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Introdução

Esta pesquisa teve por objetivo fazer o 
levantamento da historia da “Campanha do pau-brasil”, 
que foi desenvolvida pelo professor Roldão Siqueira 
Fontes no ano de 1970. 

Com a eminente inundação da única reserva de 
pau-brasil, localizada na antiga Escola de Agricultura 
São Bento no município de São Lourenço da Mata. 
Diante de tal situação o ecólogo e professor 
Vasconcelos sobrinho visando a preservação da árvore 
sugeriu a Mata do Toró, que era propriedade da 
referida escola, como local propício para a reprodução 
da espécie que se encontrava  ameaçada de extinção.  

Foram plantadas cerca de 12.500 mudas de pau-
brasil próximas a bacia hidráulica da barragem de 
Tapacurá.  

O projeto contou com o auxilio financeiro do 
DNOS, Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento, que custeou o replantio e manutenção.

Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada durante a organização 
dos arquivos do Memorial da UFRPE. 

Enquanto eram organizados os documentos do 
acervo foram identificado diversos informativos 
relacionados a “Campanha do pau-brasil.” Então 
reunimos estes recortes de jornais, folders, fotos, e 
relatórios que retratava do projeto.

Como resultado final parte desse material 
localizado foi organizado e disposto na exposição 
museológica “UFRPE: ensino, pesquisa e extensão” no 
Memorial da UFRPE.

  

Resultados e discussões 

A “campanha pau-brasil” teve por objetivo a 
valorização da árvore que dá nome ao nosso país.

O pau-brasil que durante certo tempo correu o risco de 
extinção foi re-introduzido pela campanha em todo o país. 
O jornal Diário de Pernambuco, no ano de 1972, informava 
que Pernambuco contava com a única reserva de pau-brasil 
e que esta se encontrava prestes a ser extinta. ¹ 

 Diante dessa situação, o agrônomo Roldão Siqueira 
Fontes, que foi professor da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, desenvolveu a “A Campanha do Pau-brasil” 
na tentativa de disseminar a árvore pelo país. De acordo 
com o jornal Diário de Pernambuco, a campanha promoveu 
o envio de mudas para escolas, prefeituras e secretarias de 
agricultura da maioria dos estados do Brasil.²

   
Com o incentivo do professor Roldão o projeto é levado 

a Brasília e torna-se a lei federal n° 6.607 de 07 de 
dezembro de 1678, que institui o pau-brasil como árvore 
nacional e o dia 03 de maio como dia nacional do pau-
brasil.

Como resultados desta campanha foram plantados 
bosques de pau-brasil em diversas localidades, sendo um 
deles encontrado no campus da UFRPE em Dois Irmãos. 
Também foram plantadas mudas em diversas avenidas da 
cidade do Recife.
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Ilustração 1 - Plantio de mudas de pau-brasil em Tapacurá.

Ilustração 2 - Área de reserva do pau-brasil.
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