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3.1 DIVISÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO CEARÁ 
 

O Estado do Ceará está localizado no Nordeste brasileiro entre as coordenadas 2046' 

(Ponta de Jericoacoara) e 7052' (BR-116 – Município de Penaforte) de latitude Sul, e 37014' 

(Praia de Manibu - Timbaú - Icapuí) e 41024' (área de litígio CE/PI - Serra da Ibiapaba) de 

longitude W GR. Limita-se ao norte com o Oceano Atlântico, com uma extensão litorânea de 

575 Km ou 2,48% do litoral brasileiro, ao sul com Pernambuco, a leste com o Rio Grande do 

Norte e Paraíba e a oeste com o Piauí. Apresenta uma relação percentual em área 

geográfica CE/NE de 9,4% e CE/BR de 1,7%. Segundo o IBGE (1997), o Ceará conta com 

uma população de 6.809.794 habitantes, ocupando uma área geográfica total de 146.817 

Km2 e uma densidade demográfica de 46,38 habitantes/km2. Segundo dados do IPLANCE 

(1988), o Estado é composto por 184 municípios e ocupa uma área total um pouco maior, de 

148.016 Km2, posto considerar a área de litígio com o Piauí. Os dez municípios mais 

populosos são relacionados na Figura 3.1. 
 

Figura 3.1 
 

Relação dos dez municípios mais populosos do Ceará, em 2000 

Municípios Cearenses População (n0 de habitantes) 
Fortaleza 2.138.234 
Caucaia 250.246 
Juazeiro do Norte 211.858 
Maracanaú 174.599 
Sobral 155.120 
Crato 104.377 
Itapipoca 94.340 
Maranguape 87.358 
Iguatú 85.737 
Crateús 70.815 

   Fonte: IBGE (2000) 
 

Na divisão administrativa regional para o Estado do Ceará foram seguidos alguns 

parâmetros, como potencialidades naturais, solidariedade social e polarização em torno de 

um centro urbano, sendo estabelecidas 20 regiões macro-administrativas, conforme exposto 

nas figuras 3.2 e 3.3. 
 

Por questões metodológicas, o Estado do Ceará também foi dividido em 07 

mesorregiões e 33 microrregiões, com um total de 184 municípios e 60 sedes com mais de 

20.000 habitantes. Na figura 3.3 encontram-se discriminadas as mesorregiões cearenses, 

com a composição de suas respectivas microrregiões. 
 

O Parque Nacional de Ubajara situa-se a noroeste do Ceará, no Município de 

Ubajara, entre as coordenadas de 3048'- 3050' lat. S e 40055' long. W. Gr., com área de 563 

ha.  
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3.2 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO 
 

3.2.1 Histórico de Ocupação e Uso do Solo 
 

A colonização cearense teve início somente cerca de cem anos após o 

descobrimento do Brasil, uma vez que as terras do “Siará Grande” não geraram interesses 

maiores aos primeiros exploradores brancos que aqui aportaram. Alguns fatores são 

apontados como motivadores do atraso da colonização da Donataria do Ceará, entre os 

quais destacam-se a aridez do clima, a agressividade dos silvícolas e as correntes 

marítimas da costa nordestina que dificultavam a navegação na maior parte do ano. 
 

O desinteresse e negligência do regime das Capitanias do Norte facilitou a instalação 

de outros povos na região, inclusive no Ceará, onde flamengos, ingleses e franceses 

praticavam o escambo com os índios. Destas invasões, a francesa com a fundação da 

França Equinocial tornou-se a preocupação maior da metrópole, que viu a necessidade de 

expulsá-la do Maranhão. Para tanto, exigia-se providências urgentes e as terras do Ceará 

passaram a ser importantes, em razão de sua posição geográfica. 
 

A primeira tentativa de conquista do território cearense aconteceu em 1603, pela 

bandeira comandada pelo capitão-mor Pero Coêlho de Sousa, acompanhado de 65 

soldados e cerca de 200 índios tabajaras e potiguaras. Tinha o objetivo de expulsar os 

franceses, apossar-se das terras que conquistasse, impedir o comércio entre estrangeiros e 

nativos, descobrir minérios e oferecer paz aos índios em nome de sua majestade. Em 

síntese: tinha objetivos políticos, econômicos e religiosos. 
 

Depois de vários conflitos com os índios, aos quais é acusado de cometer maltratos 

e escravizações, Pero Coêlho construiu a povoação “Nova Lisboa” às margens do rio Arabê, 

onde hoje se situa a cidade de São Benedito (Carvalho Filho, No Prelo). De acordo com 

Girão (1971) este povoamento teria sido erguido às margens do Rio Ceará. Apesar do 

empenho, os resultados frustaram o estabelecimento da empresa colonial no Ceará. Acuado 

pelos índios e pela seca de 1605-1607, Pero Coêlho foi obrigado a se retirar, primeiro para o 

Jaguaribe, seguindo depois ao Rio Grande. 
 

Em 1607, ocorreu uma nova tentativa com os missionários jesuítas, com intuito 

catequético. Os resultados obtidos foram insignificantes, somando-se a tragédia sofrida pelo 

Pe. Francisco Pinto, morto pelos Tocarijus na Serra da Ibiapaba e a fuga desesperada de 

seu colega, Pe. Luís Figueira. De acordo com Ferreira (1935), o jesuíta teria sido sepultado 

“em o lugar chamado Abaiara, ou melhor, Ubajara, que fica defronte da gruta do mesmo 

nome”. 
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Figura 3.2 

Divisão Administrativa do Estado do Ceará, segundo regiões macro-administrativas 
 

Região/Total Mun Pop. Total (1996) Área (km2) Dens. Demográfica 

Reg 01/09 Mun. 2.582.820,00 3.388,20 62,30 

Reg 02/15 Mun. 375.925,00 9.835,50 38,22 

Reg 03/7 Mun. 160.625,00 3.936,90 40,80 

Reg 04/6 Mun. 137.327,00 5.431,20 25,28 

Reg 05/9 Mun. 275.149,00 4.757,20 57,84 

Reg. 06/20 Mun. 405.774,00 11.007,90 36,86 

Reg. 07/6 Mun. 149.639,00 9.707,90 15,41 

Reg. 08/13 Mun. 199.208,00 3.750,10 53,12 

Reg. 09/6 Mun. 180.227,00 3.265,10 55,20 

Reg. 10/13 Mun. 347.188,00 11.635,60 29,84 

Reg. 11/7 Mun. 97.318,00 6.300,00 15,45 

Reg. 12/8 Mun. 229.128,00 12.402,50 18.47 

Reg. 13/11 Mun. 263.558,00 13.782,40 19,12 

Reg. 14/7 Mun. 151.392,00 7.503,20 20,18 

Reg 15/5 Mun. 119.806,00 10.880,40 11,01 

Reg 16/7 Mun. 212.767,00 7.070,70 30,09 

Reg 17/7 Mun. 169.994,00 5.113,70 33,24 

Reg 18/12 Mun. 239.929,00 8.752,70 27,41 

Reg 19/6 Mun. 305.456,00 2.454,50 124,45 

Reg 20/10 Mun. 206.564,00 5.372,60 38,45 

Fonte: IPLANCE (1997)  

Em negrito a RA 05, onde está inserido o Município de Ubajara-CE.   
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Figura 3.3 
 

Divisão Administrativa do Estado do Ceará, segundo mesorregiões e microrregiões geográficas 
 

MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS 

Noroeste Cearense Litoral de Camocim e Acaraú 

 Ibiapaba 

 Coreaú 

 Meruoca 

 Sobral 

 Ipu 

 Santa Quitéria 

Norte Cearense Itapipoca 

 Baixo Curu 

 Uruburetama 

 Médio Curu 

 Canindé 

 Baturité 

 Chorozinho 

 Cascavel 

Metropolitana de Fortaleza Fortaleza 

 Pacajus 

Sertões Cearenses Sertão de Crateús 

 Sertão de Quixeramobim 

 Sertão dos Inhamuns 

 Sertão de Senador Pompeu 

Jaguaribe Litoral de Aracati 

 Baixo Jaguaribe 

 Médio Jaguaribe 

 Serra do Pereiro 

Centro-Sul Cearense Iguatu 

 Várzea Alegre 

 Lavras da Mangabeira 

Sul Cearense Chapada doAraripe 

 Caririaçu 

 Barro 

 Cariri 

 Brejo Santo 

Fonte: IPLANCE (1997). 

 

Existe um certo consenso entre os historiadores, de que a posse do território 

cearense se deve a Martim Soares Moreno, que já havia participado da empreitada com 

Pero Coêlho, o que possibilitou manter relações amistosas com os índios. Seu retorno se 

deu em 1611, com boa aceitação e cooperação dos nativos, podendo erguer um pequeno  
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forte no mesmo local em que Pero Coêlho levantara anteriormente, denominando-o de São 

Sebastião. 

Moreno permaneceu por pouco tempo, posto ser chamado a combater os franceses 

no Maranhão, só retornando ao Ceará em 1621. Apesar de empreender grandes esforços 

junto à metrópole e seus representantes na Colônia, Moreno não consegue reverter a 

situação de descaso para com as terras cearenses, mesmo expondo o grande perigo de 

perda da povoação. Assim sendo, retira-se em 1631 e parte para combater os holandeses 

em Pernambuco.  
 

Levando-se em consideração a conjuntura política e econômica do período, torna-se 

compreensível a falta de empenho do governo português pelo povoamento do Ceará. Afinal, 

não se produzia o pau-brasil, produto nobre da primeira tentativa comercial na Colônia. 

Considerou-se exagerada as potencialidades da terra para produzir cana-de-açúcar, tal 

como apontou Soares Moreno, bem como as informações sobre a abundância de metais na 

região não se confirmaram. 
 

Os holandeses, George Gartsman e Hendrick Huss, acompanhados de índios e 

soldados atacam e ocupam o forte de São Sebastião em 1637, no intuito de obter lucros 

para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, buscando diversas atividades nas 

costas cearenses, especialmente a exploração de salinas, âmbar e pau-violeta. Para tanto, 

contavam com o auxílio dos índios que tinham inimizades com os portugueses. Entretanto, 

essa relação amistosa com os nativos logo acabaria e as divergências chega ao ápice em 

1644, quando os índios tomam de surpresa a fortificação e trucidam seus ocupantes. 

Encerra-se aí o primeiro ciclo histórico da ocupação do território cearense, que ficou até 

1649 novamente sob domínio dos índios. 
 

Em 1649, o holandês volta ao território, não mais pelo rio Ceará, mas na baía do 

Mucuripe, com a esquadra  comandada por Matias Beck, a fim de empreender a exploração 

de minas de prata relatadas pelo índios. 
 

Inúmeras buscas de riquezas minerais se mostraram infrutíferas e, em 1654, com a 

expulsão definitiva dos holandeses do Brasil, deixa o Ceará Matias Beck, considerado o 

fundador da Cidade de Fortaleza. Ao redor do forte Schoonenborck, começa a ser 

restaurada a colonização portuguesa, sob comando do capitão-mor Álvaro de Azevedo 

Barreto. O Schoonerborck de Matias Beck, após reformado, passa a ser denominado 

Fortaleza de N. Senhora da Assunção. 
 

Efetiva-se o domínio luso, após vários embates com os índios. No entanto, o Ceará 

não apresentou nenhuma mudança estrutural na sua economia, continuando assim com um 

desenvolvimento acanhado e grandes atrasos na sua colonização. Este retardamento é 

devido principalmente ao fato da Capitania do Ceará depender política e economicamente, 

de 1656 a 1799, da Capitania de Pernambuco. Além disso, o pequeno número de 

povoadores fixados no litoral não se animava a investir contra o sertão dominado por índios 

hostis e de ecologia desconhecida.  
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Com a quebra do exclusivismo econômico da cana-de-açúcar pelo pastoreio, inicia-

se a ocupação do sertão. Surge a  chamada “civilização do sertão”,  partilhando a liderança 

da vida econômica e social do Nordeste. Os caminhos do gado rumo ao sertão 

acompanham os principais vales fluviais da região. No caso do Ceará tiveram papel 

preponderante na ocupação as correntes exploratórias vindas da Bahia, Pernambuco e 

Piauí. Algumas destas correntes, após subirem o São Francisco, chegam ao Parnaíba no 

Piauí, atravessam a Serra da Ibiapaba e instalam-se na   bacia do alto Poti, onde hoje está 

localizado o município de Crateús, que já pertenceu ao Piauí. Outras correntes instalam-se 

às margens do Jaguaribe e do Acaraú. 
 

O primeiro ciclo importante da economia cearense teve início justamente com a 

atividade pecuária, quando o Ceará passou a ser exportador de carnes secas e couros, com 

a implantação das charqueadas ou oficinas, por volta de 1740. A instalação delas começou 

no Aracati (antigo arraial de São José do Porto dos Barcos), espalharam-se nas 

proximidades do Jaguaribe, Acaraú, Coreaú, Camocim e em Granja, originando 

povoamentos e riquezas no sertão. Situaram-se também na região do Parnaíba, no Piauí, 

Açu e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Com o fechamento dos portos riograndenses, o 

Ceará foi o principal beneficiado, até que, em 1780, o cearense José Pinto Martins transferiu 

para o Rio Grande do Sul, o conhecimento e prática da indústria de charque, passando este 

a ser o maior produtor e exportador de carnes no Brasil. Com a perda do mercado interno e, 

somando a seca de 1790-1792, a pecuária cearense entrou em forte declínio. 
 

Concomitante às charqueadas, foram realizadas várias tentativas de exploração 

mineral, como na Ibiapaba, nas minas de Ubajara, e no sul do Estado, nas minas de São 

José dos Cariris. Contudo não foi encontrado ouro em quantidade que justificasse tal 

empreitada econômica. 
 

A economia cearense passou a depender da exploração comercial de outras culturas 

agrícolas, como o ciclo do algodão, que muito contribui para o crescimento econômico do 

Estado.  Outros produtos também estimularam o desenvolvimento, como a cera de 

carnaúba, os óleos de mamona e oiticica, o café, a cana e o caju, dentre outros. A 

industrialização teve início neste século. Atualmente, o Ceará apresenta o maior impulso 

industrial de sua história sócio-econômica. 
 

 

3.2.2 Estrutura Fundiária do Estado do Ceará 

 

A estrutura fundiária cearense, no período de 1970 a 1995, sofreu um considerável 

parcelamento dos estabelecimentos com área entre 10 e 100 ha, fazendo aumentar a 

participação relativa dos mini-estabelecimentos. Já os estabelecimentos com mais de 1000 

ha, em 1970, correspondiam a apenas 0,5% do total de estabelecimentos, ocupando 24,3% 

da área total. Em 1995, o número deles caiu para 0,2% do total, representando 19,3% da 

área ocupada, segundo os dados apresentados pelo IBGE, em 1998. Na Figura 3.4  
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encontra-se discriminada a estratificação dos grupos de estabelecimentos rurais, por 

número e por área ocupada, referente aos anos de 1970 e 1995. 

 

Figura 3.4 

 

Proporção do número e da área dos estabelecimentos,  

por grupo de área total – Ceará – 1970 e 1995. 

 

Grupos de área total 

(ha) 

Proporção do número de 

estabelecimentos (%) 

Proporção da área dos 

estabelecimentos (%) 

 1970 1995 1970 1995 

Menos de 10 49,0 72,3 3,9 7,0 

10 a menos de 100 41,5 22,5 27,5 27,7 

100 a menos de 1.000 9,0 5,0 44,3 46,0 

1.000 a menos de 10.000 0,5 0,2 20,7 17,5 

10.000 e mais 0,0 0,0 3,6 1,8 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: IBGE (1998) 
 

 

3.2.3 Principais Atividades Econômicas 

 

Até 1980 as principais atividades econômicas do Estado baseavam-se nas atividades 

agropecuárias, principalmente na cultura do algodão e na pecuária extensiva. Atividades 

estas realizadas com métodos tradicionais, com baixa capacidade produtiva, insuficiência de 

recursos  e assistência técnica para a maioria dos produtores rurais. O setor primário 

cearense hoje vem se diversificando com o surgimento da fruticultura irrigada e a 

implantação de novas tecnologias agropastoris. 
 

O norte do Estado sofre a influência direta de Fortaleza, para onde converge a maior 

parte da produção agropecuária local. Existe aí, uma pecuária bovina de corte e leite, uma 

lavoura de algodão, e, ao longo de várzeas e nas margens de açudes, diversas culturas 

alimentares e frutas tropicais. 
 

Nos sertões semi-áridos do Estado, o setor agropecuário tem por base a lavoura 

algodoeira, a pecuária de corte e uma policultura de milho, feijão e mandioca. 
 

A Serra de Baturité, destaca-se como tradicional área de policultura, de culturas 

hortícolas e olerícolas. Desenvolve-se também uma importante avicultura. No entanto, vem 

sofrendo graves problemas ambientais, dentre eles: desmatamentos e impactos erosivos, 

bem como manejos inadequados de solos e de recursos hídricos. No entanto, para dirimir 

tais problemas, o IBAMA vem desenvolvendo em parceria com órgãos governamentais e 

não governamentais um planejamento biorregional, cuja meta principal é o desenvolvimento 

sustentável para aquela região, sendo um projeto pioneiro no Estado. 
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No litoral do nordeste cearense, desenvolveu-se uma cultura comercial de caju e 

coco-da-baía, onde boa parte da produção é absorvida pelas agroindústrias de Fortaleza e 

Sobral. 

Na Serra da Ibiapaba, a noroeste do Estado, é intenso o cultivo de café, cana-de-

açúcar e hortifrutigranjeiros, que abastecem os mercados de Fortaleza, Teresina, São Luís e 

Belém. 
 

Na região do Rio Jaguaribe, antiga área algodoeira e pecuária, implantou-se a 

fruticultura e o cultivo de arroz irrigado, abastecidos pelas águas do Açude de Orós. Houve 

uma melhoria no nível tecnológico da atividade agropecuária local, com a implantação do 

algodão herbáceo e de novas técnicas de criação de gado bovino de corte. 
 

O sul do Ceará, que tem como principais centros urbanos Juazeiro do Norte e Crato, 

apresenta diferenciados usos da terra, sendo tradicional o cultivo da cana-de-açúcar. Outras 

atividades de destaque são a pecuária extensiva, o cultivo de arroz, algodão e a policultura 

de feijão e milho.  
 

A atividade agrícola do Estado apresentou sinais de declínio na última década. A 

área ocupada pelas principais lavouras sofreu considerável redução. A cultura do algodão, 

tanto do arbóreo como do herbáceo, foi a mais afetada, sofrendo uma grande quebra com o 

aparecimento da praga do bicudo (Anthomonus grandis). Em 1985, a área colhida foi de 

757.200 ha, passando, em 1996, para apenas 17.100 ha. Todavia, um programa de 

recuperação da lavoura algodoeira no Estado vem sendo conduzido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural. Este programa, cujos resultados já são promissores, tem melhorado 

a qualidade e a produtividade do algodão cearense, com a introdução de novas variedades. 

Atualmente o Ceará ocupa a segunda posição em área plantada com algodão no país, com 

um total de 106.800 ha (IBGE, 2000). A meta do Governo é tornar o Estado exportador do 

produto, principal matéria prima da indústria têxtil mundial. O Ceará tem condições 

favoráveis para competir no mercado mundial. Segundo estudos do Centro Nacional de 

Pesquisa do Algodão da Embrapa, em Campina Grande-Pb, o algodão produzido no Ceará 

apresenta qualidades extrínsecas excelentes, especialmente em relação ao comprimento da 

fibra, que o colocam entre os melhores do mundo. 
 

A lavoura do milho também tem apresentado notória recuperação. Este ano, a área 

plantada no Estado atingiu os 630.000 ha, com uma produção colhida de 607.500 toneladas, 

a maior de toda a história do Estado (IBGE, 2000). 
 

Na Figura 3.5 estão discriminadas a produção, área colhida e rendimento médio das 

principais lavouras do Estado, nos anos de 1985 e 1996. 
 

Com relação à pecuária cearense, pode-se verificar na Figura 3.6 a evolução dos 

rebanhos bovino, suíno, ovino, caprino e de aves (galinhas, galos, frangos e frangas), entre 

os anos de 1985 e 1996, onde constata-se ligeira redução de cabeças nos diversos 

rebanhos, com exceção para a avicultura, que apresentou significativo aumento. 
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Os recursos da SUDENE, a partir dos anos 60, e os incentivos fiscais da década de 

70, possibilitaram o crescimento dos setores têxtil e alimentício no Estado. Indústrias de 

transformação de matérias-primas surgiram apoiadas no aumento da produção da cana-de-

açúcar e dos óleos de mamona e oiticica e cera de carnaúba. 
 

Nos últimos anos, a economia tem se voltado para a atração de empreendimentos 

industriais direcionados ao interior do Ceará, principalmente nos setores calçadista, metal-

mecânico, siderúrgico, têxtil e eletro-eletrônico. Este processo de industrialização ocorre nas 

cidades interioranas, como Sobral, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte. Com esta política, 

espera-se diminuir o fluxo migratório em direção às regiões Sudeste e Centro-Oeste do 

País, bem como do interior para a capital do Estado.  
 

Além da adoção de uma política de incentivos fiscais, estão sendo desenvolvidos 

vários projetos de infra-estrutura para atrair o empresariado. Entre eles, merecem destaque: 

o trem metropolitano da capital (METROFOR); a construção de novos açudes e barragens, 

especialmente a do Castanhão; maior oferta de energia elétrica, através da Linha de 

Transmissão de 500 KV Presidente Dutra/Fortaleza II, trazendo energia da hidrelétrica de 

Tucuruí; a Refinaria de Petróleo e o Complexo Industrial-Portuário do Pecém.  

 

Figura 3.5 
 

Produção, área colhida e rendimento médio das principais lavouras, segundo os 
 Censos Agropecuários – Ceará – 1985 e 1996 

 

 

Lavouras 

Produção 

(t) 

Área Colhida 

(ha) 

Rendimento 

(kg/ha) 

 1985 1996 1985 1996 1985 1996 

Algodão herbáceo 123.550 5.677 377.283 8.269 327 687 

Arroz 103.550 111.554 74.008 52.011 1.399 2.145 

Cana-de-açúcar 1.345.113 1.029.294 39.105 20.844 34.398 49.381 

Feijão (1ª safra) 88.147 119.436 458.147 373.383 192 320 

Mandioca 334.270 270.573 94.587 42.179 3.534 6.415 

Milho 309.581 371.174 618.725 469.754 500 790 

Algodão arbóreo 73.810 772 379.938 8.888 194 87 

Banana (1) 16.888 27.840 22.449 35.842 752 778 

Caju (fruto) (2) 435.996 835.397 10.795 94.761 40.389 8.816 

Coco-da-baía (2) 32.155 73.369 6.026 20.682 5.336 3.548 
Fonte: IBGE (1998) 

(1) Produção em mil cachos; rendimento, cachos/hectare. (2) Produção em mil frutos; rendimento, frutos/hectare 
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Figura 3.6 
 

Efetivos de bovinos, suínos, ovinos, caprinos, galinhas, galos, frangas e 

frangos, segundo os Censos Agropecuários – Ceará – 1985 e 1996 
 

Efetivos de 1985 1996 

Bovinos 2.475.423 2.382.474 

Suínos 1.245.467 1.047.451 

Ovinos 1.634.808 1.606.093 

Caprinos 986.910 795.690 

Galinhas, galos, frangas e frangos 17.728.491 20.690.000 
Fonte: IBGE (1998) 

 

De fato, os cearenses têm mostrado competência em atrair indústrias. Foram 426 
somente no atual governo. Dessas 150 já foram implantadas e contribuíram para que, desde 
1990, o Estado crescesse 6,5% ao ano, o dobro da média nacional. De acordo com o 
IPLANCE, a economia cearense registrou crescimento de 5,77% entre janeiro e junho de 
2000, enquanto que o PIB do Brasil cresceu 3,84% no mesmo período. Os setores que mais 
contribuíram para este crescimento, ainda de acordo com o IPLANCE, foram o da indústria, 
seguida dos setores de serviços e da agropecuária. Outra atividade em franca expansão no 
Estado é o turismo, tanto nacional como internacional, que tem gerado divisas e mobilizado 
um grande contigente de mão-de-obra e ampliado a prestação de serviços e a infra-
estrutura básica. 

 

O principal produto da pauta de exportação cearense continua sendo a castanha de 
caju que, juntamente com o LCC (líquido da casca da castanha), responde por 30,95% das 
exportações do Estado, com um faturamento de US$ 87,7 milhões, entre janeiro e julho de 
2000 (IPLANCE, 2000). 

 

 

3.2.4 Uso do solo 

 

A figura 3.7 apresenta informações sobre o uso da terra no Estado do Ceará, 
referente aos censos Agropecuários de 1985 e de 1995-1996. Os dados indicam que houve 
um declínio na atividade agrícola cearense, com redução significativa na área ocupada 
pelos estabelecimentos agropecuários e, principalmente, pela redução na área ocupada por 
lavouras. De fato, como pode ser verificado na Figura 3.5, houve um considerável declínio 
nas lavouras de algodão (herbáceo e arbóreo), arroz, cana-de-açúcar, mandioca e milho, 
durante o período supracitado. Outro dado que chama a atenção é a reduzida expressão 
das pastagens plantadas no Ceará, as quais ocupavam apenas 197,4 mil hectares em 1996. 
Isto significa dizer que boa parte dos 2,4 milhões de bovinos do Estado naquele ano, 
estavam sendo criados principalmente em pastagens naturais que, por sua vez, ocupavam 
uma área bem superior a das pastagens plantadas, ou seja, 2,43 milhões de hectares. Outro 
dado importante que pode ser observado na Figura 3.7 e que merece destaque, do ponto de 
vista ambiental, é o significativo aumento de 264.188 ha de área ocupada por matas 
naturais entre 1985 e 1996. Da mesma forma, houve também considerável aumento na área 
ocupada por matas plantadas no referido período. 
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Figura 3.7 
 

Dados de usos da terra dos Censos Agropecuários – Ceará – 1985/1996 
 

Categorias 1985 1996 

Número de estabelecimentos 324.278 339.602 
Área em estabelecimentos 11.009.164 8.963.842 
Área aberta 4.568.600 3.280.602 

Área em lavouras 2.375.665 1.368.859 
Pastagens plantadas 111.917 197.448 
Matas plantadas 6.629 24.626 
Área em descanso 808.047 760.675 
Área produtiva, mas não usada 1.266.342 925.994 

Pastagens naturais 3.381.575 2.434.673 
Matas naturais 2.436.057 2.700.245 
Terras inaproveitáveis 622.932 548.439 
Nota: Dados de área em hectares 
Fonte: IBGE (1998) 

O Ceará tem mais de 90% de sua área total incluída no semi-árido. Isto implica 
numa série de características que individualizam este Estado em relação às demais 
Unidades da Federação. Dentre estas destaca-se sobretudo a questão hidrográfica, pois o 
Ceará praticamente não possui rios perenes. Apesar disso este Estado possui um bom 
potencial agrícola. Isto se deve a seu relevo, predominantemente plano e à fertilidade 
natural dos solos do semi-árido, uma vez irrigados. Para tanto, tem-se gerenciado os 
recursos hídricos no sentido da escassez, através da criação dos eixos de transferência de 
águas das bacias dos maiores rios que cortam o Estado, tornando-se possível garantir o 
abastecimento humano e desenvolver atividades produtivas. Assim, atualmente, encontram-
se em execução um conjunto de 107 obras no Estado, entre açudes, canais e adutoras. 

 

A partir dos anos 40 e 50, intensificaram-se as obras contra a seca, quando o 
governo federal aplicou mais recursos no Estado, por intermédio do DNOCS, criado em 
1943. Algumas dezenas de açudes com grande capacidade foram construídos, como o Orós 
(maior açude público do Nordeste), Banabuiú e Araras, no sudeste, centro e noroeste do 
estado, respectivamente. Atualmente o governo estadual, em parceria com o federal, está 
realizando o maior projeto hídrico da história do Ceará: a construção do Açude Castanhão, 
três vezes e meia maior que o Açude de Orós. O mesmo terá dupla função estratégica: 
assegurar água durante os períodos de escassez e conter as enchentes nos anos 
extremamente chuvosos. Com capacidade de armazenar um volume útil de 4,2 bilhões de 
metros cúbicos de água, o Castanhão garantirá o abastecimento de água para 2.750.000 
pessoas da região metropolitana de Fortaleza e do Baixo Jaguaribe, além de assegurar o 
fornecimento de água para a área de influência do Complexo Industriál-Portuário do Pecém. 
Tal obra permitirá ainda a irrigação de 43 mil hectares. 

 

Conforme dados do IBGE e IPLANCE, o estado do Ceará apresenta a seguinte 
caracterização geográfica: relevo com planalto, planícies e várzeas, sendo o ponto mais alto 
o Pico da Serra Branca, com 1.154 m de altitude, localizado na Serra do Olho D’água em 
Catunda, distrito do município de Monsenhor Tabosa. O segundo ponto mais elevado é o 
Pico Alto em Guaramiranga, na Serra de Baturité, com 1.114 m de altitude. Como principais 
rios, destacam-se o Jaguaribe, Salgado, Conceição, Acaraú, Pacoti e Piranji. A vegetação 
de caatinga predomina em quase todo o território cearense. A cobertura vegetal do Estado 
por Unidades Fito-ecológicas (Figueiredo, 1994) encontra-se discriminada no Figura 3.8. 
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Figura 3.8 

Unidades Fito-ecológicas do Estado do Ceará 

  UNIDADES FITO-ECOLÓGICAS 

1. Complexo Vegetacional da Zona Litorânea 

2. Floresta Subperenifólia Tropical Pluvio-Nebular (Matas úmidas serranas) 

3. Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (Matas secas) 

4. Floresta Caducifólia Espinhosa (Caatinga arbórea) 

5. Caatinga arbustiva Densa 

6. Caatinga Arbustiva Aberta 

7. Carrasco 

8. Floresta Perenifólia Paludosa Marítima (Mangue) 

9. Floresta Mista Dicotilo-Palmácea (Mata ciliar com carnaúba e dicotiledôneas) 

10. Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa (Cerradão) 

11. Cerrado 

Fonte: Figueiredo (1991) 

 

A evolução das condições naturais tem caminhado na direção de um aumento da 

aridez, pela imensa erosão observada nas camadas superficiais dos solos e pelas perdas 

evidenciadas nas espécies da flora e da fauna. Soma-se ainda à aceleração desses 

processos, as ações antrópicas, com inadequado manejo dos recursos naturais. Uma das 

principais conseqüências desse manejo inadequado tem sido a suscetibilidade a processos 

de desertificação de consideráveis áreas no Estado. De acordo com Vasconcelos Sobrinho 

(1978), a desertificação pode ser considerada como seqüência de modificações regressivas 

do solo, da vegetação e do regime hídrico, conduzindo à deterioração biológica dos 

ecossistemas, seja por pressões criadas por fatores climáticos ou pelo homem agindo em 

conjunto ou separadamente. 
 

No Estado do Ceará evidenciam-se áreas enquadradas como semi-áridas, com 

sinais de degradação ambiental inequivocamente preocupantes, com 14% de sua área 

considerada susceptível a processos de desertificação, conforme análise das imagens 

orbitais, com base no critério de áreas semi-áridas adotado pela Organização das Nações 

Unidas - ONU. 
 

As áreas mais afetadas situam-se no município de Irauçuba e nas regiões dos 

Inhamuns e Médio Jaguaribe. Nas observações de campo constatou-se a grande 

devastação da cobertura vegetal nativa e a severidade dos fenômenos erosivos, que aí 

ocorrem com maior intensidade. Acrescente-se que no referente as regiões do Médio 

Jaguaribe e dos Inhamuns, o problema também apresenta-se de maneira quantitativa. 
  
 

3.3 QUADRO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EXISTENTES NO CEARÁ 
 

As Unidades de Conservação federais, estaduais, municipais e particulares 

existentes no Ceará, por área e localização, estão assinaladas na Figura 3.9. 
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Figura 3.9 
 

Relação das Unidades de Conservação existentes no Ceará, por área e localização 
 

UC/Denominação Diploma Legal Administração Área (ha) Localização 

APA da Bica do Ipu Dec. Est. 25.354 de 1999 SEMACE 3.484,665 Ipu 

APA da Chapada do Araripe Dec. Federal de 04/08/96 IBAMA 1.100.073,00 CE, PE e PI 

(33 municípios) 

APA da Lagoa da Bastiana Lei Nº 170 de 01/10/91 Municipal - Iguatu 

APA da Lagoa do Uruaú Dec. Est. 25.335  de 1999 SEMACE 2.672,58  Beberibe 

APA da Ponta Grossa Lei Municipal Nº 002/98 Municipal 558,6782 Icapuí 

APA da Praia de Maceió Lei Municipal Nº 629/97 Municipal 2.374,00 Camocim 

APA da Serra da Aratanha Dec. Est. 24.959 SEMACE 6.448,29 Guaiuba/Maran-
guape/Pacatuba 

APA da Serra da Ibiapaba Dec. Federal de 26/11/96 IBAMA 1.592.550 CE e PI 

(26 municípios) 

APA da Serra de Baturité Dec. Lei 20.956 de 18/09/90 SEMACE 32.690,00 Serra de Baturité 

APA da Serra de Maranguape Lei Nº 1.168  de 18/09/93 Municipal - Maranguape 

APA da Serra de Tatajuba Lei Nº 559 de 26/12/94  Municipal 3.775,00 Camocim 

APA das Dunas da Lagoinha Dec. Est. 25.417 de 1999 SEMACE 523,49 Paraipaba 

APA das Dunas do Paracuru Dec. Est. 25.418 de 1999 SEMACE 3.909,60 Paracuru 

APA de Aracati Lei Municipal de 1999 Municipal - Aracati 

APA de Balbino Dec. Lei 497 de 29/09/88 Municipal 250,00 Litoral Leste 

(Cascavel) 

APA de Canoa Quebrada Lei Mun. Nº 01/97 Municipal 200,00 Aracati 

APA de Jericoacoara Dec. Lei 90.379 de 29/10/84 IBAMA 5.480,00 Litoral Norte  

(Gijoca) 

APA do Delta do Parnaíba Dec. Federal de 28/08/96 IBAMA 313.800,00 CE, PI e MA 

(8 municípios) 

APA do Estuário do Rio Ceará Dec. Est. 25.413 de 1999 SEMACE 2.744,89 Fortaleza (oeste) 
e Caucaia (leste) 

APA do Estuário do Rio Curú Dec. Est. 25.416 de 1999 SEMACE 881,94 Divisa Paracuru – 
Paraipaba 

APA Estuário do Rio Mundaú Dec. Est. 25.414 de 1999 SEMACE 1.596,37 Divisa Itapipoca – 
Trairi 

APA do Lagamar do Cauípe Dec. Est. 24.957 de 
05/06/98 

SEMACE 1.884,46 Caucauia 

APA do Peçem Dec. Est. 24.959  de 
05/06/98 

SEMACE 122.799,00 São Gonçalo do 
Amarante 

APA do Rio Pacoti Lei Nº 25.777 de 15/02/00 SEMACE 2.914,93 Fortaleza, 
Eusébio, Aquiraz 

Estação Ecológica de Aiuaba Dec. Lei 81.218 de 16/01/78 IBAMA 11.525,00 Aiuaba 

Floresta Nacional do Araripe Dec. Lei nº 9.226 de 
02/06/46 

IBAMA 38.262,00 Chapada do 
Araripe 

Parque botânico do Ceará Dec. Nº 24.216 de 09/09/96 SEMACE 190,00 Fortaleza e 
Caucaia 

Parque Ecológico Lagoa da 
Fazenda 

Dec. Lei 21.303 de 11/03/91 Municipal 

(SEDURB) 

19,00 Sobral 

Parque Ecológico Lagoa da 
Maraponga 

Dec. Lei 21.349 de 03/05/91 Municipal 

(SEDURB) 

31 Fortaleza 

Parque Ecológico das 
Timbaúbas 

- Municipal - Juazeiro do Norte 

Parque Ecológico de Acaraú Lei Nº 877 de 06/03/98 Municipal - Acaraú 
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Parque Ecológico do Rio Cocó Dec. Lei 20.253 de 05/09/89 Municipal 

(SEDURB) 

379,00 Fortaleza 

Parque Estadual Marinho da 
Pedra da Risca do Meio 

Lei Nº 12.717 de 1997 SEMACE 3.320,00 Fortaleza 

Parque Nacional de Ubajara Dec. Lei. 45.954 de 
30/04/59 

IBAMA  563,00 Serra da Ibiapaba 

(Ubajara) 

REP Fazenda Cacimba Nova Port. SEMACE 177/98 Particular 670,00 Santa Quitéria 

REP Fazenda Santa Rosa Port. SEMACE 176/98 Particular 280,00 Santa Quitéria 

REP Lagoa da Sapiranga Port. SEMACE 031 de  
03/02/97 

Particular 58.762,00 Fortaleza 

RPPN  Serra das Almas 

 

 Particular 4.749,58 Crateús 

RPPN Ambientalista Francy 
Nunes 

 Particular 200,00 General Sampaio 

RPPN Arajara Parque 

 

 Particular 27,81 Barbalha 

RPPN Fazenda Não Me Deixes 

 

 Particular 300,00 Quixadá 

RPPN Fazenda Olho D’água do 
Urucu 

Port. IBAMA 719 de 
26/03/91 

Particular 2.610,00 Parambu 

RPPN Mercês Sabiaguaba 
Nazário 

Port. IBAMA 113 

de 25/10/93 

Particular 50,00 Amontada 

RPPN Sítio Ameixas Poço Velho Port. IBAMA007 de 
28/01/94 

Particular 464,00 Itapipoca 

FONTE:  IBAMA e SEMACE 

 

3.4 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DO CEARÁ 
 

Na figura 3.10 encontram-se relacionados os órgãos governamentais e não-
governamentais que atuam na área ambiental no estado do Ceará e suas possíveis inter-
relações com o Parque Nacional de Ubajara. 

 

Figura 3.10 
 

Órgãos governamentais e não-governamentais que atuam na área de meio ambiente 
 no Ceará e possíveis inter-relações com o Parque Nacional de Ubajara 

 

ÓRGÃOS ÁREAS DE ATUAÇÃO POSSÍVEIS INTER-RELAÇÕES COM O PNU 

DO GOVERNO ESTADUAL 

Corpo de Bombeiros do Estado do 
Ceará 

Combate a incêndios, primeiros 
socorros e resgate de 
acidentados 

Apoiar e contribuir com o IBAMA/PREVFOGO 
na consecução do curso de prevenção e 
combate a incêndios florestais, montar na Serra 
da Ibiapaba uma seção de combate a incêndios. 

Departamento de Estradas, 
Rodagens e Transportes – DERT. 

Manutenção e controle das 
rodovias estaduais 

Realizar a manutenção periódica da CE-187, 
principal via estadual de acesso ao PNU. 

Empresa de Assistência e 
Extensão Rural - EMATER 

Assistência Técnica e Extensão 
Rural. 

Capacitar os agricultores do entorno em 
agricultura orgânica, reflorestamento, uso 
correto de agrotóxicos e apicultura; elaborar 
projetos de agricultura sustentável; controlar 
zoonoses. 

Ministério Público Estadual Defende diversos interesses da 
sociedade, inclusive aqueles 
relacionados com o meio 
ambiente. 

Fiscalizar, em conjunto com o Ministério Público 
Federal, os órgãos ambientais quanto ao 
cumprimento da legislação ambiental na região. 
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Polícia Militar do Ceará – 
Companhia de Polícia Militar 
Ambiental (CPMA). 

Policiamento público e controle 
ambiental 

Implantar um pelotão ambiental para combater 
crimes ambientais na região e apoiar o IBAMA 
nas operações de fiscalização. 

Secretaria de Agricultura e 
Reforma Agrária - SEARA 

Define e executa a política 
agrícola e de Reforma Agrária 
Solidária no Estado 

Estimular na região a implantação de projetos 
de agricultura sustentável, inclusive nos 
assentamentos  implantados através do 
Programa de Reforma Agrária Solidária. 

Secretaria de Educação do 
Estado do Ceará 

Define e executa a política 
educacional do Estado, 
oferecendo o ensino 
fundamental. 

Viabilizar a inserção da temática do PNU e da 
educação ambiental no conteúdo das disciplinas 
nas escolas. 

 

Secretaria de Saúde do Estado do 
Ceará (SESA)  

Atende a população com 
serviços de saúde e vigilância 
sanitária. 

Desenvolver ações para melhorar as condições 
da saúde na área do entorno, fornecer 
treinamento em primeiros socorros; avaliar a 
saúde dos funcionários do Parque; prevenir e 
controlar epidemias. 

Superintendência Estadual do 
Meio Ambiente – SEMACE 

Meio Ambiente Fiscalizar o uso de agrotóxicos, bem como os 
desmatamentos e queimadas na região; 
licenciar atividades poluidoras; fomentar o 
reflorestamento na região; apoiar os 
CONDEMA; promover cursos de educação 
ambiental; Fiscalizar/regularizar o destino do lixo 
urbano; monitorar a qualidade das águas; apoiar 
e incentivar a arborização urbana. 

Secretaria de Recursos Hídricos - 
SRH 

Recursos Hídricos do Estado. Desenvolver uma política visando um melhor 
gerenciamento dos recursos hídricos da região. 

Universidade Estadual do Ceará – 
UECE 

Pesquisa e ensino superior Realizar estudos e monitoramento limnológico 
das nascentes e corpos d’água; monitoramento 
da fauna, especialmente da avifauna; realizar 
pesquisa sobre plantas da UC com 
propriedades medicinais; realizar cursos de 
educação ambiental para professores e guias. 

Universidade Vale do Acaraú – 
UVA  

Pesquisa e ensino superior Realizar pesquisas sobre a flora regional; 
regularizar convênio com o PNU para 
funcionamento do Curso de Pedagogia em 
Regime Especial; capacitar os funcionários da 
UC em educação ambiental. 

NÃO-GOVERNAMENTAIS QUE ATUAM NO ESTADO OU NA REGIÃO 

Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura no Estado do Ceará - 
FETRAECE 

Defende os interesses dos 
agricultores 

Orientar os trabalhadores rurais sobre a 
Legislação Ambiental vigente; estimular entre os 
agricultores a adoção de práticas agrícolas 
conservacionistas. 

Instituto Terramar Desenvolve projetos ambientais 
envolvendo comunidades 
pesqueiras 

Realizar parcerias e troca de experiências com 
a UC, com relação à educação ambiental e 
organização de comunidades.  

Sociedade Ambiental do Ceará - 
SOACE 

Meio Ambiente Realizar parcerias e troca de experiências com 
a UC, na área de educação ambiental. 

Associação para o 
Desenvolvimento e Proteção do 
Turismo, Cultura e Recursos 
Naturais da Serra da Ibiapaba – 
ADESI 

Turismo, Cultura e meio 
ambiente 

Realizar parcerias com o PNU nas áreas de 
turismo, cultura, meio ambiente e educação 
ambiental; realizar serviços gerais para a UC. 

Cooperativa de Trabalho, 
Assistência ao Turismo e Serviços 
Gerais Ltda. – COOPTUR 

Turismo e serviços gerais Conduzir visitantes no PNU; apoiar 
pesquisadores nos trabalhos de campo; auxiliar 
na coleta de lixo da UC; colaborar com o 
reflorestamento no entorno; realizar serviços 
gerais na UC. 

Fundação Ecológica da Região da 
Ibiapaba – FUNERI 

Meio Ambiente, educação 
ambiental e turismo. 

Auxiliar o PNU em trabalhos de educação 
ambiental, ecoturismo e combate a incêndios 
florestais. 
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DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ 

Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco – CHESF 

Eletrificação  Realizar convênio para a execução do Plano de 
Manejo do PNU, através de recursos de 
compensação ambiental; monitoramento e 
educação ambiental no trecho cortado pela linha 
de transmissão de 500 KV Presidente Dutra – 
Fortaleza II. 

Delegacia de Polícia Federal Controle de estrangeiros, 
combate ao narcotráfico, ao 
crime organizado 

Apoiar o IBAMA nas ações de fiscalização, 
investigação e combate aos crimes ambientais 
praticados no PNU e entorno. 

Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens – DNER 

Manutenção e controle das 
rodovias federais. 

Realizar a recuperação e manutenção periódica 
da BR-222, principal via federal de acesso ao 
PNU. 

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA 

Pesquisa agropecuária Desenvolver e/ou implantar alternativas 
sustentáveis de desenvolvimento do setor 
agropecuário no entorno do PNU. 

Fundação Nacional de Saúde - 
FUNASA 

Custeio da rede pública de 
saúde, saneamento e controle de 
endemias. 

Apoiar as comunidades do entorno do PNU na 
área de saúde, incentivo ao saneamento e 
controle de endemias. 

Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN 

Preservação e controle do 
patrimônio histórico e artístico 
nacional 

Preservar e controlar o patrimônio histórico e 
artístico da região; registros de sítios 
arqueológicos, autorização de pesquisa e 
elaboração de pareceres. 

Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA 

Colonização e Reforma Agrária Desenvolver de forma sustentável os Projetos 
de Assentamento existentes no entorno do 
PNU, respeitando as normas ambientais 
vigentes. 

Ministério Público Federal Fiscaliza o cumprimento da 
legislação vigente no País 

Promover ações criminais contra possíveis 
agressões ao PNU; fiscalizar os órgão 
ambientais quanto ao cumprimento da 
legislação ambiental. 

Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE 

Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas 

Realizar parceria com o PNU visando a 
capacitação dos condutores de visitantes; 
capacitar os empresários e trabalhadores do 
setor turístico, visando a melhoria da qualidade 
dos serviços oferecidos no entorno. 

Universidade Federal do Ceará - 
UFC 

Pesquisa e ensino superior Apoiar nas atividades de monitoramento e 
controle ambiental, educação ambiental, 
pesquisa científica básica e aplicada e extensão 
rural; oferecer cursos voltados à geração de 
emprego e renda na região. 

 


