
Os &nppostos terrenos artezianos do Cocó 

Na exposH,'ao com que o Dr Marconrles justifica o 
orçamento e trabalhos technicos relativos ao servit;·o de . 
abastecimento d'agua potavel e dos exgotos rla Fortaleza, 
aventa, não uma hypothese, senão a atfirmação de que 
as aguas nascentes do Cocó procerlem de grandes pro
fundidades e de longínquas bacias sob a pressflo de ca
madas impermeaveis de terrenos que as tornam arte
zianas. 

O illustre· professional, no proposito de demonstrar 
a excellencia de taes aguas para o consumo publico, 
esquece que o seu emprego, onde as ha de outras pro
cedencias, taes como, de fontes nativas, se acha circum
scripto a serviços de limpezn, de irriga�·ão de ruas e de 

jardins, sem applicar;ão a potabilidade. 

Esta exclusão justifica-se plenamente pela natureza 
alcalina das aguas profundas, que ordinariamente atra
vessam differentes camadas geologicas. em cuja composição 
entram substancias chimic�s improprias á alirnenta�·ão 
humana. Alem disto, para que exista uma circulação pro
funda das aguas plnvi.aes é mister admittir-se terrenos 
porosos, pcrmeaveis, como os cretaccos da bacia de Paris, 
ou rochas fendidas por acção mechanica ou dissoluções 
lentns, cumo nos solos vulcanicos. Na hypothese da bacia 
cretacea os saes dissolvitlos n'agua tornam-na iln11ropria 
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a potabiliua(le; na dos cursos por con(luctos subterranoos, 
mal sotfre o processo da filtração, vindo impregnada 
de todas as iiopurezas da bacia em que caa. 

Não é este, porem, o ponto que eu desejo tomar em 
ronsiderar:ão. 

A existencia de um terreno arteziano no município 
da Fortaleza, formado em sua q uasi totalidade por silica, 
superposta a delgada camada argilosa, assenta em rocha 
chrystalina, é phenomeno digno de seria investigação para 
a sciencia. 

O fracasso da companhia americana que ha annos 
se propoz abrir poço.s jorrantes nas proximidades de 
Fortaleza e em outros sítios do Ceará, não se explicaría, 
nem se atenuaría �e, acostumada como estava a perfurar 
tacs poços, tivesse passado tão proximo á fonte do Cocó 
sem percebei- a. 

E' difficil acreditar-se que professionaes, afeitos a pr�
tica de taes investigações, se tivessem enganado tão gros
seiramente, direi mesmo, tão infantilmente. 

V�jamos em que se basca a supposta existcncia ar-
teziana das fontes do Cocó. 

' 

Pensa o Dr. Marcondes que as aguas jorram nos 
olhos d'agua do C0ró, provêm <le grande profundidade, 
e independcm de infiltrações sutwrficiaes, •.hs chuvas, no 
logar em que ellas emergem, vindo «da parte central do 
continente, situada a grande altura, tendo a vantagem 
do longo percurso atravez da camada permeavel que as 
purifiea, actuando como filtro.» 

Aftirma.r;ão tão categorica repousa., alem disto, em 
considerar;õcs geologir.as interessantes e originaes. De 
que o empino do solo do s0rtão para o mar é rapido e 
occasiona o regimem torrencial dos nossos rios, infere o 
Dr. l\Iarcondes, virem as aguas profundas do lençol sub
tarranco d'aqucllcs sítios acompanhando as onclulações 
das cama(las pcrnu�avcis peht act,•.ão ela gravidade até o 
mar, salvo nas barreiras de serro tas ou· de rochas im
penneaveis a sua passagem . A comprovação disto vê elle 
J:Ifl13 cacim has r_l'agua pohnel proximas a praia. 
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Essas agnas aprofundam-se até 30 e mais metros 
no sertão, segundo u Dr Marcondes, n affloram no lit
toral por erosilo dos age.ntes neptuninos. 

Sondo, no seu pensar, os terrenos dominantes no 
'Ce:tní de origem primaria, representada pelo Archeano 

bi-p11rtiüo em tluas c::unatlas superpostes-a Jlnrnn,iana e 
a ];OJII'CJtrwna, pre<lominanclo mais esta, cujas rochas 
]Jrincipaes suo o granito, o syenito, os porphyros, os gneis, 
os sehistos quartzosos, os quartzitos, os calcareos de 
sct1intento c sacharoide e existindo por sobre as rochas 
holocristalinas o gneiss e outros de format,•ão p:mneavel, 
eslú lJroYado que o lençol d'agua profundo não é mera 
l:ylJOtilese, senão verdade incomroversa, scientifieamentc 
ll·c;n onstracla. 

Divirjo destas conclusões por motivos que passo a 
expor: O solo cearense, como em geral o do planalto 
brasileiro, segnndo as observações do professor Derby, 
co;:sta de antigas rochas mctamorpltieas, que apparecem 
solii::''d'Üts nas plauicies desnudadas. Si bem que não of
fcrcí;am todos os caracteres da geologia européa, con
fur;uu a judiciosa ponderação do sabio brasileiio Vis�:ondc 
do lún c; ranclc (F'im da ereaçfío pg. 241 ) , taes rochas 
tem f;itlo referida:.; ao pcl'iodo primario on a epoca Ar
cf,mwr, como a denomina Herbert, compostas de rocha�; 
ch,·y:�tallilLlS, como o granito, syenito, gneiss e micas
chi!o. liartt. gui�tdo pelo descobrimento do eo:.oon cu.na
dc:t�e classiticon-as comu lruu·enciana, e de lmronia.na 
a camada sn periür. menos crystallina, const!lnte ele quar
tzitos, schi.';tos, minereos de ferro c calcareos. 

Gan!!lcr, que viajou pelo Ceará, qualificou o Ara
ripo 1le cretaceo pcl:ts jazidas ele grés e existencia ele 
pcixos fosseis. 

O barilo de Capanema, '}Ue o combate (Aponta
irliJU"Jdos y,-o.!oyiros.pg. -i{J) pensa que a greJa de Gardner 
11i1o passa de argil:t ctabatinga), mas affinna que a rocha 
dominante no Ccar�1 6 o gncis c em geral o de origem 
chry.3Utllina. 

Itesnmindo a licção dos mestre.::;, eu disse no livro 
(car.i 1w Bxposir,üo de Chicago, pg. 14, <'que a rocha pri-
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mitiva forma o subsC'lo do Ceará e se alonga, qual vasto 
lençol, desde a corclilhemt eircnlar ao littoral. Apenas 
aqui e alli, por effeito das desnudações, emergem em sef
rotas e ondulações i:S'1lleleticas, pardacen1as 011 ane�radas 
pelas argilas que as cobrem Grande num ero dessas ser
rotas :üo compost<t:; de núcadútos acama !los, como que 
crystalisados, de gr;t;lito, de silcx, ele qurtz rolado, de ro
chas porphyrica:; oa de r-alcare0 grosso.• 

Em terrenos desta composição, mal se concebe sua 
permeabilidade, sobrctndo se levarmos em conta que sobre 
a camada granitir,a qnc lhe fornu a base, relativamente 
superficial, repons:1 ::;na cam:tda d3 argila compacta, a;j
glutin:lllte, inj ectada Je oxydos fJr!·co.:;. 

Nos proprios terrr.no:S de rccc:1tc formação, al lu
viaes, como o das margens e varzeas do J aguaribc e 
outros o calcarco cinlCnton->e por tal form� eom a argib, 
que rlifficilmente é pcnelt"Hln pelas agnas, gretarulo-se 
q•Iando expos�o:; á acr;ão conlracta e demoraJa clos raios 
solares. 

Essa argih venne!hn ou f!.marclla, conform e predo
mine o prot :)xy :lo on o hydrato de ferro é o que os 
geologos chama•n .r;n;� rp;·;nr!ha, pertencente a to.dRs as 
ed:des da terra. appJrccenr10 em extcns:ls n:assas no 
nndar superior dus tcrrenus :!r·ru:úanos. 

Agassiz (A . .lon··Jli'!J, pg. t!:?J e Humllolclt assig
nabm a sua exi:;teneia na i\;nerica :'.I<�ri:lional como ex
ccpcioaalmente 1!ilat:ula, adclg:tçanrlo- ;c até a espessura 
ele 2 metros ou dil:ütnclo-sc por :1\J l a :)00 metros e1n 
S. Paulo e .Minas, segunrlo a estimativa do Dr. Silva 
Coutiti lt o. 

Não me propolJ(lo controverter esse ponto de geologia 
cearense. senão explicar as r•L:ões basilares de minha 
opinião, limito-me ao que fica dito, na convicr;ão de haver 
demonstrarh que o s:Jlo JL• Cearl por sua composú,'ão, 
salvo trechos situa!los partic!llannentc ao sul (serra Jo 
Araripe), é pouco pcr:uea\·eJ na:; cumaúas profundas. 
Superficialmente, na orla maritima, nas em boccaduras 
dgs rios1 e enl raras planiçic� centraes, a argila. �stá ço-
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herta por delgada camada de arêa silicosa, facilmente 
permeavel. 

Como, pois, admittir-se a hypothese do Dr. Marconrles, 
de um len<;ol d'agua profundo, infiltrado no planalto 
elevado dos sertões e emergindo no Cocó ? 

Ef'tes planaltos a.rgilo-gnr.issicos são compactos, re
sistentes á acção das aguas rneteoricas, que, em vez de 
atravessai-os, deslisam superficialmente e correm velozes 
sob a forma torrencial. .3c chanfraduras na rocha per
mittem a penetração liquitla, ellas são insignificautes, 
sem extensão, nem profn ndirladc . 

Nos terrenos cretar.r.o", quaes os da serra <lo Ara
ripe e da bacia do Sena, cm dcrrerlor de Paris, as aguas 
pluviaes, apenas cahirlas a su:t superficie, s:lo rapidamente 
absorvidas. indo n'aquclla formar as nascentes tio Bata
teira, as do corrente d0 .Jardim, do Grangeiro, e nesta 
o len�·ol artesiano que alimenta os po;;os de Grenelle e 
Passy. 

A circulaljão subterranca se opera particularmente nas 
regiões calcareas compar.tas (T.rtJIJJru·c!il- Lr:çons de .IJCO
gmpltic physil[lll', pg. 22D). 

O engenheiro Saint-Clair de l\Iiran1la, que cm 1801 
veio ao Ceará, encarregado pela Empreza ele Obras Pu
blicas do Brasil de examinar os Po,·os Artezianos, diz 
na Jlfemoria que publicO LI sobre este assnmpto -que a 
circulação subterran�a se opera diversamente nas 3 es 
pecies de solo. São seus os seguintes conceitos : 

«Nü.o convem de facto estabelecer duas cathegorias 
apenas, como o fazem muitos geologos, entre. os quaes 
Nivoit, porque a esr>ecie do solo, que é constituída por 
argillas e margas, rochas compactTs e relatiYamente im
pcrmcaveis, não permittinflo a penetração cm sua massa, 
goza de um papel itnportantissímo e1n toda a círcnlaçü.o 
suhtcrranea, principalmentP. no que diz respeito ás fontes 
eruptivas, thermaes ou não, não nos servindo como ar
gumento das fontes ordinarias, fracas e tcmporarias, destes 
terrenos, J)Orque são devidas quasi exclusivamente a uma 
aci:ão toda capillar, que não despresaremos: mas tomando 
;;ünda como argumento a importancia d;:ts modificações que 
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a apresentação ou afloramento constante de taes camadas 
póde produzir na porção d'agua absorvida por uma ex
tensa região, na porção depositut !a ou ainda sujeita á 
torrenciagem. 

«Constituída assim a 1." cathcgoria, a 2.4 denomi
nada das «Rochas de Estreita Permeabilidade» sel-o-ha 
pelas areias, grés, schistos, rochas ígneas e rochas 
eruptivas em geral, semeadas cá e lá de jorros e fendas. 

«Neste caso a agua desce geralmente até uma pe
quena profundidade, onrle encontra o sub-solo compacto, 
a rocha continua, e começa a seguir as linhas de maxima 
declividade até brotar na base das montanhas, dos valles, 
ou mesmo em pleno declive d 'aqnellas ou d'estes, em 
pontos innumcros. mas cada qual de menor ]JOssança, reu
nindo-se o producto destes e constituindo arroios cuja 
despeza está bem subordinada á intluencia das esta�,·ões. 
O solo superficial é então geralmente fresco e hu
mido, salvo o caso em que a camada pisada tem uma 
a!!gregação esper,ial, tantas vezes devida a movimentos 
e transportes modernos, cujo estudo entra ainda no campo 
da geologia. 

«Vem finalmente a 3.3, a das «Rochas de Larga Per
meabilidade», taes como os calcareos de tecido frouxo, 
sobretudo do terreno jurassico, algumas lavas e camadas 
basalticas. Formam bancos trar:ados e fendas em todas 
as clire<;c·ões, devido a contracção durante o esfriamento 
ou a ruptura extranha mesmo a essa causa, e que sendo 
inacessiveis á estreita perllleabilidade, apresentam, entre
tanto, uma tal porosidade artificial no conjuncto da massa, 
uma tal drenagem natural, que as aguas cahidas descem 
rapidan11:mte a uma camada impermeavel, que raramente 
é um plano regular, solJre que geralmente repousam 
terrenos desta natureza, como as margo.;as, reune-se ahi 
uma multidão de filets e fonnam grandes lençocs sub
terraneos, que vêm aflorar em pontos privilegi<J.dos con
stituindo as fontes, que corresponderão o alcance do 
lençol aquífero pelas depressões, ou estreitamento da 
secção de vasão pela camada impenneavcl. 
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«A longa permeabilidade dá em resultado o mais 
alto gráo de aridez, como se nota nas planícies desertas 
do Sul da França e nos planaltos nús e pedregosos do 
Jura, onde} S<::l p6LlJ eorrer horas e horas sem encontrar 
uma unica fonte. 

«Em 
·
terrenos desta natureza as fontes são raras, 

mas possantes, e, de tal modo que têm nas cabeceiras 
quasi a mesma importancia que nos baixos trechos do 
curso. São alem disto pouco sujeitas á acção das seccas, 
regímen que revela sobretudo a existencia de immensas 
reservas. 

«Se porem a permeabilidade das formações é devida 
exclu�ivamente a fendas, correspondendo a numerosas 
c�widarles su bterraneas, succedendo sobretudo que as aguas 
de infillraçã0 não possam penetrar por toda a superficie 
que recebe a chuva, o regimen hydrologico da formação 
attinge excessiva irregularidade. E' este precisamente o 
caso dos planaltos da Normandia, nos arredO! es do Havre, 
onde o tributo de um inverno chuvoso gasta as vezes 30 
mezes para escoar-se: é que pela acçãl) dos syphões as 
fontes vêm a despejar armazenada talvez durante muitos 
annos. (Association fmnçaise-Scssion da Hlwre-pg. 
467). )) 

Outro tanto se pode dizer do planalto do Araripe, 
onde apoz chuvas torrenciaes as agua� não se demoram 
mais de meia hora em se infiltrarem. dando origem ás 
fontes do Crato, ,Jardim, S.' Anna, etc., fontes que du
rante as ultimas grandes seccas não soffreram diminui
ção no despejo orclinario. 

«Esses lençóes snbterraneos, prosegue o auctor da 
Afemoria sobre po(;os artcxianos no Ceará (pgs, 9 a 11), 
que atravessam as rochas de estreita e longa penneabi
lidade, muitas vezes vão se apresentar já nos rios, lagos 
ou mares, quer directamente por um movimento lento 
atravez dos terrenos permeaveis, quer correndo veias 
rapidamente no interior dos canaes naturaes ou cavados 
pela ac(;ão da corrente, acção esta mecanica e })l)sterior 
a uma acção chimica de dissolução, sem ter dado logar 
� fonte alguma em seu trajecto.>> 
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Os caracteres assignalados de terrenos mais on me
nos permeaveis, pelo engenheiro Saint-Clair, collocam o 
solo cearense na primeira das cathegorias descriptas. 
Efl'ectivamente, a não ser pela rapida declivi<lade do ter
reno que dá escoamento ás aguas pluviaes, as depressões 
centraes ou littoraes escassamente situadas a sua super
ficie armazenam considoraveis massas liquidas, de demo
rada ou nenhuma infiltração, as quaes se conservariam in
difinidamente se a evapora�·ão, accreseida pela seccura 
do ar e pelos ventos geraes, não as roubasse sem tre
goas, nem intermittencia. 

Salvo as fontes que irrompem de encostas serranafl 
ou de morros extensos, as que descem do alto das serras, 
alimentadas por condensações dinturnas e abrigadas por 
densa vegetação, notam-se aqui e alli, esparsos e sem 
volume apreciavel fracos olhos d'agua, produzidos pcht 
acção capillar do lençol superficial que afflora o solo. 

O engenheiro Saint Clair, a que acabo de referir
lll\'l, affirma formalmente em relação ao solo cearcnsc 
na parte por elle estudada, littoral ela Fortaleza, até 
Mecejaua, Canafistula e Baturité, que 

«O aspecto geral do solo, pelas manifest:v:õcs cm 
sua superficie, pode-se dizer que preenche inteiramente 
o quadro symptomatico dos terrrnos impcrmrai.·eis, esta
belecido por Belgrand em seus Estudos IIydrolo.r;icos. 

«As fontes, como que devidas a causas exclusiva
mente accidentaes, porque a impermeabilidade Je um 
terreno não é nunca absoluta, havendo sempre falhas c 
cavicbdes que recolhem uma certa qnantiLlade d'agua, 
ahi si apresentam geralmente pobres e irregularmente 
distribuídas, sendo encontradas frequentemente junto dos 
vertices ou em plena encosta tle uma ondulação qual·1uer. 

«Não constituem ele modo algum a base principal 
de alimentação dos COJTegos, os quaes recolhem sobre
tudo as aguas superficiaes levadas aos valles por uma 
multidão de arroios formados tle occasião. E' o que at
testam as cheias violentas e a varütbilidadc constante 'lo 
regimem destes e até mesmo dos mais poderosos cur• 
sos d'agua. 
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«Ao mesmo tempo o gr:ío de concentração das aguas 
dessas pequeninas fontes, constituindo a qualidade que 
o povo chama salobra, bem manifesto num ribeiro que 
mereja lá pelas eminencias de uma montanha proxima 
de Cannafistula,-e poderíamos citar muitos outros pon
tos,- parece attestar a difticuldade em que a agua se 
move no subsolo, dando lugar a uma acção antes alta
mente chimica sobre os elementos mineraes da terra, do 
que mecanica. E' mais um facto para robustecer a nossa 
argumentação. 

«Por outro lado os banhados e lagôas, que se apre
sentam como depositas nos raros pontos em que os at;
cidentes do solo se oppoem ao escoamento, e que teriam 
uma duração bem mais longa se não fosse tão poderosa 
a acção da evaporat;ão em sna supcrfi cie, produzindo uma 
verdadeira concentração das substancias organicas c inor
ganicas dissolvidas, que termina por impossibilitar o uso 
dessas aguas outr'ora de uôa qualidade, parece coüstituir 
um novo symptoma. 

«E, se a raridade deste phenomeno pode parcialisar 
o valor da prova, nós dizemos que se deve antes buscar 
a causa de sua infrequencia na excessiva declividade geral 
das linhas dos terrenos nos vales de escoamento e para 
elles, como revelam o estudo topographico do solo e aH 
crescentes nascentes subitas e curtas de uma agua car
regada de material cm suspensão, notadas constantemente 
nessa região intertropical na epoca quaternaria 

q:E, quando a cs.;e regímen atmospherico succedcu 
secura não menos extrema da epoca actual, as areias si
liciosas entregues indefesas :í acção dos ventos, que hí não 
faltam, forão successivamente ucsloc:adas, distribuídas ou 
mnontoadas cá e lá. 

«Referindo especialmente as sondagens na área estu
dada, diz ser de fraca espessura a camada arenosa, con
stituída em sna maior parte por elementos quartwsos, de 
mistura algnmas vezes com argillosos ou calcarcos. 

«As amostras que apresontamos nesta mesma oc
casião, relativas a stratigraphia do poç·o de Canafistula, 
�ue nos forão fornecidas llclo Gerente (da emJlreza dos 
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pO\OS artezianos) revelam que ella de modo algum po
deria ter excedido ahi uma profundidade de 25 pés, ou 
SPjam 7"'50; emquanto que por seu turno as perfurações 
do I3emflca, aliás bem proximas elo mar, revelam não ter 
ella excedi do 51 pés de expessnra, ou sejam 15"'50. 

«Ü exame da cacimba de Mecejana, praticada para 
alimentação tla caldeira da mac hina, que ahi devia iniciar 
urna sondagem, nos pcrmitte tambem assegurar que a es
pessura da cama<la de areia não era ahi superior a 5 
metros. 

«Effecti<vamentc Ja a area de 38 pés, ou sejam 12 
metros, profund idade com que a encontramos em exca
vação, comdçava a alt.erar o quartzito schisto uncluoso 
carregado de mica verde, analogo a amostra que reti
ramos do llemfica, com micaschitos rluros, que usavam 
rapillamento as picaretas, fazendo-se necessario o empreg() 
de explosivos. 

«Não teria valor o combate que acabamos de dar 
á espessura cle.�sa camada de areia , se não tivessemos o 
firme proposito de clemonstrar em como os dados por 
nós colhiclos, sem idéa alguma precon<:ebida . levam a 
acreditar na impermeabilidade da camada que lhe sue
cede. 

<:Qne esperança resta de obter a agua em Bemfica e 
Canafistula pelo aprofundamento elas sondagens, quando 
as amostras incompletas do primeiro revelam a travessia 
do terreno de sdtistos crystallinos. e:n espessura supe
rior a GüO pés? 

«Do [:(nciss ao granito c do granito ao desconhe
cido, tal é nossa resposta. 

«Declaramos sinceramente-não temos a menor con
fiança no succosso dessas 4 perfurações, tanto mais 
quanto o Annc.ro n. o 2, reunindo a baixa temperatura 
das aguas Llo poço do Candeia, observada nas occasiões 
em que o exgottan10s, Lu: th�sconliar qnc ellas provenham 
em sua maior parte •.la C'tmada du casc.llho entre :!3 e 
31 pés da superfície, sabendo-so que o revestimento 
ahi ni'ío cxce<lo ao ;_:0." pé ab�ti\o da mesrna superfieie, 
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«A amostra que me apref:entaram da strata argibsa 
cu tre o 51 e o 7 7 pés, permitte pensar na existencia de 
um em o lucro impermcavel.» 

A este testemunho, que por si só bastaria para mos
trar a innnia do hypothetico lençol artesiano ou profundo 
que emerge no Cocó, deve-se accrescentn� o do Dr. João 
Felippe, que estudou tão miudamente quanto era pos
sível a capacidade da mass;a aquifera que se extende por 
todo o subsolo da Fortaleza. 

Se não me falha a memoria, a espessura media da 
cal!latla <lc areia verificada nas sondagens, a que elle pro
ePdcu, attin ge a pouco mais de 50 pés, tendo invaria
Yt:ltucuto toc�Hlo. il:t marga, argila ou piçarra (argila mes
daLla com qnartzi to;; ou seixos rolados). 

A cxistencin, pois, ele uma circulação profunda, tão 
proxima ao mar, a altura de 20 a 30 metros apenas 
aeinut da snpcdicie das aguas mortas ou mais baixas, é 
inaceitavcl por contrariar todos os dados da scieucia e 
as expericnr.ias realisa<las nesta área. 

�entlo as a�uas <lo Cocó frescas_. abaixo da tempe
rritura ambiente, potle-se aftirmar sem receio de contra
dieta que c !las vêm tl'� profundidade illferior a 15 metros, 
onde nas regiões tropicaes termina a influencia da acção 
solD r, segunrlo as observações ele Pouillnt, Cordier, Dous
singault, etc., c onde já não so faz sentir a do c1lor 
central. E' a zona das temperaturas metlias locaes. 

Ninguem mais ignora que a temperatura da crusta 
terrestre augmenta ele um grau centigrado por cada 25 
a iJO metros de profuntlillade (Cordier). Ora, se as agnas 
das fontes do Cocó Yiessem, por hypothcse, da wofnn
tlidade de 200 metros. sua temperatura seria de G a 7 
gr aus centigrados superior ao do ambiente em que ellas 
emergem. Sua tepidez tel-as-hia tornado co;lhecidas e 
notaYeis. 

Admittirla esta circulação profunda, implicitamente 
se admittiria a exi stcncia de um subsolo calcareo are
noso, que ao ser permeado saturaria com os saes que 
llie são peculiares os líquidos que cutra�sem cm· coul-
binação com elles, · 

. ,..., 
·. ��j 
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As agnas, porem, do Cocó, si'io, n o  dizer elo Dr. 
1\hrconrles, de bom paladar ; n ão accu sam a existencia 
de saes facilmente reconh ecí veis por tal forma ; ao con
trario rias que e:�H�i''�em na bacia de Paris, cujo sabor 
semel ha ao d o  sal ele Glan ber. 

O S n r. Gow. Blcash_y. con corrente com o D r. Mar ·  
r.ontles Pereira {i cow:tr;Jr.ção 1hs obra:� rle canalisa':·ão  
d a  agua e esg·Jt t ·n 1h Fortal c �:1, e:;ta lon tão min ucio 
samente qu:10to foi passivei os tli tl'·�rcntes 1111n::1nciae3 
deste m un icípio. su•1'3 q ualidaeles. cv1acitl ade. etc., co�l 
cl uin<lo por desprezai -o::; por i n s n flici3r1 tes ou i rn::tlnhres ; 
não :vl mitti ndo a pr\ .  :wnhilirla<le e abun rlancia rias fontes 
do Cocó como pr,H <uieo tes tlc canndas profuuda3 do 
solo.  

O Snr. Blea sby pOll' lern C1)il1 irrectl3"' Veis fun damentos 
que o baixo planalto d :t Forhl e o a form� como _que uma 
il ha, isto é, que sulcos l l l[lÍS o n  menos profundos inter
vallam-no dos t errenos acl.i acentes. com as denomina��ões, 
a sudeste, <lc Tanh<l ]W r. Cocó, precisamente na zona elas 
fontes a.l lnrli rl::l s pelo Dr. M11 rcon des. 

Se :Fio as haP.i1.s ::�rtezi:mas l igeiramen te dcpremidas 
na sua p::trtf) ce n t ra l ,  on •.lc se pra tic"'o as forragens. a eh 
Fortaleza cst;í longo de oftcrcccr tal confi�uração. O m ar 
h:lll h n n flo-lhe as COStas !Vl norte e non!e,;te, em parte 
orl :vlas com altos medões de arêct, ao s:1l. sudeste e su
rl o r;:;tc depremido pelos sulcos do Coc6, Tauhape e la
go<tS de Por,wg:lha, PrangahtHaú. Alagadiço, está a 
m ostrar que o solo sohre qnc rcp·.1u .n a capital do Ceará 
é em grande parir. o prc�ent0 d<lS :1rf::ts movediças que 
secn larmente viio co•1qn istan r! .) ao m :u vasta.s zonas en
Xtttas. E m  menos r.le n m  :;"c:l lo  a orla m arítima fo i ac
creseitla de mai;; 1le i)f)f) m etrJs cm toelo o contorno 
do l\Ieirelles aos Arpoa(lores. 

A ssim, os snlcos. que i•l terv;.<l l a m  o planalto Forta
i cr.ensa, operariam como u renos n n.t üraes para o enxugo 
das aguas profundas, <hrivanuo-as para o mar, so bre 
tudo 3e atten r lerm'Js a que.  cm m ui tas partes. taes sulcos 
attin gem a rocha granitica. abaixo da qual não é c;on
çebivel a existcncia. de correu tes acruos�J.s. 



220 REVISTA 

Admittir-se a existencia da longínqua bacia arteziana, 
cuj a. captação de agoas meteoricas se extenda subterranea
mente por scrrotas, sulcos ou riachos, por lagoas, etc., 
é tão singular que demandaria n ão só directa demons
tração do phenomeno, como a refusão das theorias, até o 
pfescnte acceitas, sobre tal assu mpto. 

Espero ter com as linhas, que precedem, demons
tra(lo a fraqueza das provas sobre as q uaes o Dr. Mar
condes Pereira assentou a sua hypothese. chamando ao 
mesmo tempo a attenção dos mais doutos para ponto 
tão interessante da n ossa geologia. 

TH. PoJIIPEU DE S. BnAZIL. 

·; 
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