
A PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA DA INSPETORIA DE OBRAS CONTRA AS SECAS E 
A INTERVENÇÃO NO NORDESTE BRASILEIRO NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

Angela Lúcia Ferreira 

Désio Rodrigo da Rocha Silva 

Yuri Simonini 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil 
Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo - HCUrb 

angela.ferreira@pq.cnpq.br 
 
Resumo 
 
Os esforços para pensar e propor soluções ao problema gerado pelas irregularidades pluviométricas 
na região, posteriormente denominada Nordeste possibilitaram a constituição de um conhecimento 
técnico que ajudaria a estruturar o território nos sertões, a partir de ações planificadas e articuladas. 
A institucionalização dessa atuação começou pela criação da IOCS em 1909 e foi fundamental para 
a efetivação das propostas, que exigiam a busca de dados, informações e a elaboração de 
ferramentas básicas sintetizadoras dos levantamentos geográficos, econômicos e sociais como os 
mapas gerais e temáticos. Entender a contribuição desse material cartográfico no conhecimento e 
nas medidas de intervenção sistematizada no território nordestino é o objetivo deste trabalho. Para 
tal, elegeu-se como recorte espacial, os estados afetados por estiagens prolongadas, com a análise 
do Mapa dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Parahyba, divulgado em 1910 pela IOCS, 
sob a referência n.3 da série I-G. Para complementar o estudo, outros mapas foram abordados: O 
Mapa da região flagellada pela secca de 1877, impresso pela Litografia Imperial em 1878,  o Mapa 
do Estado do Rio Grande do Norte: Com os serviços federais de açudagem e estradas de rodagem, 
publicado na revista Illustração Brasileira, em 1922, e o Esboço de parte do Nordeste do Brasil, de 
1912. A análise dos mapas e documentos a eles atrelados confirma um esforço da IOCS na 
sistematização de ações conjuntas e dependentes, no que se refere tanto à importância demonstrada 
para com a elaboração dos mapas, quanto à concepção de uma linha lógica atribuída às medidas 
pensadas e realizadas no Nordeste, que se estruturavam em torno de dois eixos principais: a 
circulação e o aproveitamento dos recursos hídricos. Isso possibilitaria a consolidação de uma 
cultura técnica moderna no Brasil, a partir das ações e dos debates aguçados pela problemática da 
seca. 
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Introdução  

Como menciona o geógrafo Manoel Correia de Andrade (1981, p.29), “é difícil analisar o 
processo de produção do espaço de qualquer estado do Nordeste, sobretudo do Rio Grande do Norte 
e do Ceará, sem aludir à problemática das secas” e, mais ainda, o entendimento das transformações 
ocasionadas nesta região, necessita, essencialmente, passar pelo conhecimento das medidas de 
intervenção provenientes dos combates a este problema – intensificados após 1877 –, que gerou 
ações tanto no campo como na cidade. A busca por soluções que amenizassem os seus efeitos fez 
com que políticos, administradores e técnicos debatessem a questão e realizassem medidas que 
refletiram os conhecimentos técnicos acessíveis à época. Igualmente fomentaram, como resultado 
destas discussões e obras desde meados do século XIX, a elaboração/produção de novas 
informações acerca da irregularidade das chuvas e das características e ocupação do território 
nordestino. Ao se debater, e com o avanço do pensamento científico no cenário brasileiro, o referido 



problema se transformou de situação pontual e assistencialista para de cunho nacional e de possível 
enfrentamento pela técnica. 

Sob este novo ângulo, e a partir das possibilidades que a ciência apresentava, diversas foram 
as comissões científicas e técnicas enviadas para coletar dados e arrolar informações. O acúmulo 
desse material a ser analisado e a necessidade de centralizar os esforços em uma única instituição 
capaz de organizar os trabalhos a serem realizados e a orientar de maneira racional os recursos a 
disposição determinaram o surgimento de órgãos especializados. Por esses motivos, Inspetoria de 
Obras Contra as Secas – IOCS –, criada em 1909, passou a propor alternativas que estruturariam e 
mudariam toda a dinâmica da região. Os primeiros levantamentos topográficos da região Nordeste e 
a posterior elaboração de mapas, executado por meio do Serviço Geológico e Mineralógico do 
Brasil em parceria com IOCS, permitiram além de certo grau de conhecimento da região, a 
viabilidade da realização de um conjunto de ações associadas. Mas, como os mapas elaborados 
sobre a região interfeririam nas possibilidades das ações a serem realizadas? Entender a 
contribuição deste material cartográfico, no conhecimento e nas medidas de intervenção 
sistematizada do território é, portanto, o objetivo desse trabalho. 

Para tal, analisa-se, a luz dos pressupostos de John Brian Harley (2009) e de Claude 
Raffestin (1993) acerca do uso intencional da cartografia como elemento representativo do projeto 
político do Estado em determinada região, a Publicação de número 03 referente aos estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O material cartográfico faz parte da Série I-G, contida 
dentro das obras produzidas pela Instituição, que consistiu em um conjunto de mapas, publicados 
individualmente em capa dura, referentes às regiões sob a intervenção da IOCS. A confecção destas 
peças gráficas, de maneira geral, contou com a participação de diversos engenheiros, topógrafos, 
geólogos e auxiliares técnicos. Os profissionais envolvidos variavam de três a onze pessoas, 
dependendo da extensão a ser cartografada. Outros mapas foram referenciados, tais como: O Mapa 
da região flagellada pela secca de 1877, impresso pela Litografia Imperial em 1878, o Mapa do 
Estado do Rio Grande do Norte: Com os serviços federais de açudagem e estradas de rodagem, 
publicado na revista Illustração Brasileira, em 1922 e o Esboço de parte do Nordeste do Brasil, 
constante na publicação do geólogo estadunidense Geraldo A. Waring, Supprimento d’Agua no 
Nordeste do Brasil, de 1912. Este trabalho se divide em dois tópicos: primeiro, aborda a primeira 
tentativa de sistematização das ações no Nordeste e a criação de órgãos específicos para lidar com 
essas questões; em seguida, trata dos mapas elaborados pela IOCS e a sua relação com a 
estruturação do territorial. 

 
A institucionalização do saber técnico 

 
A publicação do decreto n.7.619, que instituiu a IOCS no Diário Oficial dos Estados Unidos 

do Brazil, em seu artigo primeiro, demonstrava suas finalidades, que podem ser resumidas em três 
ações concretas fundamentais: 1) a construção de estradas de ferro e de rodagem; 2) a instalação de 
açudes e de sistemas de irrigação; 3) o plantio de vegetação resistente à seca e uma quarta que dizia 
respeito “ao estudo sistematizado das condições meteorológicas, geológicas e topográficas das 
zonas assoladas” (BRASIL, 1909, p.7702). Assim, ao nomear as funções encarregadas à Instituição, 
a resolução orientaria as várias formas de se intervir na região, que acarretariam na ampliação do 
conhecimento de cunho técnico e da sistematização de esforços, em torno de um objetivo comum: 
amenizar os problemas decorrentes das irregularidades pluviométricas. As propostas passariam a 
serem pensadas e executadas, numa perspectiva de racionalização das ações, provenientes do 
conhecimento técnico-científico adquirido. 

Percebe-se que uma das principais obras executadas tanto pela IOCS, como pela IFOCS1, se 
referem à criação de vias que ligavam o Nordeste entre si e as demais regiões do Brasil. Essa 

                                                           
1 Em 1919, a IOCS passou por uma reorganização – via Decreto de n. 13.687 –, sendo denominada, até 1945, como 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – IFOCS. E neste ano, se transformou no Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas – DNOCS. 



contração da distância e do tempo, decorrente do melhoramento da mobilidade, se justificava por 
dois motivos principais: primeiro, a garantia da circulação de produtos que essa ligação propiciaria, 
pela diminuição do ciclo produtivo, ao fornecer a otimização dos lucros; segundo, a minoração do 
tempo percorrido pela informação proveniente do centro2 necessária a uma localidade distante. 
Pode-se ver que esses dois fatores são mencionados no relatório referente às obras executadas, entre 
1915 e 1918, apresentado pelo engenheiro Aarão Reis, em 1920. Um dos responsáveis pela direção 
das obras da IOCS, Reis (1920, p.226) expõe ao Ministro da viação e obras públicas: 
 

Sem produção – contínua e regularizada – da riqueza não pôde elevar-se 
gradualmente esse nível, que se traduz, afinal na civilização e no progresso; mas 
essa regularidade e essa continuidade dependem, indefectivelmente, da facilidade – 
cada vez maior e melhor sistematizada – da circulação da riqueza.3 
 

A concepção de civilização e de progresso nas palavras de Aarão Reis remete a certa 
desvalorização das formas de relações estabelecidas na região Nordeste, e a condição de resolução 
do que era tido como problema de cunho nacional almejava não só a superação das condições 
climáticas que as intempéries da natureza impunha, mas também a forma de organização. 
Entretanto, há de se considerar a pertinência das medidas tomadas sobre o âmbito das possibilidades 
de seu discurso. Cabe assim, ressaltar que a tentativa de consolidação de uma visão positivista não 
se traduz num fracasso da IOCS, o que é frequentemente alegado a partir de uma concepção 
simplista da atuação deste órgão. 

Outro fator que se apresentou de vital importância para as ações executadas pela IOCS e 
IFOCS foi a utilização do potencial hídrico, que pode ser comprovado tanto pelo seu já mencionado 
regulamento das atribuições e objetivos, como nos relatórios apresentados pela instituição ao 
Ministério de Viação de Obras Públicas4. Nesse sentido, a integração da região nordeste ao Brasil e 
o combate a problemática das secas girou em torno de dois eixos principais: a garantia da 
circulação5 e a otimização do uso dos recursos hídricos.  

As discussões que seguiram a seca de 1877 possibilitaram articular várias ações, no sentido 
de amenizar as consequências do fenômeno das estiagens sucessivas nas, então, outrora Províncias 
do Norte. Neste momento, se publicava uma das primeiras representações sobre a questão das secas, 
elaborada pelo engenheiro militar André Rebouças, que se referia, de forma clara, ao problema 
(Figura 01). A sistematização destes esforços iniciais, relacionados com a representação e o 
conhecimento alusivo ao espaço, proporcionaram as primeiras ações efetivas, de fato, para o 
enfrentamento da irregularidade pluviométrica, enquanto dificuldade a ser superada. Contudo, este 
mapa inicial, embora represente um primeiro passo para se pensar a intervenção no Nordeste, 
permitiu medidas que se mantiveram no patamar da ajuda assistencialista.  

Entretanto, o mapa de Rebouças possibilitou além da já mencionada inserção do 
conhecimento inicial, um ponto de partida para se discutir uma proposta de articulação territorial. 
Pode-se afirmar que se tentou, por meio de sua composição, informar e direcionar esforços e 

                                                           
2 Considera-se assim, local central não decorrente de sua localização geográfica, mas em concepção semelhante a de 
Maria Encarnação Beltrão Spósito, ao referir-se ao centro da cidade: “o centro da cidade não está necessariamente no 
centro geográfico, e nem sempre ocupa o sítio histórico onde esta cidade se originou, ele é antes um ponto de 
convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o lugar para onde todos se dirigem para algumas atividades 
e, em contrapartida, é o ponto de onde todos se deslocam para a interação destas atividades aí localizadas com as outras 
que se realizam no interior da cidade ou fora dela” (SPOSITO, 1991, p. 6). 
3 A ortografia das citações utilizadas neste trabalho foram atualizadas para melhor compreensão dos leitores. 
4 Sobre o assunto, ver trabalho realizado pelo historiador e pesquisador do HCUrb, Adriano Wagner Silva. Engenharia 
nos sertões nordestinos: o Gargalheiras, a Barragem Marechal Dutra e a comunidade de Acari (1909 – 1958). 2012. 
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2012. 
5 Acerca dessa questão, conferir pesquisa realizada pelo arquiteto e pesquisador do HCUrb, Gabriel Leopoldino Paulo 
de Medeiros. Caminhos que estruturam cidades: redes técnicas de transporte sobre trilhos e a conformação intra-
urbana de natal (1881-1937). 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 



recursos para os combates às secas6. Assim, o Mappa da região flagellada pela secca de 1877 
representou a junção dos dois elementos caracterizadores do pensamento que iria permitir a atuação 
da IOCS no Nordeste: conhecer e propor soluções.  
 

 
Figura 01. Mappa da região flagellada pela secca de 1877, pelo eng. 

André Rebouças, em 1878 

 
Fonte: Arquivo Nacional; Acervo digital do HCUrb.  

 
A fim de se sugerir meios para obtenção de resultados favoráveis ao que fora encarado como 

problema – as irregularidades pluviométricas na região Nordeste – tornava-se fundamental explorar 
e conhecer de fato a região. Decorrente dessa necessidade, era fundamental a difusão da informação 
sobre o que ia sendo gradualmente desvendado pelas explorações de técnicos e de profissionais das 
mais distintas áreas do conhecimento – fator explicativo à grande quantidade de relatórios, de 
                                                           
6 Está questão já fora abordada em trabalho anterior do HCUrb, intitulado de  “Cartografia do (de)sertão do Brasil: 
notas sobre uma imagem em formação – séculos XIX e XX” apresentado no VIII Coloquio Internacional de Geocrítica, 
além de constar no número a ele dedicado da revista eletrônica Scripta Nova, volume 16, n.418(69). 



mapas, de livros e de revistas sobre o tema. No que tange a questão, o referido mapa, impresso pela 
Litographia Imperial, representa por meio das linhas pontilhadas vermelhas, nele presentes, a 
possibilidade de concretização do que era almejado pela Inspetoria, que viria a ser um dos ideais 
fundamentais a ser perseguido por este órgão federal: a circulação. A possibilidade de criação de 
redes ligando toda a região se pautou como premissa comum para pensar o desenvolvimento da 
região, e, consequentemente, do país. 

Embora a concepção em si do mapa e do projeto idealizado por Rebouças irrompesse o 
direcionamento de reflexões e de esforços para minimizar os efeitos das sucessivas secas na região 
nordeste do país, faltava algo essencial, que só seria resolvido com mapas posteriores: a precisão do 
saber acerca do interior do país, em especifico do Nordeste, e com maior grau de particularidade, do 
sertão. Essa busca tornou-se, sobretudo, uma necessidade para atender ao projeto de construção de 
uma nação, e não somente um desejo almejado por uma instituição. Os trabalhos da IOCS, décadas 
depois, representaram a esperança de um conhecimento amplo e com um nível de segurança maior 
na ciência a respeito do Nordeste e de seu interior. A partir da consolidação deste órgão de cunho 
federal em 1909 permitiram-se outros posicionamentos na maneira de intervir e de estrutura 
fisicamente a região.  
 
A IOCS e os mapas: a precisão do saber 

 
A criação da Série I-G de mapas da IOCS veio, pode-se assim afirmar, no sentido de atender 

a uma prestação de contas no qual é mostrado tanto as obras já executadas, bem como as projetadas. 
Um das primeiras peças publicadas na série foi fruto de parceira entre o Serviço Geológico 
Brasileiro e a IOCS. Sob a coordenação de Roderic Crandall7, o mapa de número 03 (Figura 02) 
consistia na visualização dos levantamentos realizados e numa síntese do relatório elaborado pelo 
geólogo, intitulado Geographia, Geologia, Suprimento d’agua, Transportes e açudagem. Crandall 
(1910, p.XVII), afirmava a importância dessa parceria para as ações da Inspetoria: 
 

O Dr. Francisco de Sá, atual Ministro da Viação e Obras públicas, tendo nomeado 
o Dr. Miguel Arrojado Lisboa, Chefe da nova Inspetoria de obras contra as Secas, 
considerou que o meio mais conveniente de iniciar os seus trabalhos no Ceará, e 
estados convizinhos, também atacados pelas secas, seria fazer um novo mapa dos 
Estados em questão, e ao mesmo tempo um reconhecimento do suprimento d’água 
e do problema da irrigação.    

 
A confecção dos mapas, aos quais remete o fragmento do relato de Crandall, ratifica o 

problema essencial a ser resolvido, inicialmente, que se pautava no abastecimento de água a partir 
da realidade físico-geográfica das localidades atingidas. Ao longo dos anos, percebeu-se que a 
obtenção de resultados positivos às questões referentes as secas não poderia ser limitada ao 
aproveitamento hídrico e/ou a garantia da circulação (viária), como será visto adiante nas palavras 
dos próprios profissionais envolvidos.    

Desse modo, a realização e a execução dos levantamentos na região e, depois a confecção de 
mapas tiveram para a IOCS relevante contribuição em dois sentidos, que ficariam mais 
evidenciados na região, posteriormente: 1) oferecer o conhecimento básico para se pensar e 
executar projetos de intervenção; e 2) difundir a visão do Estado referente ao Nordeste, garantindo-
o certo grau de controle. Situação expressa pelo ministro de viação e obras públicas, Francisco de 
Sá, ao definir os principais objetivos a serem alcançados:  

 
Estabelecer, nessa região [o Nordeste], os serviços preparatórios, e indispensáveis, 
tanto de ordem científica quanto técnica, para a solução racional, rápida e 

                                                           
7 Geólogo estadunidense, Crandall (1885-1967) ainda publicaria, durante os sete anos de estadia no Brasil (1907-1914), 
seis outros mapas para o Serviço Geológico e Mineralógico relativos à áreas da Região Nordeste, incluindo duas cartas 
pluviométricas. Cf. ROSADO, Vingt-Un. Roderic Crandall, um mossoroense da Califórnia. Mossoró: Coleção 
Mossoroense, 1981. v.154. 



econômica do problema das secas; estabelecê-los de modo sistemático, tendo em 
vista a obtenção dos dados de observação necessários à confecção dos projetos das 
obras de engenharia destinadas a corrigir as falhas do clima e, ao mesmo tempo, 
executá-las por um trabalho regular (SÁ, 1910, p.506). 

 
Figura 02. Publicação número 3 referente aos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Parahyba 

 
Fonte: Acervo digital HCUrb. 

      
Para atender a esses fins, era preciso não somente levantar dados e conhecer a realidade 

local e suas condições, problemas e potencialidades reais, mas sistematizá-los e difundi-los nas 
mais distintas formas (mapas, revistas, relatórios). Os projetos que almejavam a integração e 
autossuficiência do Nordeste, de maneira a integrá-lo em uma dinâmica econômica maior, 
decorreram de forma associada da possível elaboração dos mapas referentes à região. Mas, isso 
condensaria a intenção de planificar o território? Observa-se no relatório de Roderic Crandall, 
trecho interessante:  

Os mapas das várias bacias podem finalmente ser reunidos por linhas de nível, ou 
triangulação e mediante o uso do material existente podem todos ser reunidos de 
futuro para formar um mapa detalhado em grande escala. Pode ser isto uma parte 
do programa da Inspetoria e pode ser executado conjuntamente com trabalhos mais 
importantes. (CRANDALL, 1910, p. XVII) 



 
A opção adotada na confecção do Mapa dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Parahyba se justificava pela possibilidade de mapas com escalas maiores que cobririam toda a 
região, elaborados posteriormente. Esse aprofundamento tanto do grau de detalhamento e precisão, 
quanto na entrada para o interior esteve presente conforme aumentava a qualidade dos mapas 
elaborados. Crandall expressa considerações pertinentes referentes ao mapa aqui mencionado:  

 
Deve aqui dizer-se que este mapa na escala de um para um milhão é bastante 
exato e satisfará ao que foi empreendido. As posições das montanhas, rios, 
cidades e vilas estão determinadas com aproximação correspondente a escala e 
servirão para desenvolver estudos mais detalhados das várias bacias fluviais, 
situação de represas e terras a irrigar. Logo que comecem estes estudos 
detalhados, devem haver melhores mapas, ou pelo menos de maior escala, da 
região imediatamente sob observação, construídos com trânsito, nível, 
taqueômetro ou caminhamentos (CRANDALL, 1910, p. XVII). 

            
Assim, a representação dos elementos presentes no mapa (estradas de ferro em tráfego, 

linhas telegráficas, estradas de rodagem e de caminhamentos; além de lagoas, rios perenes e rios 
não perenes e, ainda, da hierarquização das cidades, vilas e povoados) possui relevante papel para a 
compreensão das ações veiculadas pela Inspetora. Deixa ainda mais evidente, ademais, a 
importância da elaboração dos mapas como forma associada de um pensamento racionalizador sob 
o espaço de intervenção. Isso denota e induz, com certo grau de clareza e distinção, que o 
conhecimento preciso da região se apresenta como condição determinante para as propostas então 
apresentadas, permitindo a limitação das possibilidades.   

Desse modo, o mencionado mapa, elaborado sob a responsabilidade dos geólogos Horace 
Williams e Roderic Crandall, compreende a zona abrangida pelos atuais estados do Ceará, do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba, na escala de 1:1.000.000. Representou, assim, nos caminhos a serem 
seguidos pela IOCS uma nova perspectiva decorrente de um maior grau de detalhamento do que o 
de Rebouças, ao considerar a escala adotada. Ao considerar uma perspectiva de continuidade pode-
se mencionar que os mapas que serão produzidos posteriormente ao de Rebouças caminharam para 
um aumento de escala e um maior detalhamento de regiões de formas mais particulares.  

A possibilidade de que seriam feitos posteriores mapas com uma escala ainda maior e com 
maior grau de detalhamento, expressado por Crandall no trecho anterior, pode ser comprovada de 
fato como um caminho seguido. Nesse sentido, a intenção do conhecimento do interior como 
premissa para realização de obras estruturais na região é evidenciada em mapa publicado pela 
IFOCS, em 1922, na Revista Ilustração Brasileira, o Mapa do estado do Rio Grande do Norte: 
Com os serviços federais de açudagem e estradas de rodagem (Figura 3). Neste mapa de escala de 
1:1. 000.000, além da representação de elementos naturais como os limites das bacias hidrográficas, 
também é traçado, sobre o mesmo, a representação das linhas férreas ligando todo o estado. Outro 
elemento importante é a localização das suas principais barragens as quais são divididas em 
categorias: estudadas, construídas e em estudo. Estes fatores denotam, a princípio, uma exacerbada 
importância, tanto ao fator da circulação, quanto às medidas de aproveitamento dos recursos 
hídricos, como foi anteriormente mencionado neste trabalho, demonstrando que todas as formas de 
ações na região giravam em torno destes dois fatores predominantemente.     

Contudo, denota-se uma preocupação também para questões de outras ordens, que ao ver 
dos profissionais envolvidos, influem diretamente nas condições de vida da população e na 
possibilidade de seu avanço. Ao que se refere a questão, o desenvolvimento da região Nordeste é 
vislumbrado como garantia do progresso nacional. E, essa perspectiva carrega consigo não apenas a 
criação de uma estrutura material de resolução de um problema, mas atrela a vários fatores, entre 
eles a certeza de um ideal a ser alcançado, e possível de alcançar, isso é, em melhorias sociais. Nas 
palavras do articulista da revista Illustração Brasileira, isso se encontra exposto, ao se referir aos 
demais fatores considerados pela inspetoria:  



 
Com os preceitos de higiene incutidos à família sertaneja, presa até hoje de medos 
práticos supersticiosos, com o ensino do alfabeto, com a facilidade da vida e do 
trabalho pelas obras do Nordeste dentro de poucos anos tornar-se-ão, essas regiões 
desoladas hoje, um dos pontos mais prósperos do Brasil, capazes de contribuir para 
o desenvolvimento do país, tanto como as famosas terras roxas de São Paulo, o 
planalto paranaense e catarinense, as coxilhas gaúchas ou as zonas agrícolas e 
pastoris de Minas ou da Bahia (SEIS..., 1922, s.p.).        

 
Figura 03. Mapa do estado do Rio Grande do Norte: Com os serviços federais de 

açudagem e estradas de rodagem. 

 
Fonte: Illustração Brasileira,1922. Acervo digital do HCUrb. 

    
        

A discussão suscitada pelo articulista acerca da necessidade de se pensar as ações de forma a 
não abordar apenas a questão técnica já tinha sido percebida por Roderic Crandall ao ser colocada 
em um patamar que buscava a compreensão da resolução do problema para além dos recursos 
hídricos e da efetivação de sistemas de engenharias elaborados. Em suas palavras, 

 
No recente trabalho do serviço geológico e da inspetoria no norte, temos uma das 
primeiras tentativas sistemáticas para chegar a uma completa compreensão das 
condições topográficas, geológicas e outras relacionadas com o problema da seca, e 
os resultados mostram que do ponto de vista físico, as condições ali encontradas 



em nada são mais do que as das regiões semelhantes na Índia e nos Estados Unidos 
da América do Norte, e que as soluções não são de modo algum impossíveis sob o 
aspecto da engenharia. Grande parte das causas das condições desfavoráveis são 
sociológicas e para a administração pública estas apresentam obstáculos tão difíceis 
de vencer como são os técnicos (CRANDALL, 1910, p.47).  

 
Figura 04. Esboço de parte do Nordeste do Brasil, mostrando as bacias 
hydrographicas e os logares para açudes mencionados neste trabalho. 

 
Fonte: Waring, 1912. 

 
Assim, as observações realizadas por Roderic Crandall ultrapassava o que foi dito pelo 

Ministro da Viação e Obras Públicas, Francisco de Sá, ao perceber que o esforço técnico 
apresentava-se como algo extremamente válido, e que, no entanto, a forma da resolução dessa 
vicissitude iria além da intervenção puramente técnica. Convém apontar, sobretudo, que a própria 
solução traria em si, em certo grau, outros fatores pertinentes atrelados, que se configuram no 
conjunto das variáveis as quais minorariam os efeitos das irregularidades pluviométricas. Apesar de 
não terem sido considerados para o escopo desse texto, representam algo básico para se pensar a 
questão.  

Contudo, sob o olhar de um problema fundamentalmente técnico, e das comparações de 
parâmetros e condições semelhantes – como a questão do Norte dos Estados Unidos, 
constantemente relembrada em vários relatórios – se tornou comum por meio de uma visão 
positivista de ciência, a qual procurava generalizações de possíveis soluções para temas parecidos. 
Sobre essa ótica, pode-se apontar, por exemplo, o mapa intitulado Esboço de parte do Nordeste do 
Brasil (Figura 04), do geólogo Geraldo Waring, que expõe a relação das localidades para açudes e 
obras. Nesse âmbito, trecho interessante é exposto na obra que acompanha o referido mapa: 

 
Contudo, as condições econômicas do Brasil apresentam um problema diverso do 
que ocupa o U.S Reclamation Service. Nos Estados Unidos, o trabalho consiste em 
construir obras de irrigação, em regiões pouco povoadas: as terras que se tornam 
assim cultiváveis são aproveitadas por pessoas vindas de outros lugares, trazendo 



dinheiro para comprar instrumentos agrícolas e outros objetos necessários. No 
Brasil, parece precisar-se principalmente, de construir reservatórios para satisfazer 
a necessidades da pequena população já localizada (WARING, 1912, p.4). 
 

Em ambas as visões – tanto na de Crandall como na de Waring – se levanta a consideração 
de fatores externos ao pensamento técnico que consistiria em um ponto para a não obtenção do 
resultado planejado, ou que inferiram diretamente nos resultados em si – embora sejam distintas as 
opiniões em qual seria esse elemento convergente para uma questão fora do pensamento 
“científico”. Ao tomar como base este ponto comum, a tentativa de conhecimento da região 
proporcionado pelos mapas e pelas incursões ao nordeste do Brasil permitiu não só acumulação de 
conhecimento de ordem técnico-cientifica, mas também de pensamentos e inquietudes que 
permitiram, posteriormente, o direcionamento das reflexões sociais acerca do problema encarado.      

O mapa de Waring representa, dessa maneira, semelhante ao de Crandall, a região de 
atuação efetiva da IOCS na área, posteriormente conhecida como o Polígono das Secas, cujas 
medidas visavam o combate do que fora tido como questão de ordem nacional. A partir da 
construção de açudes, uma das resoluções fundamentais ao “combate às secas”, permitiu-se a 
divulgação e a disseminação do que se planejava construir ao difundir, por meio dos tão detalhados 
relatórios e publicações em revistas especializadas, algo que pode ser colocado em um patamar de 
prestação de contas à sociedade do que se destinava os trabalhos na região.  
 
Considerações Finais 
 

Os mapas se traduzem não meramente em uma linguagem silenciosa que descreve um 
espaço concreto e estático, mas nas diversas relações e finalidades que se atrelam a eles. Ou ainda 
como menciona John Brian Harley: 

 
A cartografia pode ser também uma forma de conhecimento e uma forma de poder. 
Assim como o historiador pinta a paisagem do passado com as cores do presente, o 
geômetra, conscientemente ou não, não reproduz somente o entorno em sentido 
abstrato, mas também os imperativos territoriais de um sistema político. Seja o 
mapa produzido sob a bandeira da ciência cartográfica, como foram a maior parte 
dos mapas oficiais, ou seja, um exercício de propaganda declarada, é inevitável que 
esteja envolvido no processo do poder (HARLEY, 2009, p.3). 

   
As finalidades as quais os mapas se propuseram ultrapassaram a descrição objetiva do 

terreno, mas vão além e permitem a racionalização das medidas efetivadas e pensadas de 
intervenção, com certo rigor técnico. As representações, em qualquer nível de distinção, propiciam 
um ideal, uma metodologia e um método, no qual há uma necessidade de escolhas do que é 
pertinente ou não. Trata-se, portanto, de um subjetivismo, mesmo que isso seja carregado de uma 
padronização do pensamento. O que denota, para Raffestin que, 

 
Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um 
controle, portanto, mesmo se isso permanece nos limites de um conhecimento. 
Qualquer projeto no espaço que é expresso por uma representação revela a imagem 
desejada de um território, de um local de relações (RAFFESTIN, 1993, p.144).    
 

A análise das representações gráficas e dos documentos a eles associados, mesmo de forma 
indireta, demostram como a IOCS e a IFOCS se esforçaram na sistematização de ações conjuntas e 
dependentes, tanto no que se refere à importância demonstrada para com a elaboração dos mapas, 
quanto para o sentido de uma linha lógica, atribuídas as medidas pensadas e realizadas na região, 
que se atrelavam em torno de dois eixos principais, a circulação e o aproveitamento dos recursos 
hídricos. 

A elaboração dos mapas e o conhecimento, proporcionados pelas inspetorias – no que se 
refere à região afetada pelo fenômeno das secas – foram decisivos para manter em aberto as 



possibilidades nas medidas a serem tomadas. O que pode ser comprovado pelos documentos 
inicialmente estudados, bem como pelos elementos neles representados, tanto nos mapas quanto nas 
informações levantadas.  

Nesse sentido, a ênfase para a utilização do potencial hídrico da região e a garantia da 
circulação da riqueza pelo ideal da criação de uma rede nacional, pode ser considerada, assim, a 
ferramenta escolhida, ou melhor, imposta pela realidade material e pela técnica disponível para o 
desenvolvimento do país. A busca pautada na ideologia do Progresso viabilizou a difusão de um 
ideal proveniente do controle e da centralização do poder, mas possibilitou, também, o avanço de 
certas áreas do pensamento cientifico – ao considerar o que era entendido como ciência de fato no 
início do século XX – e igualmente permitiu, por parte de alguns profissionais envolvidos na IOCS, 
a reflexão social sobre a questão do que foi tida como um problema de cunho técnico: as secas no 
nordeste. Por fim, a atuação da Inspetoria não acarretou única e exclusivamente o acúmulo e 
utilização do conhecimento, porém interferiu diretamente na criação de signos e de significados, ao 
influir na transformação da cultura na região, proveniente das diferentes maneiras de ver e de 
interpretar a realidade e deu elementos para contribuir na construção de um saber técnico moderno 
no país.  
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