
F O R T A L E Z A  — C E A R Á  
195S



P E D R O  F E R R E I R A
D o "Institu to  do Ceará*’, etc

Ubajara,  a Gruta do Bras i l
(Monografia)

T rabalho  prem iado no Concurso realiza
do. em 1945, no Rio de Janeiro , pelo 
“Conselho Nacional de G eografia".

FORTALEZA — CEARÁ 
1958



TRABALHOS PUBLICADOS:

A lbum  histórico de Ib iap ina .
Tròs conferências ( “O café na Ib iapaba” , G uerra à  cachaça" e “A 

cultu ra  da m andioca na Ib iapaba’’) .
M apa da serra  da Ib iapaba (Consagrado à com em oração do p r i

m eiro cen tenário  da independência do B rasil) .
Ceará versus P iau í (H istó ria ).
Dicionário H istórico e  Geográfico da Ibiabapa.
C risto  e sua relig ião  (C onferência pronunciada no "‘P rim eiro  Con

gresso C earense de Escritores” ) .
O pensam ento ó quase alm a (Poêm a psicológico).
C am arão — filho  do C eará  (H istória)

A PUBLICAR:

V ocabulário brasilense.
O Ja b u rú  — Rio que seTvc a  dois Estados (M on og rafia ). T rabalho 

prem iado no Concurso realizado, em 1942, no Rio, pelo ‘ Conselho Na
cional de G eografia”

Zé da Luz (P o em e to ).
S an ta  (N ovela cearense).
Ilusões (P o e s ia s ) .
Coisas que existem



ti
o 

O
M
Ç
M



Ao D r. Paulo Sarasate —  uma grande inteligên
cia a serviço da "Terra da Luz”, sendo desta, 
presentemente, dinâmico e honrado Governador, 
oferece
—  com viva admiração e apréço  —

PEDRO FERREIRA.



UBAJARA, A GRUTA DO BRASIL
Demora a  famígera G ruta de Ubajara, cêrca de seis quilômetros, ao nordeste, da pictural cidade cearense a que deu o nome, abaixo do meio da encosta escarpada da face leste da tão sempre prásina quão portentosa serra da Ibiapaba.

Fica a posição geográfica da renomada gruta a 3 o. 48’ de latitude sul, e a  2o. 18’ de longitude oriental do meridiano do Rio de Janeiro.A sua altitude é de, mais ou menos, 500 metros acima dos turbilhões do Mar, e dista da florente cidade de Fortaleza — capital da decantada “Terra da Luz” — uns 350 quilômetros.

O topônimo Ubajara é de origem aborígine e quer dizer — senhor da canoa, de ubá canôa e jara  senhor.
Era Ubajara o nome de um intimorato morubixaba que — consoante reza a tradição — vindo da zona litó- rea, que fica não muito longe da ibiapabana montanha, habitou, por longais anos, esta encantante caverna — 

por sem dúvida — inda a  mais bela e a  mais importante da opulenta e querida cabralina terra!

Esta estupendamente bela cavidade subterrânea,— que um arqueólogo de grande porte afirmou categò-



ricamente,alhures, ser um templo feito, em épocas remotas, pelos Fenícios. — é uma obra, realmente, da Na- 
tura, pois é formada pela ação dissolvente das águas, visto a natureza do solo ser — como é — composta, na parte inferior da altaneira serra, de calcáreo cristalino 
com sedimentação salitrosa. Tanto assim que, ali, a fácies geológica é bem díspar da da parte superior da montanha, em cujo plateau vicejam — com superabun
d a n t  — as palmeiras heráldicas que, estuantes de seiva, ornamentam as bastas m atas que frondejam na orgia víride de sua exuberância, defendidas, outrora, pela brava tabajara gente.

Ela — a  ingente gruta — que se espraia, majestosamente, do levante para o ocaso e dêste rumando ao su-sueste, está assente em locai que se declina mui- muito para o interior até chegar num ponto de suave 
depressão. Mas não muito afastado dêste. até os ú ltimos sítios que se visitam, o solo se eleva, lento e lento, e progressivamente.

Tem a entrada hiante da caverna, de tecto uniforme, semi-ondulado e carunchoso, — situada em um lugar alcantilado e de não fácil acesso, onde se nota uma espécie de peristilo, de poucas e baixas colunas naturais sem visos de estética, — 2 metros e 40 centímetros de altura sôbre 8 de largo.
Logo, em-pós aquela entrada, se visita um a câmara bem espaçosa — que é a sala de espera da lapa — e a única que possue 4 portadas naturais, quase tódas largas, dando saída, dali, 2 para o interior e igual número para o exterior.
Da senda íngreme, coleante e seixosa por onde se desce à serra para alcançar a gruta, o observador, confronte e pròximamente à  abertura precípua desta, se



abisma em vera contemplação — ante o soberbo e ex- tasiante panorama do sertão, que se descortina, ao longe, muito ao longe, na  orla indecisa do horizonte azulino,Que cousa deslumbrante!£  mister aqui acentuar que bem perto do ádito da caverna, para o lado do sub-pé da montanha, onde os acidentes geográficos são pinturescos e, por isso mesmo, de não somenos importância, se vê um serrote — no linguajar do povoléu, conhecido por “Arara”-, de ca- Ihaos núcegos e de mui pouca vegetação arbórea, dando, destarte, ao visitante ignaro a  pseuda idéia de que esta gruta seja um vulcão extinto — que em prístinas eras — lançou lavas, que foram a causa da existência do aludido outeiro.
Também daquela abertura, próxima e defronte à mesma — impedindo que se aviste a paisagem multi- fária do sertão distante — se contempla, admiravelmente, um morro bem alto recamado, em parte, de plantas rupestres, — verdadeiro colosso de penha nua, dura e quase talhada a  prumo, que se ostenta, ali, em forma mais ou menos piramidal.
A gruta ora descrita — cora as suas miríades de maravilhas — tem prendido a  atenção de milhares de visitantes, maximé pela beleza indescritível da sua calma e ampla “sala da rosa”, — assim conhecida pela flor de bonitas pétalas que se contempla — como se fôra bela

mente desenhada por mãos delicadas de hábeis artistas— no tecto abobadado daquela atraente sala que, da base pétrea — firme e em desnível — ao vértice, mede 6 metros e 15 centímetros. Mede, também, 16 metros de comprimento sobre 15 de largura.
Há, também, outras venustas salas de paredes e abóbadas, em minúscula parte, de cor puramente ver-
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melhusca Aqui e — sobretudo — na mirífica “sala da rosa”, — onde, de uma das faces do tecto, pendem estalactites — de feições bizarras — como que em procura de beijar o solo, — as pedras, na sua superioridade, nos deslumbram de verdade, por serem, em um a palavra, pontilhadas de pequeníssimos e lindos cristais que — 
com o contacto da luz — dão um brilho verdade iramen- 
te inédito.

Que beleza sem-par!Ademais, ao flanco direito, perto do pórtico princi
pal da gruta, ligada a esta por um pequeno e tortuoso corredor, h á  um a anfractuosa abertura na rocha maciça, iluminada — fartam ente — pelos cintilantes raios do astral-rei, onde se vê — com real admiração — um a bonita pedra à semelhança de dólmen. Mas para se apreciar ela — bem de perto — é preciso perlustrar aquêle sinuoso corredor, por ser, pelo lado de fora, meram ente macesso, devido à  penedia haver sido talhada, 
verticalmente, ali.

Foi aquela pedra batizada com a expressiva deno
minação de “pedra do sino” que — ao ser tocada mesmo por outra pedra — produz sons metálicos, que re- boam pelas quebradas e abruptos talhadões em fora.Jaze — não muito distante do vestíbulo do famoso antro — a  silenciosa “sala do cavalo’*, na qual o aspecto topográfico é quase idêntico ao das outras salas. A rocha — neste silent>e lugar — brilha, de feito, menos aos 
revérberos da luz do que a da encantadora “sala da rosa”, dando, assim, a idéia de que a gente está em a nave de um templo de não abundante claridade.Aquem da “sala da rosa”, a  sala-encanto por excelência, pousa, à direita, a  “sala dos brilhantes”, —

— IO —



bastamente conhecida pela abundância de pedras cris- íalíferas que, nela, se contemplam.Da “sala do cachorro”, assim batizada porque se vê, ali ,a silhueta de um canzarrão deitado, semi-conti- gua a “sala da rosa” — que dista 102 metros da abertura principal — se segue por um longal corredor, de lesto declive e de teto, de longe em longe, bem curvo, por vêzes negro e mais alto que o das venustas salas, até encontrar um murm uro regato de pequeno raudal, passando antes, não só pelo local em que se observa um interessante “oratório”, de cuja abóbada — de grandu- ra admirável — pendem cortinas e candelabros de estalactites carunchosas, mas ainda e principalmente pela fímbria de um báratro hiante e insondável, em o sítio— pouco apreciável — batizado por “mocozal”, — simplesmente pelo minúsculo pedrouço que — em caótico desalinho — se vê em aquêle atro local.Depois, pelo álveo estreito daquele gorgolejante regato, de ribas argilíferas e escorregadiças, mas de linía algente e de agradável sabôr, se penetra té deparar — como por encanto — um a espécie de salão meio vasto e quase oblongo, de cuja cúpula — de nímio encanto — que monta, sem exagero, a  mais de 15 metros de altura, cáem — sempre e sempre — gotas de água potável e glacial. Poróm antes de se visitar êste lugar, o teto, ora cinzento, ora côr de chumbo, sob o qual dimana — quase demoroso — de su-sueste para o noroeste, o coleante e pequeno ribeiro, torna-se, de repente, tão baixo que— para se passar além — é preciso curvar-se.Na face direita do elipsoidal “salão” em apreço, de paredes carcomidas que se erguem à  similitude de um grande e interessante cóne. existe uma formosa pôça— alimentada por aquele fio m urm urante de transpa
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rente linfa. Esta poça, conhecida por “lagoa”, que dista da bôca do encantante algar — passando pela “sala da rosa” — 381 metros e — transitando pela “sala do cavalo” — 335, repousa sôbre areia alvinitente, de onde, devido ao solo se elevar de nível — pouco a  pouco embora — a sua água límpida e saborida desce brincando e— aqui e ali — cantando tc se ocultar, maravilhosamente, numa fenda do vizindário do “mocozal”, notando-se, claramente, que, daqui até a  “lagoa”, o aspeito telúrico difere um pouco do da entrada do antro des- lumbroso.É nesta minúscula “lagôa” quase sempre o ponto término das deleitáveis visitas subterrâneas da decantada caverna, de graciosas galerias, tíe bonitos tetos e de lindas, muito lindas, salas semi-quadriláteras.Daqui, é verdade, ainda se estende a gruta, mas por um a garganta quase ínvia e demasiado estreita até dar num a sala oblonga, conhecida por “sala das maravilhas”, que fica, da entrada principal da caverna, a  505 metros. Esta sala — que possue um a poça de linfa pura e cristalina pouco maior do que a “lagoa” — mede 29 metros de comprimento sôbre 8 de largura.
Antes, porém, de se chegar ali, numa distância de 35 metros, se visita uma espécie de saleta que — pelo autor do presente trabalho — foi batizada com o expressivo nome de “sala do riacho”, por se ver nela a nascença daquele perenal e sernejante regueiro.Convém aqui mencionar que, a 52 metros além da “lagôa”, há um barranco, com 4 metros de altura, cortado a prumo, por onde — dificilmente — se desce amarrado.Também do barranco até a última sala se nota que o contacto da luz — quiçá pela carência de ar que já  se vai sentindo — não produz mais o esplendor, por vêzes
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fictício, da pedraria das salas demais deslumbrativas.Destarte, daquela lendária “lagôa” em diante a 
lapa perde, de todo em todo, a sua fascinadora importância, razão por que se notam poucos vestígios da pe~ netração de algum ousado excursionista.Ademais, desde o pórtico essencial té além do “mocozal” deste algar de escureza absoluta, vêem-se, visivelmente gravados, em as suas paredes, centenas e centenas de nomes de pessoas insignes, entre êstes alguns de alienígenas.

Demais a  mais, nas deliciantes salas e corredores, se observam estalactites e estalagmites em abundância, inda as mais pulcras e caprichosas.Ali, nos tetos mais altos da imponente gruta, a  voz do visitante adquire um a certa doçura especial e re- sôa — em verdade — admirável men te harmoniosa.Ali basta o visitador contemplar a enebriante “sala da rosa” — tôda saturada de boniteza e de sedução — para ficar deveras embasbacado e se dar por bem pago do trabalho da visita.
Ali naquele dcdaio de pulcros corredores — pre- nhes de caprichosas estalagmites de aparências bizarras — há algo de real encanto.
Ali, não somente nas miríficas salas, senão tam bém nos corredores largos, em os quais o a r penetrante se não corrompe por emanações nocentes, se desfrue um a tem peratura mais ou menos amenosa.Ali nalguns pontos, de onde a  rocha é talhada — bonitamente — quase a prumo e brunida em forma de altas paredes, é tudo realmente atrativo.Ali nas pinturescas galerias de raro fascínio — com o contacto realmente da luz viva dos archotes — tudo é belo de beleza.
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Ali o visitante — ante os caprichosos artesoados de tan ta  e tantíssima lindeza inimitável — se abisma em contemplação, inda a mais verdadeira.Ali, também, o visitante, — diante das vastas abóbadas, ricamente lentejoiladas, em a sua mor parte, de cortinados e franjas de estalactites de côres varie- gadas, — fica excessivamente maravilhado.Ali naqueles tetos cheios de lídimas maravilhas, onde as estalactites — à  guisa de grutescas imagens — 
fartam ente existem, tudo agrada e fascina verdadeira
mente.

Ali o real — na sua efetiva realidade — ultrapassa 
veramente o fantástico.

Ah, em última análise, tôdas as salas, tôdas, — com o fulgor de seus encantos e com a ostentação da sua grandura imensa, — fazem o visitante, por mais indiferente que êle seja às cousas formadas pela mão caprichosa da natureza, ficar como que absorto.De feito. Esta caverna monstro, longe de ser uma 
bonita ficção — adrede delineada — é um a realidade realíssima de rara  lindeza e de encantamento raro. E tanto  assim que a gente vê, sente e contempla, é certo, mas não a descreve — porque é impossível — absolu
tamente!

Pois, o que mais deslumbra, sorprende e agrada o curioso visitante, — além das muitas e m uitas maravilhas de beleza, realmente contemplativas, que fotografam a  natureza ibiapabana, — é, efetivamente, a  saída dêste calmo e encantadiço palácio, — por dar, de súbito, a impressão de que vai vendo o luzir da linda alva nascente, sem o ledo pipilar sonívio do passaral anunciado r da aproximação do dia. É isto — por sem dúvida
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— um  mágico espetáculo nimiamente inédito, que encanta os olhos e empolga a  alma da gente!Em síntese, — êste templo estupendo das divindades desconhecidas, — possue tan ta  e tantíssima m ara
vilha que nem a célebre G ruta Azul, em o Golfo de Nápoles, e tan ta  magnitude quão a  de Fingal. na  ilha de Stafa, porque é êle, de fato — sem hipérbole — inda a mais rara beleza da beleza sem-par da Natural


