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1.1 - FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Nome da Unidade de Conservação: Parque Nacional de Ubajara 

UGR (Unidade Gestora Responsável): Representação do IBAMA/Ceará 

Endereço da sede: Rodovia da Confiança, CE-187, Zona Rural. 

62.350-000 Ubajara – CE 

Telefone: (088) 634-1388 

Fax: (088) 634-1388 

E-mail: Não possui 

Rádio-freqüência: Não possui 

Superfície: 563 ha 

Perímetro: 9.050 metros 

Municípios que abrange e percentual 
abrangido pela UC: 

O Parque Nacional de Ubajara situa-se a noroeste 
do Estado do Ceará, em Ubajara-CE, único 
município abrangido. 

Estados que abrange: Ceará 

Coordenadas geográficas: Os limites do Parque mencionados no Decreto de 
sua criação situam-se entre as coordenadas: 

 3º48’ -  3º50’ lat. S e 40º52’ – 40º55’ long. W Gr. 

Data de criação e número do Decreto: O Parque foi criado pelo Decreto 45.954, de 30 de 
abril de 1959, e alterado em seus limites pelo 
Decreto nº 72.144, de 26 abril de 1973. 

Marcos importantes (limites): Marco 01, do Ministério da Agricultura, cravado à 
borda da escarpa da Serra da Ibiapaba, no local 
denominado Sítio do Macaco. 

Marco 02, do Ministério da Agricultura, cravado à 
borda da escarpa da Serra da Ibiapaba, nas 
proximidades de uma antiga sepultura denominada  
“Cruz ou Sepultura Velha”. 

Marco 03, do Ministério da Agricultura, cravado ao 
Norte da Estrada de acesso a Frecheirinha. 

Marco 04, do Ministério da Agricultura, cravado no 
divisor de águas do Morro da Baixa do Arroz. 

Biomas e ecossistemas: Bioma: Caatinga 

Ecossistemas: Caatinga, Floresta Subperenifólia 
Tropical e transição Floresta/Caatinga. 

Atividades desenvolvidas:  

               Fiscalização: Sim. 

               Uso Público: Sim 

               Pesquisa: Sim. 

               Educação Ambiental: Sim. 

Atividades conflitantes: Crescimento urbano, poluição dos recursos 
hídricos, caça, lixo, trânsito de animais de carga, 
linha de transmissão de energia elétrica, teleférico. 

Atividades de Uso Público Caminhada em trilha interpretativa, banhos, 
passeio pela Gruta de Ubajara, centro de 
visitantes. 
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1.2 - VIA DE ACESSO AO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA 
 

O acesso ao Parque Nacional de Ubajara se dá por via terrestre. O translado 

principal é realizado através da BR-222, que liga Fortaleza – Teresina, até a cidade de 

Tianguá. De Tianguá, segue-se pela CE-187 até a cidade de Ubajara, numa extensão de 17 

Km. Saindo do município de Ubajara, segue-se por uma estrada pavimentada até a entrada 

do Parque, numa extensão de 3 km. Distância Fortaleza – Ubajara: 340 km. 
 

A outra opção de acesso saindo de Fortaleza, é a BR-020, que liga a capital à cidade 

de Canindé, seguindo pela CE-157 até a cidade de Ipú. Deste município segue-se pela CE-

187, passando por Guaraciaba do Norte, São Benedito, Ibiapina e Ubajara, totalizando 76 

km. O percurso total de Fortaleza a Ubajara utilizando este acesso é de aproximadamente 

380 km. 
 

Recentemente foi construída pelo Governo do Estado a Rodovia do Sol Poente, CE-

085 ligando Fortaleza às famosas praias do Litoral Norte do Ceará, a qual possibilita uma 

maior integração do turismo regional, permitindo o acesso do litoral à Serra da Ibiapaba, 

passando pelos municípios de Itapipoca, Santana do Acaraú e Sobral. Daí segue-se pela 

BR-222 até Tianguá, e pela CE-187 até Ubajara. 
 

Para se chegar ao Parque Nacional de Ubajara saindo de Teresina, segue-se pela 

BR-343 até a Cidade de Piripiri, seguindo pela BR-222 até a cidade de Tianguá e pela CE-

187 até a cidade de Ubajara. Distância de Teresina a Ubajara: 300 km. 
 

As rodovias acima mencionadas encontram-se atualmente em razoáveis estados de 

conservação.  
 

Diariamente há várias opções de ônibus para Ubajara, saindo de Fortaleza e 

Teresina: 
 

Fortaleza – Ubajara 

Empresa Ipú-Brasília – horários: 6:30, 10:00, 13:00 e 21:00h 
Empresa Brasileiro – horário: 19:00h 
 

Teresina – Ubajara 

Empresa Barroso – horário: 12:00h 
Empresa Rold Tur – horários 8:00 e 15:00h 
 

O aeroporto mais próximo está localizado na cidade de Sobral, a 110 km do PNU, 

com vôos regulares para Fortaleza e Teresina, efetuados pela TAF – Transporte Aéreo 

Fortaleza. 
 

 

1.3 HISTÓRICO E ANTECEDENTES LEGAIS 
 

Consta que no final da década de cinqüenta, durante uma visita que fez ao Horto 

Florestal  de  Ubajara,  o então  Diretor  do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, Dr. 

David Azabuja, juntamente com sua comitiva, foi convidado a fazer uma visita de 
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reconhecimento à Gruta de Ubajara. Durante a sua estadia, encantado com a beleza e os 

atributos excepcionais da caverna, bem como da belíssima paisagem existente em seu 

entorno, teria prometido envidar todos os esforços junto aos seus superiores hierárquicos, 

visando tornar possível à criação de um Parque Nacional, com a finalidade de garantir a 

integridade e o processo de evolução do conjunto de formações geológicas existentes em 

Ubajara. Invocaria para consecução do seu objetivo, os dispositivos legais existentes na 

legislação federal, principalmente o Artigo 175 da Constituição Federal e os Artigos 5º, 9º e 

10º do Código Florestal de 1934, então em vigor. 
 

O Artigo 175 da Constituição Federal de 1946 dizia: “As obras, monumentos e 

documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens 

e os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do Poder Público”. E o Artigo 

9º do Código Florestal de 1934: “Os parques nacionais, estaduais ou municipais, constituem 

monumentos públicos naturais, que perpetuam em sua composição florística primitiva trecho 

do país, que, por circunstâncias peculiares, o merecem”. 
 

Tudo indica que o Dr. David Azambuja levou a bom termo a sua promessa, pois no 

dia 30 de abril de 1959 era assinado pelo Presidente da República, Juscelino Kubtschek de 

Oliveira, o Decreto Nº 45.954 criando no município de Ubajara o Parque Nacional (Anexo 

1.3-1), que como os demais parques existentes, ficaria subordinado à Seção de Parques e 

Florestas Nacionais, do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. 
 

O Decreto destinava uma área de aproximadamente 4.000 ha para implantação do 

Parque, posteriormente reduzida, após realização de estudos e levantamentos, para os 

atuais 563 ha e citava os limites prováveis da poligonal da área. É possível ter havido um 

engano, no tocante à área decretada, quando estavam elaborando a minuta do Decreto. 

Onde deveria constar aproximadamente 400 ha passou a constar 4.000. Para reforçar esta 

tese, basta comparar os limites prováveis constantes no Artigo 3º do Decreto 45.954 de 30 

de 1959, com os limites atuais do Parque. Se os limites são praticamente os mesmos, não 

se justificaria uma redução de tal magnitude na área proposta. 
 

O Decreto de Criação do Parque autorizava o Ministério da Agricultura a negociar 

com os proprietários particulares de terra e Prefeitura local, para promover doações e 

efetuar desapropriações indispensáveis à instalação do Parque. Este processo, no entanto, 

foi bastante complicado e demorado, sendo concluído no ano de 1975. 
 

Em 28 de fevereiro de 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF), autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, posteriormente 

transformada, por meio de fusão com outros órgãos, no atual IBAMA. Sua função era 

promover o desenvolvimento florestal, o uso racional dos recursos naturais renováveis e 

manejar os Parques Nacionais e reservas equivalentes. No dia 14 de março de 1967 foi 

publicado o Decreto nº 60.465 reconhecendo o perímetro e área atual do Parque. 
 

Com a criação do IBDF, a área do Horto Florestal, que estava sendo administrado 

pela Comissão de Desenvolvimento da Ibiapaba (CODEPI), foi devolvida ao Ministério da  
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Agricultura e passou a ser a sede administrativa do Parque, sendo nomeado como 

Administrador o Agrônomo José Francisco Rego de Bonis. Alguns funcionários do Ministério 

da Agricultura optaram pelo IBDF. Houve contratação de servidores pelo regime de CLT e, 

desta forma, o PNU passou a ter uma estrutura funcional, com um Diretor, um quadro de 

servidores e uma sede administrativa.  
 

Com a situação fundiária regularizada, a partir de 1976 o IBDF pode retirar os 

antigos moradores, demolir os imóveis existentes e começar as obras de infra-estrutura do 

Parque, nesta época experimentando um substancial aumento no fluxo de visitantes devido 

à inauguração do equipamento teleférico.  
 

Este equipamento de transporte foi idealizado em 1971 pelo Engenheiro Orlando 

Siqueira, do Consórcio Rodoviário do Ceará e pelo Técnico em Turismo, Everardo Guedes 

Montenegro, e sua Construção aprovada pelo então Governador César Cals de Oliveira em 

abril de 1974. Embora o Governador tenha autorizado a construção do equipamento, 

somente em 11 de novembro de 1974 foi assinado o termo de Convênio entre o IBDF e o 

Governo do Estado do Ceará, objetivando a instalação, manutenção e funcionamento de um 

teleférico no Parque Nacional de Ubajara. O equipamento foi inaugurado oficialmente em 

março de 1976 pelo então Governador Adauto Bezerra. Sua construção só foi permitida por 

ter sido anterior ao Regulamento dos Parques Nacionais (Decreto 84.017, de 21 de 

setembro de 1979), que proíbe a instalação deste tipo de equipamento em qualquer Parque 

Nacional. Aliado a este fato havia na Cláusula IV do termo de Convênio o compromisso de 

compensação dos danos ambientais causados pela instalação desde equipamento, através 

da doação de áreas contíguas à Unidade de Conservação, o que ampliaria os seus limites. 
 

Em abril de 1985, durante uma forte chuva, houve um grande deslizamento de 

rochas no talude próximo à estação superior do teleférico, que resultou na destruição da 

estação inferior. Este acidente felizmente não deixou vítimas, uma vez que ocorreu durante 

a noite e porque, com muita prudência, o então Diretor do Parque, prevendo o eminente 

risco de acidente devido à instabilidade da encosta e às fortes chuvas que ocorreram 

naquele ano, solicitou o embargo do teleférico à Presidência do IBDF, o que foi de pronto 

atendido. Este acidente afetou a economia regional, que tinha no turismo uma de suas 

principais atividades. Para restauração do equipamento foi firmado o primeiro Termo Aditivo 

ao Convênio original, em 06 de novembro de 1989, sendo concluída em junho de 1992. O 

acidente supracitado foi descrito com detalhes por CARVALHO FILHO (1985), cujo trecho é 

transcrito a seguir: 
 

“Na noite do dia 20 de abril de 1985, durante uma chuva de 108 milímetros, houve 
um grande deslizamento de rochas no talude em cujo topo está assentada a estação 
superior do teleférico de transporte de passageiros para a Gruta de Ubajara. O 
desmoronamento provocou uma avalancha de pedras que, descendo a encosta, foi 
arrastando grandes árvores e pedras, abrindo uma clareira de aproximadamente dez metros 
de largura e mais de um quilômetro de comprimento. Todo o material que deslizou pela 
encosta foi de encontro à estação de desembarque, localizada próximo à entrada da Gruta 
de Ubajara, destruindo-a completamente. A estrutura da estação foi arrancada das quatro 
bases de concreto onde se encontrava assentada e jogada de encontro ao bloco de  
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ancoragem inferior. Este bloco está situado a uns oito metros abaixo do local onde se 
localizava a estação inferior, tem um volume de 90 m3 de concreto e pesa cerca de 216 
toneladas. Parte dos destroços da estação se encontra sobre o bloco de ancoragem inferior 
e sob os cabos trilhos que, em decorrência deste fato, estão tensionados ao máximo. A 
violência da avalancha foi tamanha, que encontramos pedaços de longarinas, pertencentes 
à estrutura, a cerca de duzentos metros abaixo do local onde se encontrava a estação. O 
cabo de aço que tracionava os bondinhos rompeu-se e, devido ao impacto, a cabine que se 
encontrava na estação inferior, subiu uns cinco metros, não sendo, por causa disso, 
destruída pela avalancha. A passarela de concreto armado, que unia a estação de 
desembarque à entrada da gruta, ficou completamente destruída. O material que desceu 
das vertentes e que atingiu o Rio Ubajara, ainda destruiu parte da cerca de arame farpado e 
pilastras de concreto, nos limites do Parque Nacional, no Distrito de Araticum.” 

 

Em novembro de 1976, assumiu a direção do PNU o Agrônomo Raymundo da 

Silveira Carvalho Filho, que permaneceu no cargo até o mês de setembro de 1993. Nesta 

época havia um quadro de 23 funcionários, todos dedicados e conscientes da missão que 

tinham a cumprir dentro da UC e no entorno. Neste período foram realizadas diversas obras 

de infra-estrutura no Parque. O primeiro passo, foi a construção de cercas de arame farpado 

com estacas de concreto armado ao longo do perímetro da UC. Como o PNU ainda não 

possuía Plano de Manejo, foram contratados consultores de diversas Universidades e da 

Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), que, no período de 1977 a 1980, realizaram os 

estudos que subsidiaram a elaboração do Plano de Manejo do PNU, o qual foi publicado em 

1981, após aprovação em reunião do Conselho Nacional de Valorização de Parques, em 

Vitória-ES. Seguindo as normas do Plano de Manejo, foram iniciadas as construções dos 

portões de acesso e de controle de Visitantes (Portão Neblina e Portão Planalto), o poço e a 

rede de abastecimento de água da Zona de Uso Intensivo, a construção do Centro de 

Visitantes, o calçamento da trilha, a substituição do sistema de iluminação da Gruta de 

Ubajara e demais procedimentos previstos. 
 

Este primeiro Plano de Manejo do Parque teve cerca de 67% das ações e atividades 

previstas nos programas implantadas. Algumas atividades não foram implantadas por falta 

de recursos ou porque houve mudanças nos parâmetros e situações existentes à época do 

primeiro Plano. Tais ações e atividades foram revistas, redirecionadas, eliminadas ou 

substituídas no novo planejamento. Alguns programas também precisaram ser revistos, para 

adequação ao novo Roteiro Metodológico e também porque houve mudanças de 

concepção, estratégias, conceitos e normas. 
 

Dentre os principais entraves para execução das atividades planejadas, destacam-se 

a carência de recursos financeiros e humanos e a descontinuidade das políticas, 

principalmente no tocante à missão institucional e as estratégias para implementá-las. 
 

O Programa que mais avançou foi o de Uso Público, com destaque para o 

Subprograma de Turismo, que teve 100% das atividades previstas devidamente 

implantadas. Em segundo lugar ficaram os Subprogramas de Educação e de Relações 

Públicas e Extensão, ambos com 83,3% das atividades implantadas. Outro Programa que 

avançou bem foi o de Operações, destacando-se os Subprogramas de Manutenção, com  
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80% das atividades implantadas, e de Proteção, com 70% das atividades implantadas. O 

Programa de Manejo do Meio Ambiente foi o que menos evoluiu, especialmente o 

Subprograma de Investigação, onde apenas 37,5% das atividades foram implantadas 
 

No Anexo 1.3-2 encontra-se discriminada a avaliação do grau de implantação do 

primeiro Plano de Manejo do PNU por Programa, Subprograma e Atividade. 
 

Com relação ao zoneamento proposto naquele Plano de Manejo, verifica-se que as 

zonas estabelecidas incorporaram os conceitos e critérios atualmente adotados, 

especialmente aqueles contidos no Decreto 84.017/79, que trata do Regulamento dos 

Parques Nacionais Brasileiros. Tanto o zoneamento do Parque como o da Gruta de Ubajara 

são respeitados pelos usuários da UC (a visitação guiada é responsável por isto), seus 

limites são facilmente reconhecidos e a maioria das normas são condizentes com os usos e 

atividades atuais. 
 

A maior parte das Áreas de Desenvolvimento foram devidamente implantadas. Os 

usos atuais, embora compatíveis, carecem de maior controle e monitoramento, 

especialmente no que se refere à capacidade de carga. Além disso o reduzido número de 

funcionários impossibilita um maior controle e fiscalização dessas áreas. 
 

Finalmente, verifica-se que a maioria dos Objetivos Específicos de Manejo foram 

alcançados. Se não o foram por completos, isto deveu-se a algumas dificuldades que até o 

momento não foram sanadas, como, por exemplo, a não ampliação da área do Parque, a 

exclusão das nascentes dentro de seus limites, a carência de recursos financeiros e 

humanos, a não implantação do sistema de cobrança de ingresso à UC, dentre outros. 
 

 

1.4 ORIGEM DO NOME 

 

Ubajara é topônimo de origem indígena. De acordo com CARVALHO FILHO (No 

Prelo), as primeiras referências a este topônimo remontam ao século XVIII, mais 

precisamente ao ano de 1730, época em que foi expedida uma provisão régia ao Português 

Manoel Francisco dos Santos Soledade, concedendo-lhe datas de sesmaria no Brasil, com 

direito de mineração, as quais foram transferidas, em 1738, para Antônio Gonçalves de 

Araújo. Este fato marcou o início do primeiro ciclo da mineração na Ibiapaba, o qual estava 

diretamente relacionado com a Gruta de Ubajara. Na época corriam boatos de que ali 

existiam minérios, inclusive prata. Vale ressaltar que por volta de 1603, durante a primeira 

expedição portuguesa à Ibiapaba, já corriam rumores da existência de minérios na região, 

inclusive uma mina de prata teria sido descoberta por Martin Soares Moreno.  
 

Por volta de 1740 foi instalado um Arraial com o nome de Ubajara, entre a atual 

cidade de Ubajara e o Distrito de Araticum, o qual foi extinto depois de 1756, quando foram 

definitivamente encerrados os trabalhos de mineração na Gruta (CARVALHO FILHO, No 

Prelo). Posteriormente, por volta de 1877, foi instalado um povoado com o nome de Jacaré,  
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o qual foi totalmente destruído por um incêndio em 8 de outubro de 1884. Foi reconstruído à 

margem direita do córrego Jacaré e em 1890, já com uma população considerável, foi 

elevado à categoria de Distrito. Em 1903 passou a ser chamado de Ubajara. O município foi 

criado em 1915, com sede na então Vila de Ubajara. 
 

Existem várias traduções para o topônimo Ubajara, cuja origem está relacionada com 

a Gruta de mesmo nome. Estas traduções foram revistas por CARVALHO FILHO (No Prelo), 

que encontrou, analisando documentos históricos, várias formas do topônimo, como Bayara, 

Baiara, Ubayara, Ubaxara, Ubajuda e Ubaxarra, entre outros. Prevaleceu, contudo, a grafia 

Ubajara como sendo a mais correta. Dentre as suas diversas traduções para a língua 

portuguesa  a que prevalece é “Senhor da Canoa”, de Ubá = canoa e Jara = Senhor 

(NOGUEIRA, 1887). Segundo FERREIRA (1935), este nome teria surgido da lenda de um 

cacique que, vindo do litoral, teria habitado a gruta por muitos anos. Esta tradução foi aceita 

pelas autoridades e pela população de Ubajara, inclusive na bandeira do município consta a 

imagem de um cacique remando em uma canoa. Existe atualmente na cidade um jornal de 

circulação bimestral com o nome “Senhor da Canoa”. Outra tradução foi dada pelo 

ubajarense Oscar Magalhães, na Revista Comemorativa do Cinqüentenário da Cidade  de 

Ubajara, publicada em 31 de dezembro de 1965, página 8, citado por CARVALHO FILHO 

(No Prelo),  como sendo “Canoa da mãe – d’água”, de Ubá = canoa  e  Yara = mãe d’água. 

Pompeu Sobrinho, citado por MARTINS FILHO & GIRÃO (1966), interpretou o significado do 

topônimo como sendo “senhor das flexas” (yba = flecha).  
  
A interpretação de CARVALHO FILHO (No Prelo) para o topônimo Ubajara seria uma 

variação de ibijara ou ubojara, que significa “lugar da mãe-d’água”, de Ibi = terra, chão  e 

Iara ou Yara = mãe d’água. Para justificar sua interpretação, o autor cita uma antiga lenda 

indígena, pela qual no interior da Gruta existia uma iara ou mãe d’água, uma belíssima 

mulher possuidora de poderes sobrenaturais, que conseguia encantar quem dela se 

aproximasse, seduzindo os homens através de seu canto e beleza invulgar. Esta lenda está 

descrita com detalhes no item 4.4 e guarda muita semelhança com a lenda da iara a mãe 

d’água ou a sereia dos rios e lagos, bastante conhecida na mitologia indígena. A diferença é 

que na lenda de Ubajara, o encantado seduzido pela iara desaparece no interior da caverna 

e não no fundo do rio ou lago. 
 

 

1.5. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Atualmente não há no PNU nenhuma ocupação particular, uma vez que a ação 

desapropriatória foi levada a bom termo. No entanto, não foi um processo simples. Pelo 

contrário, foi bastante longo e complicado. 
 

O Decreto nº 45.954, que criou o PNU, autorizava o Ministério da Agricultura a entrar 

em entendimentos imediatos com os proprietários particulares de terras e Prefeitura local 

com o objetivo de promover doações, bem como efetuar desapropriações indispensáveis à  
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instalação do Parque. Todavia, o Agrônomo João Nogueira, encarregado deste serviço, 

faleceu inesperadamente em 1961. Os recursos destinados ao pagamento das indenizações 

estavam em seu nome. Após a sua morte, transcorreu um bom tempo para desembaraçar a 

verba e transferi-la para outro servidor do Ministério da Agricultura. Quando foram pagar as 

desapropriações com valores baseados em avaliações realizadas em 1959 e 1960, o Brasil 

já experimentava um surto inflacionário que teve seu apogeu em 1963 e 1964. 

Desnecessário dizer que todos os proprietários se recusaram a receber as quantias já então 

desvalorizadas. Para agravar ainda mais a situação, a flora, a fauna a gruta e as 

propriedades particulares existentes, independente do pagamento de indenizações ou 

desapropriações, já estavam sujeitas ao regime especial constante do Código Florestal. Ou 

seja, o cidadão continuava sendo proprietário da sua terra mas não podia desenvolver 

nenhuma atividade vedada por aquele dispositivo legal. Estabeleceu-se então uma situação 

desagradável e de insatisfação generalizada entre os proprietários de terra. Tal situação 

perdurou até a data de criação do IBDF, em 1967. A esta época, o Parque já contava com 

uma estrutura funcional e sede administrativa, localizada no antigo Horto Florestal. 

Continuava porém, o impasse quanto à regularização da situação fundiária, ao não 

pagamento das indenizações e à realização das desapropriações, com o surgimento de 

mais uma dificuldade: como a Região Nordeste do Brasil foi considerada Zona prioritária 

para a Reforma Agrária, toda e qualquer desapropriação por interesse social teria que ser 

realizada exclusivamente pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), atual Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), inclusive a área destinada à 

implantação do Parque Nacional (Decreto 68.085, de 19 de janeiro de 1971). 
 

Somente em 19 de julho de 1973 a área de 563 ha do Parque Nacional de Ubajara 

foi declarada de interesse social para fins de desapropriação dos imóveis particulares 

existentes na poligonal. 
 

Foi assinado então um convênio entre o IBDF e o INCRA, com a finalidade deste 

último realizar as desapropriações por interesse social e os respectivos pagamentos, 

amparado nos dispositivos legais. Em 16 de julho de 1975, o INCRA propôs, perante o Juízo 

Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, a competente ação desapropriatória, onde 

todos os ocupantes foram citados: desde proprietários, incluindo três latifundiários por 

exploração, até posseiros, arrendatários e sucessores dos expropriados. 
 

O pagamento dos expropriados se deu em títulos da Dívida Agrária, obedecido em 

tudo, os exatos termos do Decreto Lei nº 554, de 25 de abril de 1969. Mesmo assim, houve 

recusa de alguns proprietários em receber as indenizações, cujos valores foram depositados 

em Cartório. O Juiz Federal mandou o INCRA se imitir na posse do imóvel e das benfeitorias 

ali existentes. 
 

Deve-se ressaltar que este procedimento adotado pelo INCRA, desde a declaração 

da área como Prioritária para a Reforma Agrária, até sua efetiva desapropriação, objetivou a 

implantação do PNU, haja vista que a descrição do perímetro contida no Decreto nº 72.144,  
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de 26 de abril de 1973, o qual alterou o artigo 2º do Decreto de Criação, dando novos limites 

ao PNU, coincide com aquela contida no Decreto nº 72.496, de 19 de julho de 1973, que 

declara a referida área como de interesse social para fins de desapropriação. Entretanto, só 

recentemente o INCRA transferiu a área do Parque para o Patrimônio do IBAMA. 

Todavia, a área do Horto Florestal até o momento não foi repassada pelo Ministério 

da Agricultura para o patrimônio do IBAMA.  

 


