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IRRIGAÇOES NU CEAi fi 

Sirva de preliminar 
Reeditando na Revista ia Academ1'a parte do que 

escre\i ha poucos annos para imprensa diaria acerca do 
magno a:;snmpto de que a meu vêr depende intimamente 
a prosperidade economica, senão o futuro do Ceará, não 
me anima o desejo de subtrair ao olvido fragmentos de 
idéas, exteriomções de uma vida intellectiva, já passada, 
por mero amor proprio de autor. 

O probl ema da açudagem, neste recanto ela grande 
patria brasileira, im põe - se instantemente, ameaçador e 
inexoravel, á solução de quantos demoram por pouco o 
pensamento no presente e proximo futuro dessa crescida 
agglomeração humana, orçada com visos de acerto em 
1.000.0 O de habitantes. 

Afigura-se-me que a lenda hellenica da espbynge de
frontando Thebas, e propondo do cimo do monte Cytheron 
o enigma, aliás simples, de saber qual era o animal que 
tinha quatro pés de .manhã, dous ao meio dia e tres a 
tarde-ao viajor que percorria a estrada, não teve ori
gem , na crendice popular grega, differente da que a ne
cesside.de, a imperiosa e fatal deusa desses tempos de 

hoje, gera e embala a imaginação dos quta se senteiil 
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attrahidos pelo maravilhoso das cousas. Como ó tnonstro 
thebano, a não solução do problema concernente ao apro
veitamento d'agoa que a atmosphera despeja a cantaros 
no solo cearense, impõe o tributo cruel de tragar, devorar, 
não raros caminhantes da estrada, sanão gerações, levas 
humanas que um anno climaterico atira a valla com
mum da fome e da miseria. 

Menos feli:& que o Oedipo, decantado por Eschylo, 
os decifradores do novo enigma nem terão os hymnos 
da musa para rememorar-lhes o nome, nem o auxilio dos 
que podiam e deviam auxiliai-os a expulsar o monstro 
-o terrível sphyv.ge das seccas-da terra querida que 
a todos abriga carinhosa e agradecida. 

Reproduzindo nas paginas desta Revista as consi
derações que esse assumpto suggeriu- me por occasHio 
de tratar-se de levar a effeito a construcção do açude 
de Lavras, não viso solver o grande problema, senão agi
tal-o novamente, na esperança de que minha delenda 
Oarthago, deRde que em 1 879 tive a honra de falar da 

:· tri buna da camara dos deputados como representante do 
Ceará, cedo ou tarde ha despertar o turpor governativo. 

E se a Revista da Academia lograr dilatar seus 
dias, como espero, consagrar-lhe-hei no proximo n.0 es
tudo mais minucioso, comvendiando o que alhures se ha 
conseguido com a applicação dos metbodos scientificós 
no armazenamento e derivação das agoas para irrigação 
d!ls culturas. 

·Çlimas seccos 
O e�tndo comparado das regiões sujeita� a ççis..es 

climaterica.s patenteia melhor (lo que longos arr�·�s 
a relativa superioriQI,lqe do clim� cearense e a facilj.,Q.a�e 
de minorar-lhe os periodicos annos, de excepcioQI\\. sec 
cura e de intermitt�nte e�te�;ilidad�, 

· 
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ZONA DAS CALMAS 

O 'Ceará jaz no limite meridional da zon·a das calmas 
eqUatôriaes, onde se opera o en�ontro das correntes at
mosphericas ou ventos geraes, chamados alisios. Esta 
zona abrange 3 a 5 gráos de latitude, sendo pelas con
stantes estagnações aereas sujeita a altas temperaturas, 
saturádàs de densos vapores, que a tornam de penivel 
habitabilidade. Acompanhando a marcha apparente do 
sol, ora se desloca para norte, ora para sul, affl.nrando 
em certos annoR as extremas norte e noroeste do Ueará 
ou o envolvendo em sua facbas de calmarias e de es
pessas condensações. 

E' bem de vêr-se que a coincidencia deste ultimo 
pbenomeno com a estação pluviosa, no Ceará, dá-nos a 
explicação clara e precisa das suas causas proximas. Si, 
porem, a zona das calmas se desloca para norte, trans
pondo as latitudes septentrionaes desta região, os ventos, 
soprando em sua generalidade parallelamente a costa, sem 
anteparos de serras ou de correntss opp ostas, impellem 
as evaporar;ões pelasgicas até o ponto de resistencia. onde 
vão avolumar as condensações locaes, saturai-as de hu
midade, até Re resolverem em precipitações aquosas. Tal
vez que alem do agente m echanico dos ventos, outros 
factores, mal conhecidos ou apenas entrevistos, cooperem 
para formação desta zona de chuvas torrenciaes. 

Parece não ser estranha a deslocação periodica desta 
zona, a marcha ascendente e decres�enta das manchas 
solares, cuja ligação com os m eteoros electricos já con
stitue uma acquisição importante para sciencia. Não 
sendo aqui a melhor opportunidade para elucidar tal 
assumpto consigno tão somente como ponto interrogativo 
e sugge�ttionante. 

Abro aqui um parentheses para transladar as opi
niões autorisadas de dous illustres ceareoses sobre as 
ca.u�as deste J>henomeno. 

. .  
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CIIUVAS NO CEARÁ 

O conselheiro Alvaro de Oliveira em sua Memo1·ia 
.<wbre secca do Ceará, explica satisfactoriamente este ponto, 
nos seguintes termos : 

cNormalmente chove de Janeiro a Junho, pouco nos 
tres primeiros mezes, mais abundanttamente de Abril a 
Maio; em Ontnbro caem as chuvas de cajú, principal
mente no littoml e no valle do Cariry. Os ventos do
minantes os annos rega lares são: no invnno ( .Janeiro 
a Junho) dos quadrantes SO e NO; uo verão (Julho a 
Dezembr0) dos quadrantes NE e SE. 

c: As latitudes, que abrangem o Ceará, são: 2°, 45' e 
7o 11' sul. 

cA periodicidade mais ou menos regular dt's chuvas 
explica-se facilmente pela circulação intertropic•ll da at
mosphera.. 

«O ar aquecido na zona equatorial, dilata .ado-se, 
sobe e se divide nas partes superiores em duas cor. entes 
dirigidas para os polos; ao pasgo que, n::.s cam�das in
feriores da atmosphera, outras correntes se estabelecem 
das regiões temperadas para o equador. 

4 Em virmde do mo vimento de rotação de O para 
L, do nosso globo, as camadas inferiores do S. e do N. 
para o equador, tomam respectivamente as órecções S .  
E .  para N. O. e N.  E .  par11 S .  O. e as correntes supe
riores as direcções de N. O. para S. E. e de S. O. para 
N. E. As primeiras (as mferíores) são os alixeos, as 
segundas (as superiores) os contra-alheos : Cada aHxeo 
de S E ou N E e o respectivo contra-alixeo de N O e 
S O formam um circulo de cada lado do equador thermico. 

«A massa do ar, que se eleva perpendicularmente 
á superficie da terra na região equatorial e a qual vem 
ter os alixeos dos dous hemispherios, chama-se a xona 
das calmtts equatoriaes. Esta zona é mais ou menos ir
regular na superficie do Atlantico e no Pacifico, longe 
das correntes mantimas e das costas, mas na visinhança 
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das correntes, principalmente do Gulf Stream e nos con
tinentes a zona é muito regular, não só nas dimensões e 
inflexões, como nos deslocamentos de um e outro lado 
do equador, devidido a. excurçãfl annual do sol. 

«E' claro que os ventos alixeos e contra-ali:eo$ não 
tem pelas mesmas causas, que al teram ::.s wnas das calmas, 
a regularidade que ella<> apresenlnriam, se a superficie 
da terra fosBe uniforme. 

c Grande parte do Cea;á está cm latitudes. qne são 
alcançadas pela zona das calmas. en: sna oscillação do 
lario do Sul do et]ua1lor. Em virtude das diversas in
fluencias, que apontamos, aquella zona não se a.c;ha no 
hemispherio austral sento rle .Taneiro a Junho, em vez 
de Outubro a Março. co•no devia aeontecf'r, se só o mo
vimento de rotação da. terra determinasse o movimento 
oscillatorio. 

«A estada da zona nas calmas sobre o Ceará coin
cide com o que se chama o inuer11o naquella província. 
As chuvas cahem por este te1npo. porque· os ventos alixeo:� 
de S 8, que se carregam de vap0res aquosos, atravessaud) 
o At lantico, vem esbarrar na 7.ona tle calmas, onde os 
vapores se condensa•n e se resolvem parcialmente em 
chuvas. 

«Mas parte dos vaporc5 condensados é levado sobre 
a forma de nuvens pelo co1dra-alizeo de N O na di
recção de S E. Se então para o alti7:co de S E7 es� e 
contra- alixeo de N O na direcção de S E. Se então parar 
o alixeo de S E, esse contm-aliuo se abaixará ; e l:S 
nuvens se resoh·erão em c!Jnvas, em todas as paragens 
onde as circumstancias forem favoraveis a tal resolução; 
isto é; onde houver abaixamento da temperatura, aug
mento de pressão ou nova formação de vapores. A pa
rada do alt'zeo poderá realisar-se, alem de outros casos, 
se houver no solo cearense, mesmo por cn.usa das chuvas 
continuadas um abaixamento de temperatura, que venha 
obstar a chamada do ar dos tropicos para o equador-
chamada essa que é precisamente o que produ:t� os ventos 

ali::;eos. 



74 REVISTA 

«Além das causas para a chuva no Ceará-presença 
da zona das r.almas e abaixamento do contm-alixeo de 
N O-pode cahir a chuva em consequencia de correntes 
de ar, da terra. para o m ar em relação á terra. Quem 
soube1· que o Gulf Stream acompanha a costa rlo Ceará, 
no rumo que ·vae do cabo de S. Roque ao mar das 
Antilhas, não se admirará do estabelecimento destas mon
ções, as quaes vindo ao encontro dos alisem;, determinam 
a subida e, portanto, a condensação dos vapores aquosos, 
de que estes se carregaram no Oceano Atlantico, desde 
o Cabo S. Roque, no trajecto sobre a correnll' equatorial, 
de que faz parte o referido Gulf Stream. 

«As ·rhuvas, cha rr! adas d� cajú, são devida;:; as duas 
ultimas causas. que indicamos. 

o:Eis a explicação das chuvas nos annos regulares.» 
Antes de tão explicita quão convincente explicaÇ'ãO 

deste phenomeno, já o fallecidc Senador Thomaz Pompeo, 
cnja devotação pelo Ceará não teve limites nem mesmo 
no leito mortuario, quando arfando com as torturas de 
suffocante rlispnéà.. endemariado, qnasi cego, escrevia em 
favor dr. � ·1lo natal no Cearense preconisando a açudagem, 
como meio de minorilr os desastres das sP-ccas -, o Se
nador Th. Pompeu havia mvestigado no seu precioso 
livro .�.lfemoria sobre o clima e seccas do Ceará as causas 
cletermincntcs das clmv:1s na Zt)lla r<>arense. 

«Os aliseos, escrevia elle, sopram constanten:ente dos 
quadrante'l do nordeste e sueste com intensidade dP.sde 
o sofistic·io de Junho. Pelo equinoxio de Setembro, mo
deram ou fazem alguma parada. E' então que ()S vapores 
aqul)sos se condensam e cahem pelo litoral, principalmente 
nas serras as chuvas de rajús. 

« Continúam depois até o solisticio de Dezembro ; então 
começam as chuvas precursoras do inverno, chamadas 
de Santa Luzia e Natal, qullndo os ventos param ou 
moderam , ou mesmo murlam de rumo. 

«Se pelo solisticio de Dezembro, os alizeos param , 
e reina a calmaria, ou os ·1entos variam de rumo, llrin-
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cipalmente se sopram do oeste e noroeste, entra fran
camente a estaçã() chuvosa. 

cE' principalmente nas proximidade�, e depois do 
equinoxio de Março, que a estação chuvosa torna-se mais 
forte e intensa . 

«D'aqui Vl:lm a convicção do sertanejo, de que se o 
inverno não começa francamente por · S. José ( 19 de 
Março) a secca está declarada. 

d�to está confon11P- a th('oria de Maury. Com ef
feito, a zona das calmas equatoriaes, que acarreta o annel 
de nuvens equatoriaes, e oscilla ao norte e sul do equador, 
segundo a declinação do sol, acha-se no hemispherio do 
sul de Março a Abril, e no do norte de Junho a Agosto: 
e como , por onde passa o anue! da nuvens da zona das 
calmas, começ-a a esta�·ão chuvosa. por isso nos mezes 
de Março e Abril, em que essa zona toca os gráos de 
2.0 ao norte e 4.0 ao sul, deve ser, e é, o tempo mais 
chuvoso da estaç-ão invernosa do Ceará. 

«Observando-se pois a marcha das chuvas no Ceará, 
não se pod e  desconhecer a infiuencin que exerce n'esse 
pbenomeno a marcha do sol ou a rotação da terra, á 
que acompanham as correntes aereas. Estas correntes, 
porem, que cortam a face da província quasi parallelal
m ente, são ora mais intensas, constantes e vwlentas, ora 
menos, e mais variaYeis. 

«D'esses dous factos, cuja causa primordial me escapa, 
dependende principalmente a maior ou menor abundancia 
de chuva. 

CACSAS UAS CHUVAS PEI�OS ALIZEOS 

«Os vapores aquosos, que os alizeos nos quadrantes de 
nordeste. leste e sueste tiram em tão grande massa do oceano 
e conduzem d'essa direcç-ão, se parassem sempre sobre o solo 
do Ceará, se condensariam e se resolveriam em chuva. Mas, 
como Sl:l sabe pelas leis physieas, os vapores só se con
densam quando encontram temperatura mais baixa ou 
são cumprimiclos. Ora os alizeos de Junho em diante se 
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elevam consideravelmente do solo, adquirem uma violencia 
de 120 kilometros por hora, e não encontrando em toda 
a província, nem grandes mattas, lagos ou rios que pClr 
sua irradiação façam baixar a temperatura na altura em 
que es ventos levam os vapores, e nem tambem serras 
altas que os resfriem ou esbarrem a sua marcha e os 
accumulem e comprimam; esses vapores transpõem as 
regiões do Ceará, e vão esbarrar nas cordilheiras dos 
Andes, que os represam, ou em outras regiões, onde cau
sas condensadoras, como serras altas, grandes rio1>, lagoas 
e maltas os fazem condensar e resolver em chuva. 

<Mas de Janeiro a Junho os alizeos ou se baixam 
mais elo solo ou se moderam e mudam de rumo ; então 
os vapores, que ellas acarretam, achando-se em uma ca
mada pouco elevada da atmosphera, ficam sujeitos a maior 
pressão; do attricto das moleculas do vapor e do ar 
resulta a electricidade atmospherica, que se observa por 
e>se tempo; e os vapores, represados pelas serras, onde 
a temperatura é mais baixa, e sujeitos a grande pressão, 
S3 condensam em cumulos e nimbus, os quaes se re
solvem em chuva no c;olo da província. 

<As chuvas ordinariamente começam pela região do 
Araripe e Ibiap:;�.ba, e em geral pelas serras mais altas. 

cA causa d'essa prioridade resulta. parte do obsta
culo que a coràilheira oppõe aos ventos, quando elles 
lJ aixam a seu ni vel ; e parte de sPrem essas serras fócos 
mais ou menos condensadores, pela temperatura baixl\, 
que nellas reina. 

c:Assim pois, a proporção que a condensação do lado 
de oeste e sudoeste vem se extendendo a leste e nor
deste, as chuvas vão se extendendo tambem por toda a 
província. 

«E' facto constantemente observado, que nas regiões 
ou tractos ue terreno mais seccos e rochosos da província, 
é onde chove mais tarde e menos. Assim, a região que 
fica entre a serra no Machado ao sul. serra da Urubu 
retama ao norte, rios Curú a leste e Acarahú a oeste, 
essencialmente pedregosa, semeada de serrotes baixos 
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em campos abertos, é onde chove mais tarde e menos, 
ao norte da provinda; bem como na região central cha
mada-Riacho do Sangue- que fica entre o Jaguarioe 
ao sul, rios Quixeramobim e Banabuíú a leste e norte e 
alto sertão do Inhamuns ao oeste; este tracto de terreno 
apresenta caracteres mineralogicos semelhantes ao pri
meiro. 

«As condições physicas e mineralogicas desses ser
tões naturalmente influem nos.phenomenos atmosphericos. 

«Ambos são destituídos de mattas, pedregosos, on
dulados de serrotes; baixos, de rochas núas, syenitiras, 
graníticas, quartzozas, adquirem durante o dia elevadíssima 
temperatura, a qual deve .ran\fazer os vapores, dilatai-os 
e obstar a sua condensação, como succede nas regiõtJS da 
Arabia, Persia, junto ao golfo de Aden, e grande parte 
das regiões africanas. 

«Os vapores aquosos não ue elevam a grancle altura 
porque a baixa temperatura das r'lgiões elevadas as faz 
condensar; e tambem as correntes aereas que os acar
retam não transpõem grandes elevações, senão depois 
de terem, pela condensaçllo, etpellido a humida de que 
levam nos vapores aquosos; é por isso que a immensa. 
massa de vapores, qne o calor iutertroptcal arranca do 
oceano, levada pelos alizeos atravez das nossas regiões 
baixas, do cabo de S. Roque para o norte, vae esbarrar 
necessariamente nos flancos da grande cordilheira audina, 
onde é represada, refluída e condensada sobre os ter
r�nos adjacentes; d'ahi, esses immensos nos que formam 
as duas grandes bacias ao norte e sul da America me� 
ridional e oriental. 

c:E' pela mesma razão que no Perú. no cimo e ao 
occidente d.a grande cordilheira, nunca chove, e até no 
litoral do Pacifico extende-se o arenoso rleserto I • Af"
cama; porque as correntes aerea"' que transp·3em r cimo 
das cordilheiras, tem já penlido toda a hum11larlc. 

<As nuvens accnmuladas pela presião que SU'll orta r:. 
nas serras, onde são represadas, não podem elevar-"L acin•H 
das cordilheiras dos Andes, em quanto os alizeos cou-
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se vanào-se perto do solo, moderam a sua intensidade 
ou mudam de direcção; e então se resolvem em chuvas 
nos flancos orientaes da cordilheira, ou são impellidas 
para o valle do Amazonas. 

� Este phenomeno, que é tão conhecido e explicado, 
('·� tambem a razão da seccura da região, de que me 
t ccur ,., ó r ante seis mezes regularmente, e da falta de 
e nvr :;, a:_:un1as vezes na estação propria. 

� . .J!. as [;c es::<a causa é natural e permanente rAsul
t,' te d.t t· 'si<, �o geographica da região, e de suas con

�\ões phys,cas, parece que devia dar constantemente os; 
11 esmos re<Sultados. 

t.A�sim seria, nas correntes aereas, por causas que 
uescouheç , não se alterassem annualmente para mais ou 
�'ara me1 ·)s.� \)) 

CLIMA CEARENSE 

O eh a cearense é geralmente quente e secco no 
'• uão, h .lL•ido uo inverno, variando de intensidade se
gund<• a Situa'(ão topographica e os accidentes Jocaes. 

Solo de inclinação rapida, quebrado por fracos con
•rastes 1�a sua horisontahc ade, não interrompido por cor
(hlheins ou serras de elevação superior a 900 metros, 
mal 01lerece obstacnlo serio ao curso rapido, regular dos 
ventof-. que periodicamente sopram em determinada, senão 
Hniforme ftirecç·ão. 

Do solesticio ele Dezembro ao equinoxio de Março, 
Jazendo o maior fóco de calor ao sul da linha equino
xial, o appello dos ventos das regiões septentrionaes, mais 
:;rios. opera-se na direc<;>ão de nordeste para sudoeste. 
Depois de atravessarem o equador thermal, esses ventos, 
saturados ele humidade, perdem grande parte de sua 
baiu temperatura e raramente chegam as latitudes do 
Ceará com a precisa para produzirem rapidas condensações 

. ( 1) Opportunam.ente procmarei investigar as causas da des
Jccaçao dessas conoentei. 
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atmosphericas e consequentes precipitações aquosas. Pro

vém dahi a irregular seccura dos verões. 
Quando a actividade solar é quebrantada por rlen

sos nevoeiros ou por causas que escampam ao nosso 
conhecimento, entre as quaes não será descabida a maior 
ou menor extensão e aggrupamento das manchas solares 
em posição fronteira ,a zona cearense, a circulação at
mospherica repercute-a nos seus movimentos menos ra
pidos, na somnolencia com que carregali.as n uvens, cn
mu�os, deslisam no céo, se approximam, se esbarram 
e _fundem -se; dando origem as chuvas de Dezembro e 
Janeiro, em annos de inverno temporão. 

E' phenomeno de observação frequente que essas 
chuvas são sempre precedidas de ventanias, que para
lisam subitamente, depois de abrandarem, como lufadas, 
do norte, e de rodarem, corno vira<;ão frest;a, para sudeste. 

A proporção que o Sol, na sua marcha apparente, 
se dirige para o rropic_o de Cancer, e vai, conseguiu te
mente deslocando o fóco de maior calor para o norte, 
p assando em Março pelo Ceará, as correntes atmosphe
ricas, sol.icitadas pelo adelgaçamento das suas ca·nadas 
rarefeitas ao contacto do solo superaquecido, sa prec,pitam 
no sentido do grande vertice de aquecimento, chocando-se 
ahi e reproduzindo a zona de calmas onde quer que e.st: 
acção deixe de ser contrariada por circumstancias locaes. 

E' a occasião dos calores abafantes, de activa eva 
poraçii.o que lentamente sobe em nuvens dersas, fran
jadas, superpostas no horisonte, semelh:mdo paizag 'n 
montanhosa do extremo sul ao norte, abra(:ando totlü 
nascente. 

As bategas d'agoa caeem as 'ezes ini lterrupta 
mente, com breves intervallos, por dez e tloze horas, 
senão por dias. E' raro que as chuvas se prolonguem 
por dous a tres dias. Ordinariamente. depois de um,. 
COJ;ÍOSa queda d'agoa, de 2 a 3 horas, sobrevem a lH'
l;lina fina por cnrto espaço, para recomeçarem as eh 1 a· 
grossas, intervalladas por mais ou menos tAmpo por 
uov�s neblinas. O céo ad<luire então limpidez c .. z�.l se11 
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macula de fugaz duraçã'). Solo, edificioll, arvores. tudo 
emfi1u quanto se acha exposto as iutemperies satura-se 
de humidade. 

O Senador Catunda apreciando este aspecto da na-
111 rcz>t cearense, escreveu : 

d)s invern os. incerto&�, escassos e breves, são ex
<' • �.:1 '' nhnente �'opiosos e longos; caem por vezes chuvas 
tont• 1 ·iaes �ne cm poucas horas a lagam os campos e 
ÚI.Pnl trat1sbonlu o-; rios. E' então que apparecem as 
1 "m tH.•3tados, fra•)as no litoral. fortes no interior. No alto 
. urLt • é scl l lpre á tarde q uo elhs Jesabam. O céo se 
1 '· '·· ' de azul·desm<úlrlo; o calôr inffoca. Immensa nu
Yetn umbco-carrr:g.lda, cm forma de torre, apparece no  
uicn. : unt vemo forte passa, ás lufadas, agitando vio
lenta 1cntc ac; anores que se estorcem convulsas. Ca
winh t o grnnd� costello, approxi na-se. vingí... as regiões 
do espat;o. Em sua .1r!a superior scintilla fngace uma luz 
avermelha<{a ;  segue-se um ruiclo surdo, longínquo, como 
que sul>terraneo, em breve mais distincto, mais forte. Dir
sc-ia v rolar rle muitos carros que se approximam. Aos 
poucos invade o céo a escuri<'laue, a natureza se recolhe, 
calam todas as vozes, Pxcepto o vento que redobra de 
violencia. Subito lampeja uma grande luz de um branco 
sinistro e lugnbre; estampido forte como o desparar de 
Citnhão enorme, como que abala o solo e côa o pavor em 
todos os seres vivos. Começa a tJmpestade. Corusca o 
ar, ribomba o trovão, a chuva cae em torrentes. Ao ama
nhecer o dia seguinte, o céo azula e recobra a sereni
dade, rebuça a nevôa o cume das senas, e brizas fres
cas e macias acordam a vida amortecida na vespera. 

,.E' na estação invernosa que sob essas latitudes 
se alenta a natureza; a seiva circula com força, desponta a 
verdura, frondescem as arvore!:', verdes alfombras tapetam 
os campos. Aos troncos se enredam as convalvulaceas e 
tecem longos samfos de verdura onde brilham ·suas co
rolas azues; zumbem os insectos, adejam nos prados uma 
infinidade de borbuletas grandes, pequenas, que recreiam 
a vista com a extraordinaria variedade de seus matizes; 

·.._ 
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a matta, até então silenciosa e triste, se enflora e se 
enche de sons e de harmonias. A paisagem se anima, 
colora, cambia, e a vida sorri por ffil)mentos nos cam
pos tocados de flores que saturam o ambiente de per
fumes. 

«Nessa ressurreição geral resfolga a provincia de 
longas agonias. » ( 1) 

A esta estação 4ue o:J vni ue Janeiro a Maio, com 
o erauico de Fevereiro. ora tlc l\larço ao meado de Junho, 
succecle a intermed,,,, rla verdadeira primavera, de Junho 
a Agosto, durante fiO a 80 dias. A vegetação por toda 
part3 activa, apenas find,l. a f!or:v:fio de Abril e Maio, 
começa a fructíficar. Qnor ;ls plnntas industriaes, como 
o algodão, a canna, a. ma:li1;oua, etc., quer os cereaes, 
comli o milho, feijão, arroz, etc., ou as fructiferas, como 
a lan.ngeira, limeira, abacntei:o. sapoti, etc., estão na sua 
plenitude, cujos pro •• udos po.!ma sor colhidos. e desde 
loiO appropriados ao consumo. A criação, na sua pujança 
de engorda, ost�nta indivíduos co111paraveis aos melhores 
das zonas mais favorecidas, p�lo leite n.bunflante, queijo, 
carne. etc. A tcmpen.tura ain1a banhada pelas emanaçõe::; 
hnmidas das a�oas doi' ri·):), da hgoas, dos poços e 
ventos frioJ do 'U', proci,r ilsQ a ·1legda de viver, a tsa
tisfação de goz:1l-a, c1tw .1ma vegotacão luxuriante, pom
posa, favorece com a sua donce e discreta sombra em
b!llsamada de efílu ·ios. Peh twm1Ji'i a viração fresca avi
ventét e toniâca o orrraJ!'SillO ln ma. ;o, alenta os nervos, 
e··t.imula •• o · h�d 1. cr ilo o m ais afanoso, da colheita , 
ou da ceifa, errut . . lr lo a .bundancia e o bem estar em 
todas as ela' ;es . 

Não raro desce o terrnornetro no sertão a 1 6  °/0 cen· 
tigrados pelas 5 e 6 homs da manhã. Os campos co
brem-se de um tapete de hervan�as, pastagens preciosas, 

(ll J. Catnnàa-EYtwlos sobre a hist. do Cear4-Çear4 1886 
-pags. 17 a 10. 



82 ltEVISTA 

que semelham ondulante mar verde e pardo até que 
os rigores do verão as creste e reduza-as a pó negro. 

Grande é o contraste desta primavera com o estio, 
que se lhe segue. Desde fins de Agosto, os dias se vão 
tornando cada vez mais calidos, os ventos qual viração 
e arfar branêto a principio, desencadeam-se para Retembro 
em rajadas singulares que em breve se generalisam, sal
teando de sudeste para nordeste, com intermittencias mais 
( m n .. ,, violentas. Pela manbã, fre!'lcos e hrandos até 
ítJ ou 1 1  horas, adquirP.m dP.pois grande intensidade até 
meio dia, quando sereuam para recomeçarem pelas 2 e 
3 horas da tarde suas evoluções caprichosas e rapidas, 
erguen1lo nuvens fle poeira, arrastando folhko e outros 
detrictos com estrepito, que lembra a approximação da 
chuva, nos Eeo;; doud0s redemoinhos. 

No sertão faller.em as veles durante o dia essas 
depressões barometricas, conservan,Jo-se relativamente 
calma a atmosphera, arfanllo brandamente, fre,;ca pela 
manhã, calida, qu·:J.si suffocánte, de 11 horas ás 2 da 
tarde. No lapso de tempo qu0 intermedeia o pôr do sol 
e a noite, á hora do cre:mseulo, o ar é geralmenti aba
fado, pelas evaporações que pouco se elevam, qual fumo, 
quando a temperatura baixa e a virar:i\o parahsa. 

A noite os ventos geraea rearJqttirem todo o seu 
imperio, solicita(los pelo fóco diurno que se tr�nsporta 
para occidente. Conforme a distancia, chegam a3 7, 8, 9 
hora:3 aos sertões mais afastados, com tal impetuosiôacfe 
que parecem vir arra.zruulo tnno em s11a p:lssa�em. Com 
alguns minutos de antececlencia o ruído de temerosa onda 
que se quebra na praia vai crescenclo até o rolar de mon
struosa artilheria qne se approxima, emquanto espessa nu
vem de poeira, de folh<�s, evola-se em contorsões cho
reographicas, de caprichosas voltas, varrendo os caminhos 
ou invarlir:tdo a3 r-asas e ruas dos povoados. 

O ímpeto da corrente é tamanho que todos se a bri
gam, por não serem envolvidos nos rP.demoinhos poei
rentos, ou para evitarem a rapida queda da temperatura, 
que se lhe segue, sempre nor;\iva a saúde. O fra�or dQ 
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enomeno meteorico lembra os versos do epico por
tuguez: 

c Os ventos eram tae3, que não puderam 
Mostrar mais força de ímpeto cruel, 
Se para derribar então vieram 
A fortíssima torre de Babel.» 

Passada a rajada, estabelece-se franca e 
f
rescc1 ven

tilação, que amenisa sobremodo as noites serenas e iguaes 
de todo sertão. E' a compensação ao calor acabrunhador 
das tardes. 

Excusado é accrescentar que esses ventos são seccos 
ou pouco carregados de vapores humidos, dispersados por 
aquecimento nos vastos campos abertos, densu 1ados. que 
elles atravessam na sna passagetn. 

A vegetação começa desde Agosto a crestar a fo
lhagem, transmndMdo-lhe a tonalidade verde escuro pelo 
verde pailido, por gra1la ;ões cada vez mais claras até o 
amarello de ouro ou de Siena. Nesta phãse os ramos 
se despem pouco e pouco das frança!', se fendem �o 
açoite dos ventos; os galhos, esqneleticos, se enrugam, 
ennegrecem ou cobrem-se de uma crosta esbranquiçada, 
aqni e acolá retocada por J!inceladas de nankin ou de 
amarello oca. 

O solo matisa-se de fina poeira, negra nas varzea 
dos rios, amarellada nas quebradas dos serrotes, cinzenta 
nos sertões, patenteando em sua nudez as grotas ou 
sulcos abertos por contracção desigual das suas rochas, 
escalvado pelas chuvas da precedente estação, semeado 
aqui de seL'ios rolados de variado feitio e volume, alli 
de cotos de plantas rasteira&, que o gado aparou. ou o 
fogo e a derruba do machado deixou em pé para assig
nalar a acthidade humana. 

Mais resistentes de que outras, certas arvores, como 
o joa�eiro, a oiticica, a carnahuba, conservam sua froncc 
verdejante, quasi solitarias no mortuario cemi.erio : •; 
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tantas hastes despidas, secca�, em estivação, espec
i
e de 

floresta dantesca, donde por vezes se escampa.m gemidos ou 
rangidos ao perpassar úa viração, trazendo a memoria do 
viajo r a lembrança de dias menos tristes, ou de na tu
reza menos desoladora, esteril e aspcra em suas mutações 
estivaes. (1) 

As fontes nativas diminuem de volume ou se es
tancam; os rios, reduzidos a P.scoadoros mais ou menos 
largos e profundos por onde correm as agoas pluviaes 
para o mar, apresentam nos seus alveos poços, inter
vallados, onde se refugiam os pe1xes e se conserva o liquido 
no decurso da estação secca, quando ahriga<io dos ventos 
reinantes. As lagôas e açudes vão igualmente minguando 
a area coberta d 'agoa, cleixando em suas margen.� o C:l.nniço 
enfezado , e perdendo por eva 10r lÇPO •nn.nti !ades de li
quido, cujo coefficiente niio :e pf le ainJ determinar 
com precisão. São dignos tlt r )t a lagt \S e açudes 
que hão resistido nm, 1lous e rr:.lis a JUOB de secca 

O senador Catund'l e·n linJu!lgem imagin"sa assim 
descreve essa quadra �o anno : 

<Demorado e ardnnte é o ver!io; cxte'lde-se ordi
nariamente de Junho a Marí' o. O C[llor é intenso; no 
sertão a media das ma imas 6 dtJ :'5.0 r á sombra. Ama
rellece e morre a verdura, as arvores pertlem as folhas, 
seccam os .rios. O campo toma aspec-to tristonho e des-

(1) A elevada temperatura do ver;io é extremamente sua
visada pelos ventos geraes, que sopram const�nternonto nesta época; 
em consequoncia de ser o ar muito seceo, o calor torna-se monos 
sensível, porque o liquido que vem á suporl:cio do corpo pela trans
piraç!!.o, evapora-se immediatamento. Ainda durante as horas mais 
quentes, sente-se fú•sco á sombra das arvorei>, ou em casas non
venientemente ventiladas. Sa.o ft'escas quasi sempre as nottcs, o 
dorme-se no campo impunemente, sem hav r exemplo de molestia 
adquirida por este motivo. Epidemias nao se conhecem no sertão; 
a populaç!!.o é forte, apezar da irregularidade da alimentação e uso 
de agoas que raramente s!!.o potaveis. (Silva Coutinho- •Relat. 
sobre o prolongamento da Estrada de ferro do Recife a S. Francisco 
rag. 26-1875). 
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olador. Ventos ardentes saco.lcm com violencia aE franças 
hirtas das floresta s  rachiticas e estioladas do sertão. Por 
vezes se encontram, E:tnbatem e r�demoinham essas cor
rentes atm osphericas, quebram, desarraigam arvores. e 
com grande arruido, levantam, em forma de espiral, uma 
columna de pó e de folha;; mortas. 

c E m  períodos quasi regulares, determinada por causas 
kosmicas, vem . uma grande secca devorar as pe1uen::� s 
fortunas accumuladas pelo trabalho e economia. Essa 
temerosa calamidade condemna o Ceará ao ingrato mar
tyrio de Sysipbo ;  eleu CQm dolorosas privações o ro
chedo da sua prosperidade, e de subito o vê rolar e 
ruir-se em um oceano de poeira. Nem uma gotta de 
chuva ; nada germina n o  solo colimaclo dos raios solares. 
Som em -se as agoas, m orrem os animacs e com elles os 
sêres hu 1a  os que n'lo e:ni"'ram ou buscam os Jogares 
soccorrüJ ,g  io governo imperial. O sortão se transform a  
e m  vasta fo ;na lha q u e  tndo devora ; mr>�Ha sol1tt ão in
vade os po\ oado::, de que se retiram o m ovimento e a 
vida. Começa então o grande exoclo dos cearens�s. e a 
Niobe americana, envolta en. crépe de p ó  artlen te, chora os 
filhos, condemnados á expatriação e á m orte. Figurâs 
esqualirl as, macilPntas, de todas as edades e sexos, de 
olhos encovados, vista empanada, voz sumida, pelle sohre 
os ossos, imagem da fome, se cruzam em todas as d i 
recções, e s e  atropelam e m  todas as rstradas. Romeiros 
do info··tunio, �il-os vão sem saber onde, em bus�a, talvez, 
da sepultura, em p rovíncia estranha . .  

• D trante o verão são as calmas diurnas temperadas 
pela acção constante dos alizios. As n oites são sempre 
claras e agradaveis ; até mesmo n as brumas do inverno 
ha sempre toques de luz na atmosphera que permittem 
a percepção dos objectos a distancia. O céo, de uniforme 
serenidade, se constella por vezes com todos os expiou
dores e magnificencias das latitudes quentes.)) (1) 

(1) J. C atunda-Estudos sobre a hist. do Ceará-pag. 19 a_21 1 



Outro observador snpoz, que dedicou grande parte 
da sua vida ao estudo das questões agricolas, o Dr. 
M arcos de Macedo, se ennuncia nestes termos : 

c A estação das chuvas, annunciada pelas chuvas de 
caj ú, principia em J aneiro e termina em Maio. Nesse 
tempo os ventos regulares, que giram constantemente de 
leste a oeste, parallelos no equador e em suas visinhanças, 
parecem abaixar-se e diminuir a rapidez de sua marcha 
ordinaria. Neste estado elles exercem grande pressão 
sobre as camadas do ar, visinhas a terra, produzindo uma 
sorte de represa na atmosphera, da qual resnlta o ex
cesso da electricirlade, que muitas vezes se observa : cu
m ulos de nuvens e as chuvas. Então apparecem os ventos 
irregulares e variaveis, que importam os vapores aquosos 
do oceano e os incorporam aos que se desprendem dos 
V"ntos co c;tantes ou geraes, como vulgarmente lhes cha
J m, e p , 1ficam o ar dispensando, pelo espaço, os mias-

t .·kc� . (�no.s, accumulados na superficie da terra. 
«: .'Ía e., ação da secca, isto é, de Maio a Janeiro, os 

ve·1tos regulares se elevam e em sua marcha, de 1 00 a 1 20 
JG.ivmetros por hora, encadeam e arrastam toclos os va
. · o�es aqu osos e deixam o Ceará na mais límpida e serena 

a ria. Nesta carreira violenta, os ventos regulares só 
· ucontram obstaculo na cordilheira dos Andes, que por 
sua gigantesca elevação, os ohriga a despej ar o excesso 
de vapores, que havi.;J.m accumulado, desde as costas des
abrigadas do Ceará até o Perú.  Isto é tanto mais po
sitivo quanto se observa que alem dos Andes, como e m  
Lima e em geral n a  costa peruana, a chuva é desconhe
cida. As chuvas que se formam e caem entre o rio Par
nahyba e a mesma cordilheira, são devidas a circums
tancias especiaes, com o sej am a immensa accumulação 
de vapores e a desaggregação das moleculas gazozas d as 
camadas inferiores, que accompanham as camadas su
periores, dos quaes se  desprendem e caem por seu peso 
especifico. O Pará e Maranhão escapam dos rigores desta 
theoria, tanto por se acharem fóra da linha em que giram 
os ventos regulares, como por servirem de receptacu lo 
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ao immensCI deposito dos vapores, que iubindo aos Andes, 
pela via aerea, descem ao Atlantico, transformados em 
agoa pluvial, pela colossal arteria do Amazonas e seus 
innumeraveis affluentes. 

« Findas as calmas, os rios do Ceará pouco se de
moram em lançar suas agoas no Oceano,· de maneira 
que no mez de Junho pode se atravessar a pé enxuto, 
não só os riheiros menos consiueraveis, como o proprio 
Jaguaribe, desde a sua origem até junto do Aracaty, 
onde chegam as marés. 

� o  rio Salgado, antes de 1 8 1 6, corria todo o anuo 
até a cidade rio Itó, porem depois daquella epoca os 
habitantes privados de agoas vivas, durante a secca, re
correm ao processo das cacimbas, geralmente adoptado 
na província. As lagoas seccam; myriades de aves aquaticas 
emigram ; os peixes se r{lcolhem aos poços, alimentados 
por uma tenue con ente subterranea, que se observa no 
leito reseccado dos rios, entre o s11bsolo impermeavel e 
a camada de area, que o cobre. As plantJs annuaes des
fallecem e morrem prematuramente, e as vivaces, per
dendo as folhas e os renovos apresentam a imagem da 
tristeza e da desolação. Os 'lentos irregulares Sfl r�tiram, 
e encorporando-se as correntes su pcriores levam C" 
sigo os vaporfls accumulados no ar, durante o te. i , �· 
chuvoso : removem para Jogares longínquos as forragens, 
chamadas mimosas, que constituem o primor da alim( '1-
ta<;ão dos gados, e deixam os campos varridos como pda 
impu!são da vassoura. O solo desnudado e ser o S• ·�"" 
am numerosas gretas, afim de dar passagem a UIJ , ., _  

que serve de  alimento aos vegetae<1. A tern neste C · 
tado agonisante. cujo qua dro apenas esboçamos, parece 
nãn mais prestar-se ao favor da habitação humana. »  ( 1 )  

Ser - me - hia facil documentar mais abundantemente 
com observações de illustres scientistas a climatologia 

( 1 )  M. A_ de Macedo -Observações sobre a1 secCIJ8 dq Qcqr4 
-Siutt�art 1891 -vagli 37 a 40, 
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cearense. No livro que escrevi sobre o Jeará para 
E.cposição de Chicago com pendiei succintamente aquellas 
o oservações, cuj o resumo se pode expor 11esses termos : 

Verdadeiramente o clima cearense só experimenta 
as alternativas das duas estações -inverno e verão. N 'a
quella, a temperatura sobe emquanto a atmosphera está 
paralisada, envolta em densas nuvens, que im pedem a 
irratliaç?í.o solar para os espaços celc"tes. Logo após as 
fortes q 11 edas d'agua, o ambiente refresca, a ·  terra, sa
turada de h u mirlade, a com m unica as plantas e as casas . 

De Maio a Agosto a temperatura baixa conside
ravel mente ; durante a madrugada e m anhãs o thcrmo 
mctro desce algumas vezes, no sertão, d e  32e a 1 6°, e 
nas serras de 30° a 1 3°.  

Na estação quente, no verão, a acção d(ls raios 
perpendiculares do sol f:obre a vegetação e o solo. qt oima 
as arvores, conso me a ver dura. greta o solo. evapv. a os 
p oços e riachos, e pGi l reflexão au,..;m euta coL.;itlcravel
m ente a temperatura . Os vetltos geraes, que atr:nessam 
esses campos d ess eccados, perdem torla a hu mirlarle, e 
sopram l u fatlas quentes com o se sahissem d e  grauJ�> for 
Ttalha. D urante a noute, )Orém, a terra 1)erde pela ir
radiação o calor am. azuna,!o, res1da, scnuo bauhaua pelos 
ventos hum i .Ios do litoral. 

As van:tt,'Ões de temperat ura são geralm ente pouco 
consitler<.tvcis, ni"io excedem de !) gráos centígrados a 
sombra, e <lo 20 graos ao sol, no litoral. Na Fortaleza 
a modia <las minímas é de �;:;." 1 en tre 5 e ., ' 1 0ra<> da 
mauhi, e a tias maxunas d e  30,04 tle meio i, ás tres 
horas · da tarde.-- A media annual, á sombra, é t:e 26,06 . 

A differen í;a das temperaturas, no verão e inverno, 
é apeoas de 3.0, e eutre a noute e o dia de 7°, a -som b ra. 
E m  Quixa<lá, onde a temperatura attinge as vezes 35° 
no verã(}, desce em J ulho pelas 4 horrs da manhã até 
1 6°. 

O maximo do cal or solar é de 44°, e accidental 
ment de 4W. o () mintmo ·te H)o ao ar 11 vre, pela manhã 



(segundo o Senador Pompeu, Ensaio Estatistico·•do Ceam 
v. I pg. 60) . 

O termo meclio das va riacões diarias� a sombra, é 
de 6° e ao sol de 1 9",5. 

O mínimo da tem peratura dá-se ao nascer 'do sol, 
e o seu maximo varia de 1 ás 3 h ·)ras da tarde. 

Os mezes mais q uentes são : Outubro, Novembro, 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro, q u ando não chove . O 
termo medio das variacões mensaes é o seguinte ;- -.Ja
neiro 28°, 1, Fevereiro 2 7°,2, Março '28°, 1 ,  Abril 28°, Maio 
27°,3, Junho 26°,3, .Julho 25°,8, Ag.Jsto 26°,3, .Setembro 
27°,6, O utubro 28°,2, Novembro 28''. 1 ,  Dezembro •27°,3. 
-A media geral na Fortaleza, em alguns annos de ob
servação, é de 26°,6 a som bra e de 34°.9 ao sol. 

Na serra de M<1ra nguape, e a 300 m. acima do 
nivel do mar, observei nos mezes ele Outubro, Novembro, 
Dezembro e .Janeiro que o th ermomAtro apreRentava a 
differen'ia de 3 gráos para -n enos da temperatura da 
Fortaleza. A 580 m. em Deze m b ro e Janeiro de 1 8 9 1  
e 9 2  o maior calor n o s  dias 31  d e  Janeiro, 2 ,  5 e 7 de 
Fevereiro attingiu a tarrle a 27°, regulando a media du
rante o dia 24°. Pela manhã a temperatura nunca ex
cedeu de 22,5°. 

No sertão o calor attinge 37° a som bra, no Icó, 
onde a med ia das maximas em .J an eiro é de 35°,25 de 
1 ás 6 horas da t arde, e a das m ín imas de 26•,66 ás 6 
horas da manhã, sendo de 30°,83 a media diaria. 

Em Quixeramobim, q ue é o ce ntro geographico do 
Geará, a media das m aximas é de 33°,58, das 3 ás 5 horas 
da tarde, e a das miním as, ás 6 horas da manhã, de 
24°,86, sendo de 29°,27 a med ia diaria. 

No Crato a media das  maximas é de 32°,36 das 
3 1/2 ás 5 horas da tarde, e a das mínimas, ás 6 da 
manhã, de 23°,5 ! ,  sendo de 27 °,95 a media diaria. 

Estudando o phenomeno de augmen to de calor, diz 
o Senador Pompeu, que a lei que este segue, expli ca·se 
pelas variadas circumstancias que se dão nas differentes 
localiqadc�. O terreno elo sertão ijca todo a deeçol)erto 
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durante o verão e é geralmente composto em sua parte 
superficial de rochas cristallinas, quer em grandes ma ssas 
formando serrotes seccos, quer em pequenos fragmentos. 
Esses terrenos, recebenrl.o directamente os raios do sol, 
adquirem uma tempPratura elevauissima, e tanto que n o  
leito d e  alguns rios seccos. entre a s  pedras, o thermo
metro se eleva até Gl 0•  O ar expirado do litoral para 
o interior vae aquecendo pouco e pouco, participando do 
calor dos lagares por onde passa, sendo consequentemente 
sua temperatura nos limites do sertã0 muito mais ele
vada do que  no litoral. Como a temperatura . elas serras 
limitrophes é muito mais baixa qae a do sertão visinho, 
o ar desce das serras, obedecendo ao foco do aquecimento, 
e na região quente encontra-se com o que vem da costa : 
ahi as duas correntes elevam-se em consequencia de 
grande calor, e o ar vae caminhando rarefeito em sen
tido contrario, e superior ao qu& desce elas serras mais 
frio e mais denso. Nas serras parte delle se condensa, 
perdendo o exceeso de colorico que trasia, e o que sobe 
mais alto salva por sobre a cordilheira, � - perde-se nas 
chapadas do Piauby. Os rodemoinhos, tão frequentes no 
sertão, pela secca são consei]uencia irnmediata da expi-
ração no ar pelo '  grande calor. »  ' 

O que falta principalmente ao clima do Ceará é 
humidade. Quando o solo, reseqnido p13lo verão recebe 
as primeiras chuvas do inverno, transforma-se como por 
enr.anto. As arvores esqueleticas, despidas de folhagem, 
de galhos negros. cobrem-se ele basta e densa verdura 
de folhas, as grammineas brotam nos campos, os leito� 
arenosos dos ribeiros se enchem e a vida vegetal e ani
mal ostenta-se em toda a sua pujan<;>a. 

Os dados que ha sobre o estado hygrometico da 
atmosphera são deficientes e não permittem dedusir a 
lei de sua variação. 

« Quando o �staclo hygrometrico da atmosphera não 
soffre alguma perturbação, que o altere repentinamente, 
'll maior seccura, diz o Senador Pompeu (obra citJ , acon
tece do meio uia as duas horas da, tanle. Para ás 3 ou 
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4 horas a agulha d o  hygrom etro torna-se retrogralla, á 
principio de maneira quasi insensível, depois com rapidez 
crescente, que marca o augm ento da humidade do ar ; 
da.S 5 as G e as vezes até ás 7 horas da manhã ella 
attinge o maximo do crescim ento ; d'essa hora em diante 
volta para o termo da seccura. 

Ao nascer do sol a humidade varia de 74° a 98° 
conforme o tempo ; de meio dia até 2 horas e m eia entre 
55° e 92°, as 6 horas da tarde entre 65° e 96°, quando 
não se dão causas perturbadoras, sendo, portanto, a ma
xima variação diaria de 27° a 45°. (1)  

( 1 )  Não posso furtar-me a o  desejo dQ expenàer a opinil1o 
do illustro allemao Snr. Katzer, "eologo do museu Goelde, que propo
sitalmente veio ao Ceará fazer estudos de seu ramo soientitlco. 
Diz e\le vo artigo inserto no Globus de Julho d� 1 902 : 

•'l'omado em conjuncto, o clima do Ceará é extraordina
riamente secco ; move-ile, porém, dentro de contrastes que em 
certos annos, por assim dizer, degeneram, produzindo terrivel pe
nuria na terra. A's vezes durante a época da chuva sobrevêm fataes 
inundações, outras vezes apparece tão persistente secca que a 
vegetação menos resistente morre toda, fi<'am anniquiladas as co
lheitas, succumbe o gado á mingua de agua e pasto e grassa fome 
geral. A memoria do povo guarda ainda horrorisada a lembrança 
dos annos de 1826, 1822, 1�'66, 1872, em que houve inundações, 
e dos annos de 1825, 1845. 1877, 1879, 1 8fi\9, que flzoram milhares 
de mendigos e desfaluaram de um terço a população. 

• A estação das chuvas, ou · inverno, do Ceará cae no a mezes 
de Março a Maio ; no resto do anno, especialmente nos mezes de 
Outubro a Fevereiro, quasi não ca!l chuva. Segundo observações 
pluviometricas, durante annos continuados em Fortaleza, caem alli, 
no trimestre dail chuvas, 80 a 90 centímetros ; ao contr8rio, nos 
cinco mezes que vi:\o de Outubro a Fevereiro, nll.O mais da 3 a ' 
centímetros, em media. Cousa semelhante deve occorrer em toda 
a região costeira. No interior, porém, onde não sopra mais a brisa 
maritima saturada do humidade, nlio cae gotta durante o vera.o. 
A ccresce que a temperatura é r elativamente muito elevada ; poil!, 
ao p asso que na Fortaleza regula a media por 27· na sombra a 35' 
a 40' ao sol, nos sertões do interior raro baixa de 35· á 11ombra, 
e entre pedras e areias póde subir a 60. 

•Em Cangaty, no Jeito absolutamente secco do Cboró, á 8 metros 
de profundidade, eu proprio apurei, ás 11 horas do dia 4 de Se

tembro de 1897, a temperatura d{l 62,05 centímetros na raia do 
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Tenho me referido especialmente a temperatura e 
os observações thermometricas ; as barometricas são menos 
copiosas e referentes a Fortaleza nos annos de 1 8f>9 e 
1 860, tomados por meu pae o Senador Pompeu 1 5  metros 
acima do nivel do mar. 

Em 1859 o baromPtro oscillou entre 755mm,8 e 
753mm (reduzido a zero), ou 7mm,2 de differença, regu
lando o termo medio das suas variações em 3mm,

7 .  E m  
1 860 esta media foi d e  4,6 . 

O barometro S')be ordinariamente das 8 as 1 1  h. 
do dia, descendo até 8 h. da noite, quando recomeça a 
ascenção até 1 1  horas da noite. DeRta hon em diante 
torna a descer. 

A,pressão atmospherica vai decrescendo a proporção 
que se caminha para o interior. Na Fortaleza á media 
é de 758 a 759, em Quixeramobim é de 742,8, no Icó 
de 7 46,36, no Crato de 722,96. 

As observações do observatorio astronomico do Rio, 
dirig1das pelo Dr. Cruls, referentes a cidade da Fortaleza 
em · 1 897 dão os seguintes resultados : 

eoL E' insnpportavel este calOr quando nlio sopra viraç!lo nem ap
parece sombra. Dos viajantes se apossa cansaço grande, as partes 
nlio abrigadas da palie manifestam phenomenos de escaldamento. 
Neste tempo todo -descampado converte-se em deserto ; no inverno, 
ao coBtrarlo, quando as chuvas despenhadas das nuvnns fartam 
dentro de poucos diM á 11agacidade do solo, transforma-se a varzea 
inteil!a em um só lago, semeado de ilhas. 

c Com estet1· extremos de clima, é naiural que variam com as 
estações os caracteres da psizagem cearense. Como, porém, o estio 
abarca tres quarlos do anno, o aspecto estival é o a•pecto normal 
• paiz1 e 'lleste nos oocuparemos. • 
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Dessas observações se deduze;:: as seguintes medias ! 
D� Agosto de 1 887 a Maio de 1 888 foi a media das 

;ressões médias 766,9, media das ma.ximas 768, 1 ,  das 
ninimas 765,4 ; temneratura media 27°,7, media das ma

,·imas 28°,6, das minímas 26.3 ; mediãs das humidades 
relativas medias 69,4, das maximas 85,6, das mínimas 
60,9. 

Salvo algumas observaçoes relativas a quantidade de 
chuvas caídas na Fortaleza, e em raros pontos do Ceará, 
faltam elementos mais solidos para se tira�em conclusõeR 
geraes. 

Incompletos como são ta€s darlos, dão idéa appro
ximada da climatologia desta região, especialmente rlo seu 
regímen pluvial, principal factor da riq .:eza agrícola e 
creadora. 

Como já ficou dito, o clima geralmente secco do Ceará 
está sujeito a variações topographicas e annuas bastante  
singulares para serem esquecidas nrssa rapida resenha. 

Pode-se d�zer que o aspecto physico de cada região, 
o que o Dr. Katzer chama pittorescamente -paizagem
determina uma serie de phenomenos meteoricos, seme
lhantes ao da visinha região, porém, destinctos em relação 
a sua intensidade, duração, senão data da sua manifes
tação, 

Meu pai, que estudou com religiosa attenção e desejo  
de  acertar tudo quanto se  relaciona ao  estado physico e 
economico do Ceará, destingue tres zonas climaticas, se
gundo a diversidade dos elementos que a mouificam : 

1 .0 A do litoral, comprehendendo uma zona de 2 
a 4 legoas (5 a 20 kilometros) de ventos frescos, humidos, 
constantes. 

2.0-A das serras, mais fresca que o litoral, porem, 
menos humido em geral. · 

3.0-A dos sertões, mais secco e quente. 
O Dr. Kat:r.er diz que pode-se distinguir 4 typos de 

. aizagens cearenses, cada um dos quaes é bastante des
envolvido para attrahir a attenção do observador, sobre 
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o que cada qual tem de peculiar. Além disto r.om seus 
contrastes recíprocos ainda mais se fazem valer. 

Estes typos de paizagens são «a praia, a planici <l 
regada, o sertão e as serras.l> 

No livro que escreYi para Exposição de Chicago, des
crevi o aspecto geral do Ceará, e cada uma das feições 
mais salientes da sua constituição topographica. Resu 
mindo o que ahi ficou dito, comparado com o que aquelle 
illustre professor allemão escreveu 5 annos depois, ver
se-ha que fui tão exacto quanto em tal assumpto é pos
sível. 

CONFI GUR AÇÃO DO CEARÁ 

Disse eu : 
A configuração do Ceará é a de um triangulo agudo, 

de lados desiguaes, tendo por vertice o Jardim ao S .  
e por lados as  linhas montanhosas ou  de  elevaçõ'.ls que 
deste ponto vão ter ao Mossoró a L., e ao Timonha a 
O .  A cordilheira circular, que o envolve, ergue-se em 
forma de muralha, da penoso accesso pelo lado de O. 
(Serra Grand<>) até o boqueirão do Poty, proseguindo para 
o sul com medíocre elevação até as vertentes dos Bas 
tiões, onde a serra baixa· consideravelmente para tornar 
a erguer-se com o nome de Araripe, ao S. No Jardim 
morrem os contrafortes do Araripe, que se deprime para 
deixar passar o riacho dos Porcos, sub-affl.uente do Ja
guaribe. Pela margem direita do rio Salgado as serras 
do Gamará e Pnreiro apertam a bacia do J aguaribe, cujo 
declive rapido e alcantilado envia apenas alguv.s pequenos 
tributarias ao grande rio. O solo é geralmente accidentaJo 
a S., L. e 0., descendo gradualmente para o litoral em 
forma de taboleiros mais ou menos extensos, quebrados 
por serrotes seccos e �raniticos. Na orla do planalto, 
limitado pelas serras do Araripe e Grande, a altura acima 
t.lo nível <lo mar é de 430 metros no Crato, 6 1 2  em 
Brejo Secco, 500 no Tauhá. .\.. descida para o litoral ope
ra- se a principio rapidamente, de sorte que á 100 ki
lometros do Crato, no rio J asuaribe, a diflerença ni· 
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velar é de 200 tnetros, de 300 no rio Bastiões á 50 
kilometros do Brejo Secco, e depois mais docemente, 
desde o Jaguaribe ao litoral, conservando o solo certa 
horisontalidade, com declives que variam apenas de 40 
a 5v metros por espaço de 200 kilom . A orla rnaritima, 
bem que baixa, não é pantanosa, nem completamente 
alagadiça, salvo na embocadura de alguns rios, como o 
Jaguaríbe, o Choró, o Ceará, o Curú, o Acarahú, etc. 

O LITORAL 

Extende- se da foz do rio Mossoró ao Timonha, por 
cerca de 700.000 metros. E '  geralmente arenoso, for
mado de medões de areia, que se movem e deslocam 
conforme os ventos reinantes. Essas dunas começam ao 
norte do rio Mossoró, onde se erguem a alguns metros 
acima do nivel . elo mar até a barra do J aguaríbe, cujo 
cánal de navegação muda de fundo, aterra- s� em alguns 
logares á acção das areias movediças. Ao norte do Ja
guaribe. e por alguns kilometros, a costa abate-se. alaga-se 
nas marés de aguas vivas, que destroem os cornoros de 
areia, ou levam-n'os mais  para o aorte, onde se erguem 
a grande�> alturas (60 a 80 metros) em forrna de mon
tículos. cuj as bases são as mais das vezes banhaclas por 
essas marés. Em al �uus sítios, como na orla da costa 
que medeia entre Cascavel e Aquiraz, e ao norte da 
Fflrtaleza, no Cauhipe, etc., a barra de al gnns rios foi 
obstruida, fotmando lagunas, mais on m enos profundas, 
como as do Catt1, as Capongas, a do Cauhipe, etc. A o  
norte d o  Estado, e m  face ao rio A�arahú, o s  comoros 
de areia foram em parte �evados pela corrente e depo 
sitados no mar, onde se erguem em baixios extensos, 
propícios á pesca. A orla intermediaria entre as dunas e 
a praia, é completamente esteril, alagadiça, improj)ria para 
cul tura agrícola ; nella estão as salinas. A que se extende 
para o centro, do outro lado das salinas, ar�nosa, umas 
vezes se i ntromette por alguns kilometros pelas terr as 
argilosas �ue formam os vales, outras acompanha o ctu sQ 
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dos correntes, emquanto o solo conserva certa horison
talidade. E' nella que medram as plantações de algodão, 
milho, feijão, can:1a de assucar e de muitas arvores fruc
tiferas. Banhada pelos ventos hum idos do litoral, e for
mada de argtla e sílica ua sua maior parte, presta - se 
admiravelmente a estas culturas, com especialidade. a do 
algodão, chamaclo herbaceo. especie de Jong;l seda on 
sea island da Georgia (E. Unidos). 

O Dr. Katzer descreve o litoral nos seguintes termos : 
« A  região das « praias > na contextura de sua pai

zagem, pelo menos na parte central dos 700 kilometros 
mais ou menos que sommam o Actium atlantico do Ceará, 
differe não pouco das costas dof( Est!ldos que demoram 
mais ao norte, pois a guarnição de mangues ou fallece 
de todo ou está mui parcamente desenvolvida. 

c: A costa é geralmente aberta. o terreno e a arre
bentação tão f6rte, quA particularmente nas vasantes, 
mesmo pequenos bótes não p6dem atracar, e pessôas e 
frétes têm de ser carregados para terra. 

« Pôrto sofirivel não possue infelizmente. Ao longo 
da C(õsta estira - se um paredão de dunas, que as vezes 
alcan�·a á altura de 10 metros . Pelo lado do mar defronta 
este paredão uma praia esteril e arenosa que attinge lar
gura considera vel nas barras de rios. N ellas, particular
mente nas cercanias de Aracaty, no rio J aguaribe, extstem 
salinas, nas quaes sem trabalho, graças á evaporação 
natural, se produz qnantidade de sal cie cozinha. Tambem 
as dunas em sua parte inferior, até onde a maré alcança, 
não tem vegetação. Os comoros de areia que o vento ajunta 
no terraço interior, apparecem, entretanto, nas  planícies 
m ais exLensas, raya([as de gramma resistente, moitas e troncos 
de cactus. A superficie do paredão de dunas é a trechos 
algo hum osa, e aqui póde haver até pobres roças. As 
propriedades mais frizan tes, porém, das praias .são es
terilidade e monotonia. Bem diverso o aspecto das baixas 
frescas qufl se seguem ás praias, e o destas fazem ainda 
parte das barras de rios. São de dupla origem estas 
baixas. 
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