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4.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA E DA ZONA DE AMORTECIMENTO 

 

4.1.1. Descrição da Área de Influência 

 

De acordo com o Relatório do Workshop sobre Planejamento Urbano e Unidades de 

Conservação, realizado no Centro de Treinamento do IBAMA – Brasília, no período de 16 a 

17 de dezembro de 1998, pouco mais de 1/3 das unidades de conservação no Brasil sofreu 

influência direta provocada pelo crescimento urbano de aproximadamente 190 cidades 

brasileiras. A maior parte destas cidades estão localizadas no interior de APA ou próximo de 

parques nacionais. Dentre os problemas que afetam de forma negativa as unidades de 

conservação federais, destacam-se: expansão urbana, queimadas/desmatamentos, turismo 

desordenado, poluição dos recursos hídricos (descarga de esgoto, agrotóxicos e lixo), 

agricultura em áreas proibidas, extrativismo clandestino (madeira, palmito, areia, etc.), caça 

e pesca predatórias, comércio ilegal de animais silvestres, dentre outros. Estes fatos 

acarretam diversos problemas ambientais – além de sociais – que podem comprometer a 

integridade da unidade de conservação afetada e inviabilizar o seu processo de 

planejamento e o uso e ocupação do solo urbano. 
 

O Parque Nacional de Ubajara, vem sofrendo com a crescente demanda social. No 

Município de Ubajara, a urbanização ocorreu de maneira desordenada, apresentando 

problemas ambientais por conseqüência da ocupação indevida de seu solo, do uso 

indiscriminado de agrotóxicos, do uso inadequado de seus recursos hídricos, bem como da 

flora e da fauna. 
 

A área de influência do PNU compreende parte da porção noroeste do Estado do 

Ceará e uma pequena parte da porção nordeste do Estado do Piauí. No Ceará engloba os 

municípios de Viçosa do Ceará, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte e Croatá, 

além de parte do município de Tianguá, todos situados na microrregião da Ibiapaba. 

Compreende também os municípios de Ipú e Reriutaba, da microrregião de Ipú, os 

municípios de Graça, Sobral e Mucambo, da  microrregião de Sobral e o município de 

Coreaú e parte do município de Frecheirinha, da microrregião de Coreaú. 
 

No Estado do Piauí a área de influência está delimitada pelos municípios de São 

João da Fronteira e Piracuruca, pertencentes à microrregião do Litoral Piauiense  e o 

município de Piripiri e Brasileira, da microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense. 
 

A escolha dos municípios supracitados para composição da área de influência do 

Parque Nacional de Ubajara, baseou-se nos seguintes critérios: a) municípios situados na 

microrregião da Ibiapaba; b) municípios que limitam-se com a encosta da Serra da Ibiapaba; 

c) municípios situados na área de influência do Parque Nacional de Sete Cidades; d) 

municípios da microrregião de Sobral com influência sobre o PNU; e) municípios da 

microrregião de Coreaú com influência sobre a UC. 
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A área de influência ocupa uma extensão total 13.968,5 de km2, sendo 8.529 km2 no 

Ceará e 5.439,5 km2 no Piauí, correspondendo a 5,8% e 0,02% da área territorial dos dois 

Estados, respectivamente. 
 

Abrange uma população total de 585.825 habitantes, com uma densidade 

demográfica de 41,94 habitantes/km2. A porção cearense é constituída de 490.585 

habitantes (IPLANCE, 1997), com densidade demográfica de 57,52 Habitantes/ km2. Já a 

porção piauiense é constituída de 95.240 habitantes, com densidade demográfica de 17,51 

habitantes/ km2. 
 

A seguir é apresentada uma breve descrição dos municípios que compõem a área de 

influência do PNU. 
 

 

Viçosa do Ceará 

 

Viçosa do Ceará, antiga Vila Viçosa Real, é um dos municípios de colonização mais 

antiga do Ceará, a qual se deu no início do século XVII. Todavia, o município foi legalmente 

constituído em 1.758 por Ordem Régia. Posteriormente, seu desmembramento originou os 

municípios de São Benedito e Tianguá. Atualmente ocupa uma área de 1.283 km2, mas não 

tem limite com o PNU. Em 1996, sua população era de 43.138 habitantes (IPLANCE, 1977) 

e densidade demográfica de 33,68 habitantes/km2. Toda a área do município, com exceção 

da zona urbana está inserida dentro da Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba. 
 

Situado a aproximadamente 55 km do PNU pela CE-187, o município destaca-se 

pelo seu rico acervo histórico, cultural, arquitetônico e arqueológico. Chama a atenção a 

arquitetura de suas igrejas e casarões antigos, inclusive alguns erguidos no século XVIII e 

que ainda mantém um bom estado de conservação. Viçosa é a terra natal de Clóvis 

Beviláqua, considerado um dos maiores juristas da história do Brasil. 
 

É o município da microrregião da Ibiapaba que apresenta maior área de 

remanescentes de mata úmida, com grande potencial para criação de Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPN) e para exploração do ecoturismo. Esta atividade já vem 

sendo desenvolvida, embora de forma desordenada e em pequena escala, em algumas 

localidades do município, como é o caso das Trilhas da Pedra do Machado, da Pedra do 

Caranguejo, do Castelo de Pedra, do Itarumã, dentre outras. 
 

No passado houve intensa exploração de minério, especialmente cobre e argila. No 

local onde funcionou uma antiga mina de cobre, hoje desativada, ainda podem ser 

observadas as marcas da degradação ambiental causada por esta atividade. 
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Tianguá 
 

Criado em 1890 pelo Decreto nº 33, é o município mais populoso e economicamente 

o mais forte da microrregião da Ibiapaba. Sua população, em 1996, era de 49.243 

habitantes, ocupando uma área de 854 km2 (IPLANCE,1977), com uma densidade 

demográfica de 57,66 habitantes/km2. Parte do município está inserida dentro da Área de 

Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba e outra parte está situada na zona de 

amortecimento do PNU, mas não limita-se com o mesmo. É o único município da 

microrregião da Ibiapaba cortado pela BR 222, principal via de acesso ao Parque, saindo de 

Fortaleza ou Teresina.  
 

Algumas áreas apresentam belezas cênicas com potencial turístico e remanescentes 

de mata úmida em bom estado de conservação, favoráveis à criação de RPPN. 
 

Parte deste município, limitada ao norte pela BR-222 e à oeste pela CE-187 compõe 

a zona de amortecimento do PNU. 
 

 

 São Benedito 
 

Criado no ano de 1872, pela Lei nº 1.470, a partir do desmembramento do município 

de Viçosa do Ceará. Em 1996 contava com 37.816 habitantes (IPLANCE, 1997), ocupando 

uma área de 306 km2 e densidade demográfica de 123,58 habitantes/ km2.  
 

O município possui a maior feira livre da região, a qual funciona diariamente atraindo 

pessoas de várias regiões.  
 

Como ainda apresenta alguns remanescentes de mata úmida, tem potencial para 

criação de RPPN, merecendo destaque o local conhecido por “Trilha do Buraco da Velha”, 

ainda em bom estado de conservação, rico em biodiversidade e de grande beleza cênica, 

especialmente pela cachoeira e piscina natural que forma. 
 

 

Carnaubal 

 

Criado em 1957, pela Lei 3.702, por desmembramento do município de São 

Benedito. Com 14.793 habitantes em 1996 (IPLANCE, 1997), ocupa uma área de 373 km2. 

Sua densidade demográfica é de 39,65 habitantes/ km2. Toda a área do município está 

inserida na região do carrasco.  
 

Fato curioso é que não existem carnaubeiras nativas que justifiquem o nome do 

município. As carnaubeiras atualmente existentes, utilizadas para ornamentação da avenida 

principal da cidade, foram importadas de outras regiões. 
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Guaraciaba do Norte 

 

Este município é o segundo mais antigo da microrregião da Ibiapaba, sendo criado 

por Carta Régia no ano 1791. Sua população em 1996 era de 31.982 habitantes (IPLANCE, 

1997), ocupando uma área de 365 km2 e densidade demográfica de 87,62 habitantes/ km2. 
 

É pioneiro na região na prática da agricultura orgânica na Ibiapaba, estando alguns 

agricultores organizados em cooperativa. Apresenta potencial para a criação de RPPN, 

tanto na mata úmida como no carrasco. Possui importante sítio arqueológico.  
 

 

Croatá 

 

Município mais jovem da microrregião da Ibiapaba, criado pela Lei nº 11.430, em 

1988, por desmembramento do município de Guaraciaba do Norte. Em 1996, sua população 

era de 15.817 habitantes (IPLANCE, 1997), ocupando uma área de 621 km2. Sua densidade 

demográfica é de 25,47 habitantes/ km2, a menor da microrregião. Assim como Carnaubal, a 

área do município está totalmente inserida na região do carrasco Ibiapabano. 
 

 

Ipú 

 

Principal município da microrregião de mesmo nome. Criado em 1842, por 

desmembramento do município de Guaraciaba do Norte, pela Lei Provincial nº 261. Com 

uma população de 35.291 habitantes, em 1996 (IPLANCE, 1997), ocupa uma área de 403 

km2. Sua densidade demográfica é de 87,57 habitantes/ km2. O município é privilegiado por 

belezas naturais, com destaque para a famosa Bica do Ipú, citada na obra “O Guarani”, de 

José de Alencar, e principal ponto turístico do município. Ipú é outra porta de entrada para a 

Serra da Ibiapaba, pelo lado Sul. 
 

Recentemente o Governo do Estado do Ceará decretou a criação da APA da Bica do 

Ipú (Decreto nº 25.354/99), visando a proteção da microbacia do riacho Ipuçaba. Esta 

Unidade de Conservação interliga-se com o PNU através do corredor ecológico da encosta 

da Serra da Ibiapaba. 
 

 

Reriutaba 

 

Outro município da microrregião do Ipú, foi criado em 1935, por desmembramento do 

município de Guaraciaba do Norte, através da Lei nº 1.540. De acordo com o IPLANCE 

(1997), sua população em 1996 era de 20.114 habitantes. O município ocupa uma área de 

345 km2, com uma densidade demográfica de 58,30 habitantes/ km2. Limita-se com a 

encosta da Serra da Ibiapaba, importante corredor ecológico que tem conexão com o 

Parque Nacional de Ubajara. 
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Graça 

 

Pertencente à microrregião de Sobral, o município de Graça foi criado em 1987, pela 

Lei nº 11.307, sendo desmembrado do município de São Benedito. Em 1996, contava com 

14.369 habitantes (IPLANCE, 1997), ocupando uma área de 266 km2. Sua densidade 

demográfica é de 54,02 habitantes /km2. Limita-se com a encosta da Serra da Ibiapaba. 

 

Sobral 

 

Principal cidade da região Norte do Estado do Ceará, Sobral mantém a hegemonia 

política, econômica, administrativa, cultural e  sócio-religiosa na região. O município foi 

criado em 1772 por Carta Régia. Sua população em 1996 era de 138.565 habitantes, 

ocupando uma área de 1.729 km2, com uma densidade demográfica de 80,14 habitantes/ 

km2. 
 

Possui um rico patrimônio histórico e arquitetônico, com casarões erguidos no século 

XVIII e que ainda encontram-se em bom estado de conservação, alguns recentemente 

recuperados pela Prefeitura. Este patrimônio foi recentemente tombado pelo IPHAN. 
 

Possui modernas indústrias, uma Universidade – a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), um aeroporto, além dos melhores colégios e hospitais da região Norte do 

Estado. 
 

 

Mucambo 

 

Outro município da microrregião de Sobral, foi fundado em 1953 pela Lei nº 2.160, 

após desmembramento do município de Ibiapina. Com 12.495 habitantes (IPLANCE, 1997), 

ocupa uma área de 286km2. Sua densidade demográfica é de 43,68 habitantes/ km2. 

Também limita-se com a encosta da Serra da Ibiapaba. 
 

 

Coreaú 

 

Pertencente à microrregião de mesmo nome, o município foi fundado em 1870 pela 

Lei 1.316, sendo desmembrado do município de Granja. Sua população em 1996 era de 

19.013 habitantes (IPLANCE, 1997). Ocupa uma área de 778 km2, com uma densidade 

demográfica de 24,44 habitantes/ km2. É banhado pelo Rio Coreaú, que recebe as águas do 

Rio Ubajara, o qual, juntamente com seus afluentes, corta o PNU.  
 

Frecheirinha 

 

Outro município da microrregião de Coreaú, foi criado em 1951 pela Lei nº 1.153, a 

partir do desmembramento do município de Coreaú. Com 10.880 habitantes em 1996  
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(IPLANCE, 1997), ocupa uma área de 202 km2 e sua densidade demográfica é de 53,86 

habitantes/ km2. 
 

Ao sul da BR 222, localiza-se a parte deste município que integra a zona de 

amortecimento do PNU. A cidade, situada a apenas 12 km do Parque, constitui outro meio 

de acesso possível à unidade de conservação, através do Portão Araticum. Todavia, as 

estradas que permitem este acesso não encontram-se em bom estado de conservação. 

 

Brasileira 

 

Criado a partir do desmembramento do município de Piripiri, pela Lei Estadual nº 

4.680, de 21 de janeiro de 1994. O município, pertencente à microrregião do Baixo Parnaíba 

Piauiense, está inserido na Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba e engloba a 

maior parte da área do Parque Nacional de Sete Cidades. Com uma população de 8.126 

habitantes (IBGE, 1997) e área ocupada de 906 km2, possui uma densidade demográfica de 

8,97 habitantes/km2.  
 

 

Piracuruca 

 

Município pertencente à microrregião do Litoral Piauiense, foi elevado à categoria de 

vila através do Decreto da Regência de 06 de julho de 1832. Em 1889 foi elevado à 

categoria de cidade através do Decreto Estadual nº 1. Sua população em 1996 era de 

23.469 habitantes (IBGE, 1997). Ocupando uma área de 2.134,80 km2, maior município da 

área de influência, tem uma  densidade demográfica de 10,99 habitantes/ km2. O município, 

além de estar inserido na APA da Serra da Ibiapaba, engloba parte da área do Parque 

Nacional de Sete Cidades. 
 

 

Piripiri 

 

Município pertencente à microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense, foi fundado em 

1844, com a grafia primitiva de Perypery, pelo Projeto Lei nº 301. Foi elevado a categoria de 

Distrito de Paz em 25 de agosto de 1860, pela Lei nº 7509, através do desmembramento do 

município de Piracuruca, e a categoria de Vila em 18 de junho de 1874, pela Resolução 

Provincial nº 849. No entanto, sua emancipação política só se deu em 04 de julho de 1910. 

Sua população em 1996 era de 58.675 habitantes (IBGE, 1997), ocupando uma área de 

1.308 km2. Sua densidade demográfica é de 44,86 habitantes/ km2. O município está 

inserido na APA da Serra da Ibiapaba.  
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São João da Fronteira 

 

Primeiro município do Piauí, para quem acessa o Estado pela BR-222, vindo do 

Ceará, foi criado recentemente pela Lei Estadual nº 4.680, de 21 de janeiro de 1994, por 

desmembramento do município de Piracuruca. Com apenas 4.970 habitantes em 1996 

(IBGE,1997), o menos populoso município da área de influência do PNU, ocupa uma área 

de 1.090,70 km2 e sua densidade demográfica é de apenas 4,56 habitantes/ km2, a menor 

entre os municípios da área de influência. Também faz parte da APA da Serra da Ibiapaba. 
 

 

4.1.2. Descrição da Zona de Amortecimento 

 

De acordo com o Artigo 2º, Inciso XVII da Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000, a 
zona de amortecimento, anteriormente denominada zona de transição, corresponde ao 
“entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 
a unidade”. Ainda de acordo com a Lei nº 9.985, no Artigo 25, § 1º, “O órgão responsável 
pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a 
ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento”. Para o Parque Nacional de 
Ubajara, optou-se por uma zona de amortecimento abrangida pela área total dos municípios 
de Ubajara e Ibiapina,  parte dos município de Frecheirinha limitada ao norte pela BR-222 e 
parte do município de Tianguá limitada ao norte pela BR-222 e a oeste pela CE-187. 

 

A seguir é apresentada uma breve descrição dos municípios de Ubajara e Ibiapina.  
 

Ubajara 

 

Município onde está inserida toda a área do Parque Nacional de Ubajara. Foi criado 
em 1915 pela Lei 1.279, oriundo do antigo Povoado de Jacaré. Em 1996, sua população era 
de 26.164 habitantes (IPLANCE, 1997). Ocupa uma área de 385 km2, com densidade 
demográfica de 67,95 habitantes/km2. 

 

Ubajara foi privilegiada com diversas belezas naturais e um riquíssimo patrimônio 
espeleológico, o qual motivou a própria criação do PNU, principal foco do ecoturismo 
regional. Apresenta um grande potencial para criação de RPPN, tanto na área de mata 
úmida como na região do carrasco, onde está localizada a belíssima Cachoeira do Frade. 

 

No município está inserido o Açude Jaburu, com uma adutora que abastece toda a 
microrregião da Ibiapaba, inclusive a área do Parque Nacional de Ubajara.  

 

 

Ibiapina 

 

Teve origem a partir do desmembramento do município de São Benedito, sendo 

criado pela Lei nº 1.773, de 23 de novembro de 1878. Sua população em 1996 era de  
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20.905 habitantes (IPLANCE, 1997), ocupando uma área de 333 km2 e densidade 

populacional de 62,77 habitantes/ km2.Parte do município está situada na zona de transição 

do PNU, mas não limita-se com a UC. 
 

Apresenta potencial para criação de RPPN tanto na área de mata úmida como no 
carrasco. A população do município está se mobilizando pela preservação, através da 
criação de uma APA Municipal, no local denominado “Buraco do Zeza”, área de grande 
beleza cênica, situada no carrasco, com cachoeiras e piscinas naturais, razoável estado de 
conservação e local de reprodução/alimentação da avoante (Zenaida auriculata noronha). 
Esta ave migratória, bastante perseguida por caçadores, sobretudo na época da sua 
reprodução, periodicamente é encontrada também nos outros municípios da Ibiapaba, mas 
sempre na região do carrasco. 
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4.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

4.2.1 Estrutura fundiária 

 

Analisando a estrutura fundiária da região abrangida pela área de influência do 

Parque Nacional de Ubajara (Figuras 4.4 e 4.5), constata-se que existe uma diferenciação 

entre os municípios da microrregião da Ibiapaba e os demais municípios da área de 

influência, havendo na primeira um predomínio de minifúndios com áreas inferiores a 10 ha, 

os quais correspondem a 51% do total de imóveis cadastrados pelo INCRA nesta 

microrregião (Figura 4.4). Nos demais municípios da área de influência do PNU, os 

minifúndios com áreas inferiores a 10 ha correspondem, no Ceará, a 26% e no Piauí, a 

apenas 12% do total de imóveis cadastrados pelo INCRA nas respectivas microrregiões 

(Figuras 4.8 e 4.10). Em contrapartida, os imóveis com áreas superiores a 100 ha 

correspondem a 5% do total de imóveis cadastrados na microrregião da Ibiapaba, 16% dos 

imóveis cadastrados nos demais municípios cearenses da área de influência e 32% dos 

imóveis cadastrados nos municípios piauienses da área de influência do PNU.  
 

Com relação à área ocupada pelos imóveis rurais da área de influência, verifica-se 

que ainda existe uma grande concentração de terras pertencentes a um número reduzido de 

proprietários. Na microrregião da Ibiapaba, a área ocupada pelos imóveis com mais de 100 

ha abrange um total de 145.077,9 ha, o que corresponde a 53% da área total de imóveis 

cadastrados pelo INCRA (Figura 4.5). Nos outros municípios da área de influência, este 

percentual sobe para 65% no Ceará e 77% no Piauí (Figuras 4.9 e 4.11). 
 

Desde as suas origens, a microrregião da Ibiapaba é diferenciada das regiões 

circunvizinhas pela sua elevada densidade de ocupação agrícola e pela intensidade de uso 

de seu solo. Estas, são justificadas principalmente pelas  privilegiadas condições climáticas 

e pedológicas da região,  quando as mesmas são consideradas em relação as áreas semi-

áridas situadas nos demais municípios da área de influência do PNU.  

 

4.2.2 Categorias de uso do solo 

 

A área de influência do Parque Nacional de Ubajara é ocupada por 24 áreas públicas 

instaladas pelos governos federal ou estadual, sendo 19 projetos de assentamento e 

colonização e 05 unidades de conservação. O restante é composto por núcleos urbanos, 

imóveis rurais privados ou áreas devolutas do governo federal. 
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Figura 4.4 
 

Estrutura Fundiária estratificada dos municípios da Área de Influência do PNU, por total de imóveis cadastrados pelo INCRA 

 

Município Total de imóveis por classe de área total (ha) 

 Até 5 5 a 10 10 a 50 50 a 100 100 a 500 500 a 1000 1000 a 5000 5000 a 10000 10000 a 50000 Total 

Ceará 
          

Carnaubal 27 37 137 42 21 3 5 - - 272 
Coreaú 58 74 344 127 93 5 - - - 701 
Croatá 16 39 126 37 13 - 1 - - 232 
Frecheirinha 79 60 128 33 25 - - - - 325 
Graça 70 58 151 25 3 - - - - 307 
Guaraciaba do Norte 345 229 494 92 43 2 - - - 1205 
Ibiapina 243 125 180 43 25 2 2 - - 620 
Ipu 90 81 358 126 98 9 - - - 762 
Mucambo 123 88 170 38 26 - - - - 445 
Reriutaba 74 99 228 50 36 1 - - - 488 
São Benedito 440 250 396 58 33 2 1 1 - 1181 
Sobral 46 52 325 175 226 35 25 - - 884 
Tianguá 367 217 412 85 60 2 2 - 1 1146 
Ubajara 365 225 327 58 25 1 2 - 1 1004 
Viçosa do Ceará 659 345 766 204 133 12 6 - - 2125 

Piauí 
          

Brasileira           
Piracuruca 28 33 259 188 315 51 24 1 - 899 
Piripiri 97 103 532 180 222 23 6 - - 1163 
S. João da Fronteira - 2 15 79 70 4 2 - - 172 
Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) – INCRA (Posição em 08 de junho de 2000). 
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Figura 4.5 
 

Estrutura Fundiária estratificada dos municípios da Área de Influência do PNU, por área ocupada. 
 

Município Área ocupada por imóveis por classe de área total (ha) 

 Até 5 5 a 10 10 a 50 50 a 100 100 a 500 500 a 1000 1000 a 5000 5000 a 10000 10000 a 50000 

Total 

Ceará 
          

Carnaubal 81,1 286,2 3403,6 3137,8 4195,6 2356,9 7565,7 - - 21026,9 
Coreaú 170,2 570,5 9528,5 16973,7 3783,8 - - - - 31026,7 
Croatá 58,2 291,9 3120,7 2481,0 2465,3 - 2438,2 - - 10855,3 
Frecheirinha 235,0 476,5 323,2 2355,3 5211,7 - - - - 8601,7 
Graça 199,4 431,2 3.605,4 1.756,8 665,4 - - - - 6.658,2 
Guaraciaba do Norte 991,4 1677,3 11242,7 6058,4 7896,5 1261,0 - - - 29127,3 
Ibiapina 696,4 927,6 4198,6 2949,8 3989,3 1137,0 5314,7 - - 19213,4 
Ipu 285,4 599,1 9756,9 8751,0 20582,6 5979,5 - - - 45954,5 
Mucambo 334,2 697,0 3753,4 2558,6 4288,3 - - - - 11631,5 
Reriutaba 220,2 782,2 5387,2 3383,0 8324,4 545,8 - - - 18642,8 
São Benedito 1140,8 1830,1 8391,3 4097,6 5448,3 1521,6 1800,0 5467,1 - 29696,8 
Sobral 122,2 387,1 8791,0 12700,9 52722,1 23344,2 41520,5 - - 139588,0 
Tianguá 1014,6 1626,1 10244,6 6072,8 11940,1 1210,3 3125,0 - 10.932,0 46165,5 
Ubajara 984,7 1662,2 7225,5 3934,3 5200,6 900,0 2616,4 - 11540,0 34063,7 
Viçosa do Ceará 1620,6 2557,2 19050,3 14507,1 26021,0 8915,9 9819,4 - - 82491,5 

Piauí 
          

Brasileira           
Piracuruca 77,5 261,0 7492,5 13308,8 64865,9 35452,6 43156,4 5234,9 - 169849,6 
Piripiri 288,1 814,3 14072,1 12969,1 45340,9 15647,7 10840,0 - - 99972,2 
S. João da Fronteira 17,0 543,1 5933,1 10928,5 2801,3 2813,8 - - - 23036,8 
Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) – INCRA (Posição em 08 de junho de 2000). 
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Figura 4.6
Estrutura fundiária da microrregião da Ibiapaba 

por total de imóveis

51%
36%
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Figura 4.7
Estrutura fundiária da microrregião da Ibiapaba 

por área ocupada
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Figura 4.8
Estrutura fundiária dos demais municípios 

cearenses da área de influência do PNU por 
total de imóveis
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Figura 4.9
Estrutura fundiária dos demais municípios 

cearenses da área de influência do PNU por 
área ocupada
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4.2.2.1 Projetos de Assentamento e Colonização 

 

De acordo com o Demonstrativo dos Projetos de Assentamento do INCRA (Figura 

4.12), existem 19 projetos de assentamento e colonização na área de influência, sendo 12 

no Ceará, com 519 famílias assentadas, ocupando uma área de 19.872,8103 ha, e 07 no 

Piauí, com 569 famílias assentadas, ocupando uma área de 46.000,4963 ha. Vale salientar 

que o Projeto de Assentamento Buriti, no Município de Ubajara, está localizado na zona de 

amortecimento do PNU, se estendendo até as proximidades de seus limites. A Reserva 

Legal deste Assentamento, com 60 ha de mata úmida em bom estado de conservação, está 

situada em frente à Sede Administrativa do Parque, no Horto Florestal. 
 
 
 

4.2.2.2 Áreas Indígenas 

 

Atualmente não existem áreas indígenas na área de influência do Parque Nacional 

de Ubajara, embora a região tenha sido bastante povoada por estas populações no 

passado, como é o caso dos tapuias, com suas diversas tribos nômades (tocarijús, caratiús, 

camamus, anassés e areriús). Posteriormente os tabajaras vindos de Pernambuco 

dominaram grande parte da região. 

Figura 4.11
Estrutura fundiária dos  municípios piauienses 

da área de influência do PNU por área 
ocupada

1% 9%
13%

77%

Até 10 ha

De 10 a 50 ha

De 50 a 100 ha

Acima de 100 ha

Figura 4.10
Estrutura fundiária dos municípios piauienses 

da área de influência do PNU por total de 
imóveis
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Figura 4.12 

 

Projetos de Assentamento e Colonização localizados na  

área de influência do PNU, sob administração do INCRA 
 

Município Projeto Área ( ha) 
Nº Famílias 

assentadas 
Data de 

Criação 

Ceará     

Sobral PA Almas 1.297,0116 33 19/11/98 

 PA Campo Grande 1.563,5293 17 20/03/00 

 PA Carnaúbas/Casinhas 3.567,1169 100 23/12/98 

 PA Esperança/Lagoa da Manga 2.504,8400 80 22/12/97 

 PA Picada Ruzy 685,9405 22 03/09/91 

 PA São José III 1.077,5347 18 20/03/00 

Tianguá PA Valparaíso 1.984,1677 73 24/04/89 

Ubajara PA Buriti 300,3939 33 14/05/87 

 PA Poço da Areia/Tucuns 2.297,6854 79 24/04/89 

Viçosa do Ceará PA Passagem das Pedras 1.093,5383 30 26/12/96 

 PA Santo Antônio 2.151,6297 30 21/08/98 

 PA São José 1.349,4223 34 14/05/87 

Piauí     

Piracuruca PA Chapadão/Baixão do Meio 261,00 11 1986 

 PA Boqueirão 14.360,28 118 1986 

Piripiri PA Residência 1.245,7827 30 27/12/96 

 PA Várzea I 1.062,0000 56 16/09/98 

 PA Várzea II 1.330,0890 40 24/11/98 

S. João da Fronteira PA Batalha 5.372,2686 60 1986 

 PA Veados 22.369,0760 254 1986 
Fonte: INCRA – Demonstrativo dos Projetos de Assentamento (Posição em 27/06/00) 

 

 

 

4.2.2.3 Unidades de Conservação 

 

Ao todo são quatro unidades de conservação existentes na área de influência do 

Parque Nacional de Ubajara, sendo uma APA estadual, Uma APA federal, um parque 

municipal e um parque nacional, conforme discriminados no Quadro 4.2-2. Nenhuma delas 

está situada na zona de amortecimento do PNU, muito embora a APA da Serra da Ibiapaba 

faça limite com esta zona. 
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Figura 4.13 

 

Unidades de Conservação existentes na área de Influência do PNU 
 

UC/ Denominação Diploma Legal Administração Área (ha) Localização 

APA da Bica do Ipú Dec. Est. 25.354 

de 1999 

SEMACE 3.484.665  Ipú 

APA da Serra da 

Ibiapaba 

Dec. Fed. de 

26/11/96 

IBAMA 1.592.550 CE e PI 

(26 municípios) 

Parque Ecológico da 

Lagoa da Fazenda 

Dec. Lei 21.303 

de 11/03/91 

Municipal 

(SEDURB) 

19  Sobral 

Parque Nacional de 

Sete Cidades 

Dec. Fed. 50.744 

de 08/05/61 

IBAMA 6.221 Brasileira  e 

Piracuruca - PI 

 

 

4.2.3 Caracterização das principais atividades econômicas 

 

A agricultura e a pecuária ainda são as principais atividades econômicas da área de 

influência e da zona de amortecimento do PNU. A extração de madeira e palha de carnaúba 

são as únicas atividades extrativas de importância econômica na região. A indústria está 

presente em alguns municípios, merecendo destaque os setores calçadista, de mineração, 

vestuário, alimentos e bebidas. O comércio e a prestação de serviços constituem 

importantes atividades econômicas nos centros urbanos, sendo responsáveis pela geração 

de emprego e renda nas cidades. Alguns municípios apresentam grande potencial turístico, 

com destaque para Ubajara, Ipu, Viçosa do Ceará e Brasileira (devido ao Parque Nacional 

de Sete Cidades). Sobral é o principal pólo industrial e comercial da região, oferecendo 

também os melhores serviços de saúde e educação. O artesanato ainda não é uma 

atividade de grande importância econômica na região, mas garante o sustento de algumas 

famílias. 

 

4.2.3.1 Atividades do Setor Primário 

 

Extrativismo 
 

A extração de madeira é a principal atividade extrativa da área de influência do PNU, 

sendo praticada pela população rural, na sua maioria de forma ilegal. É utilizada 

principalmente na forma de lenha, estaca e, em menor escala, madeira para serraria. A 

lenha é utilizada para uso doméstico, para queima em pequenos engenhos, padarias e 

casas de farinha, ou ainda transformada em carvão vegetal. As estacas são usadas em 

cercas ou no tutoramento do maracujá. A espécie sabiá (Mimoa caesalpiniaefolia), típica da 

caatinga, é a mais explorada, principalmente nos municípios de Tianguá, Coreaú e 

Frecheirinha. Alguns municípios da Ibiapaba como Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, 

Ibiapina e São Benedito ainda são fornecedores de madeira para serraria, sendo mais 

utilizadas para este fim as espécies cedro (Cedrela fissilis), jatobá (Hymenaea 
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courbaril), paraíba (Simaruba versicolor) e murici (Byrsonima sp.). 
 

Outra atividade extrativa praticada em alguns municípios da área de influência do 

parque e que pode ser considerada como de uso sustentável é a extração da palha de 

carnaúba (Copernicia cerifera) para produção de cera e produtos de artesanato (chapéu, 

esteiras, vassouras, cestas, etc), sendo também utilizada na cobertura de casas. Batizada 

de “árvore da providência”, pelo naturalista alemão Humboldt, da carnaúba tudo se 

aproveita: as raízes dão remédios caseiros e condimentos; as estipes (troncos), dão boa 

madeira para construção; os frutos e o palmito são comestíveis, tanto para o gado como 

para o homem; e as folhas (palha), cuja utilização já foi citada e principal produto extraído 

atualmente. 
 

Na microrregião da Ibiapaba ainda se utiliza a folha da palmeira babaçu (Orbignya 

martiana) para cobertura de casas, embora em pequena escala. 
 

 

Agricultura 

 

Na área de influência do PNU há um predomínio de lavouras temporárias com 

culturas anuais de subsistência, tais como milho, feijão mandioca e arroz. A microrregião da 

Ibiapaba diferencia-se das demais pelo cultivo intensivo de hortaliças, cana-de-açúcar, 

mandioca, feijão, café e frutas, como abacate, laranja, limão, banana, manga, jaca e 

maracujá.  
 

O município de Sobral destaca-se na produção de algodão, milho, feijão e côco-da-

baía. Piripiri, na produção de arroz, milho e melancia. Piracuruca, na produção de arroz, 

milho, mandioca e castanha de caju. Frecheirinha, na produção de arroz e milho. E o 

município de Ipu é grande produtor de algodão, feijão, milho e manga. 
 

Nas Figuras 4.14 e 4.15 estão assinalados os dados da produção agrícola da área 

de influência e zona de amortecimento do PNU. 
 

 

Pecuária 

 

A pecuária também constitui uma importante atividade econômica para a área de 

influência e zona de amortecimento do parque. Os principais rebanhos bovinos e caprinos 

estão localizados em Sobral, que é uma das importantes bacias leiteiras do Ceará, em 

Piracuruca e Piripiri. O município de Ipu concentra os maiores rebanhos de eqüinos, 

asininos e muares. Os maiores rebanhos suínos estão nos municípios de Piracuruca, Piripiri, 

Sobral e Viçosa do Ceará e os de ovinos estão nos municípios de Sobral, Ipú e Piracuruca. 

A produção avícola é destaque nos municípios de Tianguá, Sobral e Ubajara.  
 

Os dados relativos à produção pecuária da área de influência e zona de 

amortecimento podem ser melhor visualizados na Figura 4.16. 
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4.2.3.2 Atividades do Setor Secundário 
 

As atividades ligadas ao setor secundário, embora presente em quase todos os 

municípios da área de influência do parque, assumem maior expressão nos municípios de 

Sobral, Tianguá, Piripiri, Viçosa do Ceará, Piracuruca, Frecheirinha, Ubajara e São Benedito 

(Figura 4.17). 
 

Em Sobral destacam-se os setores de mineração, calçadista, têxtil, chapeleiro, de 

alimentos e bebidas, responsáveis por fazer deste município o principal pólo industrial da 

região. O setor de mineração tem como principais produtos cimento, granito, brita e 

cerâmicas. Com relação à indústria chapeleira, é importante ressaltar que Sobral é o maior 

exportador mundial de chapéu de palha, exportando para Espanha, Portugal, Itália, México, 

Estados Unidos, entre outros (CARACRISTI, 1999). Trata-se de uma indústria artesanal que 

utiliza como matéria prima a palha da carnaúba. 
 

Tianguá, município mais industrializado da Ibiapaba, tem nas indústrias de vestuário, 

alimentos e bebidas sua principal atividade econômica. Em Piripiri e Piracuruca as indústrias 

de vestuário, movelaria e cera de carnaúba são as que mais se sobressaem. Em Viçosa do 

Ceará destacam-se as indústrias de alimentos (especialmente da culinária regional, como 

doces, petas e derivados da cana-de-açúcar), de bebidas (aguardente e licores) e 

artesanato. Em Frecheirinha o destaque vai para vestuários e produção de cal. Em Ubajara 

estão presentes indústrias de suco, ração, movelaria, alimentos e gráficas. Em São Benedito 

as principais indústrias estão ligadas aos setores de alimentos, bebidas, artesanato e 

movelaria. Uma usina de álcool é o principal estabelecimento industrial de Ibiapina, 

absorvendo grande parte da produção de cana-de-açúcar da Ibiapaba. 
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Figura 4.14 

 

Produção agrícola, em toneladas, da área de influência do PNU, por municípios e principais culturas 

I – Lavouras temporárias 

 

 Culturas 

Municípios Algodão 
arbóreo 

Algodão 
herbáceo 

Arroz Cana-de-
açúcar 

Feijão  
(em grão) 

Mandioca Melancia Milho Tomate 

Carnaubal - - - 2.500 1.340 6.000 2 1.581 1.980 

Coreaú - - 96 224 69 750 3 180 - 
Croatá - - - 750 1.285 9.000 2 1.824 4.000 
Frecheirinha 3 - 1.520 800 765 4.000 3 2.176 60 
Graça - 2 62 400 70 1.200 - 353 - 
Guaraciaba do Norte - - 6 60.000 1.076 2.400 2 1.665 6.300 
Ibiapina - - 17 100.000 695 6.000 2 780 4.400 
Ipu 79 124 400 24.720 1.692 6.000 20 6.090 3.600 
Mucambo 4 2 54 500 157 1.200 5 729 - 
Reriutaba 114 37 46 5.880 904 650 5 1.986 400 
São Benedito - - 3 55.000 796 9.000 2 1.785 7.200 
Sobral 402 481 315 640 1.054 900 6 2.925 120 
Tianguá - 20 324 50.000 941 4.200 2 1.488 4.400 
Ubajara - - 84 54.600 653 6.000 2 1.120 7.200 
Viçosa do Ceará - - 336 52.000 1.166 7.000 3 1.547 1.600 
Brasileira - - 1.250 120 1.600 1.220 44 2.270 - 
Piracuruca - - 1.275 169 551 8.100 - 2.047 - 
Piripiri - - 4.068 3.125 677 5.400 237 2.366 - 
São João da Fronteira - - 5 1.800 370 180 10 852 - 

TOTAL 602 666 9.861 413.228 15.861 79.200 350 33.764 41.260 
FONTE: IBGE (1995) 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 4 
 

24 

Figura 4.15 

 

Produção agrícola, em toneladas, da área de influência do PNU, por municípios e principais culturas 

I – Lavouras permanentes 

 

 culturas 

Municípios Abacate Banana Café Castanha de 
caju 

Côco-da-
baía 

Laranja Limão Mamão Manga Maracujá 

Carnaubal - 12 1 25 35 1.100 80 70 150 3.220 

Coreaú - 11  85 20 - - - 250 - 
Croatá 30 7 1 29 13 385 80 56 100 3.978 
Frecheirinha - 90 - 8 82 2.880 100 128 150 - 
Graça - 5 - 12 15 120 - - 862 - 
Guaraciaba do Norte 480 300 250 200 9 1.890 160 75 1.800 14.850 
Ibiapina 300 250 540 1 4 3.600 80 270 140 29.000 
Ipu 250 104 - 186 85 1.150 - - 2.400 2.280 
Mucambo - 100 - 47 50 150 - - 825 - 
Reriutaba 98 26 - 185 75 126 - - 640 - 
São Benedito 500 350 450 18 32 7.200 60 270 480 23.600 
Sobral - 65 - 135 460 350 84 217 680 - 
Tianguá 900 730 252 82 20 3.575 100 200 250 54.000 
Ubajara 750 170 320 5 20 1.200 160 800 1.600 42.000 
Viçosa do Ceará 300 500 135 440 54 3.200 30 160 420 18.000 
Brasileira - - - 350 - - - - 35 - 
Piracuruca - 7 - 622 64 139 - - 288 - 
Piripiri - 30 - 163 60 1.300 - - 525 - 
São João da Fronteira - 2 - 292 - - - - 36 - 

TOTAL 3.608 2.759 1.949 2.885 1.098 28.365 934 2.246 11.631 190.928 

FONTE: IBGE (1995) 
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Figura 4.16 

 

Produção pecuária, em cabeças, dos principais rebanhos dos municípios da área de influência do PNU 

 

Municípios Rebanhos 

 Bovino Suíno Equino Asinino Muar Ovino Galinhas Galináceos Caprino 

Carnaubal 3.166 1.614 269 482 586 2.098 16.817 25.363 4.370 

Coreaú 13.619 8.614 1.678 645 556 10.933 15.416 59.891 5.816 

Croatá 4.400 2.110 580 280 700 1.500 18.500 31.700 1.950 

Frecheirinha 4.100 4.050 70 200 100 1.800 14.000 19.000 4.600 

Graça 2.926 4.733 215 310 180 2.348 5.018 14.220 1.943 

Guaraciaba do Norte 4.700 950 430 280 400 300 22.500 30.000 1.350 

Ibiapina 3.409 2.064 246 128 388 776 8.338 12.727 1.581 

Ipu 10.469 4.960 2.850 3.900 1.830 18.517 24.990 37.540 8.195 

Mucambo 3.318 4.782 261 928 107 766 4.230 5.220 1.845 

Reiutaba 8.252 7.686 949 3.074 984 8.861 13.110 27.090 6.668 

São Benedito 5.820 2.552 383 441 98 2.071 11.572 25.925 1.555 

Sobral 56.570 15.500 216 592 131 37.600 176.580 210.600 13.885 

Tianguá 7.800 4.550 500 600 420 1.000 335.600 198.000 3.600 

Ubajara 6.950 3.890 330 460 190 1.300 37.100 170.000 2.400 

Viçosa do Ceará 9.993 12.443 948 1.365 101 3.297 26.880 72.000 8.025 

Brasileira 12.746 13.640 837 805 203 4.243 12.692 27.028 14.305 

Piracuruca 31.158 21.580 1.674 2.958 382 14.748 24.844 51.134 23.199 

Piripiri 24.216 22.768 1.573 1.928 561 8.239 33.993 72.302 30.331 

São João da Fronteira - -  - - - - - - 

TOTAL 213.612 138.486 14.009 19.376 7.917 120.397 802.180 1.089.740 135.618 
FONTE: IBGE (1995
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Figura 4.17 
 

Estabelecimentos industriais, segundo municípios da área de influência do PNU 
 

Municípios Indústrias 

Carnaubal 21 

Coreaú 15 

Croatá 01 

Frecheirinha 37 

Graça - 

Guaraciaba do Norte 22 

Ibiapina 12 

Ipu 20 

Mucambo 03 

Reriutaba 02 

São Benedito 28 

Sobral 281 

Tianguá 94 

Ubajara 33 

Viçosa do Ceará 58 

Brasileira - 

Piracuruca 42 

Piripiri 71 

São João da Fronteira - 

Total 661 
FONTE: IBGE (1997) 

 

4.2.3.3 Atividades do Setor Terciário 

 

Sobral é o principal pólo comercial da região abrangida pela área de influência do 

Parque Nacional de Ubajara, seguido de Piripiri, Tianguá, São Benedito e Viçosa do Ceará. 

Pelas facilidades de acesso, são fortes as relações comerciais da região com os mercados 

de Fortaleza e Teresina. Na maioria das cidades, o comércio encontra-se bem estruturado e 

diversificado, atendendo às principais necessidades da população. Tem sido crescente o 

índice de informatização dos estabelecimentos comerciais. Os principais produtos 

comercializados são gêneros alimentícios, vestuários, tecidos, produtos de armarinhos, 

papelarias e miudezas, material para construção, eletrodomésticos, veículos, peças e 

acessórios, dentre outros. 

 

Um fato relevante é que grande parte dos municípios mantém suas feiras livres 

tradicionais. Apesar das tentativas de modernização do comércio, elas ainda possuem uma 

significativa participação na economia informal da região. Uma das principais feiras livres 

localiza-se no município de São Benedito, funcionando diariamente e atraindo gente de toda 

a região. 
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Os melhores serviços de saúde e educação da região estão localizados no município 

de Sobral, cuja qualidade equipara-se aos de Fortaleza e Teresina. Um exemplo é o 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que atende à toda a zona norte do Ceará e 

municípios de Estados vizinhos, contando com equipamentos de última geração e um 

eficiente programa de combate à infecção hospitalar. Na área de educação, além de bons 

colégios de primeiro e segundo graus, o grande destaque é a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú – UVA – a qual recebe estudantes de vários municípios vizinhos e atualmente 

encontra-se em processo de expansão, com a implantação de campus em outros 

municípios, como Camocim, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, Acaraú, Santa Quitéria, Nova 

Russas e Canindé. Piripiri é outro município que oferece bons serviços de saúde e 

educação, contando também com um campus da Universidade Estadual do Piauí. 
 

Os municípios da região também contam com serviços bancários, de comunicações, 

de eletrificação, transportes, serviços de profissionais autônomos, dentre outros, os quais, 

encontram-se mais detalhados no item 4.6.5. 

 

4.2.4 Impactos ambientais 
 

Os impactos ambientais resultantes das atividades econômicas desenvolvidas na 

área de influência do PNU têm sido, em sua maioria, negativos, especialmente aqueles 

provenientes das atividades agropecuárias e industriais. Dentre eles, destacam-se: os 

desmatamentos e queimadas ilegais, o mal gerenciamento dos recursos hídricos, o uso 

abusivo de agrotóxicos, a erosão dos solos, o assoreamento de rios e açudes, a poluição, a 

caça e a pesca predatórias e o comércio ilegal de animais silvestres. 
 

Os desmatamentos e queimadas ilegais têm sido praticados, na sua maioria, por 

agricultores da região, com a finalidade de exploração agropecuária, sem a devida 

autorização dos órgãos ambientais. Além de contribuir com a perda da diversidade biológica 

e aumento do grau de insularização da unidade de conservação, boa parte destes 

desmatamentos e queimadas também afetam os recursos hídricos da região. A retirada de 

parte das matas ciliares e da vegetação ao redor das nascentes tem contribuído para a 

redução do suprimento de água da região. Alguns riachos, outrora perenes, hoje são 

temporários. Muitas nascentes já não vertem água. A maioria dos rios e açudes encontram-

se em processo de assoreamento, resultante da erosão dos solos. Este quadro não é 

diferente de outras regiões do país. O Brasil, um dos países mais privilegiados em oferta de 

água, tanto superficial como subterrânea, não tem gerenciado este precioso líquido de forma 

correta. Basta verificar o desperdício de água, tanto no campo como nas cidades, a “morte” 

de rios e nascentes, a poluição, dentre outros fatores. 

 

O uso de agrotóxicos trouxe sérias conseqüências para a saúde da população e 

para o meio ambiente, especialmente na microrregião da Ibiapaba. Segundo SALES (2001), 

40 toneladas de defensivos agrícolas foram destinados aos produtores rurais desta 

microrregião em 1996 e nada foi realizado com fins de examinar o impacto ambiental 

causado por estes agroquímicos. De acordo com a EMATER de Ubajara, o tomate, o 
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repolho, o pimentão e o maracujá são as culturas que recebem as maiores doses de agrotóx 

Ibiapaba. Emboram não existam estatísticas atuais, os produtos mais utilizados, de acordo 

com a EMATER e comerciantes de agrotóxicos da região, são os seguintes: Vertimec, 

Elsan, Actara, Match, Trigard, Tamaron, Folidol, Folisuper, Decis, Dipel, Talcord, Manzate, 

Dithame, Gramoxone, Recop, Orthocid, Kumulus, Thiobel, Kasumin, Pirate,  Orthene, 

Amistar, e Cupravit. O mais grave é que produtos que já foram banidos, como o Politrin e o 

Curacron, devido à alta toxidez e permanência no ambiente, ainda são comercializados e 

utilizados em muitas lavouras da região. Por serem os agroquímicos utilizados de forma 

abusiva por parte da maioria dos agricultores e sem a observância das recomendações 

técnicas para o manuseio e uso corretos destes produtos, são vários os impactos causados, 

tidos como dos mais críticos na microrregião. Dentre estes destacam-se a contaminação 

dos lençóis de águas subterrâneas, dos rios, lagos e açudes, do solo, do ar, dos alimentos e 

do próprio homem. São poucos os agricultores que utilizam EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) durante o manuseio dos produtos e pulverização das culturas. A maioria não 

respeita o período de carência, o número de aplicações e a dosagem de agrotóxico 

recomendadas pelos técnicos e fabricantes. Durante a estação chuvosa é maior o consumo 

de agrotóxicos na região, dada a maior incidência de pragas e doenças nas culturas. Neste 

período existem agricultores que aplicam o agrotóxico diariamente na lavoura, pois 

acreditam que a chuva retira todo o veneno da planta, mesmo quando se trata de produto 

sistêmico. Não existe nenhum cuidado no descarte das embalagens vazias, as quais muitas 

vezes são abandonadas no campo, jogadas no lixo ou lançadas nos rios. Alguns chegam a 

lavar os pulverizadores dentro dos rios e riachos da região, inclusive daqueles que drenam 

para o PNU. 
 

As principais fontes de poluição na região abrangida pela área de influência do 

parque, decorrem dos esgotos urbanos e rurais, das indústrias e agroindústrias, do lixo, da 

fumaça dos veículos e das queimadas agrícolas. A maior parte dos municípios ainda não 

possuem redes de esgoto. São poucas as indústrias que possuem dispositivos anti-poluição. 

Sobral é o único município que conta com aterro sanitário, o qual foi inaugurado este ano. 

Na zona rural dos municípios é comum a lavagem de roupas nos rios e açudes. Alguns 

estabelecimentos causam poluição pela queima de lenha ou bagaço de cana, a exemplo de 

padarias, engenhos e caieiras (estas concentram-se no município de Frecheirinha). Outras 

fontes de poluição são o vinhoto e a manipueira, derivados respectivamente da cana-de-

açúcar, na produção de cachaça, e da mandioca, na produção de farinha, os quais, quando 

lançados nos rios ou açudes, causam morte de peixes. Esta prática, além dos danos 

causados ao meio ambiente, constitui-se em grande desperdício, pois o vinhoto, quando 

devidamente tratado, dá excelente fertilizante e a manipueira, além de fertilizante, é um 

excelente defensivo natural, pelas suas propriedades inseticida e fungicida. 
 

A caça é um problema comum na região, sendo praticada por necessidade, 

constituindo muitas vezes como única fonte protéica para o sertanejo, por esporte ou para 

comercialização ilegal. Mesmo tratando-se de crime ambiental, previsto na Lei 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, ainda é grande o número de caçadores na região. Isto ocorre porque a  
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fiscalização é precária e a caça, além de estar atrelada à própria cultura regional, constitui 

fonte de renda para a população. As espécies mais perseguidas pelos caçadores são a 

avoante (Zenaida auriculata noronha), o jacu (Penelope sp.), a juriti (Leptotila sp.), o mocó 

(Kerondon rupestris), a cutia (Dasyprocta sp.), a paca (Agouti paca), o veado (Mazama 

americana) e o tatu-peba (Euphractus sexcintus). 
 

A pesca predatória tem sido prática comum em açudes e rios da área de influência 

do PNU. Constitui crime ambiental pelo fato de ser praticada em períodos proibidos, como 

na piracema, ou pela utilização de malhas com dimensões abaixo das permitidas pela 

legislação. Além disso, a maioria dos pescadores não possui registro nos órgãos 

ambientais. 
 

O comércio ilegal de animais silvestres, especialmente de pássaros, tem sido outra 

prática comum na região. Representa fonte de renda para várias famílias. No entanto, quem 

fica com a maior parte do lucro são os traficantes, que adquirem os animais a preços 

irrisórios, e os vendem a preços muitas vezes absurdos, dependendo da espécie. 

Juntamente com a caça e a redução dos habitats pelos desmatamentos, o comércio ilegal 

tem contribuído com a redução da diversidade biológica na região. Como exemplos, citam-

se o canário-da-terra (Sicalis flaveola), o pintassilgo (Carduelis yarellii), a graúna 

(Gnorimopsar chopi), o galo-de-campina (Paroaria dominicana) e o corrupião (Icterus 

jamacai), o papagaio (Amazona aestiva – de ocorrência no Piauí), dentre outros, que estão 

tornando-se cada vez mais raros na região. 

 

4.2.5 Caracterização dos Ecossistemas da Zona de Amortecimento 

 

Na Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Ubajara predominam quatro 

tipos de ecossistemas: Caatinga, Carrasco, Mata Seca e Mata úmida, além de matas ciliares 

e faixas de transição. 
 

A Caatinga é o tipo de vegetação xerófila predominante no Nordeste brasileiro. 

Encontra-se presente na depressão sertaneja, geralmente sobre solos litólicos ou bruno 

não-cálcicos, nos municípios de Tianguá, Ubajara, Ibiapina e Frecheirinha, mas não ocorre 

propriamente na área do PNU. Segundo Fernandes & Bezerra (1990), “as caatingas devem 

ser consideradas como um tipo vegetacional xérico, sempre associados à caducifolia das 

plantas, à presença mais ou menos regular de Cactáceas e/ou Bromeliáceas e 

desenvolvidas sobre um substrato cristalino. Em resumo, representam formações 

vegetacionais estacionais, de caráter xerófilo, tropofíticas pela acentuada caducifolia, 

garranchentas e freqüentemente espinhosas”. A Caatinga apresenta algumas variações, as 

quais têm sido classificadas por autores como Engler (1951) e Rizzini (1979), as quais 

podem ser melhor visualizadas no Quadro 4.2-3. Todavia, em virtude destas classificações 

serem um pouco confusas, torna-se mais prático considerar a classificação proposta por 

Fernandes & Bezerra (1990), dividindo esta tipologia vegetacional em Caatinga arbórea e 

Caatinga arbustiva/subarbustiva, cujas características são apresentadas a seguir: 
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I – Caatinga arbórea – tipo de Caatinga cada vez mais raro, apresenta três estratos: 

um arbóreo, com representantes de 8 – 12 m de altura, outro arustivo/subarbustivo, com 

indivíduos de 2 – 5 m e, finalmente, um herbáceo geralmente de caráter anual ou efêmero, 

muito pobre em espécies. Reveste as encostas serranas, úmido/subúmidas, e as elevações 

cristalinas isoladas (serras secas e elevações entre 400 – 600 m), podendo ocorrer também, 

embora mais raramente, em áreas de depressão sertaneja. Entre as espécies arbóreas mais 

representativas, citam-se: Auxema oncocalyx, A. glazioviana, Mimosa caesalpinifolia, M. 

tenuiflora, Caesalpinia ferrea, Tabebuia impetiginosa, Schinopsis brasiliensis, Amburana 

cearensis, Aspidosperma pirifolium, Bursera leptophloeos, Senna excesa, Acacia glomerosa, 

Astronium urundeuva, Cnidosculus phylacanthus, Cereus jamacaru, Pilocerus squamosus, 

etc. 

 

II – Caatinga arbustiva/subarbustiva – tipo mais comum de Caatinga, compõe-se de 

dois estratos: um com indivíduos de 3 – 4 m de altura, havendo raros exemplares arbóreso 

de 5 – 6 m, e outro baixo, herbáceo, com componentes anuais. Pode apresentar-se sob dois 

padrões: um mais denso, desenvolvendo-se sobre solos arenosos com pouca profundidade 

e outro mais aberto, ocorrendo em solos rasos e duros, sujeitos a encharcamento durante o 

período chuvoso. Entre os representantes do padrão mais denso, destacam-se: Croton 

sonderianus, C. jacobinensis, Latana camara, Mimosa tenuiflora, M. malacocentra, 

Caesalpinia pyramidalis, Combretum leprosum, Luetzelburgia auriculata, Aspidosperma 

pirifolium, Hyptis suaveolens, , Centrosema brasilianum, Stylosanthes humilis, St, scabra, 

Borreira verticilata, Cereus jamacaru, Pilocereus gounellei, P. equamosus, Aristida setifolia, 

Zornia reticulata, Ipomoea asarifolia, Sida glomerata, Senna uniflora, Melocactus bahiensis, 

Disocactus placentiformis, Opuntia inamoena, dentre outras. No padrão mais aberto deste 

tipo de Caatinga, além das espécies supracitadas e de um maior número de espécies 

arbóreas, verifica-se um estrato campestre com a presença de Gramíneas, Leguminosas, 

Asteráceas, Litráceas, Poligonáceas, Malváceas, Estercúlias e Euforbiáceas. 
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Figura 4.18 

 

Classificação da Caatinga segundo Engler (1951) e Rizzini (1979) 

 

Classificação segundo Engler (1951) Classificação segundo Rizzini (1979) 

1. Caatinga seca e agrupada – com acentuado 
xerofilismo e abundante ocorrência de 
cactáceas e bromeliáceas. A vegetação é 
constituída no estrato mais alto por árvores 
e arbustos de porte médio de 2,5 a 3,0 m de 
altura, bastante ramificados. As plantas 
geralmente se agrupam em pequenas ilhas, 
deixando entre si espaços sem qualquer 
vegetação. O estrato inferior é composto de 
poucas espécies de cactáceas.  

1. Caatinga agrupada – repleta de cactáceas, 
bromeliáceas e arbustos enfezados dispostos 
em moitas, deixando grandes espaços entre 
si. Com raras árvores pequenas, a vegetação 
alcança de 2,0 a 3,0 metros de altura, 
formando um emaranhado espinhoso, dobre 
solo pedregoso, raso e duro. No Ceará, 
costuma-se denominá-la de “avarandado”. 

2. Caatinga seca e esparsa – nesta os arbustos 
e algumas árvores com altura média de 2,0 
m são isolados e bem distanciados uns dos 
outros, as cactáceas estão ausentes e falta 
inteiramente a cobertura herbácea. O solo é 
desnudo, pedregoso e lavado, sem o menor 
vestígio de humo. Também pode 
apresentar-se com uma cobertura de capim 
panasco (Aristida sp.) 

2. Caatinga arbustiva esparsa -  formada de 
arbustos distanciados, atingindo cerca de 2,0 
metros de altura, quase sem árvores e 
cactáceas dispersas. Solo raso, pedregoso e 
muito encharcado durante a estação das 
chuvas, naturalmente recoberto por manto 
herbáceo. 

3. Caatinga arbustiva densa – há o 
adensamento do estrato arbustivo e o 
aparecimento de algumas árvores. O 
adensamento se faz de forma contínua e 
homogênea, somente se mostrando mais 
rarefeito nos locais de afloramentos 
rochosos. Possui três estratos: arbóreo, 
arbóreo-arbustivo de altura entre 2,0 e 3,0 
metros e outro arbustivo de altura entre 0,5 
a 1,0 metro. 

3. Caatinga densa – com arvoretas de 5,0 a 6,0 
metros de altura, associadas a arbustos de 
2,0 a 3,0 metros, muito ramificados, 
compondo um emaranhado compacto. Há 
ocorrência de cactáceas e bromeliáceas. 

4. Caatinga das Serras – nesta aparece um 
maior número de árvores e a cobertura 
herbácea é bastante densa de modo que o 
solo é quase que totalmente recoberto por 
vegetação. No período de maior intensidade 
da seca, como acontece nas outras áreas 
de Caatinga, as espécies perdem as folhas. 

4. Caatinga arbustiva com suculentas – 
apresenta arbustos baixos e grande 
quantidade de facheiros  (Pilocereus 
squamosus), com 4,0 a 5,0 metros de altura. 
Ocorre em solo arenoso e profundo. Podem 
ser admitidas outras cactáceas, como 
omandacaru (Cereus jamacaru) e a palma 
(Opuntia sp.) 

5. Caatinga da Chapada de Moxotó – os solos 
muito arenosos, permeáveis e profundos 
são responsáveis pela vegetação baixa e 
arbustiva aí encontrada. Além dessa 
vegetação, onde se destaca a palmeirinha 
ouricuri (Syagrus coronata), verifica-se um 
estrato mais ou menos esparso constituído 
exclusivamente de facheiro (Pilocereus 
squamosus), que atinge até 5,0 metros de 
altura. 

5. Caatinga arbórea – predominantemente 
constituída por árvores, com seus 
representantes alcançando 8,0 a 10,0 metros 
de altura. Os solos são profundos e 
beneficiados por clima mais ameno. 
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O Carrasco é típico do reverso do planalto da Ibiapaba. Sua ocorrência na zona de 

amortecimento do PNU se dá na porção oeste dos municípios de Tianguá, Ubajara e 

Ibiapina, mas não ocorre dentro da UC. Conforme Duque (1953) o Carrasco “é um 

agrupamento botânico muito denso, apertado, de 2,0 a 5,0 metros de altura, formado de 

arbustos e árvores entrelaçados, de folhas duras, coriáceas, de chão arenoso, sem 

verdura”. Lins (1978) caracteriza o carrasco como “um tipo de vegetação subaérea a 

arbóreo de pequeno porte (3,0 a 4,0 metros), denso, aparentemente uniestratificado, com 

indivíduos delgados e caducifólios, que sugere pertencer ao complexo vegetacional das 

caatingas”. Acrescenta, porém, que por algumas características como a densidade de seu 

conjunto de indivíduos delgados e a uniestratificação aparente, além da quase total 

ausência de cactáceas e bromeliáceas, levam à tendência de reconhecer o Carrasco como 

entidade própria sob o aspecto essencialmente fisionômico. Andrade-Lima (1978) distinguiu 

fisionomicamente o Carrasco da Caatinga pela alta densidade dos indivíduos lenhosos, com 

troncos finos, uniestratificados e também pela quase ausência de bromeliáceas e cactáceas.  

Fernandes & Bezerra (1990), por sua vez, preferem relacionar o Carrasco com o Cerradão, 

representando possivelmente um estágio degradado desta vegetação escleromorfa. Araújo 

& Martins (1999), estudando a vegetação do Carrasco do Planalto da Ibiapaba, 

considerando sua organização, fisionomia e ecótopo, concluíram tratar-se de uma formação 

vegetacional própria, individualizada. São espécies representativas do Carrasco: 

Aspidosperma multiflorum, Byrsonima gardneriana, Arrabidea dispar, Acacia langsdoffii, A. 

glomerosa, Machaerium acutifolium, Solanum baturitensi, Bauhinia subclavata, Turnera 

blanchetiana, Dalbergia cearensis, Tabebuia serratifolia, Hymenaea velutina, Piptadenia 

moniliformis, dentre outras. 
 

O Carrasco desenvolve-se sobre solos arenosos (Areias Quartzosas), derivados de 

arenitos da formação Serra Grande. São solos sem horizonte B (perfil AC), profundos, de 

textura arenosa, com predominância de quartzo (Resende et.al., 1999). São excessivamente 

lixiviados, ácidos e de baixa fertilidade natural. 
 

A Mata Seca é a vegetação mesófila predominante na encosta da Serra da 

Ibiapaba, havendo uma transição entre a mesma e a Mata Úmida, existente no topo da 

chapada. Está presente na área do Parque Nacional de Ubajara, a partir das cotas 

altitudinais mais baixas até a encosta, incluindo a área dos afloramentos calcários. À medida 

que as cotas altitudinais vão aumentando, vão surgindo a vegetação de transição e a Mata 

Úmida mencionadas anteriormente. De acordo com Fernandes & Bezerra (1990), a Mata 

Seca é “uma vegetação natural, caracterizada pela composição florística, cujos 

representantes não costumam ocorrer na área das caatingas. Distingue-se destas pelas 

condições ecológicas (mesofilia) e pela composição florística, embora presentemente esteja 

enriquecida por elementos das caatingas. Recobre as encostas das serras subúmidas/secas 

ou reveste as serras isoladas, com altura entre 500 – 600 m de altitude”. São 

representativas da Mata Seca as seguintes espécies: Triplaris gardneriana, Tabebuia 

serratifolia, Spondias mombim, Sapindus saponaria, Talisia esculenta, Ceiba glaziovii, 

Machaerium acutifolium, Astronium fraxinifolium, Plathymiscium blanchetii, Guazuma  
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ulmifolia, Anadenanthera macrocarpa, Erythrina velutina, Sparattanthelium botocundorum 

Ziziphus joazeiro, Acacia polycephala, dentre outras. 
 

A Mata Úmida é uma formação florestal higrófila, perenifólia ou subperenifólia, 

sempre associada à altitude. Está presente nas partes mais altas das escarpas e no topo da 

Serra da Ibiapaba, constituindo a exuberante vegetação do PNU. Fernandes & Bezerra 

(1990) consideram as Matas Úmidas das serras nordestinas como “formações de altitude, e 

pela similaridade vegetacional e florística, sem dúvida, representam remanescentes da mata 

atlântica driádica (floresta serrano-oriental), como disjunções florestais circundadas pelas 

caatingas”. Tratam-se, portanto, de encraves vegetacionais, cuja disjunção da caatinga é 

explicada pela existência local de fatores de exceção, de origem climática, topográfica, 

hidrológica ou litológica. Ocorrem nas serras úmido/subúmidas (brejos de altitude), a partir 

de 600 a 700 metros e também nas partes mais elevadas, entre 800 a 1000 metros, onde 

alguns autores costumam classificá-las como florestas plúvio-nebulares, por serem 

favorecidas pela condensação do vapor d’água dos nevoeiros e nuvens baixas (Fernandes 

& Bezerra, 1990). Outros autores as classificam como florestas ombrófilas. São espécies 

representativas da Mata Úmida: Gallesia integrifolia, Inga ingoides, Himenaea courbaril, H. 

martiana, Centrolobium microchaeta, Myroxylum peruiferum, Machaerium amplum, M. 

angustifolium, Jaracatia dodecaphylla, Ateleia ovata, Cordia trichotoma, C. tetraphylla, 

Basiloxylum brasiliensis, Pilocarpus jaborandi, Acacia polycephala, Lonchocarpus 

araripensis, Dalbergia cearensis, Cedrela fissilis,  Chlorophora tinctoria, Manilkara rufula, 

dentre outras. 
 

Cabe fazer referências, finalmente, aos babaçuais que ocorrem nas encostas e 

topo da Serra da Ibiapaba, em associação com a Mata Úmida, constituindo floresta dicotilo-

palmácea, havendo também populações quase homogêneas da espécie Orbignya 

phalerata, resultantes de ações antrópicas. Existem também carnaubais, especialmente na 

depressão sertaneja dos municípios de Tianguá, Frecheirinha e Ubajara, com a espécie 

Copernicia prunifera associada à Caatinga. Sua dominância é atribuída à interferência 

antrópica. 
 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

De acordo com o IBGE (1997) a população atual da área de influência do PNU é de 

585.825 habitantes, ocupando uma área de 13.968,5 km2, com densidade demográfica de 

41,94 habitantes/km2. Em 1991, 52,6% da população residia em zona urbana. Este 

percentual subiu para 56,91% em 1996, seguindo a tendência existente no país, de aumento 

da população nos centros urbanos, em detrimento da população rural. Este percentual deve-

se, sobretudo aos municípios mais populosos, pois, de acordo com os dados da Figura 4.19, 

a maior parte dos municípios da área de influência possui uma população rural superior à 

população urbana, destacando-se neste sentido o município de Viçosa do Ceará, com 

70,94% da população residente na zona rural. Em contrapartida, Sobral, Piripiri e Tianguá, 

municípios mais populosos e que oferecem os melhores serviços e maior oferta de 
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empregos, possuem, respectivamente, 83,63%, 71,27% e 62,49% da população vivendo na 

zona urbana. Estes municípios foram os mais atraentes no processo migratório rural – 

urbano. 
 

Os dados da Figura 4.20 revelam que a população feminina da área de influência é 

ligeiramente superior à população masculina. Apenas os municípios de São João da 

Fronteira, Brasileira e Viçosa do Ceará possuem mais homens do que mulheres. Do total de 

habitantes da área de influência, 49,93% possui menos de 20 anos de idade, de acordo com 

a Figura 4.21. A faixa etária mais populosa é a de pessoas com 0 a 09 anos de idade, com 

25,97% do total. Já a população com idade de 60 anos a mais, representa apenas 8,94% do 

total. Estes dados revelam que a região conta com um elevado índice de natalidade e com 

uma expectativa de vida baixa, embora esta tenha aumentado nas últimas décadas. 
 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS CULTURAIS 
 

Os municípios da área de influência do Parque Nacional de Ubajara ainda 

preservam parte das suas tradições culturais, típicas das cidades nordestinas, tais como 

quadrilhas, festas juninas, festividades religiosas, farinhadas, reisados, etc. Contudo, 

percebe-se que boa parte da cultura local tradicional está desaparecendo, principalmente 

nos espaços urbanos. Isto está ocorrendo porque a população mais jovem, talvez 

influenciada pelos veículos de comunicação, como a televisão e o rádio, tem dado maior 

importância a culturas de outras regiões e até mesmo de outros países, inclusive 

assimilando hábitos e costumes que lhes são alheios. Trata-se de um processo de 

globalização da cultura, o qual trás conseqüências danosas à sociedade, não apenas pela 

perda de seus valores culturais, mas também pela introdução de hábitos e costumes que 

nem sempre são benéficos à população. Dentre estes citam-se a invasão da música 

estrangeira, a “americanização” da nossa língua, o hábito de pichar  patrimônios públicos e 

privados, a invasão das drogas, dentre outros. 
 

Os municípios de Sobral e Viçosa do Ceará são os que mais se destacam na 

preservação de seus valores culturais. O patrimônio histórico e arquitetônico de Sobral, 

constituído por seus prédios e casarões antigos, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e o de Viçosa do Ceará encontra-se em fase de 

estudos, visando o seu tombamento. Como exemplos citam-se os prédios do Teatro São 

João, do Museu Dom José Tupinambá da Frota, da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição, em Sobral, e os prédios do Teatro D. Pedro II, da Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Assunção, da Casa Paroquial e da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará. 
 

A alimentação típica é rica e variada. Na região da Ibiapaba são bastante 

apreciados os doces de frutas regionais, petas, sequilhos (biscoito de goma), derivados da 

cana-de-açúcar (rapadura, batida e alfenim), licores e cachaça. A galinha caipira à cabidela 

e a panelada (cozido de bucho de boi) são pratos tradicionais da Ibiapaba. Fato bastante 

curioso é que a população costuma consumir, cru ou frito, o abdômen da tanajura (rainha  
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das saúvas). Como as revoadas das saúvas só ocorrem em um determinado período do 

ano, sempre após as primeiras chuvas depois da estação seca, a população congela 

quantidades consideráveis de tanajuras, para consumi-las durante o ano, na forma de tira 

gosto. A procura é maior no período carnavalesco. O prato típico de Sobral e municípios 

vizinhos é o baião-de-dois (feijão e arroz cozido juntos) com churrasco ou carne-de-sol. 

Curioso é que em Sobral, diariamente ao final da tarde, na Avenida John Sanford, alguns 

estabelecimentos comercializam torresmos fritos em tachos, os quais são servidos com 

farinha e cachaça, sendo bastante apreciados pela população local. Em Piripiri e Piracuruca 

os principais pratos tradicionais são a buchada de bode e o capote (galinha d’angola) à 

cabidela. 
 

Figura 4.19 

Distribuição da população residente da área de influência do PNU, 
 segundo a situação domiciliar – 1991 e 1996 

Municípios 1991 1996 

 Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Carnaubal 13.625 5.417 8.208 14.793 6.469 8.324 
Coreaú 17.565 8.439 9.126 19.013 10.170 8.843 
Croatá 14.884 4.930 9.954 15.817 6.389 9.428 
Frecheirinha 9.704 4.473 5.231 10.880 5.818 5.062 
Graça 14.365 2.012 12.353 14.369 3.896 10.473 
Guaraciaba do Norte 30.312 9.285 21.027 31.982 11.986 19.996 
Ibiapina 20.031 6.009 14.022 20.905 7.328 13.577 
Ipu 35.689 17.736 17.953 35.291 18.436 16.855 
Mucambo 11.952 5.136 6.816 12.495 5.864 6.631 
Reriutaba 17.305 8.120 9.185 20.114 7.958 12.156 
São Benedito 36.700 15.258 21.442 37.816 17.719 20.097 
Sobral 127.489 103.868 23.621 138.565 115.883 22.682 
Tianguá 44.005 25.413 18.592 49.243 30.773 18.470 
Ubajara 23.374 9.113 14.261 26.164 11.159 15.005 
Viçosa do Ceará 40.865 10.505 30.360 43.138 12.534 30.604 
Brasileira - - - 8.126 2.499 5.627 
Piracuruca 31.163 15.440 15.723 23.469 16.712 6.757 
Piripiri 63.162 39.341 23.821 58.675 41.823 16.852 
São João da Fronteira - - - 4.970 - - 

Total 552.190 290.495 261.695 585.825 333.416 247.439 
FONTE: IBGE (1997) 

 

O artesanato regional é rico, mas requer melhor organização comercial. Produtos 

de cerâmica, palha, cipó, tucum, rendas, bordados, crochê, tricô, madeira, couro e argila 

podem ser encontrados em vários municípios da região. 
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4.5 VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A UC 

 

Embora criado há 41 anos, muitas pessoas ainda não entenderam o significado, a 

importância e os objetivos do Parque Nacional de Ubajara. Muitos ubajarenses nem mesmo 

o conhecem. Alguns o encaram como uma simples área de lazer. Outros o consideram 

importante para o turismo da região. Apenas os mais esclarecidos já perceberam a sua 

importância ambiental. A desinformação, contudo, é mais evidente no campo que na cidade. 

Existem muitos agricultores que consideram um desperdício tanta área “improdutiva”. “Lá só 

tem mato”, dizem alguns. O problema é maior em relação à comunidade do Distrito de 

Araticum, local para onde transferiram-se grande parte dos antigos proprietários da área do 

parque. A maioria ainda guarda uma grande mágoa do Governo Federal, pela forma com 

que foi conduzido o processo de desapropriação das terras (vide item 1.5). Muitos ainda 

temem perder sua terras atuais para o IBAMA. Para se ter uma idéia, alguns moradores do 

Araticum, simplesmente recusaram-se a assinar o questionário do Senso – 2000, conduzido 

pelo IBGE, pensado ser “coisa do IBAMA”. Por serem, na maioria, analfabetos, muitos 

pensaram que, assinando o questionário, estariam passando suas terras para o IBAMA. 

Alguns dos antigos proprietários da área do parque já faleceram, mas seus filhos herdaram 

a mágoa que seus pais tinham do Governo. 
 

Não é difícil entender esta “ferida mal cicatrizada”. Os antigos proprietários tinham 

um padrão de vida melhor. Eram donos de suas próprias terras e hoje muitos se vêem 

obrigados a trabalhar como meeiros em terras alheias, vivendo em condições miseráveis. 

Segundo contam, “aquilo era um paraíso. As terras eram férteis. Tudo que se plantava, dava 

pra colher”. Se referiam à região localmente denominada “cinta da serra”. Segundo eles, lá 

davam as melhores frutas e o melhor café da região. 
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Figura 4.20 

Distribuição da população residente da área de influência do PNU, 
 segundo o sexo  – 1991 e 1996 

 

Municípios 1991 1996 

 Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

Carnaubal 13.625 6.830 6.783 14.793 7.394 7.399 

Coreaú 17.565 8.663 8.957 19.013 9.450 9.563 

Croatá 14.884 7.322 7.504 15.817 7.820 7.997 

Frecheirinha 9.704 4.726 4.977 10.880 5.338 5.542 

Graça 14.336 6.961 7.375 14.369 7.030 7.339 

Guaraciaba do Norte 30.312 15.043 15.164 31.982 15.923 16.059 

Ibiapina 20.031 9.964 10.103 20.905 10.423 10.482 

Ipu 35.689 17.393 18.308 35.291 17.271 18.020 

Mucambo 11.952 5.626 6.284 12.495 5.943 6.552 

Reriutaba 17.305 8.401 8.906 20.114 9.924 10.190 

São Benedito 36.700 18.159 18.588 37.816 18.723 19.093 

Sobral 127.489 60.952 66.497 138.565 66.706 71.859 

Tianguá 44.005 21.677 22.348 49.243 24.399 24.844 

Ubajara 23.374 11.539 11.808 26.164 12.933 13.231 

Viçosa do Ceará 40.865 20.808 20.224 43.138 21.866 21.272 

Brasileira - - - 8.126 4.121 4.005 

Piracuruca 31.163 15.504 15.659 23.469 11.703 11.766 

Piripiri 63.162 30.819 32.343 58.675 28.609 30.066 

São João da Fronteira - - - 4.970 2.498 2.472 

Total 552.161 270.387 281.828 585.825 288.074 297.751 
FONTE: IBGE (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 4 
 

37 

Figura 4.21 

População residente por grupos de idade por município da área de influência do PNU 
 

Municípios Total Grupos de Idade 

  0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a + Idade 

ignorara 

Carnaubal 14.793 4.052 3.810 1.965 1.622 1.107 927 696 589 25 

Coreaú 19.013 5.149 4.314 2.880 2.056 1.610 1.223 877 824 80 

Croatá 15.817 4.403 4.021 2.000 1.624 1.328 1.030 755 606 50 

Frecheirinha 10.880 2.942 2.596 1.427 1.216 952 716 548 481 02 

Graça 14.369 4.031 3.655 1.732 1.402 1.144 993 717 679 16 

Guaraciaba do Norte 31.982 8.379 7.964 4.222 3.478 2.700 1.995 1.613 1.488 152 

Ibiapina 20.905 5.669 5.133 2.683 2.373 1.792 1.256 1.086 891 22 

Ipu 35.299 8.718 8.509 4.787 3.911 3.009 2.380 1.983 1.922 72 

Mocambo 12.495 3.193 2.890 1.477 1.359 1.141 919 713 688 115 

Reriutaba 20.114 4.704 4.829 2.803 2.078 1.822 1.427 1.164 1.218 69 

São Benedito 37.816 10.200 9.618 4.755 4.081 3.184 2.354 1.974 1.697 53 

Sobral 138.565 34.597 31.432 23.799 17.908 11.946 8.099 5.703 4.762 319 

Tianguá 49.243 12.656 11.835 7.739 5.793 4.131 2.848 2.100 1.783 263 

Ubajara 26.164 6.615 6.279 4.007 2.970 2.269 1.561 1.311 1.108 44 

Viçosa do Ceará 43.138 12.094 10.617 5.936 4.527 3.353 2.764 1.971 1.793 83 

Brasileira           

Piracuruca           

Piripiri           

São João da Fronteira           

Total 490.593 127.411 117.531 72.261 56.467 41.577 30.601 23.340 20.529 1365 

FONTE: IBGE (1997)
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4.6 INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA O APOIO À UNIDADE 

 

4.6.1 Rede de Ensino 

 

De acordo com o IBGE (1997), a taxa de analfabetismo de crianças e adolescentes 

da área de influência do Parque Nacional de Ubajara é de 25,3%, com o município de 

Mocambo apresentando a menor taxa, ou seja 13,8% e o município de Tianguá 

apresentando o maior índice de analfabetismo, com 38,6% (Figura 4.22). 
 

A maior parte dos municípios conta com ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio, 

seja na esfera estadual, municipal ou particular (Figura 4.23 e 4.24). Quanto ao ensino 

Superior, existem duas Universidades na área de influência do Parque: a Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, sediada no município de Sobral e que já conta com os campi 

avançados de Tianguá, Ubajara e Ibiapina; e a Universidade Estadual do Piauí, 

representada pelo campus de Piripiri. 
 

 

4.6.2 Saúde 

 

O sistema de saúde da área de influência do PNU tem como destaque o município 

de Sobral, que conta com 63 unidades de saúde e 666 leitos (Figura 4.25), além de 1.343 

profissionais de saúde ligados ao SUS (IBGE,1997). O Hospital Santa Casa de Misericórdia 

é o que atende o maior número de pessoas e oferece os melhores serviços e equipamentos. 

Sobral e São Benedito são os municípios em melhor situação quanto à relação 

habitantes/leito. Em Sobral há 01 leito para 208,05 habitantes e em São Benedito, 01 leito 

para 260,8 habitantes (Figura 4.25). Tianguá e Guaraciaba do Norte, por sua vez, são os 

municípios que proporcionalmente possuem os menores números de leitos disponíveis para 

a população, com 01 leito para 1.406,9 habitantes em Tianguá e 01 leito para 841,63 

habitantes em São benedito. 

 

4.6.3 Saneamento Básico 

 

De um modo geral, o saneamento básico da área de influência do PNU é ainda 

bastante precário. Apenas 39,22% da população conta com rede de distribuição de água e, 

deste total, a maior parte está concentrada na zona urbana dos municípios. Sobral e 

Tianguá são os municípios com maior número de pessoas abastecidas com água tratada 

(Figura 4.26). Na zona rural, a população geralmente se abastece através de captação de 

água de cacimbas, cacimbões, poços profundos, açudes, rios outras fontes naturais ou 

artificiais. 
 

A maioria dos municípios não possui rede de esgoto. Grande parte dos esgotos domésticos 

são despejados em fossas negras, diretamente sobre o solo a céu aberto ou canalizados 

para algum curso d’água. Sobral, contemplado com as obras do Projeto Sanear, do Governo 

do Estado, é o município com maior rede de esgoto instalada, cobrindo praticamente 

toda  
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a sua zona urbana. Alguns municípios da microrregião da Ibiapaba iniciaram a construção 

de redes de esgoto, como é o caso de Tianguá, Ubajara e São Benedito, mas ainda não 

estão funcionando adequadamente.  

 

Com relação ao lixo, a maioria dos municípios possuem sistema de coleta cobrindo 

apenas a zona urbana. O destino final dos resíduos geralmente são os lixões a céu aberto, 

que não recebem qualquer acompanhamento técnico. Apenas Sobral conta com aterro 

sanitário, o qual foi inaugurado ano passado. Não existem programas de coleta seletiva nem 

de reciclagem de lixo, a não ser por parte de algumas ações isoladas da iniciativa privada. 

Na zona rural praticamente não há coleta sistemática de lixo, sendo o mesmo abandonado 

em terrenos baldios, incinerado ou despejado em algum curso d’água. 

 

Figura 4.22 
 

Crianças e adolescentes de 11 a 17 anos de idade, total e analfabetos e taxa de 
analfabetismo, segundo os municípios da área de influência do PNU 

 

Municípios Total Analfabetos Taxa de 

analfabetismo (%) 

Carnaubal 2.058 676 32,8 

Coreaú 1.923 637 33,1 

Croatá 2.802 835 29,8 

Frecheirinha 1.478 503 34,0 

Graça 2.240 473 21,1 

Guaraciaba 2.713 436 16,1 

Ibiapina 2.895 523 18,1 

Ipu 3.177 801 27,1 

Mocambo 1.997 276 13,8 

Reriutaba 2.097 462 22,0 

São Benedito 5.643 1.607 28,5 

Sobral 11.478 2.526 22,0 

Tianguá 5.338 2.061 38,6 

Ubajara 3.233 440 29,1 

Viçosa do Ceará 1.086 343 31,6 

Brasileira    

Piracuruca    

Piripiri    

S. João da Fronteira    
FONTE: IBGE (1997) 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 4 
 

41 

Figura 4.23 

 

População de 4 anos ou mais da área de influência do PNU, segundo Nível de Ensino 

 

Município Pré-Escolar Ensino Fundamental Ensino Médio Pré-Vestibular Ensino Superior Mestrado ou 

Doutorado 

Carnaubal 1.158 3.755 145 1 4 - 

Coreaú 1.257 3.057 216 2 30 1 

Croatá 1.253 3.283 54 1 - - 

Frecheirinha 562 2.306 148 - 35 - 

Graça 1.236 2.917 68 - 2 - 

Guaraciaba 2.587 7.090 323 4 22 - 

Ibiapina 1.854 5.016 213 2 41 - 

Ipu 3.081 6.704 509 - 43 - 

Mocambo 614 2.763 144 1 20 - 

Reriutaba 1.448 3.958 282 2 36 3 

São Benedito 3.682 7.101 405 4 57 5 

Sobral 10.289 27.121 2.906 35 1.036 96 

Tianguá 3.291 9.046 651 7 33 - 

Ubajara 1.888 5.369 368 - 50 - 

Viçosa 2.579 6.467 235 2 80 1 

Brasileira 278 1.632 44 - - - 

Piracuruca 1.185 5.338 454 1 35 - 

Piripiri 2.277 15.056 1.533 26 130 1 

S. João da Fronteira 111 1.450 - - - - 
FONTE: IBGE (1997) 
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Figura 4.24 

 

Número de Docentes e matrícula inicial, por dependência administrativa, segundo os municípios da área de influência do PNU 

 

Municípios Total Federal Estadual Municipal Particular 

 Docentes Matrículas Docentes Matrículas Docentes Matrículas Docentes Matrículas Docentes Matrículas 

Carnaubal 230 5.445 - - 54 1.914 165 3.232 11 299 

Coreaú 268 6.720 - - 32 659 227 5.418 9 643 

Croatá 162 5.727 - - - - 162 5.727 - - 

Frecheirinha 171 3.744 - - 32 771 133 2.880 6 93 

Graça 197 7.476 - - 1 32 196 7.444 - - 

Guaraciaba do Norte 462 12.474 - - 59 2.814 375 9.220 28 440 

Ibiapina 386 7.778 - - 41 980 299 5.814 46 984 

Ipu 528 13.996 - - 182 6.273 290 8.225 56 898 

Mocambo 222 4.637 - - 26 1.069 175 3.429 21 139 

Reriutaba 316 7.343 - - 46 1.871 207 4.170 63 1.302 

São Benedito 508 15.480 - - 132 5.775 326 8.281 50 1.424 

Sobral 1.765 43.819 - - 588 17.621 831 15.780 346 10.418 

Tianguá 811 16.808 - 42 112 3.430 491 9.175 208 4.161 

Ubajara 435 9.265 - - 121 3.272 226 4.930 88 1.063 

Viçosa do Ceará 545 14.272 - - 61 1.523 458 12.170 26 579 

Brasileira 116 1.954 - - 24 436 69 1.421 23 97 

Piracuruca 290 6.977 - - 121 2.842 109 2.962 60 1.173 

Piripiri 879 18.866 - - 396 7.318 276 9.558 207 1.990 

São João da Fronteira 61 1.561 - - - - 61 1.561 - - 
FONTE: IBGE (1997) 
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Figura 4.25 
 

Unidades de Saúde ligadas ao SUS e leitos disponíveis, segundo os  
municípios da área de influência do PNU 

 

Municípios Unidades de Saúde Leitos Número de 
habitantes/leito 

Carnaubal 15 35 422,65 
Coreaú 7 41 463,73 
Croatá 9 24 659,04 
Frecheirinha 4 30 362,66 
Graça 8 - - 
Guaraciaba do Norte 20 38 841,63 
Ibiapina 15 50 418,10 
Ipú 15 90 392,12 
Mocambo 2 32 390,46 
Reiriutaba 9 26 773,61 
São Benedito 17 145 260,80 
Sobral 63 666 208,05 
Tianguá 21 35 1.406,94 
Ubajara 18 68 384,76 
Viçosa 23 58 743,75 
Brasileira 4 12 677,16 
Piracuruca 2 57 411,73 
Piripiri 2 75 782,33 
São João da Fronteira - - - 
FONTE: IBGE (1997) 

 

Figura 4.26 
 

Ligações, população abastecida, rede de distribuição e volume produzido com 
abastecimento de água, segundo os municípios da área de influência do PNU 

 

Municípios Ligações  População abastecida Rede de  Volume  
 reais Total % distribuição (m) produzido (M3) 
Carnaubal 1.681 7.500 50,69 17.675 299.268 
Coreaú 1.999 7.185 37,78 21.365 446.886 

Croatá 849 2.984 18,86 12.584 105.817 
Frecheirinha 839 2.718 24,98 6.743 156.323 

Graça - - - - - 
Guaraciaba do Norte 2.080 8.140 25,45 22.190 326.196 

Ibiapina 1.883 7.634 36,51 20.163 239.218 
Ipu 3.568 16.056 45,49 35.316 1.069.068 

Mocambo 1.178 4.506 36,06 9.165 132.161 
Reriutaba 1.195 4.098 20,37 11.428 283.798 

São Benedito 4.127 15.862 41,19 45.024 771.704 
Sobral 25.211 112.270 81,02 194.899 7.802.103 

Tianguá 7.259 31.270 63,50 77.980 997.717 
Ubajara 2.517 10.106 38,62 28.549 491.006 

Viçosa do Ceará 3.175 12.328 28,57 24.851 482.411 
Brasileira - - - - - 

Piracuruca 1.872 8.667 36,92 23.850 316.000 
Piripiri 3.378 16.180 27,57 46.035 693.168 

S. João da Fronteira - - - - - 

FONTE: IBGE (1997) 
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4.6.4 Turismo 

 

Os principais atrativos turísticos da área de influência, além do próprio Parque 

Nacional de Ubajara, são o Parque Nacional de Sete Cidades, a Bica do Ipú e os municípios 

de Viçosa do Ceará e Sobral, em função dos seus patrimônios histórico-arquitetônicos. 
 

A microregião da Ibiapaba apresenta grande potencial para o ecoturismo, pelas 

belezas naturais existentes em praticamente todos os seus municípios. O Governo do 

Estado do Ceará, através do projeto Pólo Ecoturístico da Ibiapaba, realizou levantamento 

detalhado dos principais atrativos naturais, trilhas ecológicas e demais potencialidades da 

microregião, visando ao desenvolvimento do ecoturismo. A iniciativa é bastante oportuna 

pois, apesar dos diversos atrativos turísticos, a Ibiapaba recebe ainda um número reduzido 

de turistas, se for levado em consideração o seu grande potencial turístico. Além disso, os 

serviços e a infra-estrutura de apoio ao turismo, de um modo geral, ainda deixam  muito a 

desejar nesta microrregião. Ubajara, principalmente devido ao PNU, é o principal destino 

turístico da Ibiapaba, seguida de Viçosa do Ceará e Tianguá. Na microrregião só existe 

estatística do turismo referente ao Parque Nacional de Ubajara, que recebeu uma média de 

56.583,6 visitantes, durante o período de 1995 a 2000, com os maiores picos de visitação 

nos meses de janeiro e julho (Figura 4.22). 
 

Existem vários hotéis e pousadas na microrregião, dentre os quais destacam-se: os 

hotéis Serra Grande e Gean, em Tianguá; o Complexo de Lazer Rios, em Viçosa do Ceará; 

a Pousada da Neblina e o Le Village Hotel, em Ubajara; e as Pousadas São Benedito e 

Inhuçú, em São Benedito. 
 

A microregião do Ipú tem na Bica de mesmo nome seu principal atrativo turístico, 

sendo também bastante visitada. O município está distante cerca de 76 km do PNU e é a 

outra opção de acesso a Serra da Ibiapaba, pelo lado Sul. 
 

Sobral também recebe considerável número de visitantes em função do seu rico 

patrimônio histórico-arquitetônico, tombado pelo IPHAN. Outro atrativo da cidade é a 

MICABRAL, Carnaval fora de época que atrai grande número de pessoas da capital e de 

toda a Região Norte do Ceará. Sobral é o único município da área de influência do PNU que 

possui aeroporto, com capacidade para aviões de médio porte. Existem vôos regulares para 

Fortaleza e Teresina, efetuados pelo TAF – Transporte Aéreo Fortaleza. 
 

O Parque Nacional de Sete Cidades  é outro grande atrativo turístico da área de 

influência do PNU  e o IBAMA tem estimulado uma maior integração turística entre as duas 

unidades. No município de Brasileira localiza-se o Hotel Fazenda Sete Cidades, que fica nas 

proximidades daquele Parque Nacional, sendo bastante procurado pelos visitantes daquela 

UC. 
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Figura 4.27 
 

Visitação mensal média do Parque Nacional de Ubajara, no período de 1995 a 2000.  

Média anual: 53.583,6 visitantes. 
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4.6.5 Rede de Serviços 

 

Sobral concentra a maior oferta de serviços da área de influência do PNU. Possui o 

maior número de agências bancárias, seguido de Tianguá, Piripiri e São Benedito (Quadro 

4.6-1). Os municípios de Carnaubal, Graça, Brasileira e São João da Fronteira ainda não 

possuem agências bancárias. Em Carnaubal existe um posto do Banco do Brasil 

subordinado à agência de São Benedito. 
 

No tocante às telecomunicações, todos os municípios possuem redes telefônicas 

residenciais, públicas e postos telefônicos. A maioria dispõe de emissoras de rádio e apenas 

Sobral possui retransmissoras vinculadas às Redes Globo, Bandeirantes e SBT. Nos 

municípios que não recebem sinal de boa qualidade, os moradores necessitam de antenas 

parabólicas. Em Sobral existe uma sucursal do Jornal Diário do Nordeste, que circula 

diariamente em todo o Estado, e o Jornal Noroeste, de circulação semanal. Em Tianguá 

circula quinzenalmente o Jornal Gazeta da Serra. Ubajara tem dois jornais, o Folha da 

Serra, de circulação mensal, e o Senhor da Canoa, de circulação Bimestral . 
 

Todos os municípios possuem fornecimento de energia elétrica, inclusive em 

grande parte da zona rural, proveniente das Linhas de Transmissão Presidente 

Dutra/Fortaleza I e II, com 230 e 500 KV respectivamente, havendo subestações de 

distribuição de energia em Piripiri, Ibiapina e Sobral. 
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Quanto à segurança pública, quase todos possuem Delegacias de Polícia Civil. Em 

Sobral estão instalados o 3º Batalhão de Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a polícia 

Rodoviária Federal. Em Tianguá está instalada a 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia 

Militar, que cobre toda a Serra da Ibiapaba e, inclusive, tem apoiado o PNU em algumas 

operações de fiscalização. 
 

Os municípios contam ainda com farmácias, postos de combustível, lojas e 

estabelecimentos comerciais e serviços de profissionais autônomos. 

 

Figura 4.28 
 

Agências Bancárias por município da área de influência do PNU 
 

Município Agências Bancárias 

Sobral Banco do Brasil  

Banco do Nordeste do Brasil 

Banco do Estado do Ceará 

Banco Itaú 

Banco Bradesco 

Caixa Econômica Federal 

Tianguá Banco do Brasil 

Banco do Nordeste do Brasil 

Banco do Estado do Ceará 

Caixa Econômica Federal 

Piripiri Banco do Brasil 

Banco do Nordeste do Brasil 

Banco do Estado do Piauí 

Caixa Econômica federal 

São Benedito Banco do Brasil 

Banco do Nordeste do Brasil 

Banco Bradesco 

Ipu Banco do Brasil 

Caixa Econômica Federal 

Viçosa do Ceará Banco do Brasil 

Banco do Estado do Ceará 

Guaraciaba do Norte Banco do Brasil 

Banco Bradesco 

Coreaú Banco do Brasil 

Croatá Banco do Brasil 

Frecheirinha Banco do Estado do Ceará 

Ibiapina Banco do Estado do Ceará 

Mocambo Banco do Brasil 

Piracuruca Banco do Brasil 

Reriutaba Banco do Brasil 
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4.7 AÇÕES AMBIENTAIS EXERCIDAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

Várias instituições públicas e privadas têm atuado na área de influência do Parque 

Nacional de Ubajara, promovendo ações de conservação dos recursos naturais. Neste 

sentido, foram identificadas as seguintes instituições: 
 

 

a) SEMACE 
 

É responsável pelo licenciamento, controle e fiscalização de atividades 
potencialmente poluidoras, acidentes com cargas tóxicas, loteamentos irregulares, 
desmatamentos e queimadas, aterro de lagoas, açudes e outros corpos d’água, dentre 
outras. Tem dado apoio na formação dos CONDEMA (Conselhos Municipais de Defesa do 
Meio Ambiente) em vários municípios da região. 

 

 

b) COGERH  
 

O gerenciamento dos recursos hídricos no Estado do Ceará está sob a 
responsabilidade da COGERH. Participa dos comitês regionais de bacias hidrográficas e 
está sob sua administração a maioria dos açudes públicos do Estado. 

 

 

c) SEMAR 
 

Órgão do Governo do Estado do Piauí responsável pela execução das políticas 

relacionadas com o meio ambiente e com o gerenciamento dos recursos hídricos. 
 

 

d) Ministério Público  
 

O Ministério Público tem sido bastante atuante contra os crimes ambientais que 

ocorrem na região, bem como na fiscalização dos órgãos ambientais quanto ao 

cumprimento da legislação ambiental vigente. 
 

 

e) CDL 
 

Atualmente é responsável pela elaboração de um projeto que visa resgatar o 

ecoturismo na microrregião da Ibiapaba. Este projeto, que conta com vários parceiros, 

inclusive o IBAMA, através do PNU, tem por objetivo, além da melhoria dos serviços e da 

infra-estrutura de apoio ao turismo, a preservação dos recursos naturais da região. 
 

 

f) EMATER 
 

Tem incentivado a adoção de práticas conservacionistas pelos agricultores da 
região, como a agricultura orgânica e a apicultura. Outra preocupação desta instituição é 
levar orientação aos agricultores com relação ao uso correto de agrotóxicos, especialmente 
na microrregião da Ibiapaba, onde o uso destes produtos é excessivo. 
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g) BNB 
 

Respeitando os compromissos firmados através do Protocolo Verde, financia 
projetos agrícolas que atendem às normas ambientais vigentes. Além disso possui linhas de 
crédito específicas para implementação de projetos conservacionistas ou de baixo impacto 
ambiental. Tem sido parceiro do IBAMA em diversos eventos na região, como palestras, 
seminários, cursos e na elaboração de folders para o PNU e APA/Ibiapaba. 
 

 

h) SEBRAE 
 

Tem realizado parcerias com O IBAMA e outras instituições em importantes 
eventos na região, relacionados com o tema ambiental. Dentre estes eventos, destacam-se 
os seminários sobre Ecoturismo, seminários e articulações para formação dos CONDEMA 
na região, cursos de Condutores de Trilhas Ecológicas (os condutores de visitantes do PNU 
foram capacitados através destes cursos), dentre outros. 

 
 

i) Polícia Militar 
 

Tem dado apoio às operações de fiscalização realizadas pelo Parque Nacional de 

Ubajara e APA da Serra da Ibiapaba, especialmente nas feiras livres da região, visando 

coibir o comércio ilegal de animais silvestres. 
 

 

j) UVA 
 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú implantou recentemente um Curso de 
Especialização em Educação Ambiental, o qual será muito importante para formação de 
profissionais nesta área, especialmente professores das redes de ensino da região. Isto 
facilitará a implantação, de forma transversal, do conteúdo da Educação Ambiental nos 
currículos escolares da região, conforme prevê a Lei nº 9.795, de 27 de Abril de 1999, que 
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. 

 

 

l) UFC 
 

Algumas teses do Curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 
Universidade Federal do Ceará têm sido desenvolvidas na área de influência ou mesmo no 
próprio Parque Nacional de Ubajara, contribuindo para ampliação dos conhecimentos sobre 
esta Unidade de Conservação e para aperfeiçoamento do seu manejo. 
 

 

m) ADESI 
 

Esta Associação, com Sede em Ubajara, foi criada há poucos meses mas já realiza 

trabalhos de educação ambiental junto às escolas e comunidades da região. Em parceria 

com o IBAMA, tem elaborado projetos visando a recuperação de matas ciliares e adoção de 

técnicas conservacionistas para algumas comunidades da região. 
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n) FUNEP 
 

Esta fundação Ecológica, com sede em Piripiri, é responsável pela condução de 

visitantes no Parque Nacional de Sete Cidades. Também desenvolve um trabalho de 

educação ambiental no entorno daquela UC e auxilia na prevenção e combate a incêndios 

florestais. Apoia o movimento “Cidadania pelas Águas”. 
 

 

4.8 APOIO INSTITUCIONAL 

 

Várias instituições governamentais e não-governamentais que atuam na área de 

influência do Parque Nacional de Ubajara estão, de alguma forma, envolvidas com esta 

unidade de conservação, uma vez que realizam atividades que interferem direta ou 

indiretamente com a mesma. As instituições listadas a seguir são aquelas que participaram 

da Oficina de Planejamento do PNU, realizada em outubro de 1999, na cidade de Viçosa do 

Ceará e confirmaram interesse em realizar parcerias visando o bom funcionamento e 

conservação do Parque. 
 

 

4.8.1 Prefeituras e Instituições Municipais 
 

 

a) Prefeitura Municipal de Ubajara 

 

Durante a Oficina de Planejamento do PNU, a Prefeitura Municipal de Ubajara, 

representada pela Secretaria de Agricultura, manifestou o interesse em realizar parceria, 

visando à promoção de cursos e seminários voltados para o turismo e preservação 

ambiental, ao reflorestamento e à recuperação de áreas degradadas. Comprometeu-se a 

apoiar o CONDEMA, envolver as escolas nas ações de proteção e desenvolvimento 

ambiental e dar continuidade à coleta de lixo na UC. 
 

 

b) Prefeitura Municipal de Tianguá 
 

Manifestou interesse em dar todo apoio à APA da Serra da Ibiapaba; celebrar 

convênios com os órgãos ambientais; divulgar na mídia as atividades do IBAMA; participar 

de eventos que visem à promoção da educação ambiental; incentivar a inclusão da 

educação ambiental como conteúdo nas disciplinas das escolas de ensino público municipal 

e estadual; e apoiar a conscientização da população quanto à importância da educação 

ambiental. 
 

 

c) UNIFOR 

 

Esta Instituição comprometeu-se a auxiliar o PNU através de palestras, estágios e 

capacitação na área de turismo e meio ambiente; realização de inventários turístico da UC, 

com envolvimento de estagiários; palestras e minicursos na área de recursos hídricos; e 
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solicitação de inspeções técnicas junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. 
 

 

4.8.2 Organizações Não-Governamentais 
 

 

a) COOPTUR 

 

Realiza a condução de visitantes no PNU, atividade esta regulamentada em 

convênio firmado com o IBAMA. Fornece apoio a pesquisadores nos trabalhos de campo 

dentro da UC; auxilia na coleta de lixo, especialmente na trilha Ubajara-Araticum, e no 

combate a incêndios florestais. Manifestou interesse em colaborar com o IBAMA nas ações 

de reflorestamento no entorno e prestação de serviços gerais. 
 

 

b) FUNERI 

 

Esta Fundação Ecológica tem realizado excelente trabalho de educação ambiental 

na microrregião da Ibiapaba, com núcleos bastante atuantes nos municípios de Ibiapina, 

Ubajara, Tianguá e Viçosa do Ceará. Tem auxiliado o IBAMA denunciando crimes 

ambientais nestes municípios e incentivando o reflorestamento das matas ciliares. 

Manifestou interesse em firmar parceria com o IBAMA visando à promoção do ecoturismo 

regional, educação ambiental e combate a incêndios florestais. 
 

 

c) ICCN 
 

Esta Instituição manifestou interesse em auxiliar a UC na realização de pesquisas 

nas áreas de geociências , biociências e pesquisa cultural; monitoramento de impactos 

naturais e antrópicos; realização de estudos de capacidade de carga nas trilhas e cavernas 

do PNU; capacitação de recursos humanos; divulgação científica e educação ambiental; e 

realização de projetos técnicos específicos. 
 

 

4.8.3 Órgãos Estaduais 
 

 

a) Corpo de Bombeiros  
 

Deverá apoiar e contribuir com o IBAMA/PREVFOGO na consecução do curso de 

prevenção e combate a incêndios florestais na região. Além disso, está nos planos do Corpo 

de Bombeiros montar na Serra da Ibiapaba uma seção de combate a incêndios. 
 

 

b) Secretaria de Saúde  
 

Através do 12º Departamento Regional de saúde, sediado em Tianguá, a Secretaria 

de saúde do Estado do Ceará ofereceu apoio ao PNU para treinamento dos funcionários e  
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condutores em primeiros socorros, inclusive disponibilizando para a UC medicamentos e 

material necessário. Outras ações que poderão ser executadas pela Secretaria de Saúde 

são: avaliação da saúde dos funcionários do Parque; aplicação de vacinas; desenvolvimento 

de ações visando à melhoria das condições de saúde da população situada no entorno; 

controle de possíveis epidemias; e realização de parcerias com outros órgãos visando à 

preservação do meio ambiente. 
 

 

c) EMATERCE 

 

A EMATERCE poderá prestar grande apoio ao PNU através da elaboração e 

acompanhamento de projetos agrícolas sustentáveis ou de baixo impacto ambiental no 

entorno, como a agricultura orgânica e a apicultura. Esta empresa também tem procurado 

orientar os agricultores da região para o uso correto de agrotóxicos, visando reduzir seus 

impactos sobre o homem e o ambiente. Poderá auxiliar também no controle de zoonoses, 

inclusive com exames laboratoriais, no reflorestamento regional e na capacitação de 

agricultores. 
 

 

d) Polícia Militar 

 

Através da Companhia de Polícia Militar Ambiental – CPMA, pretende implantar, 

com apoio dos órgãos governamentais competentes, um pelotão ambiental com o fito de 

combater os delitos ambientais na região e apoiar o IBAMA nas operações de fiscalização. 

Poderá também contribuir com a educação ambiental, através do enfoque da legislação 

ambiental, e com o curso de combate a incêndios florestais, em parceria com o 

IBAMA/PREVFOGO e Corpo de Bombeiros.  
 

 

e) SEMACE 

 

Órgão ambiental do Estado do Ceará, tem muito a contribuir com a Unidade de 

Conservação, especialmente na redução das agressões ambientais no seu entorno. São 

atribuições da SEMACE: fiscalizar o uso de agrotóxicos na região; fiscalizar desmatamentos 

e queimadas; licenciar atividades poluidoras; fiscalizar/regularizar o destino do lixo urbano; 

monitorar a qualidade das águas; fomentar o reflorestamento; apoiar os CONDEMA. Esta 

Instituição ainda poderá contribuir nas atividades de educação ambiental, inclusive com a 

promoção de cursos. 
 

 

f) UECE 

 

A UECE, como Instituição de ensino e pesquisa poderá pretar grande apoio ao 

Parque Nacional de Ubajara, através da realização de estudos e monitoramento limnológico 

das nascentes e corpos d’água (análises físico-química e biológica); monitoramento da  
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fauna, especialmente da avifauna (em parceria com o CEMAVE); pesquisas envolvendo a 

flora, especialmente espécies medicinais; e cursos na área de educação ambiental. 

 

4.8.4 Órgãos Federais 
 

 

a) CHESF 

 

A CHESF, através de Convênio a ser firmado com o IBAMA, aplicará recursos de 

compensação ambiental no PNU, em função da construção da Linha de Transmissão 500 

KV Presidente Dutra/Fortaleza II, auxiliando na implantação de várias atividades previstas 

neste Plano de Manejo. Além disso possui um trabalho de educação ambiental na área 

afetada pela referida obra. 
 

 

b) IBAMA 

 

Outras Unidades ou Centros do IBAMA estiveram presentes na Oficina de 

Planejamento do PNU e comprometeram-se a auxiliar o Parque da seguinte forma: 
 

APA da Serra da Ibiapaba – ofereceu apoio nas atividades de fiscalização da UC e do 

entorno, educação ambiental e combate a incêndios florestais. 
 

CECAV – sua contribuição inclui a discussão de propostas no projeto de manejos da grutas; 

orientação, apoio e colaboração nos projetos de infra-estrutura turística da Gruta de 

Ubajara; orientação, apoio e fomento à pesquisa aplicada nas grutas; e colaboração com o 

programa de educação ambiental espeleológico da UC, que envolve a comunidade do 

Distrito de Araticum. 

 

 

Parque Nacional de Sete Cidades – poderá colaborar nas atividades de fiscalização, Uso 

Público (especialmente no projeto de sinalização do PNU), divulgação e turismo integrado, 

envolvendo as duas Unidades. 
 

PREVFOGO – além de colaborar com material e equipamentos de combate a incêndios 

florestais, comprometeu-se a promover em parceria com o PNU um Curso de Formação de 

Brigadas de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e um Curso de Queimadas 

Controladas para agricultores da região. 
 

c) IPHAN 
 

Poderá auxiliar o PNU nas ações concernentes às áreas de patrimônio natural e 

paisagístico, registro de descobertas fortuitas de sítios arqueológicos, autorização de 

pesquisas e elaboração de pareceres. Também poderá colaborar com a divulgação da UC. 
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d) UFC 
 

Além das atividades de pesquisa científica básica e aplicada, poderá apoiar o 

Parque nas atividades de monitoramento e controle ambiental, educação ambiental, 

capacitação e extensão rural. 
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