente hoje des
perdiçado de grande parte de seus filhos, ha um objcctivo 
mais alto e mais patriótico, qual o de salvar de um desappa- 
recimer.to irremediável e fatal este energico typo ethnico do 
sertanejo, tão profundamente brasileiro, tão puro e tão dis- 
tincto, em meio dos elementos dissolventes.

Raça admiravcl e tenaz, caracter formado a golpes de 
infortúnios e adversidades, actividade experimentada nos mais 
ingrates c variados misteres e coração honesto de uma encan
tadora smplicidade e de uma infinita bondade.

Perante a Humanidade e perante a Patria é um crime, 
já não digo deixar morrer e desapparecer para sempre, mas 
simplesmente permittir que estes obscuros homens de bem,
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tão laboriosos e tão nobres cheguem á humilharão de esten
der á caridade publica a larga mão honrada.

Não, não é a piedade que lhes devemos, mas o respeito 
profundo por estas almas singelas e energicas que lutam braço 
a braço com os proprios elementos desconcertados e resumem 
um tão ndmiravel conjunto de virtudes humanas:— a cora
gem e o valor do herte, a firmeza e a tenacidade do martyr 
e o coração puro do santo, isento de toda a macula e prompto 
a todo o sacrifício.
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Estatística geral da producção do Estado, organisada pela Sociedade Agrícola do Rio Grande do Norte
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LISTA DOS EXPOSITORES EFFECTIVOS DO RIO GRANDE DO NORTE COM AS
RECOMPENSAS CONFERIDAS

!

SECÇÃO DE AíiIUCrLTI DA
1

N. 1
1
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!
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1

!
Governo do Estado. . . .............. Conjunto de produetes agricolas. Grande Prémio.

G R U P O  <•

I
1 Pau «lus 1-erros.
2 Marlins...............

Port’Ah-gr«*........
! Santa Cruz........
5 Mossoró..............

6 S. Miguel. . .

Intendência Municipal................Algodão herbáceo em p lu m a .. . .  .Medalha de Ouro
. . Intendência Municipal................Algodão sedinha « creoulo......... Medalha de prata
.. Tuleudencia Municipal................Algodão sedinha e perlucho. .
. . Intendência Municipal................Algodão herbáceo.....................
. . Miguel Faustino do Monte...........Algodão do Egypto e marcas

ais ac...................................
. . Intendência Municipal............... Algodão sediuha em pluma

.1.

Medalha de Prata. 
Medalha de Ouro.

Medalha de Ouro.

rama.......................................
7 lati/. Gumes.......... Intendência Municipal..................Algodão sedinha e herbáceo..
8 ( ’ iirnics .Novos... Intendência Municipal..................Algodão sedinha e herbáceo..
í> Aeary.................... Intendência Municipal..................Algodão sedinha do Seridó...

10 A ia ry .................... F. Bezerra & C ...............................Algodão sedinha e herbáceo..
11 Caicó.....................,Intendência Municipal................ Algodão sedinha e do Egypto.

• Medalha de Prata.

■ Medalha de Prata.
• («rand«* Prémio.
• Medalha de Prata. 
. Medalha de Ouro.
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1 2 < ’nicó . 
13 Cairo. 
1 4 Cairo. 
1 5 Cairo.

José Maria Gonçalves V a l l e . . . .  Algodão creoulo............................[
Francisco Gorgoneo da Nobrega. Algodão sedinha...........................
Adelino Fontes............................Algodão sedinha e herbáceo.. ..
Sylviano l.taptista........................Algodão sedinha em maçans...j

Xota:— O algodão sedinha do 
Seridó ó typo exclusivamente re
gional e proprio dos altos sertões 

I rio-grandenses. E’ o melhor algo-
dão brazileiro. pela delicadeza.
comprimento e brilho da fibra. 
Goza de uma cotação especial na 
bolsa de Liverpool. Xossa expor
tação é de cerca de S.500 tone-1 
iadas nos annos normaes. E ’ a 
cultura mais espalhada no Es
tado e de 37 municípios. 31 são 
algodoeiros. A exportação faz-se 
pelos portos de Natal, Macau e 
Mossoró.

As prieipaes firmas exportado
ras são Pedrosa Tinoco O.. 
Natal: Miguel Faustino do Mon
te e Tertuliano Fernandes & C., 
Mossoró. Ha navegação directo ei 
economica entre estes portos e o 

I Rio e Santos pelos vapores da 
|Companhia Conimercio e Navega- 
í gação. I
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1
1G Canjiiiarctama. . ..
17 Cea rá-Mirim........
IS (.'cará-Mirim........
1 9 Natal.....................

11

Fsina Ilha do Maranhão..........
Coronel José Felix Varella. . . .
Dr. Manoel Varella....................
Yalle Miranda & Domingos Bar

ros.............................................
I

j
20 PortWlegrt*..........
21 Caicó....................

Intendência Municipal...............
Intendência Municipal...............
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Assucares, typos Usina e 
Assucar, typo Demerara. 
Assucar. typo Demerara.

Crystal. Medalha de Ouro.
..............Medalha de Prata.
...........  Medalha de Prata.

O assucar refinado directamente| 
; do bruto por processo especial

rendendo 7ti o o de assucar
! de 1"..........................................
Rapaduras......................................
Rapaduras......................................|

Nota:— O Estado tem produ-l 
zido em annos normaes cerca de 
-4 mil toneladas cie assucares di-| 
versos, sendo a maioria de bruto| 
a Si o. o de polarização para ex
portação.

A zona assucarelra mais im
portante é a do Valle do Ceará- 
Mirim e de outros de rios da ver
tente oriental da Harborema, pos
suindo humidade permanente no 
solo mesmo em meio das seceaso 
Ha uma usina em Conguantama, 
propriedade do coronel Fabricio 
Maranhão, com capacidadede de! 
10 a 14 mil saccos de as-1 
sucar typo Usina e Crystal. 
No Ceará-Mirim ha engenhos,

Medalha de Ouro.
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I

22 fan  (Ins Ferros. . Hr. Horacio Barreto...............
23 Fort-A legre ..........  Intcndenoia Municipal...........
24 Cairo.....................Antonio Aladino Araujo ...........

2 5 Cairo.....................Leandro Hippolyto Medeiros.
2G Cairo.....................Jost> Tiburcio.............................
27 Cairo.....................Sylviano Baptista Xatividnde.
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aperfeiçoados com vácuo e tur
binas. produzindo Demorara. São 
assim os engenhos Ilha Relia 
do coronel .). Felix Yarella e o 
S. Francisco do Dr. Manoel Va- 
rella. produzindo cada um cinco 
a oito mil sacros. A exportação

I
 faz-se por Nata! e as firmas ex-j* 
portadoras principaes sob Pe- 
drosa Tinoco Ai C. e Alves Ai C.
Arroz em casca e pilado............
Arroz em casca e pilado............
Arroz vermelho em casca e pi-
. lado............................................
Arroz meroim...............................
Arroz espigão...............................
Toureiras de arroz.......................

Não exportamos arroz, cultura 
que demanda muita humidade. 
Os productos expostos são v a lio-] 

i  sos por provirem dos altos ser
tões seccos e serem obtidos em 
plena secca nas vasantes dos açu-l 
des e nas terras irrigadas por el- 
les. Os valles frescos como o do 
vearã-Mirim são entretanto mui
to proprios por sua humidade
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Intendência Municipal...............
Inteudencia Municipal...............
Antonio Aladino Araujo............
Leonidas Monteiro de Araujo..

oi Pau «los Ferros
3 2 Cnufiuaretama. . 
3 3 Ciiic«’» .................

'•  José Alexandre Carvalho Netto.
"  André Paiva................................
' ’ Joaquim Apollonio Brito..........

2S Port'Aiejiie 
1’orl'Alefire

2!* Caicó........
3u Cair«'«........

3 4 Caicó Antonio Aladino Araujo
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para esta cultura e ultima mente, 
existem engenhos regulares ex-, 
plorando-a com successo. |
Milito vermelho, metido.............. '
Milho vermelho, em espigas. . .  |
Milho vermelho............................
Espigas d? milho.........................

A cultura do milho entre nós 
é assumpto de pequena lavoura 
reservada ao consumo local. E'| 
geralmente espalhada. Os typos 
expostos provieram do alto ser-| 
tão secco e foram como o arroz 

|obtidos nas vasantes dos açudes.l
Feijão roxo.....................................Medalha de ISronze.
Diversos feijões..............................Medalha de Prata.
reiião roxo.....................................Medalha de Prata.

Como o milho 6 cultura de pe-| 
quena lavoura e popular, reser
vada a consumo local.
Oit,o typos diversos de mamona. [Medalha de Ouro. 

i Muito interessante a collecção 
exposta onde ha sementes enor-i 
nies como favas ao lado de pe
quenas como ervilhas. ProdueçãoJ 

! regular: os terrenos qnasi todos 
])restando-se bem. Exportação jjorj
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3â Mossoi'ô..............
30 i ’oi't’AIejtre........
3 7 l'urraes Novos. .
3$ ('araiilias............
3‘J l’air«»..................

Intendencia
• Intendencia
• Intendencia 
. intendência 
. Intendência

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

■iOAujtusto Severo. . inuendeneia Municipal

ï
I !
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Natal. Intermediários Pedrosa Ti-1 
noco & C.

. Kesteas de alhos...........................

. Sementes de mucunã..................

. Sementes de mucunã..................

. Sementes de carnaúba................

. Sementes de oiticica....................
Sementes silvestres. A  de oi

ticica dá uni oleo concreto e see- 
cativo. A de carnaúba é alimento 
dos gados e fornece oleo fino co- 
niestivel. A mucunã ê mão ali
mento a que se recorre nas sec-i 

1 cas. |
. Pé de macambira..........................

Hromeliacia agreste fibrosa, 
resistindo as seccas.

I |



SECÇÃO DE VADIAS IXDFSTUIAS
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41 Augusto Severo. .
4 2 Assú......................
43|Apoily....................
4 4 l ’au «los Ferros. . 
4 5 Martins................

Intendência
Intendência
Intendência
Intendência
Intendência

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Féculas e farinhas......................... Medalha de Bronze.
Féculas e farinhas......................... Medalha de Bronze.
Féculas e farinhas......................... Medalha de Bronze.
Féculas e farinhas.........................Medalha de Bronze.
Féculas e farinhas.........................Medalha de Bronze.

Entre as féculas expostas figu
ram algumas silvestres de car
naúba, mucanã e macainbira., uti
lizadas nas seccas. A maioria, po
rém. é de mandioca e a farinha 
commum alimento principal da 
população. Artigo de pequena la
voura espalhada em todo o Es
tado. Não exportamos. |
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46 Natal.................... Fabrica de Óleos Santa Ignez . . Oleo e farelo de sementes de al
godão.......................................... Medalha de Ouro
Fabrica recente. Montada a ca

pricho, produzindo oleo de semen
tes de algodão e farelo resultante 

| da expressão. Artigos de excellen
te qualidade.

G R U P O  7

)7 Natal.................... Theotonio Freire..................
48 Ciuigtiai-etanm. . .. Usina Ilha do Maranhão. . .

i

Vinho de caju'.............................Medalha de Ouro.
Aguardente da canna.................. Medalha de Ouro.

Obtida por processo semelhante 
ao da rhum de Jamaica, em tan
ques de alvenaria revestidos de 
carnaúba.

J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i
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4:< Caraúlias.................Mídias Fernandes. . . .
•"><1 Cnrracs Novos... Intendência Municipal
■»1 Cuite/.iiras............Coronel Fabrieio Maranhão.... Cal de pedra.................................. Medalha de Onro.

Õ2 Goynninlia............ Coronel Araújo Lima .

Cal de  muito boa qualidade, 
caleareos superiores, alguns erys- 
talínos (juasi narmats. Abundan
tes e proximos.

i i

G R U P O  20

53 Natal.................... Enipreza Xatalense de
rã o .............................

0ç

1

lllumina- ]

tyleno.........................................Grande Fremiu ( * ) .
Appartdho original de grande 

rendimento, abastecendo toda a 
cidade. Construído nas officinas 
da Fmpreza.

t * }  1'níi'w ao Grupo em toda a Kx;ios'i;flo.
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1

■V! Natal..................
j  5 Ctticó..................

. Fabrica de Fiação e Tecidos. 

. Intendencia Municipal...........

i
. . Amostras diversas.................
. .  Fios e toalha de algodão...

i

• . . Medalha de Ouro.

I

G R U P O  25

56 M08801*6
J !

Assú. . .

Intendência Municipal............... Cordas e rêdes de carnaúba e ma-
i cainbira.....................................

Intendência Municipal............... Cordas e rêdes de carnaúba....

G R U P O  26

."'7 Natal.................... D. Izabel Gondim.............
ás Caii” uaretaina. . .. i >. Candída Maranhão. . .
ãS CaiiKiiaivtaina. . . . D. Yayá Maranhão........
GO Touros.................. I). Olindina Olinda Costa
d 1 Pau dos IVrros. . José de Paula................
G2 PorCAlejrre.......... Intendencia Municipal...

. . . Grande toalha labyrintho e renda. Medalha de Ouro.

. . . , Rendas........................................... Medalha de Prata.

. . . Fronhas bordadas........................ Medalha de Prata.

. . . Toalha de labyrintho..................  Medalha de Prata.

. . . Rendas...........................................|

. . . Rendas...........................................
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1

EXPOSITOR 1 PROIHCTO
1

PRRMio

6 3 Acarv.................
6 i Caicó...................
6õ Caicó..................
66 Cairó...................
67 Caicó...................

. Dr. Juvenal Laniartine............
. D. Alzira Monteiro...................
. I). Franeisca Salomé Araújo. . .
. 1). Senhorinha Araújo..............
. D. Cheledonea Araújo................

1
Rendas e fronhas.........................
Rendas...........................................
Rendas............................................
Rendas............................................
Rendas.....................................

i

1 Medalha de Prata.

í

fiS Caicó................... . D. Belrnira Benigna Vaile..........
69 Caicó................... . D. Laurinda Laura A ra ú jo . . . .  

. D. M. Crvstalino \raujo............
■ Rendas.......................................

7 0: Caicó................ .. Rendas.....................................
71 Caicó. . D. Senhorinha Brazilia Santos.. Rendas............................................
T ** < ’a icó.................. . D. Maria Valle............................ Rendas............................................
73 j Caicó..................

S. Miguel..........
. I). Clodomira Clotilde Araújo.. 1 Rendas...........................................

7 4
7 -"> 
7 6

S. Miguel..........
S. Miguel..........
S. José..............

. Osmldio Moreira Carvalho........
I). Auta Fernandos Paula..........
D. Alice Lvra ..............................

Réde de erochet...........................
Fronha de f i ló .............................
Rendas.................... . . . . . . .

1
1
1
!
1
i

As rendas do Rio Grande do! 
Norte são delicadas e bellas, mas 
não existe industria regular ain
da, entretanto, ha elementos mui
to importantes para uma grande 
exploração. j

1

G R U P O  30

7S
1
Acarv.................... Rodrigues de Carvalho..............Botinas..............................................|
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T V* Mossoró.............. . Intendência Municipal.......
. Intendência Municinal.......

i
de carnaúba..............
de carnaúba..............

•1

i !

G R U P O  37

51 Assú.  .................. Intendência Municipal.................  Velas de carnaúba ( eèra i .
52 Mossoró................ Intendência Municipal.................. Velas de carnaúba (cera).
$3 Faraúlms............... Intendência Municipal..................j Velas de carnaúba (cêra ).

Medalha de Prata. 
Medalha de Prata, 

j Medalha de Prata.

G R U P O  42

S 1 S. Miguel Mirandolino de Farias.............. [Foice e apparelho contra formi
gueiros.......................................Medalha de Prata.
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S>5 C a ir » .....................Intendência Municipal...............Couros e pelles preparadas........Medalha cie Prata.
M', Ai a ry . ................... Intendência Municipal............... Couros e pelles preparadas........Medalha de Prata.
ST Curiiies Novos . . .  Intendência Municipal............... Couros e pelles preparadas........Medalha de Prata.

RoiCAleuro.......... Intendência Municipal............... Couros e pelles preparadas........Medalha de Prata.
99 Santa Cruz.......... Intendência Municipal................Couros e pelles preparadas........
PO Mossoró.................Intendência Municipal................couros e pelles preparadas........

Nota: —K’ considerável a ex
portarão de pelles no Rio Orande 

; ido Norte, sobretudo de caprinos.
Attinge annual mente 4112 mil. Ex- 

■ portafão por Natal, Mossoró. Ma
cau. Intermediários: Miguel Faus- 

1 I itino do Monte e Tertuiiano Fer-
1 u an des & C.. Mossoró: Pedrosa
I I I Tinoco & C. e Alves & C.. Natal.|

G R U P O  50

91 Touros . Intendência Municipal................IBahús revestidos de pelle de tar-
I taruga........................................ Medalha de Prata.

9" fa i c ó  .................. Intendência Municipal..................Vestia de vaqueiro e sella...........Medalha de Prata.
<‘t~ v,ta l . . . .  Sinditnio A lves.............................. ’Cigarros.......................................... Medalha de Bronze.
í>4 Assú...................... intendência Municipal................. Esteiras de carnaúba.....................Medalha de Ouro.
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9ã Mossoró

9t! Maráu e llio. .

97 Maráu...............

9S Pau dos Ferros
9 9 < a i c ó .....................

10 0 Angicos............
1 01 Aeary.................
102 Augusto Severo 
1 o :I Euiz domes. . . .

'intendência
I

Municipal....... • Esteiras de carnaúba.................. Medalha de Ouro.
A palha de carnaúba presta-se 

não só á confecção de esteiras bel- 
las e solidas como a de nume
rosos artefactos, vassouras, cha
péus. etc. E‘ industria muito de
senvolvida. mas individual. Para 
obter a palha em bruto ou seus 
derivados e informações dirigir-se 

ja Miguel Faustino do Monte, Mos
soró. ou a Francisco Queiroz, em 
...acáu. Existe grande abundan- 

ieia de matéria prima e é bara-

Companhia Commerclo e 
gação........................ .. .

I
Governo do Estado........

. Joaquim José Yalentim
meida.............................

. Coronel Joaquim Correia 

. intendência Municipal..

. Intendência Municipal. . 
.'Intendência Municipal. .
. Intendência Municipal..
. Intendência Municipal..

tissima.
Xave-

.......... Material para navegação...............Grande Prémio ( * ) .
Modelo de navios saliueiros.

.......... jConiuuto da exposição mineralo-
' g iea.............................................Grande Prémio.

de Al- Minério-de manganez a 48 o o.
.......... 1 de metal...................................... Medalha de Ouro.
.........  Vários mineraes........................... Medalha de Ouro.
..........acsso hvalino, ferro e calcareos. . Medalha de Prata.
..........Mica. asbesto, calcareos, agathas. Medalha de Prata.
..........C.rez tabular....................................
..........Calcareos. concreções siliçozes..|
..........Malachita.........................................

• I

(*t Vnlco no Grupo em toda a Exposição.
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104 S. M i^m'1. . .......... Intendeneia Municipal..............Ardozias e crystal de rocha. . . .
10:> Mossoró.................. Intendeneia Municipal.............. Epidoto............................................
1 00 Currars Novos. . . .  intendeneia Municipal.............. Granada...........................................
107 Martins..................Intendeneia Municipal................. Argilas coloridas............................

A Exposição Nacional de 1905 
deu ensejo a descoberta de ricas 
jazidas no Rio Grande do Norte, 
a saber : a de Mauganez einj
Macãu a dois kilometros do 
porto, frequentado actualniente| 
por grandes vapores que trans
portam sal. O ininereo, segundo 
analyse da Escola de Minas de[ 
Ouro Preto, dozou IS o o de me
lai e milésimos de phosphoros.

2. " Uma importante jazida de 
gesso de excellente qualidade, ri-, 
valizando com os melhores. Mine
ral raro no Brazil.

3. " Uma jazida de aguas mo- 
rinhas com probalídades de esme-

i raldas e saphiras. |
4. " Minereos de ferro riquissí-i
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mos o muito puros, entre' outros 
o magnetito em oetaedros.

ã." Asbesto, mica, salitre, mi- 
uereos de cobre e chumbo.

G R U P O  64

1 ÇS Caraúlias.............. intendência Municipal.................. Agua mineral do olho d'agua do
milho.......................................... .Medalha de Ouro.
Fonte thermal muito importan

te e medicinal.
100 Macáu e Kio. . . . Companhia Commercio e Nave-Typos de sal. Grande prisma de

gação.........................................  cinco toneladas......................... Grande Prêmio ( * ) .
i l u Xiitai.................... Vaíle Miranda <fc Domingos Bar-,

ros.............................................Sai purificado, a OS o o .................< ira mie Prêmio (.*).
r.-ira de purificação com capa

cidade de luii toneladas diarias,
• installr.da em Macau. Pvoducto

mais aperfeiçoado da industria 
braziieira e o melhor typa de sal 
tanto nacional como estrangeiro.
Os o o subst. activa e menos dois 
ruilessinios o o de magnésia.

i • i Vnicos no Grupo cm todn a Exposição.
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111 Mac»it................... Intemlencia Municipal...........
112 Mossm-d................ Miguel Faustino tin Monte..
111! Mossurd................ Tertuliano Fernandes & C. .
114 .lii-iii Branea........Coronel Francisco Salon. . . .

PKODFGTO l ’UKMIO

I
Grandes lages de sal..................Medalha de Ouro.
Doze excellentes typos de sal. . . Medalha de Ouro. 
Duas magnificas amostras de sal. Medalha de Ouro. 
Amostras de sal de Grossos. . . .

A industria salifera do Rio 
Grande do Norte é a mais desen
volvida e importante do Brazil.
Kxportamos cerca de íiO mil tone
ladas. tudo o <iue comporta o con
sumo nacional, mas as nossas sa
linas podem com facilidade abas
tecer toda a America.

I i __________
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11.'. Port Mles-i-e..............Int.-udencia
| 1 1 d Augusto Severo. Intendência

117 (.'iirraes Novos. . . Intendenria 
ID  Aearv.......................intendência

Municipal...............  Borracha de
Municipal...............  Borracha de
Municipal...............  Borracha de
Municipal...............  Borracha de

maniçoba...................Medalha de Prata
maniçoba................
maniçoba...................Medalha de Prata,
maniçoba...................Medalha de Prata,
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1 1 !< Caicó..................
1 21 > S .losé..............
12 1 louros................

1

. Intendência Municipal..
.. Lyie Nelson..................
. Intendência Municipal..

............  Borracha de mangabeira............
......... .. Borracha de mangabeira............

Clima e terreno adequados a 
mangabeira e a maniçoba que ahi’ 
existem espontâneas. Producção 
í u .uüI. 1 •. *.» r.ii. kilos. Industria 
ineranítnto t xtractiva.

Medalha de Ouro. 
Medalha de Ouro.

G R U P O  69

1 22 A 'm'i ........................
1 2 Mo*.soró................
12 1 I.ui/, ( . im ie s ...........
1 2Õ Martins................

intendência 
I nteudencia 
Intendência 
I nteudencia

.Muiiicí|p;il . 
Municipal. 
Municipal. 
Municipal.

F i b r a s d o  c a r m t a b a .  . . . .....................M e d a l h a d e P r a t a .
F i b r a s d o  u i a c a n i b i r a  o «r a r n a u b a  . M e d a l h a d e P r a t a .
F i b r a s <ih e r s a s .................. .....................M e d a l h a do P r a t a .
F i b r a s (ii\ o r s a s .................. .....................M e d a l h a d e P r a t a .

Grande variedade de fill ras for
tes e longas. Entre outras, duas 
notareis, o hanequem, (pie (• sel
vagem. e o gravata de linho, de 
unia extraordinária resistência.
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3 Assú....................... Intendência Municipal................  Diversos typos, cêra carnaúba. . . Grand»1 Prêmio d ) .
1 - * Mossorn.................. Intendência Municipal................ Diversos typos, cêra carnaúba. . . .Medalha de Ouro.
] iPs Mossoró................  Teruiliano Fernandes & C . . . . . .  j  Diversos typos, cêra carnaúba... Medalha de Ouro.
1 2» raraúlias.............. :Intendência Municipal................  Diversos typos, cêra carnaúba.. . Medalha de Prata.
130 .\njiti.-sto Severo. . intendência Municipal...............  Diversos typos, rèra carnaúba... Medalha de Prata.
131 Acary.................... :Intendência Municipal................ Resina de benjoim........................ Medalha de Prata.

Muito considerável a expiora- 
i | ção da cêra de carnaúba no Rio

j | Grande do Norte. Relia cêra. Ex-
! | portação normal. 334 niii kilos.

Municípios de Assuh Mossoró, Au
gusto Severo e Caraubas. Portos 
de .Macau e Mossoró. Intermedia- 

| rios: Miguel Faustino do Monte 
I e Tertuiiano Fernandes & C..

, Mossoró.
133 Port'Alegre.........Intendência Municipal.................. 'Resina de cajueiro e angico. . . .  j
133't'ak-ó.................... intendência Municipal..................  Resina de pereiro e balsanto. . . .

(’ ) Único no Grupo em toda Exposição.

G R U P O  73

134 Pau dos Ferros.. Intendência Municipal...............  .uadeiras........................................Medalha de Prata.
135 S. Miguel..............Intendência Municipal.................  Madeiras........................................Medalha de Prata.



M i M i ’ I l ’U* K\'i“i»si nn: riiOlMVTM riiKMiitN.

' i t> t 'illMÛI’ils..............
1 : ; 7 i *<>i i ' ..........
1 Mossoró.................

Ini ‘tideneia 
I nt e n : i;i 
Inteudencia

Municipal................  Madeiras.......................................... .Medalha de Prata.
Municipal................  Madeiras..............................   Medalha de Prata.
Municipal................. Madeiras.........................................

Todas madeiras do sertão secco,
I muito resistentes e excellente 
coiuluistivel.
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X. j M VNICir iO 1 i :\ r o s iT i  >u
1

ru om vro
: 1

IT.EMIO

lSíi.Natal..................

i
Aiomingos Ilarros..........

(

J t
............ Diapositivos verascopicos...............

• Irando vollcoção de vistas do 
Estado reproduzindo o relevo e a 
grandeza natural das pai/.agens 
com toda a perspectiva.

(»raiiilc 1’ccinio.

G R U P O  8

140 Natal.............. .. . . Sociedade Agrícola........
1

............ Estatística geral da prodttcção
1 do Estado..................................

,

Medalha de Ouro.
]
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[
14 1 Natal.................... Domingos Parros...........

142 Mossoró.................Jeronymo Rosado..........
Pharmaceutico.

( * i  Unieo nu Grupo em mdu a Kxposiylo.

Novo methodo de eseripta chimica
de «ma usina.............. ............Grande Prendo ( » ) .

Preparados especiaes....................Medalha de Ouro.

G R U P O  ll

14" Natal Commissão do Melhoramento do
Porto do Natal...................... Grande planta do Porto e quadros

| | meteorologieos do Observatório
Pereira Reis............................ Medalha de Ouro.






