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INTRODUÇÃO 

 

 Plano de Manejo é o instrumento norteador do planejamento das unidades de con-

servação de uso indireto, constituindo ferramenta gerencial que estabelece diretrizes bási-

cas para o manejo da Unidade. 
 

 De acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacio-

nal de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC – no seu art. 2º, item XVII, Plano de 

Manejo é um “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 

uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estrutu-

ras físicas necessárias à gestão da unidade”. 
 

 O IBAMA, através da Diretoria de Ecossistemas (DIREC), desenvolveu uma metodo-

logia para elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação de Uso Indireto 

(IBAMA/GTZ, 1996). O Plano aqui apresentado segue esta nova metodologia, cujo principal 

objetivo é proporcionar maior flexibilidade e dinamismo aos Planos de Manejo, possibilitando 

que os mesmos evoluam progressivamente em conhecimento e ações. 
 

 Outra característica apresentada por esta metodologia é que o processo de planeja-

mento é participativo, contínuo, gradativo e flexível, havendo ao longo do tempo correlação 

entre a profundidade e amplitude dos conhecimentos disponíveis e o grau de intervenção e 

manejo da Unidade de Conservação. 
 

 Para proporcionar uma estrutura adequada à correlação conhecimento/grau de inter-

venção e manejo, a DIREC concebeu um Plano de Manejo elaborado em Fases. Cada Fase 

do Plano de Manejo apresenta um enfoque principal, sendo que para atingi-lo, uma série de 

ações são encaminhadas. Como o planejamento é contínuo, é necessário dar seguimento a 

essas ações nas Fases subseqüentes ou retomar enfoques de Fases anteriores, quando 

partinente. 
 

 Este modelo de Plano de Manejo estruturado em Fases permite que o Chefe da Uni-

dade de Conservação esteja sempre apoiado em um instrumento de planejamento atualiza-

do. Para que não haja nenhuma interrupção de uma Fase, proceda-se ao planejamento da 

seguinte. Desta forma, os levantamentos e estudos necessários para a elaboração da pró-

xima Fase estarão indicados nos Programas de Manejo do Plano que está em vigência e 

sendo implementado. 
 

 As unidades de conservação que já contam com algum instrumento de planejamento 

(Plano de Manejo e/ou Plano de Ação Emergencial) começam diretamente pela elaboração 

do Plano de Manejo – Fase 2. Nesta Fase de planejamento, os conhecimentos científicos 

existentes sobre a unidade permitem a implementação de ações de manejo dos recursos 

orientadas para à proteção da diversidade biológica. 
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 Os critérios que determinam a passagem de uma Fase para outra são: nível de co-

nhecimento científico, grau de implementação e disponibilidade de recursos financeiros. 

Quando estes parâmetros não são atendidos, a Fase que está sendo implementada será 

monitorada e avaliada até que os mesmos sejam atingidos em níveis satisfatórios. Um pro-

cesso de retroalimentação mediante monitoria e avaliação da implementação da Unidade de 

Conservação, também constitui outra forma de se obter o aprofundamento sucessivo e a 

atualização anual do Plano de Manejo. 
 

 O Plano de Manejo ora apresentado enquadra-se na Fase 2, uma vez que já existe 

conhecimento científico suficiente para se avançar nas ações de manejo da Unidade de 

Conservação. Além disso o PNU já possui Plano de Manejo, embora já expirado o prazo pa-

ra sua revisão. Os Programas de Manejo desta fase têm por finalidade: a) implementação 

de ações de manejo dos recursos; b) aumento do conhecimento; c) aumento da proteção; d) 

incentivo à adoção de alternativas de desenvolvimento das áreas vizinhas; e) definição de 

áreas destinadas à visitação pública, recreação e educação ambiental. O horizonte de im-

plementação é de 5 anos, sendo que na metade deste período dar-se início aos estudos que 

apoairão a elaboração do Plano de Manejo – Fase 3. 
 

 O Encarte Planejamento da Unidade de Conservação, por sua vez, passa agora por 

uma modificação, que consiste na organização das ações a serem empreendidas não mais 

por assuntos – os programas de manejo – mas de acordo com as áreas internas e externas 

da Unidade. O Plano de Manejo do Parque Nacional de Ubajara incorpora, experimental-

mente, este novo tipo de planejamento. 
 

 As informações contidas neste documento foram obtidas por meio de revisão biblio-

gráfica, levantamentos de campo, utilizando0se a metodologia conhecida como Avaliação 

Ecológica Rápida (SOBREVILA & BATH, 1992) e mediante contados com instituições públi-

cas e privadas. Também foram realizadas reuniões técnicas com participação da DIREC, 

Representação do IBAMA/CE, PNU, ICCN e pesquisadores envolvidos no planejamento. 

Realizou-se ainda uma Oficina de Planejamento, utilizando-se uma metodologia participati-

va, com elementos do Planejamento Estratégico, cuja finalidade foi fornecer subsídios para 

o planejamento da Unidade. A Oficina foi realizada no município de Viçosa do Ceará, no pe-

ríodo de 4 a 8 de outubro de 1999, contando com a participação de técnicos do IBAMA, or-

ganizações governamentais e não-governamentais, lideranças locais e regionais e outras 

pessoas relacionadas de alguma forma com a Unidade. 
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5.1 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 

 

O Parque Nacional de Ubajara, criado em 30 de abril de 1959, teve o seu primeiro 

Plano de Manejo publicado em 1981 (IBDF, 1981). Este Plano de Manejo, que ainda encon-

tra-se em vigor, com cerca de 67% das atividades previstas já implementadas (Anexo 1.3-2), 

deveria ser revisto em 1986. Todavia isto não ocorreu por falta de recursos financeiros, até 

que em 24/07/98 o ICCN firmou convênio com o IBAMA para, juntamente com os Técnicos 

do Subprograma de Manejo de UC’s/PCSUC/DIREC, do CEMAVE, do NUC/SUPES/CE, de 

universidades e do Parque Nacional de Ubajara, tornar possível a revisão do Plano de Ma-

nejo da Unidade, o qual, está enquadrado na Fase 2. 
 

O Plano de Manejo de 1981 teve cerca de 67% das ações e atividades previstas 

nos programas implantadas. Algumas atividades não foram implantadas por falta de recur-

sos ou porque houve mudanças nos parâmetros e situações existentes à época do primeiro 

Plano. Tais ações e atividades foram revistas, redirecionadas, eliminadas ou substituídas no 

atual planejamento. Alguns programas também precisaram ser revistos, para adequação ao 

Roteiro Metodológico e também porque houve mudanças de concepção, estratégias, concei-

tos e normas. 
 

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

se a carência de recursos financeiros e humanos e a descontinuidade das políticas, princi-

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

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

grama de Turismo, que teve 100% das atividades previstas devidamente implantadas. Em 

segundo lugar ficaram os Subprogramas de Educação e de Relações Públicas e Extensão, 

ambos com 83,3% das atividades implantadas. Outro Programa que avançou bem foi o de 

Operações, destacando-se os Subprogramas de Manutenção, com 80% das atividades im-

plantadas, e de Proteção, com 70% das atividades implantadas. O Programa de Manejo do 

Meio Ambiente foi o que menos evoluiu, especialmente o Subprograma de Investigação, on-

de apenas 37,5% das atividades foram implantadas 
 

No Anexo 5.1-1 encontra-se discriminada a avaliação do grau de implantação do 

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

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

zonas estabelecidas incorporaram os conceitos e critérios atualmente adotados, especial-

mente aqueles contidos no Decreto 84.017/79, que trata do Regulamento dos Parques Na-

cionais Brasileiros. Tanto o zoneamento do Parque como o da Gruta de Ubajara são respei-

tados pelos usuários da UC (a visitação guiada é responsável por isto), seus limites são fa-

cilmente reconhecidos e a maioria das normas são condizentes com os usos e atividades 

atuais. 
 

A maior parte das Áreas de Desenvolvimento foram devidamente implantadas. Os  
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usos atuais, embora compatíveis, carecem de maior controle e monitoramento, especial-

mente no que se refere à capacidade de suporte. Além disso, o reduzido número de funcio-

nários impossibilita um maior controle e fiscalização dessas áreas. 
 

A maioria dos Objetivos Específicos de Manejo foram alcançados. Se não o foram 

por completo, isto deveu-se a algumas dificuldades que até o momento não foram sanadas, 

como, por exemplo, a não ampliação da área do Parque, a exclusão das nascentes dentro 

de seus limites, a carência de recursos financeiros e humanos, a não implantação do siste-

ma de cobrança de ingresso à UC, dentre outros. 
 

O Plano de Manejo de 1981, após concluir pela indicação de mudança de categoria 

da Unidade, passou a propor seu manejo e desenvolvimento vinculados à categoria de Mo-

numento Natural. No entanto, pelo fato desta categoria não ter sido reconhecida legalmente, 

a UC continuou sendo tratada como Parque Nacional. 
 

Apenas recentemente, com a aprovação da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a categoria 

de Monumento Natural passou a ser reconhecida. Todavia, neste Plano de Manejo Fase 2, 

considerou-se que o PNU já está consolidado como Parque Nacional, devendo permanecer 

nesta categoria de Unidade de Conservação. 
 

O Plano de Interpretação Geomorfológica do Parque Nacional de Ubajara (Pinto, 

1980), embora não totalmente implementado, serviu como documento de consulta para o 

planejamento da Fase 2. 
 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

5.2.1 Clima 
 

Em conseqüência de sua situação topográfica,  do seu relevo e altitude a área onde 

está situado o Parque Nacional de Ubajara apresenta, do ponto de vista da  climatologia, 

parâmetros climáticos bem diferenciados dos predominantes na região semi-árida do Brasil, 

onde está inserido. Evidentemente, dentre os fatores físicos do meio, o clima é o que mais 

influencia a biota de uma região ou País e por conseguinte, é um dos fatores ecológicos que 

exerce maior influência sobre a caracterização e classificação dos ecossistemas. As carac-

terísticas dos diferentes ecossistemas e biomas são  resultantes, portanto, da interação en-

tre os fatores físicos e biológicos do meio.  
 

Dentre as variáveis climáticas que mais influenciam o meio ambiente, a temperatu-

ra, a umidade do ar e a água disponível no solo são as mais importantes. Em algumas regi-

ões do globo a temperatura exerce uma influência marcante, sendo o fator principal ou fator 

limitante do meio para a existência ou permanência de determinadas populações de indiví-

duos em um determinado ecossistema, principalmente devido ao grau de tolerância à ampli-

tude de variação desse parâmetro. 
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 No Nordeste do Brasil a amplitude e as variações  da temperatura e da umidade 

relativa do ar são relativamente pequenas e não chegam a influenciar, de modo significativo, 

as condições ambientais quando comparada com outras regiões da terra. Entretanto, no que 

se relaciona à precipitação pluviométrica, suas variações temporais e espaciais no total pre-

cipitado bem como a amplitude dessas variações, são elevadíssimas, atribuindo-se à preci-

pitação pluviométrica a condição de fator ecológico mais importante na classificação do bi-

oma caatinga. A chuva sendo a única forma de suprimento de água para a região Nordeste 

do Brasil assume, por conseguinte, a condição de fator limitante ou controlante do meio am-

biente, ou seja, a água precipitada é o fator ecológico que mais influencia a biota regional.   
 

 A inexistência de estações climatológicas de primeira ou de  segunda classe nas 

proximidades ou na área da Unidade, dificulta ou mesmo inviabiliza a disponibilidade de sé-

ries contendo outras variáveis climáticas como temperatura, fotoperíodo, umidade relativa 

do ar e insolação, abrangendo longos períodos de observações. Todavia, na área adminis-

trativa do Parque, onde funcionou, antigamente, o Horto Florestal de Ubajara, existe um 

posto pluviométrico, cujo funcionamento coincide com o início do registro da pluviometria no 

município de Ubajara. Esta teve início em 1911, com a instalação de um posto  pluviométri-

co naquela localidade, à época ainda distrito de Ibiapina e conhecido pelo nome de Jacaré. 

As medidas da precipitação pluviométrica diária passaram a ser registradas a partir do mês 

de janeiro de 1912, tendo continuidade até os dias atuais, completando agora em 2000, 89 

anos de observações contínuas. 
 

Esse posto pluviométrico  foi instalado pela antiga Inspetoria de Obras Contra as 

Secas, órgão público federal criado em 1909, que antecedeu o atual  DNOCS, como parte 

do desenvolvimento de seu programa de instalação de uma rede de postos  pluviométricos e 

hidrométricos, localizados  e distribuídos pelas principais bacias hidrográficas do Nordeste. 
 

O Posto Pluviométrico de Ubajara, à semelhança dos demais, era composto de um 

pluviômetro padronizado, do tipo Ville de Paris ou Tennelot, instalado a uma altura de 1,5 m 

acima do nível do solo e media a precipitação em milímetros e décimos de milímetros. As 

observações eram realizadas sempre as 7,0 horas. Caso ocorresse névoa ou nevoeiro, mas 

a água recolhida no pluviômetro não atingisse o mínimo mensurável (um décimo de milíme-

tro), o observador registrava (0,0) e anotava na caderneta como dia de chuva. A ausência 

de precipitação era registrada por um traço (-) e a falta de observação por um (X). 
 

O primeiro observador de dados pluviométricos do Posto de Ubajara foi o Sr. Ânge-

lo Francisco de Souza (DNOCS) seguido de João de Oliveira Lima, funcionário do Ministério 

da Agricultura – Horto Florestal. O terceiro observador foi o Sr. Raimundo Fernandes de 

Souza, também funcionário do Ministério da Agricultura – Horto Florestal; o quarto foi o tam-

bém funcionário do Ministério da Agricultura e posteriormente do IBDF, José Aniceto de 

Souza e por último, o servidor do IBDF/IBAMA, Raimundo Gonzaga de Lima. Atualmente, as 

medidas estão a cargo dos funcionários do Parque que residem na área. 
 

 

Localizada na vertente leste da serra da Ibiapaba e atingindo o topo de uma em 
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costa a barlavento, a área caracteriza-se por apresentar dois períodos climáticos bem distin-

tos: um chuvoso e com temperaturas relativamente mais baixas, que ocorre nos meses de 

janeiro a junho e outro, praticamente sem chuvas que se prolonga de julho a dezembro. Em 

média, 94% das precipitações pluviométricas ocorrem no período de janeiro a julho. Cerca 

de 73,5 % das chuvas ocorrem nos meses de janeiro a abril e 20,5 % no trimestre compre-

endido pelos meses de maio e junho. Março e abril são os meses mais chuvosos, ocorrendo 

60% das precipitações, seguido dos meses de fevereiro e maio. No mês de janeiro chove, 

em média apenas 9,0 % do total precipitado no ano. 
 

A média pluviométrica de Ubajara é considerada elevada para os padrões do Cea-

rá. No período de 1913 a 1982 perfazendo 70 anos de observações essa média foi de 

1.436, 3 mm anuais. No período de 1912 a 1998, compreendendo 87 anos de observações, 

essa média atingiu 1.436, 32 mm anuais. A variância dessas precipitações é também muito 

elevada, apresentando um desvio padrão em relação à média de 492,03 mm e um coeficien-

te de variação em torno de 34, 2 %. Apesar desse elevado coeficiente de variação, a distri-

buição anual das precipitações apresenta-se em forma de curva normal, onde os anos ex-

tremamente chuvosos ( 19,5 % ) e os anos extremamente secos ( 16,09 % )   aparecem nas 

pontas da cauda da curva normal como eventos raros.  
 

A variância nos totais precipitados é muito elevada. Entretanto, a média apurada 

em 87 anos (1.436,32) é a mesma do período de 70 anos, indicando uma possível estabili-

zação.  
 

Seguindo o modelo desenvolvido por Carvalho Filho (1998), Figura 5.2-1 observa-

se uma significativa variação nas médias anuais quando os anos são ordenados de acordo 

com a sua terminação numérica, ao longo de cada década. Desta forma, o referido autor 

verificou que as chuvas no Nordeste apresentam ciclos anuais, com determinados anos ten-

dendo a serem mais chuvosos que outros. Assim, os anos com terminação numérica 4, 5, 6 

e 7 são os que apresentam as maiores médias pluviométricas: 1.858,9 mm, 1.747,8mm, 

1555,4mm e 1.529,4mm, respectivamente. Por outro lado, os anos com terminação numéri-

ca 2, 8, 0 e 1 apresentam as menores médias: 1.170,8mm, 1.209,1mm e 1.239,0 mm e 

1.334,3 mm, respectivamente. 
 

Em 87 anos de observações foram classificados 17 anos como extremamente chu-

vosos, com precipitações anuais superiores a 1.928,35 mm e 14 anos como extremamente 

secos, o que em Ubajara corresponde a um volume de precipitações abaixo de 944,2 mm 

de chuva. Foram 31 anos em 87 ( 35,6 % ) de eventos considerados raros mas não anor-

mais do ponto de vista climatológico. Considerando que o ano d 1999 apresentou precipita-

ção acima da média, ao todo foram 44 anos de precipitações acima da média de 1.436,32 

mm anuais e, consequentemente, 44 anos abaixo da média, ficando a curva de distribuição 

das precipitações simétrica em relação a média. 
  
De acordo com os quatro eventos em que são classificados os anos com base na 

intensidade das chuvas, verifica-se uma maior freqüência de anos extremamente chuvosos  
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e extremamente secos em alguns conjuntos de anos. Por exemplo, no período de 1912 a 

1998 nos conjuntos formados pelos 18 anos com terminação numérica 4 e 5, verifica-se que 

8 anos foram classificados como extremamente chuvosos, 7 anos como moderadamente 

chuvosos, dois como moderadamente secos e apenas um como extremamente seco, a seca 

de 1915.  
 

Dos 17 anos classificados como extremamente chuvosos 13 ou 76,5 % apresenta-

ram precipitações acima de 2000 mm. O ano mais chuvoso foi o de 1912 com 2.616,50.  A 

média dos anos classificados como extremamente chuvosos é de 2.166,7 mm. 
 

O ano mais seco em Ubajara foi 1919 com 477,5 mm de chuva, seguido de 1983 

com 550,1 mm. A média dos anos classificados como extremamente secos é de 759,5 mm 

anuais. Em 1983, apesar dos 550,1 mm de chuvas, superior à média anual do município de 

Irauçuba e quase igual à média do município de Tauá, tanto a flora quanto a fauna do Par-

que Nacional de Ubajara sofreram e decorrência do rebaixamento do lençol freático e do 

desaparecimento das nascentes e córregos. Algumas espécies introduzidas na área do Hor-

to Florestal como a Araucária angustifolia (pinheiro do Paraná) simplesmente desaparece-

ram. Muitas espécies da fauna morreram ou migraram para outras regiões. Foi observado 

um exagerado crescimento da população de grilos devido ao desaparecimento ou hiberna-

ção dos seus predadores naturais (sapos e rãs e outros anfíbios), indicando que mesmo 

com uma precipitação pluviométrica superior a 500 mm, o stress ecológico foi muito grande 

para algumas espécies. 
 

Os anos classificados como extremamente chuvosos foram os seguintes: 1912, 

1913, 1917, 1921, 1924, 1929, 1934, 1935, 1947, 1961, 1964, 1965, 1973, 1974, 1975, 1985 

e 1986.  
 

As secas assinaladas em Ubajara no período de 1912 a 1998 foram nos seguintes 

anos: 1915, 1919, 1932, 1942, 1951, 1952, 1953, 1958, 1966, 1972, 1979, 1983, 1992 e 

1993. 
 

O Anexo 5.2-1 contém uma planilha com a síntese dos dados pluviométricos anuais 

do posto pluviométrico do PNU, relativa ao período de observação de 1912 a 1998, obede-

cendo à classificação proposta por Carvalho Filho (1998). 
 

Importância do conhecimento das características e da dinâmica da  pluviometria pa-

ra o manejo do Parque Nacional de Ubajara: 
 

- Previsão de anos e períodos com maior probabilidade de ocorrência de incêndios 

florestais e possibilidade de adoção de medidas preventivas visando o controle de queima-

das e a prevenção e controle de incêndios no interior do Parque; 
 

- Informações importantes para o planejamento dos Programas de Uso Público e 

Desenvolvimento Turístico  (medidas de segurança no percurso de trilhas; duração,  tempo 

de  visita, percurso e público alvo  na Gruta de Ubajara, etc.); 
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- Planejamento na recuperação e ou conservação de equipamentos, cercas e ou-

tras instalações; 
 

- Manejo da fauna (intensificação das fiscalizações nos locais de bebida - olhos 

d’água e riachos - em épocas de seca devido a elevada concentração de animais próximos 

a estes locais; identificação da fauna residente e ocasional). 
 

- Programas de recomposição florestal induzida (nos anos extremamente chuvosos) 

e retirada de espécies exóticas (nos anos extremamente secos). 
 

- Estudos de evolução cárstica de cavernas.  
 

A temperatura média anual varia entre 20 e 22º na Serra da Ibiapaba e em torno de 

24 a 26º na depressão periférica. Junho e julho são geralmente os meses de temperatura 

mais amena. Os meses de outubro e novembro destacam-se como os mais quentes do ano. 
 

 

5.2.2 Geomorfologia 

 

A área em apreço enquadra-se nos domínios da Depressão Periférica Ocidental do 

Ceará e Planalto da Ibiapaba (Souza, 1988). Este conjunto engloba os anquimetamorfitos do 

Grupo Ubajara, os quais ocorrem na depressão periférica e continuam na encosta oriental 

do planalto, recobertos pelos arenitos da Formação Serra Grande.  
 

No Grupo Ubajara, o relevo varia de acordo com a interação de fatores litológico-

estruturais e climáticos, sendo que a maior diferença se faz notar entre os setores mais úmi-

dos, na encosta leste do planalto, e os mais secos, na depressão periférica.  
 

A morfologia dos arenitos da Formação Trapiá é caracterizada pelo fraco entalha-

mento pela drenagem, com interflúvios de feições tabulares. As alterações têm profundida-

des superiores a 1,00 m são revestidas por vegetação de porte arbóreo no pé da serra. 
 

Os metapelitos da Formação Caiçaras apresentam relevo plano, com alguns insel-

bergs realçando intercalações de composição quartzítica. Os solos litólicos predominam, 

sendo revestidos por caatinga arbustiva esparsa. 
 

Os calcários da Formação Frecheirinha caracterizam-se por relevo plano ou fraca-

mente dissecado em largos interflúvios tabulares. Próximo à escarpa da Ibiapaba, as altera-

ções superficiais têm espessuras que variam de 0,80 m a 1,50 m, notoriamente a oeste de 

Frecheirinha, onde os latossolos são revestidos por uma mata de porte arbóreo. Na circuns-

crição do Parque Nacional de Ubajara, os calcários ali aflorantes apresentam morfologia 

cárstica de grande valor espeleológico (Figura 5.1). 
 

Já os arenitos da Formação Coreaú apresentam-se com relevo bem conservado, 

notando-se setores sujeitos à dissecação decorrentes de um maior adensamento de drena-

gem. Os solos são delgados, revestidos por caatinga arbustiva esparsa. 
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O extenso Planalto da Ibiapaba ou Serra Grande é capeado pela Formação Serra 

Grande ao longo de toda porção ocidental do estado do Ceará, na fronteira com o Piauí. 

Sua disposição norte-sul é evidenciada por um escarpamento contínuo, abrupto e bastante 

festonado. 
 

O planalto apresenta um perfil transversal assimétrico, com o front escarpado a o-

este contrastando com o reverso de caimento topográfico suave, configurando uma morfolo-

gia em cuesta. 
 

O front  tem declives variáveis, entre 25 a 30o, evidenciando forte ruptura topográfi-

ca com as depressões circunjacentes e com a cornija abrupta, modelada em rochas da 

Formação Serra Grande. De maneira geral a escarpa é bastante festonada, resultado da 

erosão remontante ocasionada pelo sistema de drenagem que alimenta os rios na depres-

são periférica. 
 

Na região de Ubajara, os arenitos quartzosos da Formação Serra Grande recobrem 

litologias do Grupo Ubajara, as quais controlam o front com feições morfológicas disseca-

das, apresentando cristas perpendiculares à escarpa recobertas por latossolos vermelho 

amarelos de espessura superior a 1,50 m que suportam a mata de encosta. 
 

Ao transpor-se o rebordo escarpado, atinge-se a cimeira do planalto num nível mé-

dio aproximado de 750 m. O mergulho estratigráfico passa então a comandar as caracterís-

ticas morfológicas, com o caimento da superfície topográfica entre 3 e 5o.  
 

O reverso imediato, nas cercanias de Ubajara, é sulcado por pequenos cursos 

d’água que formam estreitas planícies fluviais. Os interflúvios são tabulares com latossolos 

espessos revestidos primariamente pela floresta plúvio-nebular. 
 

Sob o ponto de vista morfoclimático, as chuvas orogênicas têm reflexo na imposi-

ção de processos morfodinâmicos, controlando o intemperismo químico que predomina no 

front e no reverso imediato. 
 

 

5.2.3 Geologia 

 

A área de influência do Parque Nacional de Ubajara é composta por duas categorias 

de terrenos geológicos, cujas propostas estratigráficas encontram-se revisadas no trabalho 

de Torquato (1995).  
 

No sopé e encosta do Planalto da Ibiapaba afloram rochas que se enquadram na 

Província Borborema que abrange a porção oriental do nordeste brasileiro, mais especifi-

camente no Domínio Médio Coreaú.  
 

Sua evolução remonta a um período que se estende desde o Proterozóico Superior 

até meados do Paleozóico, entre aproximadamente 800 e 370 milhões de anos atrás, em 
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volvendo os estágios de consolidação e estabilização da Plataforma Sul-Americana (Al-

meida et al., 1977). 

 

Na cornija e reverso do planalto afloram as rochas da Formação Serra Grande as 

quais compõem a base da Bacia do Maranhão-Piauí, tendo sido depositadas no Siluro-

Devoniano, entre 430 e 370 milhões de anos passados. 
 

O Grupo Ubajara, o qual depositou-se no Proterozóico Superior, tem idades radiomé-

tricas em torno de 600 milhões de anos. É composto das seguintes unidades sedimenta-

res, da base para o topo: 

 

• Formação Trapiá: quartzitos conglomeráticos, arenitos grosseiros epimetamór-
ficos, mal classificados; arenitos finos a médios epimetamórficos, com matriz 
siltítico-argilosa de coloração cinza-clara. O ambiente deposicional foi litorâneo 
a marinho plataformal.  

 

• Formação Caiçaras: Ardósias vermelhas a roxo-avermelhadas, com intercala-
ções de ortoquartzitos freqüentemente cristalizados e cortados por veios de sí-
lica. Sua deposição se deu em ambiente marinho raso. 

 
• Formação Frecheirinha: Calcários de granulação fina, de cor preta, cinza azu-

lada, cinza escura e mais raramente creme e rósea, bastante impuros com in-
tercalações eventuais de delgados leitos margosos, metasiltitos e quartzitos 
escuros. Possuem estratificação plano-paralela e laminação rítmica. O ambien-
te deposicional foi marinho raso.  

 
• Formação Coreaú: Sub-arcóseos, arcóseos, de cores creme a cinza amarela-

das, grauvacas e grauvacas conglomeráticas, formando um conjunto com vari-
ações laterais e verticais de fácies. O ambiente deposicional foi continental flu-
vial. 

 

A estruturação do Domínio Médio Coreaú é caracterizada por grandes falhamen-

tos de direção NE-SW, os quais delimitam uma sucessão de blocos crustais abatidos e so-

erguidos, as bacias e altos interbacinais, respectivamente. Os sedimentos do Grupo Ubaja-

ra depositaram-se em uma destas bacias, a qual foi deformada por esforços compressivos 

de direção geral NW-SE, gerando dobramentos e falhas de empurrão com direções prefe-

renciais paralelas ao eixo NE-SW da bacia. Concomitantemente, os sedimentos sofreram 

metamorfismo de baixo grau. O Parque Nacional de Ubajara situa-se em vale escavado na 

continuação do eixo de um grande dobramento anticlinal. 
 

Já a Formação Serra Grande é constituída, da base para o topo, pelas seguintes 

unidades: 
 

• Conglomerados e arenitos conglomeráticos de cor castanha clara e estrutura 
maçiça. São bem litificados, com matriz de textura grossa e composição ar-
coseana. Os seixos são predominantemente de quartzo e secundariamente 
de feldspato. A espessura da unidade na localidade tipo (base da escarpa do 
planalto, na Bica do Ipu) é de aproximadamente 30 m. 
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• Arenitos grossos arcoseanos, menos consistentes, maciços, em estratos es-
pessos alternadas com camadas decimétricas de conglomerados com seixos 
quartzosos. 

 

• Arenitos finos intercalados a siltitos, com estratos delgados, friáveis, de cor 
creme amarelada ou cinza clara. Ocorrem a partir da cota  de 830 m. 

 

Sua deposição se deu em ambiente marinho raso, muito provavelmente situado 

em zona periglacial (Caputo & Lima, 1984). As camadas apresentam-se pouco deforma-

das, apenas basculadas para W, com caimentos da ordem de poucos graus.  
 

 

5.2.4 Espeleologia, Paleontologia e Arqueologia 

 

O estudo espeleológico, paleontológico e arqueológico do Parque Nacional de Uba-

jara foi realizado com o intuito de atualizar o conhecimento sobre os ecossistemas caverní-

colas da unidade, bem como sobre seus atributos paleotológicos e arqueológicos. 
 

Antes do atual levantamento, haviam sido registradas na sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE), por ocasião dos levantamentos do primeiro Plano de Manejo, cinco ca-

vernas, sendo a principal, com maior desenvolvimento e única até o momento aberta à visi-

tação, a famosa Gruta de Ubajara, principal atrativo do Parque. As demais foram denomina-

das de Gruta de Cima, Gruta do Morcego Branco, Gruta do Pendurado e Gruta do Urso 

Fóssil. Esta última recebeu esta denominação devido à descoberta, também por ocasião 

dos levantamentos do primeiro Plano de Manejo, de um crânio fossilizado de um urso da 

espécie Arctotherium brasiliense, com datação de aproximadamente 10.000 anos, e que en-

contra-se depositado no museu da Universidade de São Paulo. Antes do atual levantamen-

to, este era o único registro paleontológico do PNU. No Anexo 5.2-1 podem ser verificadas 

as decrições das cinco grutas acima mencionadas. 
 

No presente levantamento foram acrescidas seis novas cavernas, totalizando agora 

onze cavernas, confirmando o grande potencial espeleológico do Parque (Figura 5.1). Na 

verdade, este número provavelmente ainda deverá ser aumentado, visto que foram prospec-

tados somente os morros calcários de acesso menos complicado, faltando ainda a prospec-

ção dos morros das Figuras e do Teixeira. 
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Figura 5.1.1 

Relação das cavernas do Parque Nacional de Ubajara 
 

Nome 
 

Desenvolvimento 
(m) 

Registro na 
SBE 

Observações 

Gruta de Ubaja-
ra 

1.120 CE-01 Localizada no Morro de mesmo nome. Possui 
rio subterrâneo. Possui restos fossilizados de 
animais, de espécies ainda viventes. Foram 
descobertas durante o projeto galerias desco-
nhecidas, ainda não exploradas, ou por dificul-
dade de acesso (altura) ou por bloqueio de ca-
pas estalagmíticas. Há possibilidade de cone-
xão com a Gruta de Cima. Pelo direcionamento 
regional do pacote calcário não se descarta a 
possibilidade da gruta aumentar muito seu de-
senvolvimento, o que ocorreria em direção à 
zona urbana de Ubajara. Não foi retopografada. 

Gruta de Cima 108 CE-02 Localizada no Morro de Ubajara, é conhecida 
desde o primeiro Plano de Manejo. Possui a-
bismo, pelo qual há possibilidade de conexão 
com a gruta de Ubajara. Retopografada em, 
levantamemto expedito, grau BCRA 4D. 

Gruta do Mor-
cego Branco 

274 CE-03 Localizada no Morro do Índio, é conhecida 
desde o primeiro Plano de Manejo. Possui cur-
so d’água subterrâneo na estação chuvosa. 
Retopografada em levantamento expedito, grau 
BCRA 4D 

Grutado Pendu-
rado 

154 CE-04 Localizada no Morro do Pendurado, é conheci-
da desde o primeiro Plano de Manejo. Possui 
abismo. Retopografada em levantamento ex-
pedito, grau BCRA 4D. 

Gruta do Urso 
Fóssil 

195 CE-05 Localizada no Morro do Pendurado, é conheci-
da desde o primeiro Plano de Manejo. Possui 
curso d’água subterrâneo na estação chuvosa. 
Possui abismo. Retopografada em levantamen-
to expedito, grau BCRA 4D. 

Gruta dos Mo-
cós 

116 - Localizada no Morro do Índio. Sua entrada está 
voltada para a Gruta de Ubajara, num nível 
mais elevado. Topografada em levantamento 
expedito, grau BCRA 4D. Era desconhecida 
cientificamente antes do projeto. 

Gruta das Ara-
nhas 

182 - Localizada no Morro do Índio, a poucos metros 
da Gruta do Morcego Branco. Possui pequenas 
acumulações de água no final. Topografada em 
levantamento expedito, grau BCRA 4D. Era 
desconhecida cientificamente antes do projeto. 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 5 
 
 

 

15 
 

Gruta do Maca-
co Fóssil 

Descochecido 

(acima de 50) 

- Localizada no Morro da Bandeira. Possui abis-
mo. Não topografada. Era desconhecida cienti-
ficamente antes do projeto. 

Furna das Pipo-
cas 

30 

(estimado) 

- Localizada no Morro do Índio, próximo à esta-
ção inferior do teleférico. Não topografada. A 
entrada forma um grande pórtico. Era desco-
nhecida cientificamente antes do projeto. 

Furna do Acas-
so 

30 

(estimado) 

- Localizada na extremidade norte do Morro do 
Pendurado. Não topografada. A entrada é bem 
pequena. Era desconhecida cientificamente 
antes do projeto. 

Furna da Múmia 20 

(estimado) 

- Localizada no Morro de Ubajara, a poucos me-
tros da Gruta de Cima. Não topografada. O a-
cesso se dá por uma pequena abertura próxi-
mo ao solo. Era desconhecida cientificamente 
antes do projeto. 

 

 

Na zona de amortecimento do Parque, nas proximidades do Distrito de Araticum, 

também aumentou o número de cavernas, visto que anteriormente só era conhecida a Ca-

verna do Araticum, sendo agora acrescidas três novas cavernas, uma no Morro de Santa 

Bárbara e duas no Morro Redondo (Figura 5.2). 
 

Fato relevante é que, com a retopografia das grutas de Cima, do Morcego branco, 

do Pendurado e do Urso Fóssil, verificou-se que todas elas tiveram seu desenvolvimento 

aumentado, em virtude da descoberta de novas salas ou galerias (Figura 5.3). A Gruta de 

Ubajara ainda não foi retopografada, mas há probabilidade de seu desenvolvimento também 

ser maior que os conhecidos 1.120 m. evidências para isto existem. Na Sala das Maravilhas 

existe uma abertura que dá para um salão, mas por se tratar de uma abertura muito peque-

na, que não permite a passagem de uma pessoa, razão pela qual o referido salão não foi 

explorado. Para tanto faz-se necessária uma ampliação no diâmetro da abertura. Outra pos-

sibilidade de aumento no desenvolvimento da caverna, já apontada no primeiro Plano de 

Manejo, também está na Sala das Maravilhas, por meio da entrada de água do riacho Mucu-

ripe, que forma uma queda d’água nesta sala. Para confirmar se a caverna continua por esta 

entrada é necessária uma escalada de alto grau de dificuldade, o que até o momento não foi 

possível ser realizado. 
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Figura 5.2 

 

Cavernas localizadas na zona de amortecimento do Parque Nacional de Ubajara 
 

Nome Desenvolvimento 

(m) 

Registro na 

SBE 

Observações 

Furna do Araticum 272 CE-07 Localizada no Morro do Araticum, no Dis-

trito de mesmo nome, Ubajara. Possui 

curso d’água na estação chuvosa. Possui 

abismo. 

Furna de Santa Bárba-

ra 

62 - Localizada no Morro de Santa Bárbara, no 

Distrito de Araticum, Ubajara 

Furna do Abismo Desconhecido - Localizada no Morro Redondo. Foi explo-

rada parcialmente, devido a grande quan-

tidade de abismos em seu interior. 

Furna dos Cabritos 30 

(estimado) 

- Localizada no Morro Redondo. 

 

 

Figura 5.3 

 

Comparação dos desenvolvimentos das cavernas de Cima, do Morcego 
 Branco, do Pendurado e do Urso Fóssil, após retopografia. 

 

Nome Desenvolvimento (m) 

Topografia anterior 

Desenvolvimento (m) 

Topografia atual 

Diferença (m) 

Gruta de Cima   82 108 + 26 

Gruta do Morcego Branco 207 274 + 67 

Gruta do Pendurado 110 154 + 44 

Gruta do Urso Fóssil 130 195 + 65 

 

 

 

Um buraco localizado no  Sítio Suminário, a cerca de cinco quilômetros do Parque, 

despertou o imaginário da população, que o considerava uma espécie de suspiro da Gruta 

de Ubajara. Segundo relatos, do buraco soprava uma corrente de ar contínua e tão forte 

que, ao se jogar um chapéu de palha no seu interior, este voltava impulsionado pela força 

da corrente de ar. Os moradores começaram a jogar vários objetos e lixo que acabaram en-

tupindo o buraco. Em 1997, visitou o local o Geólogo e Pesquisador da USP, Dr. Ivo Kar-

man, o qual constatou-se tratar-se de um fenômeno cárstico conhecido por dolina, ou seja, 

uma depressão afunilada, de seção geralmente circular, resultante da dissolução do calcário 

existente abaixo do arenito, a qual provocou o desmoronamento da rocha arenítica sedimen-

tar e do solo que existia sobre a rocha. Por estar no mesmo alinhamentos das cavernas e da 

falha geológica que corta o PNU na direção sudoeste-nordeste, não seria absurdo pre 
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ver uma provável conexão desta dolina com o calcário e as cavernas do Parque. Ainda de 

acordo com os moradores existe pelo menos mais uma dolina na região, poré em local de 

difícil acesso, mas que, segundo informações também estaria no mesmo alinhamento su-

pracitado. 

 

No que diz respeito à paleontologia, dez novos registros foram acrescentados, tota-

lizando agora onze registros, que se encontram discriminados na Figura 5.4. Estes dado 

confirma o grande potencial paleontológico do Parque, com destaque para as grutas do urso 

Fóssil, dos Mocós, do Macaco Fóssil e de Ubajara. Na verdade, isto já era esperado, uma 

vez que as cavernas constituem jazigos paleontológicos por excelência. Destaca-se no con-

junto das novas descobertas paleontológicas, o crânio fossilizado de um macaco-prego (Ce-

bus apella), com incrustação carbonática avançada, comprovando que a ocorrência desta 

espécie na região é muita antiga. Além de material esqueletal, foram encontradas também 

conchas de gastrópodes em estágios avançados de incrustação carbonática.  

 

Figura 5.4  

Mamíferos com registro de material esqueletal fossilizado,  
encontrados em cavernas do Parque Nacional de Ubajara 

 

Ordem/ Su-
bordem 

Família Espécie Nome comum Característica do Mate-
rial 

Local onde foi 
encontrado 

Carnivora* Ursidae Arctotherium 
brasiliense 

Urso Crânio completo. Incrusta-
ção carbonática avançada 

Gruta do Urso 
Fóssil 

Primates Cebidae Cebus apella Macaco prego Crânio sem mandíbula. 
Incrustação carbonática 
de alto grau em 90% do 
material, inclusive com 
preenchimento de uma 
das órbitas. 

Gruta do Maca-
co Fóssil 

Rodentia Caviidae Kerodon 

rupestris 

Mocó Crânios completos e 
fragmentos de mandíbu-
las. Incrustação carboná-
tica insipiente a médio 
grau. 

Gruta do Urso 
Fóssil; Gruta 
dos Mocós;    

Gruta do Maca-
co Fóssil; Gruta 
de Cima. 

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu sp. “Porco do ma-
to” 

Mandíbula quase com-
pleta. Incrustação carbo-
nática de alto grau em 
90% do material, inclusive 
com formação de “pipo-
cas”. 

Gruta do Urso 
Fóssil 

Marsupialia Didelphidae Didelphis sp. Cassaco, 

Gambá. 

Fragmento de mandíbula. 
Incrustação carbonática 
insipiente. 

Gruta de Cima 

Carnívora Felidae - Felino ainda 
não identifica-

do. 

Dentes. Incrustação car-
bonática insipiente. 

Gruta do Urso 
Fóssil 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 5 
 
 

 

18 
 

Chiroptera Emballonuridae - Morcego ainda 
não identifica-

do. 

Mandíbula. Incrustação 
carbonática insipiente. 

Gruta do Urso 
Fóssil 

Rodentia Muridae - Roedor ainda 
não identifica-

do. 

Fragmentos de mandíbu-
la. Incrustação carbonáti-
ca avançada. 

Gruta de Cima; 
Gruta dos Mo-
cós. 

Rodentia/ 

Caviomor-
pha 

- - Roedor ainda 
não identifica-

do. 

Fragmento de mandíbula. 
Incrustação carbonática 
avançada. 

Gruta do Urso 
Fóssil 

Rodentia - - Roedor ainda 
não identifica-

do. 

Fragmento de mandíbula. 
Incrustação carbonática 
em 100% do material, 
formando uma capa es-
pessa. 

Gruta do Pendu-
rado 

Rodentia - - Roedor ainda 
não identifica-

do. 

Seis dentes de grande 
tamanho, típicos de um 
grande roedor. Encontra-
dos em sondagem, pos-
suem incrustação carbo-
nática insipiente. 

Gruta dos Mo-
cós 

* Encontrado durante os levantamentos do primeiro Plano de manejo e depositado no Museu da USP. 

 

A grande surpresa do atual estudo foi a inexistência, até o momento, de registros 

arqueológicos na área do PNU. Considerando que as cavernas constituem também sítios 

arqueológicos por excelência, não foi encontrada, apesar disto, nenhuma evidência de ativi-

dades humanas pré-históricas nas mesmas. Nada de arte rupestre, cerâmicas, ferramentas 

líticas ou marcas de ocupação ou acampamentos. Apenas registros de ocupações recentes 

(dos antigos moradores da área do Parque) foram encontrados, ou seja, referentes à primei-

ra metade do século passado. 
 

 

5.2.5 Hidrografia/Hidrologia 

 

 A região é drenada por riachos pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Coreaú e 

da Subbacia do rio Ubajara. A Bacia do rio Coreaú abrange um área de 4.410km2, contribui 

com volume de 457.500 m3/km2/ano de água, disponível ao escoamento superficial e à re-

carga dos aquíferos subterrâneos, podendo atingir, entretanto 702.00m3/km2 nos anos mais 

chuvosos e, para os anos mais secos, o volume de 213.00m3/km2/ano, em média concen-

trados em até seis meses do ano. Apresenta uma drenagem de aspecto arborescente, tipo 

dentrítica. O rio Coreaú tem uma direção predominante S-N, cujas cabeceiras ficam locali-

zadas na serra da Ibiapaba. O padrão de drenagem é controlado pelas expressões estrutu-

rais. Esta bacia tem uma drenagem que desemboca diretamente no mar, sendo, portanto 

uma bacia exorreica (RADAMBRASIL, 1981). 

 

As microbacias que formam o rio Ubajara são classificadas como do tipo “exorréi-

cas”, já que drenam para a bacia do Rio Coreaú e desta para o mar; e “criptorréicas”, que 

são bacias subterrâneas, cuja drenagem acaba por surgir em fora de fontes.  
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Quanto à classificação da rede de drenagem em relação à inclinação topográfica, 

pode-se dizer que os riachos das microbacias, descritivamente seriam classificados em 

“subsequentes”, riachos cuja direção de fluxo é controlada pela estrutura rochosa, acompa-

nhando zonas de fraquezas, tais como falhas, juntas, camada rochosa delgada ou facilmen-

te erodível. 
 

 

5.2.5.1 Microbacias formadoras do rio Ubajara 

 

As microbacias dos riachos Gameleira, Boa Vista, Gavião e Murimbeca, cujas nas-

centes estão situadas fora do Parque, unem-se dentro da UC, formando o rio Ubajara. Os 

riachos Gavião e Murimbeca são intermitentes e os demais são perenes. 
 

Na microbacia do riacho Gameleira, à borda da escarpa, já dentro do Parque, ob-

serva-se a cachoeira de mesmo nome, com queda d’água descontínua de grande beleza 

cênica. A vegetação primitiva natural foi desmatada para dar lugar a plantios de cana-de-

açúcar, cultura de subsistência, frutíferas, hortaliças e pasto. As cabeceiras do riacho ainda 

não estão totalmente desmatadas. Observam-se remanescentes de mata úmida, alguns 

bem preservados e áreas em processo de regeneração natural. Existem algumas fontes de 

poluição, como agrotóxicos, utilizados de forma abusiva nas lavouras, lixo e esgoto domésti-

co. A situação agrava-se porque o riacho, antes de penetrar no Parque, corta a área de um 

hotel, o qual é desprovido de um eficiente sistema de tratamento de esgoto. 
 

A microbacia do riacho Boa Vista é constituída pelos riachos Boa Vista e Miranda, 

que são formadores da belíssima cachoeira do Cafundó, com queda de 72 m e dotada de 

um mirante natural que proporciona formidável visão do PNU. As nascentes desta microba-

cia são as que estão situadas mais próximo do Parque. Todavia, são as que encontram-se 

mais comprometidas, sem a proteção da cobertura vegetal nativa e poluídas por lixo, agro-

tóxicos,  sabão proveniente da lavagem de roupas e o esgoto do bairro Vila Nova.  
 

O riacho Gavião, de curso d’água temporário, forma dentro do Parque a cachoeira 

do Gavião. Situada na Zona Primitiva do Parque, é freqüentada, de forma clandestina, por 

banhistas da região. Existe uma trilha de acesso aberta por estes banhistas, os quais cons-

tumam abandonar lixo ao longo da mesma. 

 

O riacho Murimbeca forma dentro do Parque uma cachoeira com o mesmo nome. 

As nascentes desta microbacia são as que se encontram mais bem protegidas, devido aos 

remanescentes de mata úmida ainda existentes. Mesmo assim, o curso d’água formado é 

temporário, secando após a estação das chuvas.  

 

As microbacias formadoras do riacho Ubajara apresentam praticamente os mesmos 

problemas. O primeiro deles é a localização das nascentes fora do PNU, em áreas particula-

res, o que dificulta o controle e fiscalização por parte do IBAMA. Como conseqüêcia, estes 

mananciais encontram-se em grande parte desprotegidos, devido à retirada da mata ciliar e  

poluídos.  
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A captação de água subterrânea nestas microbacias é feita sem nenhum critério 

técnico, através de poço tubular, poço amazonas e  coleta manual da própria nascente, feita 

com latas. O uso de motobombas na captação da água muitas vezes agravam a poluição, 

uma vez que é comum o derramamento de óleo dentro dos rios, proveniente destes equi-

pamentos. A água é utilizada para abastecimento público (doméstico e animal) e para irriga-

ção. No geral a água apresenta-se com aspecto incolor, sem odor ou material em suspen-

são. Todavia, em alguns pontos pode ser observada uma coloração amarelada na água, de-

vido à presença em excesso do elemento ferro (ferro capa-rosa). 

 

Como conseqüência dos desmatamentos e do uso inadequado do solo sem a ob-

servância das práticas de conservação, em algumas áreas pode-se observar processos ero-

sivos, os quais se manifestam das mais variadas formas, ocorrendo também o assoreamen-

to dos riachos.  
 

 

5.2.5.2 Características físico-química das águas 

 

Os critérios adotados para definir a qualidade da água levam em consideração as 

diferentes características deste precioso líquido. De modo geral, denomina-se potável, a á-

gua que pode ser consumida pelo Homem, sem afetar sua saúde. A fixação de limites ad-

missíveis das características da água é utilizada para normalização da sua qualidade. Os 

padrões e parâmetros utilizados servem como base para estabelecer a potabilidade da água 

e sua adequação para uso na irrigação e para fins industriais. Esses padrões variam de um 

país para outro, parecendo, muitas vezes, serem eles mais influenciados pelas característi-

cas químicas da água disponível, do que por seu possível efeito sobre o sistema orgânico 

do Homem ou pelo tipo de cultivo ou indústria de determinada região (CAMPOS, 1993). A 

condição do meio ambiente aquático é identificada por suas características físicas, químicas 

e biológicas. 
 

As águas das microbacias que banham o Parque Nacional de Ubajara, foram anali-

sadas pela CAGECE na ETA do Jaburu, no ano de 1999, utilizando-se os seguintes parâme-

tros físico, organoléptico e químico. Os resultados das análises de água feitas pela CAGECE 

são os seguintes: 
 

Ø A água da microbacia do Gameleira, apresentou elevados teores de ferro, refletindo na 
cor e turbidez, não atendendo aos padrões de potabilidade, tornando-se imprópria para o 
consumo humano. 

 

Ø As águas das microbacias não apresentaram concentrações de sais alcalinos terrosos 
acima do valor máximo permitido, ou seja, não apresentaram problemas relacionados à 
dureza. 

 

Ø As águas das microbacias apresentaram pH variando de 4,60 a 7,58. 
 

Ø O índice de oxigênio consumido nas águas ultrapassou o limite máximo permitido pela 
legislação. 
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Ø As águas apresentaram teores de carbonato, bicarbonato, hidróxidos, cloretos e sulfatos 
com valores desejáveis, permissíveis e admissíveis. 

 

Ø Na microbacia do riacho Boa Vista detectou-se uma concentração de amônia superior ao 
valor máximo permitido de 2,81mg/l, o que representa um indício de poluição por esterco 
animal.  

 

Ø Em todas as microbacias foi detectada a presença de nitritos na água, o que pode repre-
sentar poluição de origem fecal. Todavia, não foi detectada poluição por nitratos. 

 

Ø Não foi detectada a presença de fluoretos nas águas das microbacias. 
 

Ø Não foi possível a realização de análise bacteriana e de pesticidas nas águas das micro-
bacias.  
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5.2.6. Solos 

 

As condições edáficas e climáticas exercem uma grande influência sobre a tipologia 

vegetal e, consequentemente, sobre a fauna ocorrente numa determinada região. A edafo-

logia do Parque Nacional de Ubajara caracteriza-se por três tipos predominantes de solos: 

latossolo vermelho-amarelo distrófico, podzólico vermelho-amarelo eutrófico e solos litólicos. 
 

Latossolo vermelho-amarelo distrófico – tipo de solo encontrado no platô úmido do 

Planalto da Ibiapaba. De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EM-

BRAPA, 1998), os Latossolos são os solos mais velhos e geralmente mais profundos, apre-

sentando pouca diferenciação entre os horizontes, bastante intemperizados. Apresentam 

argilas de baixíssima atividade, pouca retenção de bases e virtual ausência de minerais pri-

mários facilmente intemperizáveis. Esta classe de solo é bastante ampla no que se refere à 

coloração e teores de Fe2O3. Estes solos são muito expressivos no domínio pedobioclimáti-

co do Mar e Morros Florestados. São distróficos, bem drenados, ácidos, com baixa satura-

ção de base e alta saturação de alumínio. Fertilidade natural baixa a média. A mata úmida 

do PNU cresce sobre este tipo de solo. 
 

Podzólico vermelho-amarelo eutrófico – É o solo com horizonte B textural mais co-

mum mais comum no Brasil. Ocupa na paisagem, via de regra, as áreas de relevo mais aci-

dentado, com superfícies pouco suaves e área de relevo suave mais jovem (rebaixadas). A 

diferença de textura entre os horizontes A e B (este com maior teor de argila) dificulta a infil-

tração de água imediatamente abaixo do A, o que favorece o processo de erosão (EMBRA-

PA, 1998). São ácidos e de fertilidade natural média. Antes da criação do PNU, eram muito 

utilizados para o cultivo de café e frutíferas, pelos antigos proprietários da área. É comum a 

presença de grandes e pequenos blocos de rocha arenítica que deslizam das partes mais 

altas, principalmente durante a estação chuvosa. Ocupa grande parte da “cinta” e da encos-

ta do Parque. 
 

Solos litólicos – são encontrados nas cotas altitudinais mais baixas do Parque. São 

solos rasos sobre rocha, com horizonte A-R ou A-C-R, sendo o C pouco expesso (EMPRA-

PA, 1998). Onde há afloramentos de rocha muitas vezes estes solos estão presentes. Ocu-

pam áreas de intenso rejuvenescimento (remoção de material). Os solos litólicos do PNU 

são eutróficos, com fertilidade natural média a alta. Apresentam alta capacidade de troca 

catiônica, elevada saturação de bases, baixa saturação de alumínio, pouca acidez e ótimos 

teores de fósforo. Parte da mata seca do Parque desenvolve-se sobre este tipo de solo. 
 

Na verdade, os limites entre estas três classes de solo não são facilmente definidos 

na área do PNU, havendo em certas localidades manchas ou misturas de mais de um tipo 

de solo. 
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5.3. CARACTERIZAÇÃO DOS AMBIENTES NATURAIS 

 

5.3.1. Vegetação 

 
O Planalto da Ibiapaba faz parte do maciço Ibiapaba-Serra Grande, que se estende 

desde a costa até o limite sudoeste do Ceará, com quebra de continuidade no boqueirão do 

Rio Poti. 
 

Sendo um relevo sedimentar, com ‘’front’’ escarpado de declives variáveis, e com 

um reverso de caimento topográfico suave, configurando a “cuesta”, com níveis altitudinais 

entre 600 a 900m, apresenta  áreas favorecidas pelas chuvas orográficas e boas condições 

climáticas. Evidencia um ambiente de matas úmidas,  ainda preservado, como é o caso do 

Parque Nacional de Ubajara e áreas úmidas próximas (Sousa, 1988). 
 

Segundo Figueiredo (1991), as vertentes superiores das serras  sedimentares, bem 

como as das serras cristalinas, no Estado do Ceará, constituem áreas detentoras de habi-

tats  originais úmidos que abrigam faixas vegetacionais distintas, levando à uma diversidade 

biológica em todas as formas. 
  

Fernandes e Bezerra (1990), caracterizando o Estado do Ceará em suas unidades 

de vegetação, ressaltam a diferenciação das mesmas,  nas zonas fisiográficas:  Litoral, Ser-

ranias e Sertão, onde grande extensão do Planalto da Ibiapaba, incluindo o Parque Nacional 

de Ubajara, apresenta-se caracterizada por uma floresta de mata úmida bem exuberante, 

além de trechos de uma  mata seca, que se  estende até às vertentes mais inferiores.  
 

Em se tratando de uma Unidade de Conservação, o Parque Nacional de Ubajara 

(PNU), embora sendo o menor parque nacional,  se constitui em uma área ecologicamente 

importante para o Ceará, abrangendo  563 ha de exuberantes faixas vegetacionais, onde o 

primeiro estudo sobre a sua vegetação foi desenvolvido  por Fernandes et al (1979).  No re-

ferido levantamento florístico,  os autores assinalaram,  nas  faixas vegetacionais do Parque 

Nacional de Ubajara, 283 espécies distribuidas em 83 táxones a nível de família, sendo que 

74 foram  identificadas  por seus binômios e as demais até  o táxon genérico. Os grupos ta-

xonômicos mais representativos foram pertencentes às seguintes famílias botânicas: Faba-

ceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, Asteraceae,  Euphorbiaceae e Apocynaceae.  
 

Esses dados ressaltam a ocorrência de uma diversidade específica no referido Par-

que, bem como a importância ecológica que o mesmo representa. 
 

Neste novo levantamento, foi realizado um estudo mais detalhado  sobre a  vegeta-

ção do Parque Nacional de Ubajara (PNU), e da sua zona de amortecimento, através de le-

vantamentos florísticos e ecológicos, contribuindo, assim, para atualizar com  novas infor-

mações e ampliar os conhecimentos sobre essa importante Unidade de Conservação do 

Estado do Ceará.   
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As coletas do material botânico ocorreram nos meses de  setembro e outubro de 

1998  e nos meses de janeiro e fevereiro de 1999, cobrindo diversas localidades dentro do 

Parque, bem como de áreas limítrofes. 
 

A análise do material botânico coletado  e  o seu processamento  foram  realizados  

no Herbário EAC-Prisco Bezerra e Laboratório de Botânica do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal do Ceará. 
 

A identificação das espécies teve os procedimentos habituais em estudos dessa na-

tureza, através da consulta à literatura especializada (descrições originais, diagnoses, cha-

ves), bem como, outras obras de referência, como Cronquist (1988), Lewis (1987) e Tryon & 

Tryon (1982), toda desenvolvida pelos pesquisadores botânicos envolvidos nessa pesquisa, 

além de consultas  a outros especialistas, quando necessário. 
 

Além do material coletado nas expedições científicas, foram realizados levantamen-

tos de informações constantes nas coleções botânicas  do Herbário EAC-Prisco Bezerra da 

Universidade Federal do Ceará e de bibliografias pertinentes ao Parque Nacional de Ubaja-

ra. 
 

No atual levantamento, o parque foi dividido em duas partes de terra separadas. A 

primeira, onde se encontra instalada sua Sede Administrativa, localiza-se na chapada, tem 

uma área de 64 ha e corresponde ao antigo Horto Florestal de Ubajara. Esta área apresenta 

topografia uniforme  e não possui qualquer curso d’ água. 
  

A segunda área, ocupada pelo Parque propriamente dito, com 563 ha, num corpo 

de terra único, a uma distância aproximada de 7 km da sede, pode ser dividida, a grosso 

modo, em três sub-áreas, a saber.  
 

a) uma faixa de chapada ou topo da serra – platô, com festonamentos pronunciados para 
leste  apresentando largura média aproximada de 300 m; 

 

b) faixa com denominação local de “cinta “, onde é interrompido o talude, formando pata-
mar com a largura variando de 30 a 80 m; 

 

c) faixa de encosta, de inclinação menos abrupta, com relevo dissecado e apresentando, 
em diversos pontos, afloramentos bem destacados constituídos de rochas calcáreas. 

 

A área em que está sediada a Administração foi profundamente alterada devido à 

interferência do homem, exercida inicialmente pela destruição da vegetação primitiva, manu-

tenção de culturas, posterior aparecimento de vegetação secundária e, finalmente, introdu-

ção de essências florestais exóticas. Não apresenta, portanto, em seu conjunto, espécies 

inteiramente representativas da flora local, principalmente quando se atenta para o que de-

veria ter sido a vegetação-clímax (floresta  úmida) que ali se desenvolveu anteriormente à 

exploração da mata ou o uso do solo para fins agrícolas. 
 

Entre as espécies distribuídas ali, exóticas ou não, e atualmente em conjunto com 

outras locais, citam-se: Andá-açu (Johannesia princeps Vell.), Aroeira (Myracrodum urundu 
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va Fr.All.), Angico preto (Anadenanthera macrocarpa  (Benth.) Brenan (=Piptadenia macro-

carpa Benth.), Bálsamo (Myroxylon peruiferum L.), Baraúna (Schynopsis brasiliensis Engl.), 

a leguminosa Cassia javanica, Flambuaian (Delonix  regia (Boj.) Raf.), Cumarú (Dipterix ala-

ta Vog.), Cumatí (Myrcia  atrametifera Barb. Rodr.), Cedro (Cedrella sp.), Carne de vaca 

(Pterogyne nitens Tull.), Eucaliptos  de diversas espécies (Eucaliptus citriodora Hook., E. 

saligna Sm., E. tereticornis Smith, E. rostrata Schlecht, E. robusta Smith, E. viminalis Labill, 

E. crebra F. Muell., E. alba Reinw., E. muculata Hook., E. paniculata Smith, E. angulosa S-

chauer), Faveira (Stryphnodendron purpureum Ducke), Garapa (Apuleia  molaris Spruce), 

Jatobá (Hymenaea  coubaril L.),  Mama cachorro ou tarumá (Vitex flavens H.B.K.), Nogueira 

do Iguape (Aleurites moluccana Willd.), Pau d’óleo ou copaíba (Copaifera langsdorffii.), Sa-

biá (Mimosa caesalpiniiefolia Benth.), Sabonete (Sapindus saponaria L.), Sapucaia (Lecythis 

sp.), Sucupira (Bowdichia virgilioides H.B.K.). 
 

A relação acima deve ser acrescida das plantas frutíferas, tais como: Abacateiro 

(Persea gratissima Gaertn.), Cajueiro  (Anacardium occidentale L.), Goiabeira (Psidium gua-

java L.), Jaqueira (Arthocarpus  integrifolia L.F.), Laranjeira (Citrus  aurantium L.), Mangueira 

(Mangifera indica L.).  
 

Destacam-se como espécies autóctones ou subespontâneas, quer se trate de relí-

quias da mata primitiva, quer se trate de vegetação secundária ou de capoeira, entre outras, 

as árvores  Babaçú (Orbignya phalerata Barb. Rodr.), Pau-pombo (Tapirira guianenses Au-

bl.), Chapéu-de-sol (Cordia araripensis Riz.), Muricí (Byrsonima sericea DC e B. verbascifo-

lia Rich.), Almécega (Protium heptaphyllum M.), Freijó (Cordia trichotoma Vell.), Tatajuba 

(Clorophora tinctoria Gaud.), Potumujú (Centrolobium robustum M.), Arapiraca (Pithecelobi-

um foliolosum Benth.), Angelim  (Lonchocarpus aff. araripensis Benth.), Maçaranduba (Ma-

nilkara rufula Lam.), os arbustos conhecidos pelos nomes de Dominguinhos (Cestrum laevi-

gatum Schlecht), Cambuí (Myrcia sp.), Besouro (Senna hoffmannseggii M.), Chumbinho 

(Lantana camara L.), Camará (Verbesina diversifolia DC.), as lianas Mucunã (Dioclea scle-

rocarpa Ducke e D. grandiflora M.), Maracujá do mato (Passiflora sp), Mata-fome (Serjania 

sp), Bredemeyra floribunda Willd., as herbáceas Capim-gordura (Mellinis minutiflora Beauv.), 

Carrapicho-de-agulha (Bidens bipinnatus L.), além das referidas pelos binômios científicos 

de Borreria verticillata Mayer, Centratherum  punctatum Cass., Chaemecrista duckeana  P. 

Bezerra et A.  Fernandes, e ainda algumas criptógamas, como líquens e briófitas epifitando 

algumas árvores, a pteridófita trepadeira Lygodium venustum Sw., entre outras. 
 

Na área do Parque propriamente dito compreendida  na área da chapada, há ainda, 

na atual mata, remanescentes da primitiva floresta tropical pluvial. Aqui, também houve a 

interferência do homem, antes da constituição do Parque, quer seja pela utilização de árvo-

res  para marcenaria ou carpintaria, quer seja pela sua substituição para dar lugar aos cafe-

zais sombreados, aos pomares e a culturas diversas. 
 

A mata menos tocada, além de pequenas manchas intercalares, ocupa o bordo que 

contacta com a “cinta”. No restante, afora a vegetação “clímax” , surgem pequenas áreas de 

capoeira baixa, com predomínio de gramíneas e outras espécies herbáceas ou subarbusti-

vas, além do babaçú invasor. 
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As espécies da mata remanescente ou secundária do topo com maior frequência ou 

características são: Jitó (Guarea tuberculata Vell.), Pau-pombo (Tapirira guyanensis Aubl.), 

Pau-d’arco-amarelo (Tabebuia serratifolia G. Don), Babaçú (Orbignya phalerata  

Barb.Rodr.), Almécega (Protium heptaphyllum March.), Ateleia ovata Mohlenbrock, Cedro 

(Cedrela fissilis Vell.), Cajazeira (Spondias mombim L.), Chapéu-de-sol (Cordia araripensis 

Riz.), Mirindiba (Buchenavia capitata Eichl.), Burra leiteira (Sapium lanceolatum Hub.), Lacre 

(Vismia guyanensis Pers.), a leguminosa Cassia  chrysocarpa Desv., Arapiraca (Pithecello-

bium foliolosum Benth.), Barbatimão (Stryphnodendron purpureum Ducke), Camunzé (Pithe-

cellobium  polycephalum  Benth.), Pau-d’óleo (Copaifera langsdorffi.),  Muricí-preguiça (Byr-

sonima sericea D.C.), Muricí-de-lenha (Byrsonima verbascifolia Rich.), Guabiraba (Eugenia 

sp.), Araçá (Psidium sp.), Inharé (Brosimum guadichaudii Trec.), Tatajuba (Chlorophora  

tinctoria Gaud.), Torém ou imbaúba (Cecropia sp.), além de representantes das pteridófitas, 

que apresentam uma grande diversidade no referido trecho do PNU, como por exemplo a 

arborescente Cyathea sp. e as subarbustivas Macrothelypteris torresiana (Gaud.) Ching., 

Thelypteris interrupta (Willd.) Iwat. e T. serrata Cav.  
 

Na faixa correspondente à “cinta”, além de fruteiras indicadoras de antigos plantios, 

repetem-se muitas das espécies mais comuns no topo, com invasão, nos lugares menos 

úmidos, de representantes da mata sêca, entre êstes, Pitiá (Aspidosperma ulei Mgf.), uma 

liana Arrabidaea, Barriguda (Ceiba pubiflora (St. Hil.) Schum.), Mirindiba (Buchenavia capita-

ta Eichl.), Cipaúba (Thiloa glaucocarpa Eichl.), Desmanthus virgatus Willd., Ingazeira (Inga 

ingoides Willd.), Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth), Mulungú (Erythrina velutina  Wil-

ld.), Mangue (Rapanea sp.), João-mole (Pisonia sp.) e Mangue-da-serra (Clusia sp.) 
 

A encosta, que compreende a área de maior amplitude, oferece também o teste-

munho de plantios anteriores de fruteiras e é revestida de mata sêca. Nas partes de menor 

altitude, pouca diferenciação se verifica em relação à composição florística do sertão que se 

segue ao pediplano. Entre outras, apresenta as seguintes espécies características: Sabiá 

(Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), Angico (Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan.), 

Jurema preta (Mimosa acutistipula Benth.), Jurema Branca (Piptadenia aculeata (Benth.) 

Ducke), Pau-d’arco-amarelo (Tabebuia serratifolia G. Don.), Mororó (Bauhinia macrostachya 

Benth. e B. cheilantha Stend.), Mofumbo (Combretum leprosum Mart.), Marmeleiro (Croton 

sonderianus M. Arg.), Pau-d’alho (Gallesia gorazema Moq.), Pau Branco (Auxemma onco-

calyx Taub.), Aroeira (Astronium urundeuva Engl.), Araticum (Annona coriacea Mart.), Freijó 

(Cordia trichotoma Vell.), Mutamba (Guazuma ulmifolia Lam.), Jucá (Caesalpinia ferrea var. 

cearensis Hub.), Imburana de Cheiro (Torresea cearensis Fr. All.), Pajeú (Triplaris gardneri-

ana Willd.), Coaçú (Coccoloba cordifolia Meissn.), Oiticica (Licania rigida Benth.), Gonçalo 

Alves (Astronium fraxinifolium Schott.), Tinguí-de-bola (Magonia glabrata St. Hil.), Paraiba 

(Simaruba versicolar St. Hil.),  dentre outras.  
 

Da relação das espécies coletadas neste levantamento, onde em termos de número 

de espécimes é da ordem de 776 exemplares, a listagem florística atual assinala 504 espé-

cies distribuidas em 108 táxones a nível de família e 328 táxones genéricos, representando 

um significativo aumento em número de espécies. Algumas  espécies não foram coleta-
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das, por se encontrarem em fase vegetativa (sem órgãos de reprodução), tendo sido apenas  

observadas e registradas. A listagem florística completa do parque, incluindo, além da identi-

ficação das plantas vasculares  (Pteridófitas e Angiospermas – Monocotiledoneas e Dicotile-

doneas), a respectiva forma biológica e/ou hábito, com as plantas organizadas em grupos 

taxinômicos, por ordem alfabética e acrescidas, quando possível, dos correspondentes no-

mes  populares, pode ser observada no Anexo 5.3-1. Acrescenta-se a esta listagem a espé-

cie Tabebuia sp., vulgarmente conhecida por Ipê-roxo ou Pau-d’arco-roxo, de ocorrência 

comum no parque, especialmente na cinta e na encosta, cuja floração nos meses de julho a 

agosto embeleza ainda mais a unidade de conservação. 
 

Através do presente estudo sobre a flora e a vegetação do PNU, percebe-se que o 

levantamento florístico elevou em torno de 43% o número de espécies  vegetais ocorrentes 

no Parque, comparando-se com o Plano de Manejo de 1981, embora não se tenha seguido 

um período sistemático para as coletas em campo, não acompanhando a fenologia natural 

das plantas, bem como não sendo favorecido por período climático mais regular no Estado 

do Ceará. 
 

Das áreas estudadas, a parte da chapada, em altitudes de mais ou menos 800 m, é 

a que se apresenta como a menos alterada, guardando muitos elementos florísticos de mata 

remanescente, bem como o trecho de contato com a “cinta”, e nesta também, onde até no 

nível altitudinal de aproximadamente 500 m mostra muitas espécies vegetais comuns à cha-

pada. A área da Sede Administrativa, como já mencionado, está profundamente alterada, 

com a introdução em grande extensão de essências florestais exóticas, embora traga pou-

cos elementos da flora autóctone ou de relíquia da mata primitiva. 
 

De uma forma geral, a presente listagem florística apresenta todos os elementos da 

flora observados e/ou coletados nas áreas do Parque Nacional de Ubajara, incluindo desde 

elementos da mata primitiva, com as espécies autóctones, subespontâneas, até das frutífe-

ras, exóticas, como também das matas secundárias ou capoeiras. Na verdade, todos os ve-

getais relacionados na presente listagem, constituem os representantes florísticos que ca-

racterizam como um todo a paisagem vegetacional do Parque Nacional de Ubajara, correla-

cionados com os diversos fatores ambientais que sustentam de forma harmoniosa os recur-

sos naturais ali existentes. 
 

 

5.3.1.1 Caracterização Fitogeográfica 

 

A cobertura vegetal é o recurso natural mais sensível que permite retratar, de modo 

integrado pela sua fisionomia, os fatores ambientais aos quais está submetida (Figueiredo, 

1991). Na verdade, representa um importante refúgio e alimento para a fauna, afeta o ren-

dimento pluvial, além de ser o protetor natural dos solos contra a erosão, bem como o ele-

mento natural de qualquer paisagem. 
 

Esses aspectos são marcantes no PNU, onde a vegetação se constitui em um dos 

importantes recursos naturais que o caracterizam como unidade de conservação. 
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Embora o período de estudo tenha sido relativamente curto, menos de um ano de co-

letas diretas no campo, acredita-se que os resultados obtidos são considerados relevantes, 

uma vez que ampliou o número de espécies ocorrentes no Parque, como já relatado, além 

de ter percorrido as áreas aqui citadas, caracterizando-as para então delimitar as unidades 

de vegetação e confeccionar o primeiro mapa vegetacional ou fitogeográfico do PNU. 
 

Tendo em vista as diferenças litológicas, a estrutura geológica, a compartimentação 

topográfica, o clima e os solos, além da florística e fisionomia, registram-se para o Parque 

Nacional de Ubajara duas Unidades Fitogeográficas: Floresta de mata úmida serrana – Ar-

boreto Climático Perenifólio e Floresta de mata seca – Arboreto Climático Estacional Semi-

caducifólio, segundo a classificação de Fernandes (1998). 

 

a) Arboreto Climático Perenifólio 
 

Popularmente conhecida por Mata úmida serrana, está localizada sobre os setores 

mais elevados, na chapada ou topo da serra, onde existem ainda remanescentes da primiti-

va floresta tropical pluvial, apesar de se perceber que houve a interferência antrópica, antes 

da criação do Parque. Ocupa também trechos de manchas intercalares no bordo que conta-

ta com a “cinta”, antes de surgir a chamada zona de transição. Provavelmente a altitude e a 

exposição dos ventos úmidos sejam os principais determinantes da ocorrência deste tipo de 

floresta.  
 

Os representantes da comunidade vegetal apresentam-se, em geral, como árvores 

lenhosas de caules retilíneos, espessos, com alturas que alcançam os 30 metros, cobertos 

muitas vezes por diversas epífitas, como líques, briófitas, pteridófitas, orquídeas, bromélias 

e lianas (Fernandes, 1998). 

 

b) Arboreto Climático Estacional Semi-caducifólio 
 

Conhecida como Mata seca, ocupa os níveis inferiores na vertente, à retaguarda da 

mata úmida, onde esta foi registrada, e ainda os níveis mais próximos do pediplano. São 

áreas menos úmidas, que contatam com a “cinta”, chegando a cobrir toda a extensão da en-

costa. No Parque Nacional de Ubajara constitui a mais expressiva mancha vegetal, no que 

se refere à amplitude ecológica. 
 

Registram-se aí indivíduos da mata úmida, em menor escala, e da caatinga, em cuja 

faixa de amplitude ecológica conseguem viver, muitos dos quais semelhantes aos que ocor-

rem no pediplano sertanejo, onde no período de estiagem percebe-se nitidamente a semi-

caducifolia dos representantes ali ocorrentes. 
 

A seguir são assinaladas as seguintes conclusões sobre a flora e a vegetação do 

Parque Nacional de Ubajara: 

 

• A listagem florística registra 504 espécies, até o momento, entre Angiospemas e 
Pteridófitas, distribuídas em 108 táxones a nível de família; 

 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 5 
 
 

 

29 
 

• O número de espécies ocorrentes no Parque aumentou em torno de 43%, com-
parando-se com o primeiro levantamento, realizado em 1979, quando foram as-
sinaladas 283 espécies, distribuídas em 83 táxones a nível de família, com ape-
nas 74 entidades botânicas identificadas pelos seus binômios científicos; 

 

• Entre as Angiospermas, certas famílias são registradas como novidades neste 
levantamento, tais como: Agavaceae, Aristolochiaceae,  Cochlospermaceae, 
Eleocarpaceae, Eriocaulaceae, Iridaceae, Molluginaceae, Portulacaceae e 
Ulmaceae. Entre as Pteridófitas, suas espécies são registros novos para o Par-
que Nacional de Ubajara, uma vez que, no primeiro levantamento foram regis-
tradas apenas 6 espécies, identificadas até taxon genérico, e, no atual estudo, 
foram identificadas 21 espécies; 

 

• Ainda com relação à Flora Pteridofítica, que se apresenta tão bem diversificada 
no PNU, registra-se a ocorrência de um representante arborescente Cyatheace-
ae, considerado por alguns autores como um elemento pteridofítico ameaçado 
de extinção, além de algumas subarborescentes, formando verdadeiros cantei-
ros com grande densidade populacional; 

 

• Entre as famílias citadas anteriormente, as Araceae, Asteraceae, Bromeliace-
ae, Euphorbiaceae, Orchidaceae, Oxalidaceae, Poaceae e Rubiaceae, dentre 
outras, tiveram o número de suas espécies elevados em torno de 50%, compa-
rando-se com o estudo realizado em 1979; 

 

• Sobre as Leguminosas - Caesalpiniaceae, Fabaceae e Mimosaceae, continu-
am sendo as mais  representativas, aliás,  novos registros também foram assina-
lados entre esses táxones; 

 

• Sobre as áreas do PNU, pelos aspectos aqui estudos, percebe-se que as faixas 
de chapada e “cinta” apresentam-se com uma grande diversidade taxinômica ca-
racterística de mata úmida, incluindo os vários elementos florísticos já mencio-
nados, embora considerando as alterações sofridas em épocas antes da criação 
do Parque, como Unidade de Conservação; a faixa da encosta, que compreende 
a área de maior amplitude, precisaria de estudos mais aprofundados, no entanto, 
o que se tem até o momento, é que apresenta-se em sua totalidade recoberta 
por mata seca, onde nos trechos de maior altitude, os elementos florísticos as-
semelham-se com os vegetais da depressão sertaneja; 

 

• Dessa forma, com relação à vegetação do Parque Nacional de Ubajara, através 
do levantamento florístico e de observações de sua fisionomia, além de dados 
bibliográficos complementares, constata-se que o Parque apresenta-se distribuí-
do em duas unidades de vegetação caracterizadas como Arboreto Climático Pe-
renifólio (mata úmida serrana) e Arboreto Climático Estacional Semi-caducifólio 
(mata seca), ressaltando as várias observações comentadas na descrição da á-
rea do Parque; 

 

• Não foram detectados nas áreas correspondentes ao Parque, focos de queima-
das e/ou desmatamentos recentes, pelo contrário apresenta-se como uma área 
que guarda trechos recuperados, de ações que antecederam a sua criação, co-
mo também extensos trechos de matas primitivas ainda bem conservadas; 

 

• A área do entorno, apresenta-se muito devastada, com focos visíveis de desma-
tamentos, queimadas, como também de poluição deixada pelo homem, mos-
trando trechos próximos do limite do Parque que ameaçam a integridade do 
mesmo, onde devem ser tomadas atitudes para deter tal devastação. 

 

 

 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 5 
 
 

 

30 
 

5.3.2. Fauna 

 

A fauna da região Nordeste é característica da Província Biogeográfica Caatinga, 

no domínio morfoclimático e fitogeográfico das Caatingas (Ab’Saber, 1977). Este tipo de 

formação atrai uma fauna especializada que adaptou-se aos rigores das temperaturas ele-

vadas e ao clima seco, tornando-se quase que exclusiva para esta região. 
 

Sabe-se pouco sobre a fauna da Chapada da Ibiapaba, que está localizada nesta 

província biogeográfica, embora conserve remanescentes de mata-úmida. Existem apenas 

registros isolados sobre a herpeto e mastofauna (Borges & Lima-Verde, 1992; Cerqueira et 

al., 1989; Coimbra-Filho & Câmara, 1996; Paiva, 1973; Piccinini, 1971; 1974; Thomas, 

1910). No início do século, muitos exemplares de mamíferos foram coletados por todo o 

Nordeste em função do Serviço Nacional da Peste. Esta Campanha foi voltada para a saúde 

social, entretanto acabou rendendo um excelente levantamento faunístico com grande quan-

tidade de material tombado nas coleções científicas do Museu Nacional/UFRJ (MNRJ) e do 

Museu de Zoologia da USP (MZUSP). Tem sido estudado de forma geral pelos pesquisado-

res da comunidade científica, mas ainda não existem publicações especificas com o material 

da Chapada da Ibiapaba. 
 

O único levantamento oficial existente sobre a fauna do PNU foi realizado na época 

da elaboração do seu Plano de Manejo, publicado em 1981,  no qual os pesquisadores con-

sideram a fauna desta Unidade de Conservação pobre em diversidade. No entanto, apenas 

um estudo faunístico foi realizado de fato, constituindo-se em uma amostra da população de 

um morcego da espécie Furipterus horrens. No mais, foram feitas apenas observações de 

campo durante a execução deste Plano de Manejo. Estas  resultaram ainda em listas preli-

minares, consideravelmente superficiais, reunindo 57 espécies de aves, 17 gêneros de ma-

míferos e menos de 10 espécies de répteis, anfíbios e invertebrados ( IBDF, 1981). 
 

A Chapada da Ibiapaba, onde está localizado o Parque Nacional de Ubajara, apre-

senta particularidades morfoclimáticas: remanescentes de Mata Atlântica (Workshop Mata 

Atlântica do Nordeste, 1993) em forma de uma ilha de umidade e condições climáticas bem 

mais amenas do que as encontradas nos ambientes semi-áridos situados ao seu redor. As 

chuvas orográficas, típicas desta região, e principalmente a altitude do relevo propiciam a 

ocorrência destas condições, assim como a existência da vegetação do tipo florestal presen-

te.  A região úmida da Chapada é reconhecida como um típico “brejo nordestino”, termo po-

pular adotado nos primeiros estudos botânicos sobre as serras-úmidas da Região do Nor-

deste Brasileiro  (Andrade & Lins, 1964; Andrade-Lima, 1964).  
 

Os brejos são refúgios (Vanzolini, 1970; 1981) para populações de espécies atlânti-

cas e/ou amazônicas que, entre outras coisas, são uma possível prova da ligação pretérita 

destas matas com os atuais grandes corpos de mata-úmida da América do Sul (Borges, 

1991; Coimbra-Filho & Câmara, 1996). 
  

Assim, no PNU, encontra-se animais perfeitamente adaptados à mata-úmida (fauna 

umbrófila), vegetação de transição e as Caatingas (fauna xerófila).  



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2 Encarte 5 
 
 

 

31 
 

O desmatamento generalizado que vem acontecendo por décadas na Chapada da 

Ibiapaba, além da caça, tem colocado em risco várias espécies da fauna regional, inclusive 

as existentes no PNU. A área de influência, tão degradada pelas plantações e ocupação de-

sordenada, tem um papel relevante para esta fauna, considerando-se principalmente o re-

duzido tamanho do Parque.   
 

A sucessão ecológica presente no Parque, determinada pelo característico relevo 

de chapada, com uma brusca interrupção do planalto em forma de vertente em paredão, al-

tera as indicações dos tradicionais “bioindicadores”, ou “indicadores ambientais”, usados 

correntemente nos trabalhos de levantamento como indicativos das condições ambientais 

da área. No levantamento atual, com base nos resultados obtidos, somente serão indicadas 

as “espécies características” de cada um dos ambientes. Os bioindicadores, neste contexto, 

são as considerações acerca do conjunto de evidências reveladas pelo estudo da fauna, em 

associação com outros fatores. 
 

No levantamento atual, a área total do Parque e da sua zona de amortecimento foi 

dividida fisicamente em três unidades principais, com algumas subdivisões conforme discri-

minado na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 

 

Subdivisão das áreas de levantamento faunístico no PNU e zona de amortecimento. 

 

 UNIDADE DESCRIÇÃO SUB-ÁREAS 

 

ÁREA 1 

 

Corpo Principal do Parque 

A= Parte superior do planalto 

B= Sopé/Área de transição 

C= Parte inferior/Área seca 

 

ÁREA 2  

 

 

Horto Florestal 

 

 

 

ÁREA 3 

 

 

Zona de Amortecimento 

A= Fazenda Buriti 

B= Murimbeca 

C= Gameleira / Sítio dos 

 Macacos 

D= Capeba 

E= Araticum 

 

O presente levantamento faunístico incluiu os grupos Insecta (Ordens Lepidoptera, 

Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Hemiptera e Homoptera) e vertebrados das Classes 

Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia. Quanto aos grupos Crustacea (Classe Malacostra-

ca: Ordem Decapoda), Arachnida (Araneae, Opiliones, Amblypygi e Acari) e Mollusca (Or-

dem Gastropoda: Subclasse Pulmonata) foram realizados apenas levantamentos prelimina-

res, devido ao pequeno número de coletas. 
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Com base nos resultados do atual levantamento e considerando o tamanho desta 

Unidade de Conservação, a fauna do Parque Nacional de Ubajara tem se mostrado muito 

rica em diversidade de maneira geral, ao contrário dos resultados obtidos no primeiro plano 

de manejo. Até o momento foram identificadas: 
  

• Sete ordens de mamíferos; 19 famílias; 38 gêneros; e 41 espécies. 

• Cinco famílias de serpentes; 15 gêneros; e 17 espécies, 

• Oito famílias de lagartos; 14 gêneros; e 16 espécies,  

• Uma família de anfisbenídeo; 03 gêneros; 03 espécies, 

• Duas ordens de anfíbios; 05 famílias; 10 gêneros; e 16 espécies, 

• Cinco ordens de insetos; 14 famílias;  

• Cinco grupos extras com 10 famílias e 10 gêneros de opiliões, amblipígeos, áca-

ros, caramujos e carangueijo. 

• 33 famílias de aves, com 127 espécies. 

 
 

5.3.2.1 Hepetofauna 

 

Os levantamentos de anfíbios e répteis, constou de duas viagens realizadas em pe-

ríodos estacionais diferentes, totalizando 35 dias no campo. Os vários ambientes abertos e 

fechados da unidade de conservação foram vistoriados. As coletas, tanto diurnas como no-

turnas, foram feitas usando equipamentos básicos, como por exemplo, binóculos, lanternas, 

sacos plásticos, armadilhas do tipo “pitfall” adaptadas para anfíbios e répteis, ancinho, pá e 

pinça. O uso de um rastreador G.P.S. facilitou a obtenção das rotas e das coordenadas dos 

locais de coleta. Sempre que possível, foram registrados dados ecológicos relevantes para 

cada animal, quer tenha sido este coletado ou somente observado, como por exemplo: am-

biente, habitat, microhabitat, associações com plantas e possíveis casos de simpatria.  

Na figura 5.8, podem ser visualizadas as relações das espécies de anfíbios e rép-

teis registradas para o PNU, até o momento. 
 

O relevo existente no Parque possibilita uma sucessão faunística, podendo-se dis-

tinguir em relação ao tipo de ambiente encontrado, uma fauna umbrófila típica e outra fauna 

xerófila distribuídas em variados microhabitats. Para os grupos de animais pequenos, caso 

dos anfíbios e parte dos lagartos, o relevo da região é, provavelmente, suficiente para sepa-

rar as populações em sub-grupos. Este fator é confirmado com base nas seguintes observa-

ções: 
 

- A espécie de lagarto Colobosauroides cearensis é essencialmente terrestre, de 

hábito semi-fossorial, que fica quase sempre embaixo da serapilheira. Conforme a análise 

das amostras das armadilhas pitfall (Figuras 5.3-1, 5.3-2 e 5.3-3), aparentemente existe uma 

população proporcional muito maior na Área 1-B do que em outras áreas do Parque, inclusi-

ve o Horto. 
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- O lagarto Tropidurus semitaeniatus não aparece nas amostras da Área 1-A (Figu-

ra 5.9), Área 2 (Figura 5.8) e boa parte da Área 3 (Figuras 5.11 e 5.12) localizadas na parte 

superior, pelo menos durante os períodos de coleta. Entretanto, a espécie pode existir nes-

tas áreas, mesmo com a ausência nas amostras. Existe uma população “preferencial” na 

Área 1-B, local onde são facilmente observados sobre os lajedos próximos as formações 

rochosas. Constitui, provavelmente, uma população separada da que existe na área superi-

or. 
  

- Uma situação oposta ocorre com a espécie Coleodactylus meridionalis, um pe-

queno geckonídeo, que aparentemente prefere a região superior do Parque por apresentar a 

mata-úmida, onde foram registrados altos indíces proporcionais nas amostras (Figura 5.9). 

Entretanto, esta espécie também foi registrada nos dados da Área 1-B (Figura 5.10), em 

proporção muito inferior. 
 

- Exemplares do lagarto arbóreo Anolis fuscoauratus, espécie considerada essenci-

almente umbrófila não foram coletados e/ou observados além de uma certa altura da trilha 

na vertente, e possivelmente não devem habitar os ambientes de intersecção mais baixos 

(correspondente aproximadamente ao 1/3 inferior da trilha), bem como as áreas de Mata 

Seca. 
 

- A mesma observação é válida para o anfíbio Eleutherodactylus sp. que é muito 

comum na mata-umida da Área 1-A e não foi observado ou coletado em locais da Área 1-B. 
 

- A jararaca (Bothrops gr. atrox), uma serpente peçonhenta da Família Viperidae, é 

outro exemplo que vem corroborar esta observação, uma vez que é facilmente encontrada 

na região superior, Área 1-A e 2, e não foi coletada e nem observada na parte inferior. Já 

para esta região, correspondendo a Área 1-C e 3-E, foi mencionada a ocorrência de um 

congênere, a cascavel (Crotalus durissus), espécie igualmente peçonhenta, mas reconheci-

da como xerófila (Vanzolini et al., 1980).  
 

Ao longo do trabalho de campo, foi observada uma variação estacional (sazonali-

dade) característica de alguns grupos, principalmente dos anuros. No período seco do mês 

de dezembro/98, apenas três espécies foram registradas (Bufo granulosus, B. paracnemis e 

Eleutherodactylus sp.), confirmando que a estivação é uma adaptação muito comum tam-

bém para os anfíbios desta região. Nenhum animal vocalizando foi observado neste período, 

em contra posição às 16 espécies coletadas durante o período chuvoso. 
   

Embora não se possa afirmar como efeito de sazonalidade, existe um aumento na 

atividade dos lagartos e serpentes durante o período chuvoso. No caso dos lagartos e ou-

tros animais terrestres de pequeno porte, muitas vezes o que ocorre é uma adaptação ao 

excedente hídrico que ocorre nos seus microhabitats devido às chuvas. Porém, de forma 

geral, é a maior disponibilidade alimentar que provavelmente contribui para isto. 

 

Interessante notar que as espécies Anolis fuscoauratus, Coleodactylus meridionalis, 

Colobosauroides cearensis, Colobosaura modesta, Enyalius b. bibronii, Mabuya nigro-
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punctata, Ophiodes striatus, Apostolepis quinquelineata, Bothrops gr. atrox, Drymoluber dic-

hrous, Liophis reginae e Eleutherodactylus sp. são todas elas umbrófilas do PNU e que es-

tão presentes nos  limites  internos, principalmente  na Área 1-A. O conjunto dessas espé-

cies serve como bioindicador para o ambiente de mata-úmida. 
  

O Parque apresenta, sem dúvida, uma excelente diversidade da fauna em propor-

ção à sua área territorial. Porém, é relativamente pobre nos registros de endemismos, con-

siderando os trabalhos realizados até o momento. Na herpetofauna, um registro regional: o 

microteídeo (lagarto semi-fossorial) Colobosauroides cearensis. Esta espécie é endêmica do 

Estado do Ceará e no Parque mostrou-se bastante abundante.  

 

 

Figura 5.8 
 

Relação das espécies coletadas na Área 2 (Horto – Mata  Secundária) e 
suas respectivas freqüências. 
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Figura 5.9 

 

Relação das espécies coletadas na Área 1-A (Portão Neblina – Mata úmida) 
 e suas respectivas freqüências. 

 

 

Figura 5.10 
 

Relação das espécies coletadas na Área 1-B (Área de Transição – mangueiras e  
vegetação nativa) e suas respectivas freqüências. 
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Figura 5.11 

 

Relação das espécies coletadas na Área 3-C ( Área do Entorno – Game- 
leira – cafezal) e suas respectivas freqüências. 

 

 

 

 

Figura 5.12 

 

Gráfico 5: Relação das espécies coletadas na Área 3-C (Área do Entorno – Game- 

                leira – canavial) e suas respectivas freqüências. 
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5.3.2.2 Mastofauna 

 

No levantamento dos mamíferos, por se tratar de um grande grupo, optou-se por 

mais de uma metodologia de campo. Foram realizadas coletas sistemáticas, observações 

visuais, registros auditivos e fotográficos, coletas de restos alimentares e de material fecal, e 

observações e registros de rastros. Foram também realizadas coletas de informações de 

moradores e doações de partes de animais mortos (esqueletos e pelagens).  
  
Para a coleta de pequenos marsupiais e roedores, além das armadilhas do tipo pit-

fall, foram usadas armadilhas modelo Sherman, sendo todas elas vistoriadas diariamente. 

Os transectos obedeceram às características topográficas do terreno, sempre realizados 

nos diversos biótopos existentes, inclusive aqueles alterados ecologicamente. Utilizou-se 

como iscas produtos alimentícios industrializados ou frutas comuns da região.  
 

O trabalho de campo com primatas constou de observações preliminares de alguns 

bandos e identificações sistemáticas feitas visualmente com auxílio de binóculos e registros 

fotográficos.  
 

Para quirópteros a metodologia de estudo consistiu na captura de exemplares utili-

zando redes de neblina armadas no crepúsculo (por volta das 17 horas), sendo vistoriadas a 

cada 15 minutos e recolhidas por volta da meia-noite, em diversos pontos do Parque, princi-

palmente nas cavernas (entradas e partes internas) e nas matas (nas margens e nas tri-

lhas).  
 

Para as demais ordens de mamíferos o levantamento faunístico teve como base a 

identificação dos exemplares feita através de observações eventuais dos espécimens e dos 

respectivos sinais indicativos indiretos, tais como rastros (pegadas e  fezes) e vocalizações, 

alem de  doações  de  animais encontrados mortos por moradores  da  região e funcionários 

do Parque.  
  

Observou-se que entre os mamíferos encontrados no PNU existem animais herbí-

voros, carnívoros, onívoros e detrítivos, que formam um conjunto equilibrado e necessário 

aos vários ambientes encontrados.  
 

A mastofauna encontrada no Parque inclui animais que habitam diversos extratos 

em relação ao solo. Existem animais como os marsupiais que habitam os galhos mais bai-

xos no interior da Mata Úmida, podendo eventualmente andar no chão; e o tamanduá-mirim 

e o tatu-peba, que ocupam galhos mais baixos e tocas no chão, respectivamente. Outros 

caminham sobre o solo como os felídeos, procionídeos, cervídeos e alguns roedores, como 

a cotia e o mocó. E finalmente os primatas (sagüi e macaco-prego) são estritamente arborí-

colas.  
 

Em relação aos três ambientes, verifica-se que na área de Mata Úmida (Área 1-A; 

Área 2) são encontrados marsupiais, roedores (dasiproctídeos, murídeos e equimídeos), 

procionídeos, felídeos, primatas, dasipodídeos e quirópteros. Na Área de Transição (Á-
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rea 1-B; Área 1-C) são encontrados primatas, roedores ("mocó")  e quirópteros. Na Caatinga 

(Área 1-C) observou-se a presença de roedores ("mocó") e de porcos domésticos, um e-

xemplo de espécie exótica que freqüenta o Parque. A grande  diversidade de fauna encon-

trada na área de Mata Úmida já era esperada tendo em vista a maior disponibilidade e di-

versidade de alimentos, o que não ocorre nas outras áreas do PNU, limitando assim a diver-

sidade de mamíferos. 
 

Os representantes da fauna local vêm sofrendo diretamente a ação predatória do 

homem, seja através do desmatamento, seja pela caça indiscriminada na região. Com a a-

celerada destruição dos ecossistemas naturais, tiveram lugar perdas irreparáveis, cujos pre-

juízos somente serão avaliados realisticamente com o aprofundamento destes estudos. Este 

tipo de ação vem reduzindo principalmente o número de mamíferos de médio e grande por-

te, sendo possível dizer que existe uma dominância de mamíferos de pequeno porte como 

roedores, marsupiais e quirópteros. 
 

De acordo com informações de antigos moradores, é possível que existam mais 

espécies de felídeos no Parque, como o gato-maracajá-peludo (Leopardus wiedii) e o jagua-

rundi ou gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi). Todavia, até o momento, não há com-

provação científica da existência destas espécies no PNU. 
 

Mares et al. (1981) realizaram um estudo sobre as espécies de mamíferos do nor-

deste brasileiro, e encontraram para esta região 7 ordens, 21 famílias, 56 gêneros e 74 es-

pécies. Para a Região da Ibiapaba, citam as seguintes espécies não relacionadas no atual 

levantamento: Chiroderma doriae e Oligoryzomys sp. Citam também a ocorrência de Alouat-

ta belzebul ululata (macaco-guariba), espécie também indicada para a área de influência do 

Parque, no presente estudo, mas cuja ocorrência dentro da UC ainda não foi registrada nem 

comprovada cientificamente. 
 

Foram observados bandos de Cebus apella e Callithix jacchus em um número ra-

zoável de vezes. Os animais podiam ser observados circulando pela mata quase diariamen-

te.  
 

Um bando de Callithrix freqüenta o Horto e pode ser visto em atividade pela manhã. 

Os macacos-prego puderam ser observados alimentando-se várias vezes de frutos dentro 

do PNU, não sendo encontrados na área do Horto. Sabe-se que estes animais podem saltar 

entre copas relativamente distantes e correr curtas distâncias pelo chão, o que contribui pa-

ra o fluxo gênico dos grupos entre a área do Parque e do entorno, como foi observado na 

área da Murimbeca (Área 3-B). Isto reforça a importância de se evitar a existência de ilhas 

de matas, pois estes animais assim não conseguiriam transitar do Parque para outras áreas 

e vice-versa sem o auxílio da vegetação. Não foram observados primatas na área da caatin-

ga, contudo foram observados macacos-pregos no paredão rochoso do morro do Morcego 

Branco, área de transição (Área 1-B e 1-C).  
 

A dispersão de sementes, tão amplamente associada a aves e morcegos, pode ser 

atribuída também à atividade de alguns primatas. Alonso & Langguth (1989) reportam a 
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dispersão de Cecropia sp. por Callithrix jacchus, o que pode ser esperado também para os 

animais presentes no PNU, visto que nesta área sementes desta espécie vegetal foram en-

contradas nas fezes de várias espécies de morcegos. Também sementes de outros frutos 

não ingeridas podem ser dispersas por primatas, através do comportamento de coletar o 

fruto e levá-lo para outro lugar para comê-lo, ou ainda somente pelo ato de transportá-los, 

sem que este tenha sido utilizado na alimentação. Foi observada a utilização do fruto de 

“escova-de-macaco” por indivíduos de Cebus apella em várias oportunidades. Não puderam 

ser documentadas as atividades de forrageamento, catação ou interações sociais observa-

das durante o estudo no campo.  Neste período, somente em uma ocasião observou-se a 

presença de filhotes. 
 

O coco da palmeira babaçu (Orbinya martiana) além de fazer parte da dieta de roe-

dores e primatas, tem suas sementes disseminadas por estes grupos de animais. 
 

A quiropterofauna do PNU está bem representada: observa-se uma variedade de 

espécies de morcegos de hábito frugívoro (que colaboram com a manutenção da cobertura 

vegetal), bem como a presença de insetívoros (observados logo ao entardecer), onívoros e 

hematófagos. Os estudos realizados na região por Thomas (1910) relatam a ocorrência de 

apenas três espécies de morcegos para a região da Serra da Ibiapaba: Carollia perspicillata, 

Artibeus lituratus e Plathyrrinus lineatus. Com relação ao primeiro plano de manejo obser-

vou-se um aumento significativo do número de espécies, que passou de 01 para  14. Este 

aumento já era esperado e vem indicar que existem abrigos e recursos alimentares suficien-

tes para estas populações e não há pertubação intensa na área, com exceção na Gruta de 

Ubajara, devido ao turismo. 
 

Neste estudo verificou-se ainda que a espécie Carollia perspicillata, morcego frugí-

voro, apresenta-se como destaque, devido à imensa colônia habitando tanto a Gruta de U-

bajara como outras grutas da região. Isto não confirma a informação contida no primeiro 

plano, onde a espécie Furipterus horrens foi citada como destaque para a Gruta de Ubajara. 
 

Entre as 14 espécies de quirópteros encontradas, oito são consideradas importan-

tes para a manutenção da cobertura vegetal. Isto torna-se um fator de grande relevância, 

visto que estes morcegos são correntemente considerados como responsáveis pela recupe-

ração da cobertura vegetal em áreas degradadas devido ao hábito alimentar frugívoro. 
 

Em relação à fauna de morcegos exclusivamente insetívoros foram coletados e-

xemplares pertencentes às Famílias Molossidae e Furipteridae. A ausência de representan-

tes de outras familias de insetívoros pode ser explicada pelo fato de serem animais de vôo 

muito alto, por vezes acima do dossel, não sendo facilmente coletados. 
 

A segunda espécie mais coletada foi o morcego hematófago Desmodus rotundus, 

cujos indivíduos estão provavelmente se alimentando tanto de animais silvestres do interior 

do Parque quanto da região periférica. Isto pode constituir um dado importante, tendo em 

vista que a grande concentração desses animais poderia causar problemas graves caso 
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surgisse em uma das populações, interna ou externa do Parque, algum morcego contami-

nado com o vírus rábico.  
 

Com relação à fauna de pequenos mamíferos (roedores e marsupiais), alguns pon-

tos podem ser destacados. Das quatro espécies de marsupiais coletadas, somente Didel-

phis albiventris foi citada no primeiro plano de manejo. No trabalho de Mares et al. (1981), 

além desta, foi citada também a espécie Monodelphis domestica. Estas duas referências 

demonstram claramente a necessidade de se realizar novos levantamentos, mais aprofun-

dados, sobre a diversidade de marsupiais nesta região.  
 

Verificou-se um aumento substancial da diversidade de roedores presentes no Par-

que. Além das duas formas citadas no primeiro plano (Kerodon rupestris e Dasyprocta agou-

ti), foram coletados representantes de outros 4 gêneros, incluindo uma espécie êndemica da 

Caatinga (Thrichomys apereoides) e uma espécie exótica associada à ocupação humana na 

periferia do Parque (Mus musculus). 
 

Para o grupo dos mamíferos em geral os dados levantados não evidenciaram a e-

xistência de sazonalidade em suas distribuições. 
 

O mocó (Kerodon rupestris) e o rabudo (Trichomys apereoides) constituem casos 

de endemismo regional, tratando-se de espécies típicas de Caatinga. É possívela que novos 

casos de endemismo para mamíferos, principalmente nos roedores, possam surgir com a 

continuidade dos estudos.  
 

A região apresenta mamíferos ameaçados de extinção como o tamanduá-de-colete 

ou mirim (Tamandua tetradactyla), a sussuarana (Puma concolor) e o gato-maracajá (Leo-

pardus tigrinus). Esta última espécie encontra-se na lista da IUCN desde 1988 e é citada 

também no livro vermelho das espécies de mamíferos brasileiros ameaçados de extinção. A 

espécie Puma concolor encontra-se listada apenas no livro vermelho. 
 

Do ponto de vista da conservação, toda a fauna umbrófila presente nas áreas de 

mata-úmida da Chapada é atualmente o fator de maior preocupação. Caso ainda ocorram 

drásticas reduções deste tipo de habitat na área de influência,  muitas espécies, mesmo 

presentes nos limites do PNU, estarão em perigo de extinção. Tal preocupação não se res-

tringe apenas à manutenção do ambiente, mas também à sua extensão e insularização 

(formação de “ilhas” restritas de mata), ao número e tamanho das populações faunísticas e 

sua condição estável. 
 

A relação completa das espécies coletadas e/ou observadas no atual levantamento 

faunístico encontra-se discriminada no Anexo 5.3-2. 

 

5.3.2.3 Avifauna 

 

Os levantamentos avifaunísticos foram realizados pelo CEMAVE/IBAMA. As áreas 

de coleta abrangerem os três ambientes característicos do PNU: mata úmida, mata seca 
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e transição. Também foram realizadas coletas na área do Horto. Foram utilizadas redes de 

neblina de malha 36 mm, sendo as aves capturadas marcadas com anilhas metálicas do 

CEMAVE e identificadas, adotando-se a ordem sistemática e nomenclatura científica pro-

postas por Sick (1997). Antes da soltura, eram anotados os dados biológicos e biométricos 

de cada espécime. O esforço inventário através de capturas correspondeu a 900 horas-

rede, sendo 450 na mata úmida, 250 na mata seca e 200 na zona de transição. No Horto 

Florestal coletou-se dados na estação seca (novembro) e chuvosa (junho), enquanto que na 

área do Parque propriamente dito, as coletas foram realizadas apenas no período chuvoso. 

Além das coletas, foram feitas observações visuais com auxílio de binóculos. 
 

O total de espécies de aves registradas até o momento no PNU, ou seja, 127 espé-

cies, corresponde a 36% do total de aves listado para a caatinga (Pacheco & Bauer, 2000), 

das quais 5 são endêmicas da caatinga nordestina (40% do total de endemismos registra-

dos para o bioma): o periquito-da-caatinga (Aratinga cactorum), o pica-pau-anão-pintalgado 

(Picumnus pygmaeus), o arapaçu-do-Nordeste (Xiphocolaptes falcirostris), o golinha (Spo-

rophila albogularis) e o galo-de-campina (Paroaria dominicana); 14 formas do Nordeste 

(42% do total para a região): a codorna-comum (Nothura maculosa), o gavião-carijó (Rupor-

nis magnirostris), a avoante (Zenaida auriculata), a rolinha-branca (Columbina picui), a juriti 

(Leptotila verreauxi), o tuim (Forpus xanthopterygius), a alma-de-gato (Piaya cayana), o cho-

ró-boi (Taraba major), o formigueiro-de-barriga-preta (Formicivora melanogaster), o arapaçu-

verde (Sittasomus griseicapillus), o suiriri-cinzento (Suiriri suiriri), o azulão (Passerina bris-

sonii), o sofrê (Icterus jamacai) e a graúna (Gnorimopsar chopi); e 01 espécie disjunta, tam-

bém ocorrente no Nordeste da Venezuela, o pintassilgo-do-Nordeste (Carduelis yarrelli). 
 

Entre as espécies de aves ameaçadas de extinção, foram encontradas a maria-do-

Nordeste (Hemitriccus mirandae), nas categorias vulnerável e rara, devido a sua distribuição 

fragmentada (Collar et al., 1992) e o pintassilgo-do-Nordeste (Carduelis yarrelli), com status 

vulnerável em razão da reduzida área de distribuição, sendo uma espécie sob forte pressão 

de captura para comércio ilegal (Sick, 1997). 
 

Foram registradas 18 espécies migratórias ou supostamente migratórias, como a 

avoante (zenaida auriculata), espécie migratória do Nordeste (Azevedo & Antas, 1990) e 

que se encontra sob forte pressão de caça clandestina, a pomba-de-espelho (Claravis preti-

osa), o sertanejo (Sublegatus modestus), o enferrujado (Lathrotriccus euleri), a maria-preta-

de-garganta-vermelha (Knipolegus nigerrimus), a qual possivelmente realiza migração altitu-

dinal na chapada da Ibiapaba, o bentivi-do-gado (Machetornis rixosus), o bentivi (Pitangus 

sulfuratus), o bentivi-de-bico-chato (Magarynchus pitangua), o bentivizinho-de-penacho-

vermelho (Myiosetetes similis), o bentivi-rajado (Myiodinastes maculatus), a peitica (Empin-

donomus varius), o suiriri (Tyrannus melancholicus), a andorinha-doméstica-grande (Progne 

chalybea), o sabiá-poca (Turdus amaurochalinus) o bigodeiro (Sporophila lineola), o papa-

capim (Sporphila nigricollis), o golinha (Sporophila albogularis) e o pintassilgo-do-Nordeste 

(Carduelis yarrelli). No Anexo 5.3-3 pode-se verificar a relação das espécies coletadas e/ou 

observadas no PNU e Horto Florestal, agrupadas por famílias. 
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A similaridade entre as aves no Horto Florestal, nos príodos seco e chuvoso, foi de 

48%, sugerindo que parte da população se movimenta para outras localidades em cada es-

tação. 

 

O registro preliminar de 127 espécies de aves, incluindo endemismos e formas do 

Nordeste, a presença de uma espécie com população separada do Nordeste da Venezuela, 

de duas espécies ameaçadas de extinção e pelo menos 18 espécies com movimentos mi-

gratórios justifica a existência do Parque Nacional de Ubajara como instrumento de conser-

vação da diversidade de aves brasileiras e, especificamente espécies regionais e/ou amea-

çadas, servindo de abrigo àquelas oriundas de outras localidades em sua área de influência, 

sendo fundamental o esforço para manutenção da maior quantidade possível de cobertura 

vegetal nas áreas remanescentes ali encontradas. Há de se ressaltar que a Unidade apre-

senta condições favoráveis ao turismo ecológico na categoria de observadores de pássaros 

e que a relação das espécies deve aumentar com a continuação dos estudos. 

 

 

5.3.2.4 Outros grupos 

 

As coletas e observações de artrópodos, moluscos e crustáceos foram feitas de 

forma preliminar, sendo diurnas e noturnas, manuais ou com ajuda de armadilhas. Grande 

parte deste material científico foi identificado pelos respectivos técnicos da equipe, além da 

eficiente colaboração dos consultores. No levantamento de insetos, além de inspeção direta 

no campo, foram utilizadas armadilhas d’água, de solo e do tipo McPhail, sendo as identifi-

cações realizadas no Laboratório de Entomologia Agrícola do Centro de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal do Ceará. Até o presente foram identificadas nove espécies, além 

de seis gêneros de insetos. O restante do material coletado encontra-se em fase de identifi-

cação, já tendo sido realizada a classificação por família. Embora preliminar, este é o primei-

ro levantamento entomológico realizado no Parque Nacional de Ubajara. Estes estudos ne-

cessitam de continuidade, visto tratar-se de um grupo abundante no PNU. 

 

Foram registradas ainda 04 gêneros de aranha: Poecilaemula sp., Cynortellana sp., 

Geaya sp. e Parapachyloides sp.; 01 amblipígeo: Heterophrynus longicomis; e 01 ácaro da 

família Macrochelidae. Algumas espécies de escorpiões foram observadas, mas ainda não 

identificadas. 

 

No tocante a moluscos e crustáceos, foram coletadas e identificadas 04 espécies 

de caramujo: Orthalicus proptotypus, Bulimulus durus, Solaropsis sp. e Streptaxis intermedi-

us; e uma espécie de carangueijo, identificada como pertencente ao gênero Trichodactylus. 

Muito interessante a ocorrência deste crustáceo, o qual é encontrado em algumas áreas a-

lagadas do Parque, em altitudes intermediárias, correspondentes à zona de transição entre 

a mata úmida e a mata seca, mormente pelo fato da unidade estar distante cerca de 150 km 

do litoral. 
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A relação dos insetos e outros grupos coletados encontra-se discriminada no Anexo 

5.3-4. 

 

5.3.3 Interferência antrópica sobre a fauna 

 

A interferência antrópica na região da Chapada da Ibiapaba, caracterizada pelos 

desmatamentos, caça predatória, comércio ilegal de animais silvestres, expansão urbana, 

presença de lixo e esgoto, poluição dos recursos hídricos, uso indiscriminado de agrotóxi-

cos, dentre outros fatores, tem grande influência desfavorável sobre o Parque e conseqüen-

temente sobre a fauna, contribuindo para a gradativa redução das populações de algumas 

espécies de animais, e possivelmente extinguindo outras. A presença de lixo doméstico jo-

gado ou trazido pelo vento, tanto na entrada quanto ao longo da trilha que corta o Parque 

em direção à Araticum, e os restos alimentares dos turistas após as visitas servem indevi-

damente de alimento para vários animais silvestres.  
 

A presença de animais domésticos, também tem interferido de forma negativa so-

bre a fauna silvestre do Parque. O porco doméstico (Sus scrofa), por exemplo, ao revirar o 

folhiço, altera a microfauna e flora do solo, pertuba o ambiente, afastando espécies do seu 

habitat. 
  

Existe em todo o Parque uma população significativa de escorpiões, provavelmente 

constituída por mais de uma espécie. Além dos locais das armadilhas (pitfall), foram coleta-

dos exemplares no interior do alojamento (mais de dez exemplares, inclusive durante o dia), 

sobre os bancos de cimento da estrutura do Centro de Visitantes e em diversas localidades 

dentro e fora do Parque. A maior parte deste material foi solta nos respectivos locais, e ape-

nas uma pequena amostra foi coletada para uma posterior identificação. Uma população tão 

grande e com distribuição desordenada pode significar uma quebra na cadeia alimentar en-

volvendo este grupo, ou seja, um possível desequilíbrio provocado pelo desaparecimento 

dos seus predadores. Vale ressaltar que este desequilíbrio representa uma ameaça para as 

pessoas que visitam ou usam o Parque.    
 

Durante o trabalho de coleta de fezes e registro de pegadas, observou-se a presen-

ça de urubus (Coragyps atratus) na fronteira do Horto Florestal. Durante a análise dos restos 

fecais observou-se a presença de uma grande quantidade de penas. Foi verificado que na 

fronteira do Horto existe uma granja denominada “Mata Fresca”, a qual foi visitada pela e-

quipe, juntamente com o gerente do PNU. Ficou constatado facilmente que esta criação era 

a origem das penas encontradas nas amostras, uma vez que foi possível observar os ani-

mais mortos “jogados” em uma fossa a céu aberto sem tratamento, próxima ao cercamento 

do Horto. Acredita-se que os animais carnívoros que habitam o Parque, bem como os uru-

bus, estão se alimentando deste material em decomposição. Durante a visita a este vaza-

douro observou-se também uma imensa quantidade de moscas o que leva a crer que a 

grande quantidade de moscas que ocorre Horto pode ter origem nesta granja. 
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Nas dependências do Horto existem dois bebedouros artificiais, sendo um em área 

aberta e outro em área com mata, ambos bastante antigos, sendo construídos em razão da 

inexistência de fontes naturais de água naquela área. Foi possível constatar que animais 

silvestres de médio porte (veados, cutias, etc.) fazem uso destas instalações. Porém, a não 

utilização dos anfíbios em qualquer período climático indica alguma irregularidade na quali-

dade da água destes bebedouros. Estas instalações também são consideradas intervenções 

humanas no equilíbrio ambiental da área. 
  
Outro problema resultante da ação antrópica é a ocorrência de espécies exóticas 

na vegetação, como as mangueiras, jaqueiras e cafeeiros, resultante da ocupação da área 

antes da criação do Parque. Tais espécies continuam sendo disseminadas pela fauna, pela 

água dos riachos e pelo próprio homem, aumentando suas populações dentro do Parque. 

Este fato pode ser facilmente percebido nas margens da trilha Ubajara-Araticum, onde é 

grande o número de mudas, especialmente de mangueiras. 
 

 

5.4 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

 

Em Ubajara existem vários aspectos históricos e culturais que guardam uma rela-

ção direta com o Parque Nacional. Dentre estes destacam-se algumas lendas e manifesta-

ções religiosas da população relacionadas com a Gruta de Ubajara. As lendas foram revis-

tas por Carvalho Filho (No Prelo), baseado em consultas a antigos moradores da área do 

parque e documentos históricos fidedignos. Uma destas lendas está relacionada a uma in-

terpretação do autor sobre o significado do topônimo Ubajara (ver item 1.4), o qual seria 

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

e Iara = mãe d’água). Segundo a lenda, no interior da Gruta existia uma belíssima mulher 

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

seduzindo os homens, principalmente os jovens e bonitos,  através de seu canto e beleza 

invulgar. Seu poder de sedução era tão grande que ninguém resistia a seus encantos. À 

medida que a bela mulher ia penetrando pelas fendas da Gruta seguida pela pessoa encan-

tada, as fendas iam se fechando e a pessoa, como se estivesse completamente embriaga-

da, ia se embrenhando pelo interior da caverna para nunca mais voltar. Esta lenda guarda 

muita semelhança com a lenda da iara a mãe d’água ou a sereia dos rios e lagos, bastante 

conhecida na mitologia indígena. A diferença é que na lenda de Ubajara, o encantado sedu-

zido pela iara desaparece no interior da caverna e não no fundo do rio ou lago. 
 

Outra lenda descrita por Carvalho Filho (No Prelo), é a lenda do Caboclo Pendura-

do, relacionada à “pedra do dependurado”, formação rochosa que se assemelha a um corpo 

humano, localizada próximo a uma gruta do Morro do Pendurado. Os antigos acreditavam 

tratar-se do corpo de um caboclo encantado pela iara. Conta-se que depois de seduzido, a 

mulher desapareceu, mas o caboclo continuou encantado e apaixonado e todo dia voltava 

ao local na tentativa de encontrar o buraco ou fenda onde a mulher desaparecera. O cabo-

clo estava tão encantado com a beleza da mulher que foi escalando a rocha por sobre as 

pedras até atingir uma grande altura, quando, por um descuido, escorregou do local onde se  
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encontrava e, no momento em que caía do penhasco para uma morte certa, apareceu re-

pentinamente a bela mulher, compadecida do seu sofrimento e da insistência em encontrá-

la, e, com seus poderes sobrenaturais ajudou-o a se segurar com as mãos nas saliências 

rochosas, ficando seu corpo suspenso no ar. Diante de tanta devoção e demonstração de 

coragem, desejo e amor, a bela resolvera levá-lo para sempre para o interior da sua mora-

da, arrancando o seu espírito e deixando o seu corpo pendurado e petrificado para sempre 

no rochedo. Outra versão para esta lenda seria aquela descrita pelo naturalista Antônio Be-

zerra, que esteve em Ubajara em 1884, em seu livro Notas de Viagem, citado por Carvalho 

Filho (No Prelo), cujo trecho é transcrito a seguir: 
 

“À esquerda da gruta surge no cimo da rocha um cabeço negro com a parte oriental pendente 

de grande altura, onde se vêem duas pequenas saliências, que os moradores chamam Caboclo 

Pendurado, em razão da semelhança que têm aquelas pedras finas com o tronco e pernas de 

um homem. Conta-se que um desgraçado andando por ali a caçar, escapara do alto, e estando 

ainda amolecida a rocha, ficara para sempre preso pelas mãos, e que em noites do mês de no-

vembro o rochedo do suplício resplende como coroado de coruscante aréola.” 
 

Outra lenda relacionada com a Gruta de Ubajara, também revista por Carvalho Fi-

lho (No Prelo), refere-se a uma hipotética ligação existente entre a Gruta e as formações 

rochosas do Parque Nacional de Sete Cidades, no vizinho Estado do Piauí.  
 

Com relação às manifestações religiosas relacionadas à Gruta, é importante relatar 

que antes da criação do Parque, na década de cinqüenta, a população de Ubajara, incenti-

vada pelo Padre Moacir, então Vigário da Paróquia de São José de Ubajara, descia a trilha 

em procissão, com destino à Gruta. Na descida pela trilha existiam catorze cruzeiros repre-

sentando as catorze Estações da Via-Sacra. Ainda hoje existe um cruzeiro nas proximida-

des do ramal que dá acesso ao Cafundó, o maior deles e que representava a Primeira Esta-

ção e o único que resistiu ao tempo e às intempéries. A procissão tinha o seu encerramento 

na Gruta, onde eram realizadas celebrações eucarísticas, como missas, batizados e casa-

mentos. Em 1953, foi colocada , por ordem do Pe. Moacir, a imagem de Nossa Senhora de 

Lourdes sobre uma saliência rochosa, na parte superior de uma das primeiras salas da ca-

verna. Ainda hoje esta imagem pode ser observada na atualmente chamada Sala da Ima-

gem, bem como os batentes e o piso de tijolo construídos na época. Depois da criação do 

Parque Nacional, não mais se permitiu  manifestações religiosas dentro da unidade.  
 

 

5.5 OCORRÊNCIA DE FOGO E FENÔMENOS NATURAIS EXCEPCIONAIS 

 

O Parque Nacional de Ubajara, em comparação com outras unidades de conserva-

ção do Ceará, como a Floresta Nacional do Araripe, não apresenta grandes problemas de 

incêndios florestais. O último incêndio registrado foi em 1994, sendo combatido pela equipe 

do IBAMA e voluntários. Todavia, por ser um Parque pequeno, de apenas 563 ha, qualquer 

incêndio, até mesmo de pequenas proporções, pode comprometer a sua biodiversidade.  
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Embora seja possível a ocorrência de incêndios naturais, a maioria é causada pelo 

homem, principalmente em decorrência das queimadas agrícolas, havendo também incên-

dios criminosos, em menor freqüência.  

 

As queimadas ocorrem nos meses de julho a dezembro, correspondendo à estação 

seca, sendo grande o número de queimadas agrícolas no entorno do parque. Todos os anos 

a equipe do PNU, com apoio dos vigilantes que prestam serviços à UC, dos guias da CO-

OPTUR e voluntários, tem combatido considerável número de incêndios florestais no entor-

no, sem contudo dispor de nenhum equipamento para este fim, utilizando galhos de árvores 

como abafadores e se vendo obrigada a pedir pulverizadores emprestados aos agricultores 

da região, o que constitui um risco adicional à saúde, haja visto que tais pulverizadores 

sempre contém resíduos de agrotóxicos. 
 

 

5.6 ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E SEUS IMPACTOS EVIDENTES 
 

 

5.6.1. Atividades Apropriadas 
 

  

5.6.1.1. Fiscalização 

 

Esta atividade é realizada periodicamente dentro da Unidade e na área de entorno, 

por 02 servidores do PARNA, auxiliados freqüentemente por 02 servidores da Unidade vizi-

nha, a APA da Serra da Ibiapaba. Quando necessário, também recebem apoio dos vigilan-

tes que prestam serviço no Parque. 
 

Esporadicamente ocorre dentro da Unidade a ação de caçadores, os quais se utili-

zam de espingarda e/ou armadilhas para a captura de aves e roedores. O trabalho realizado 

pela equipe de fiscalização do Parque tem coibido a ação desses caçadores.  
 

Ao final de cada atividade de fiscalização, é produzido um relatório que fica arqui-

vado na Unidade. Nos casos de Autuações, Notificações e emissão de Termos de Apreen-

são/Depósito e Embargo/Interdição, os documentos originais são remetidos para a DICOF, 

para abertura de processo Administrativo, e cópias são remetidas para a Promotoria Local, 

para abertura de Processo Penal, conforme prevê a Lei 9.605 de 12.02.98.  
 

 

5.6.1.2. Pesquisa 

 

Esta atividade é essencial para subsidiar o manejo de uma Unidade de Conserva-

ção e está regulamentada pela Instrução Normativa IBAMA nº 109/97, de 12 de setembro de 

1997. 
 

De acordo com essa Instrução Normativa, todos os pedidos de licença devem ser 

encaminhados primeiramente ao Gerente de UC de interesse. A expedição da licença 
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de pesquisa será de competência do Gerente da UC, desde que o projeto: não tenha previ-

são de coleta de material biológico ou arqueológico, com exceção para água e solo, seguin-

do as normas da ABNT; não traga danos ao ambiente local; seja compatível quanto ao uso 

das facilidades existentes na UC; e possa ser acompanhado pelo pessoal da UC, conforme 

disponibilidade de recursos humanos e o cronograma. 
  

Nos casos em que o projeto tenha previsão de coleta de material biológico ou ar-

queológico, quando se tratar de pesquisador estrangeiro, ou quando envolver mais de uma 

UC, compete ao PCSUC/DIREC expedir a licença de pesquisa. 
 

Os pedidos de licença de pesquisa devem vir acompanhados da documentação 

discriminada no Art. 6º da Instrução Normativa e, caso sejam autorizados, terão validade de 

01 (um) ano, podendo ser renovados de acordo com a duração do Projeto. 
 

No caso do PNU, além dos levantamentos realizados para elaboração do primeiro 

Plano de Manejo, no final da década de 70, e, mais recentemente, para este Plano de Ma-

nejo-Fase 2, algumas licenças de pesquisa foram expedidas. Contudo, o que temos consta-

tado é que os pesquisadores raramente encaminham para a UC cópia de relatórios parciais 

ou documentos finais, contendo os resultados obtidos nos estudos. Na Tabela 5.6.1- (Ane-

xos) consta um resumo das pesquisas realizadas no PNU e licenças expedidas. 
 

Além de pesquisadores, o PNU também é bastante procurado por estudantes uni-

versitários, para realização de aulas práticas ou para obtenção de informações relativas à 

Unidade. 
 

 

5.6.1.3. Manutenção 

 

A manutenção de materiais, equipamentos e imóveis do PNU é realizada periodi-

camente pelo IBAMA, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. Atualmente, 

parte da infra-estrutura existente na área do PARNA não se encontra em estado de conser-

vação adequado para atender às sua finalidades. 
 

A manutenção das cercas e aceiros é feita anualmente, logo que se encerra a esta-

ção chuvosa, a partir do mês de julho. Alguns trechos de cerca, tanto no PARNA, como na 

Sede Administrativa, por falta de recursos, encontram-se em estado bastante precário. 
 

A Trilha Ubajara – Araticum, que corta a Unidade, tem sido mantida através de ser-

viços de recuperação do calçamento, drenagem e de poda da vegetação, com recursos da 

Unidade mediante contratação de terceiros ou pelos próprios servidores do PNU, com auxí-

lio dos vigilantes e funcionários da COOPTUR. 
 

A Sede Administrativa necessita anualmente de manutenção através de serviços de 

roço e capina de sua vias de circulação interna e área frontal. Isto tem sido realizado com 

recursos da própria Unidade, O.S.T. – Pessoa Física, e muitas vezes com o uso do trator 

pertencente à Prefeitura de Ubajara ou trator alugado de empresas particulares. 
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O lixo gerado no PARNA e na Sede Administrativa é coletado semanalmente pela 

Prefeitura de Ubajara e encaminhado ao seu destino final, um lixão a céu aberto localizado 

no município vizinho de Tianguá. 

 

5.6.1.4 Educação Ambiental 

 

As atividades de educação ambiental são conduzidas pelos próprios servidores do 

PNU, envolvendo as escolas municipais e comunidades do entorno, de forma isolada ou em 

parceria com prefeituras e entidades não-governamentais, como a FUNERI e  COOPTUR. 

Palestras, campanhas educativas, exposições fotográficas, exibição de vídeos, participação 

em reuniões de sindicatos e associações comunitárias e visitas ao Parque com alunos da 

rede escolar, constituem as principais atividades educativas desenvolvidas pela Unidade. 

Fato marcante têm sido as Oficinas de Educação Ambiental, promovidas em parceria com 

as prefeituras da região, onde a equipe do PNU tem procurado capacitar professores das 

redes municipais de ensino, para que os mesmos possam incluir o conteúdo da educação 

ambiental nas diversas disciplinas curriculares. 

 

Recentemente a equipe do PNU desenvolveu um folder sobre o lixo, como parte do 

programa “Cidade limpa, ambiente saudável” de iniciativa da própria UC e a ser desenvolvi-

do junto às escolas e comunidades da região. 

 

Não obstante, o PNU tem procurado incentivar as próprias escolas a desenvolve-

rem seus próprios programas de educação ambiental, através da capacitação de professo-

res. 

  

Alguns avanços têm sido obtidos em algumas comunidades como a do Araticum, 

cujas reuniões mensais têm contado com a participação do IBAMA. Esta comunidade, que 

tem uma rejeição histórica em relação ao Parque, desde a sua criação, devido ao processo 

de desapropriação de terras (muitos dos atuais moradores do Araticum eram proprietários 

ou descendem de proprietários das terras desapropriadas pelo Governo Federal para a cria-

ção do Parque), tem tido uma maior aceitação e uma melhor compreensão em relação à im-

portância do PNU para a região, graças ao trabalho educativo que o IBAMA vem desenvol-

vendo.  

 

O uso da queima controlada (queima realizada de acordo com as recomendações 

técnicas do IBAMA) pela maioria dos agricultores da Comunidade do Araticum, gerando 

maior proteção ao Parque no período seco, também é fruto do trabalho de educação ambi-

ental desenvolvido pelo PNU. 

 

Atualmente tem-se procurado elaborar projetos para a comunidade, buscando no-

vas alternativas de desenvolvimento, visando a melhoria da qualidade de vida da população 

e ao mesmo tempo diminuir os impactos da mesma sobre a Unidade.  
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5.6.1.5. Visitação 

 

O PNU recebeu uma média de 53.583,6 visitantes/ano, no período de 1995 a 2000. 

Os picos de maior visitação correspondem aos meses de janeiro e julho, períodos de alta 

estação. Outros meses de boa visitação são: fevereiro, devido ao carnaval; abril, devido à 

Semana Santa; outubro, devido ao fluxo de romeiros devotos de São Francisco de Canindé, 

provenientes de Estados vizinhos, como Piauí, Maranhão e Pará; e dezembro, que corres-

ponde ao início das férias escolares e festividades de fim de ano. Maio, junho e agosto são 

os meses de mais baixa visitação ao Parque. 

 

Com o objetivo de avaliar o perfil dos visitantes desta Unidade de Conservação, 

Sousa et al. (1998) aplicaram um total de 99 questionários na Zona de Uso Intensivo, no pe-

ríodo de outubro a novembro de 1997. De acordo com os resultados da pesquisa, que foi 

espontânea, do total de entrevistados, 62,62% eram provenientes do Estado do Ceará, con-

tra 32,29% de outros estados. Além disso, 88,88% visitaram a Gruta de Ubajara, sendo que 

destes 78,35% utilizaram, como meio de acesso, o teleférico e 19,58% preferiram fazer uso 

da trilha.  

 

Atualmente existem duas taxas cobradas no PNU, nenhuma de responsabilidade 

do IBAMA. A primeira, no valor de R$1,00/visitante, refere-se ao serviço de condução de 

visitantes no interior do Parque, sendo cobrada pela COOPTUR, mediante convênio firmado 

com o IBAMA. Este serviço foi terceirizado em virtude dos antigos guias do IBAMA terem se 

aposentado, sem que houvesse reposição dos cargos via concurso público. Crianças até 10 

anos, idosos acima de 65 anos, militares e moradores do Distrito do Araticum estão isentos 

desta tarifa. 

 

A segunda tarifa refere-se ao uso do teleférico, meio preferido pelo visitante para 

acessar a Gruta de Ubajara. Custa R$2,00/visitante/viagem. Crianças de 04 a 12 anos pa-

gam 50% do valor e moradores do Distrito do Araticum pagam 10% do valor. 

 

O IBAMA até o momento não implantou seu sistema de cobrança de ingresso, em 

virtude de pendências existentes com o Governo do Estado do Ceará, relativas ao convênio 

celebrado entre ambos, para instalação do teleférico dentro do Parque. A principal pendên-

cia diz respeito à arrecadação do teleférico, que deveria ser compartilhada entre as duas 

entidades, mas que atualmente está sendo arrecadado apenas pelo Governo do Estado.  

 

Outra pendência diz respeito a uma área de 210 ha contígua ao Parque, que, de 

acordo com a cláusula quarta do convênio, deveria ser doada, livre e desembaraçada de 

ônus, ao IBAMA, a título de compensação pelos eventuais danos causados à flora e fauna 

do Parque, com a construção do teleférico. Até a presente data, a referida cláusula não foi 

cumprida.  

 

Encontra-se em fase de negociação entre ambas as partes, a solução destas pen-
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dências, através da celebração de um novo convênio, uma vez que o convênio atual teve 

seu prazo expirado em 12 de novembro de 1994. 
 

 

5.6.2. Atividades conflitantes 
 

 

5.6.2.1. Caça 

 

A atividade de caça dentro do PARNA ocorre de forma esporádica. A ação dos fis-

cais do IBAMA tem coibido tal atividade. De qualquer forma, sabemos que ela ocorre em 

locais de difícil acesso, como por exemplo nos morros do Teixeira, do Pendurado e do Índio. 

Os animais mais perseguidos são as aves como a juriti (Leptotila sp.) e o jacu (Penelope 

superciliaris) e roedores como o mocó (Kerondon rupestris) e a cutia (Dasyprocta sp). Os 

apetrechos de caça mais utilizados são espigardas do tipo soca-soca e armadilhas. 

 

A paca (Agouti paca), já bastante rara na região, ainda ocorre no PNU. Também é 

perseguida por caçadores, principalmente em noites de lua cheia, já que é um animal de 

hábito noturno. 
 

   

5.6.2.2. Lixo 

 

Em razão da coleta sistemática de lixo do município de Ubajara ficar restrita prati-

camente à zona urbana, grande parte dos moradores vizinhos ao PNU abandona o lixo em 

terrenos baldios. Como conseqüência, o vento carrega este lixo para dentro da Unidade. Pa-

ra agravar esta situação, muitas vezes são encontradas embalagens vazias de agrotóxicos 

junto com o lixo, as quais também são carregadas para dentr do Parque. Embora existam 

lixeiras à disposição dos visitantes em várias localidades da UC, alguns ainda possuem o 

mau hábito de jogar o lixo no chão, causando um grande prejuízo ao ambiente, especial-

mente à fauna. 
 

 

5.6.2.3. Trânsito de animais de carga 

 

O Distrito de Araticum comercializa a maior parte de seus produtos agrícolas no 

mercado de Ubajara. Grande parte dos produtos comercializados são transportados em 

lombos de jumentos através da trilha do PNU, especialmente nos finais de semana. Aos 

domingos, dia da feira livre de Ubajara, chagam a trafegar pela trilha em torno de 50 ani-

mais. Embora esta atividade seja impactante e inadequada dentro de um Parque Nacional, 

constitui a única opção de escoamento da produção agrícola para a população carente da-

quele Distrito. Os mais afortunados podem escoar seus produtos através de veículos para 

outros mercados, como o de Frecheirinha, Coreaú, Tianguá e Ubajara. No entanto, para 

comercializar em Ubajara, que é o município sede, é necessário percorrer uma distância de 

60 km, através da BR-222 e CE-187, em vez dos 5 km da trilha Ubajara-Araticum. 
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5.6.2.4. Corte e retirada de madeira  

 

Um problema que ocorre esporadicamente no PNU é o corte e retirada de madeira, 

especialmente estacas de sabiá. Tem sido observado este problema em áreas sempre pró-

ximas à cerca do Parque, principalmente nas proximidades do Portão do Araticum, na Zona 

de Recuperação e também nas proximidades do Portão Planalto. Acredita-se que esta reti-

rada é realizada durante a noite, como forma de burlar a fiscalização 
  

 

 

5.7 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 

 

5.7.1 – Pessoal 

 

Atualmente, por ocasião dos trabalhos da elaboração do Plano de Manejo Fase 2, o 

Parque Nacional de Ubajara conta com 04 funcionários, todos pertencentes ao quadro do 

IBAMA, sendo 01 Engenheiro Agrônomo, 02 Agentes de Defesa Florestal e 01 Agente Ad-

ministrativo, conforme pode ser observado na Tabela 5.13. 
 

O Gerente da Unidade é Engenheiro Agrônomo, estando  há 4 anos à frente da 

Administração do Parque. Dos dois Agentes de Defesa Florestal, um acumula esta função 

com o Cargo de Gerente – Substituto e o outro atualmente supervisiona as atividades do 

Centro de Visitantes da Unidade. Há ainda uma funcionária exercendo o Cargo de Agente 

Administrativo, sendo responsável pelos serviços administrativos e burocráticos do Escritório 

do Parque. 
 

Todos os servidores estão capacitados na área de informática. Além disso, o Ge-

rente tem participado de cursos de capacitação na área ambiental (Curso de Planejamento e 

Legislação em Unidades de Conservação; Curso de Manejo de Áreas Naturais Protegidas; 
Curso de GPS e Cartografia; Curso sobre Estudo de Impacto Ambiental, Mecanismo e Im-

plantação; Curso Sobre Áreas Protegidas e Planejamento Biorregional). O Gerente Substitu-

to participou de cursos de capacitação na área de Fiscalização Ambiental. 
 

Apesar de contar com uma equipe qualificada de servidores, a mesma é insuficiente 

para atender às necessidades da Unidade, no que concerne à administração, fiscalização, 

educação ambiental e manejo. 
 

Diante do reduzido quadro de servidores, alguns serviços outrora de responsabilida-

de do IBAMA foram terceirizados. Desta forma, o Órgão mantém, mediante contrato com 

empresas do setor  privado,  01 zeladora, 06 vigilantes e 20 condutores de visitantes, todos 

prestando bons serviços ao PNU. 
 

Com a recente disponibilização de Funções Comissionadas Técnicas (FCT) para o 

IBAMA, está prevista, até o momento, a vinda de mais 04 servidores para o PNU. Em-
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bora ainda insuficiente para completar o quadro ideal de servidores da UC, estes serão im-

prescindíveis para a melhoria da gestão do Parque, especialmente no que diz respeito ao 

fortalecimento das atividades de fiscalização e educação ambiental, além de permitir uma 

maior presença institucional no PNU. Foram destinadas dez FCT ao Parque Nacional de 

Ubajara, cuja relação encontra-se discriminada no Anexo 5.7-1. 
 

 

Figura 5.13 

 

Quadro atual de servidores lotados no Parque Nacional de Ubajara. 

 

Tempo de Serviço Nome 

TOTAL IBAMA 

 

Idade Escolari-

dade  

Cargo 

Ant. Emanuel B. Alves de Sousa 

Fco. Humberto Sousa Bezerra 

Maria Luzia Ezequiel de Araújo 

Sônia Maria Jorge 

Antônio Gomes Moreira 

Maria Iolanda Alencar Duarte 

José Lindoval de Araújo 

8a. e 10m. 

14a. e 11m. 

27a. e 5m 

15a. e 2m. 

18a. e 6m. 

18a. e 10m. 

22 anos 

4a. e 1m. 

14 anos 

24 anos 

12a. e 7m. 

10 anos 

18a. e 10m. 

17 anos 

33 

34 

47 

35 

42 

52 

47 

3º Grau 

3º Grau 

2º Grau 

3º Grau 

2º Grau 

1º Grau 

1º Grau 

Eng. Agrônomo 

A.D. Florestal 

Ag. Adminstrativo 

A.D.Florestal 

T. Colonização 

Ag. Ativ. Agrop. 

Aux. Op. Serv. Div. 

 
 

 

5.7.2 – Infra-estrutura e Equipamentos 

 

5.7.2.1 – Infra Estrutura 

 

O Parque Nacional de Ubajara conta com uma boa infra-estrutura administrativa e 

de apoio ao visitante, estando no geral em razoável estado de conservação. Alguns imóveis 

necessitam reforma e/ou ampliação para melhor atender às necessidades da Unidade e dos 

Visitantes. Além disso o PNU fornece apoio logístico necessário ao funcionamento da Uni-

dade vizinha, a Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba, cuja sede encontra-se em 

construção. 

   

No Anexo 5.7-2 estão discriminados todos os imóveis pertencentes ao patrimônio 

do Parque, bem como seu estado de conservação, localização e dimensão de área constru-

ída. 

 

5.7.2.2 – Equipamentos 

 

Com relação aos equipamentos existentes no PNU (Anexo 5.7-3), verifica-se que 

os mesmos não atendem totalmente às necessidades da UC, sendo necessária e urgente a 

aquisição de novos equipamentos, principalmente de comunicação e para escritório.  
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Recentemente foi adquirido um veículo médio cabine dupla, com carroceria, representando 

sensível melhora na frota do Parque, que contava com apenas um Ford Pampa 1.6, ano de 

fabricação 1996. Também foram adquiridos equipamentos audiovisuais e de informática.
   

 

5.7.2.3 – Rede de Comunicação 

 

O Parque Nacional de Ubajara possui apenas uma linha telefônica (Telefax) situada 

na Sede da Unidade e um sistema de rádio comunicação composto de um rádio transmissor 

tipo walk talk e transmissor receptor, mas que atualmente encontra-se quebrado. Este sis-

tema permitia a comunicação entre a Sede Administrativa e o veículo da Unidade. Além dis-

so, há ainda um telefone público na Zona de Uso Intensivo que fica à disposição do visitan-

te. A Unidade do Teleférico, administrada pela SETUR, conta com seu sistema próprio de 

rádio comunicação, mas este não está interligado com o Parque. 
  

 

5.7.2.4 – Cercas 

 

O PNU possui cerca de 70% de sua área cercada. Os 30% restantes são pontos de 

acentuada declividade (encosta e escarpas da Serra da Ibiapaba), onde não foi possível a 

colocação de cercas. Estes locais constituem importantes áreas de passagem da fauna lo-

cal, possibilitando a troca de material genético da fauna do Parque com a do corredor ecoló-

gico que acompanha toda a extensão da encosta da Serra da Ibiapaba. Apesar da existên-

cia destes trechos não cercados, não é através dos mesmos que se dá a ação de caçado-

res, devido à dificuldade de acesso. Os caçadores que atuam no parque geralmente pulam 

a cerca em determinados locais ou entram pela Cancela do Araticum, uma vez que até o 

momento não existe naquela localidade nenhum controle de acesso de pessoas ao Parque. 
 

As águas do rio Ubajara, devido às fortes chuvas registradas durante a estação 

chuvosa, geralmente danificam a cerca no limite norte do Parque, próximo à cancela do Ara-

ticum. Isto favorece a entrada de animais domésticos, especialmente de porcos, os quais 

causam grande estragos nas margens da trilha Ubajara-Araticum. 
 

A Sede Administrativa, com seus 64 ha, situada a 7 km do PARNA, encontra-se to-

talmente cercada. 
 

Tanto na área do Parque como na Sede Administrativa existem trechos em que as 

cercas necessitam de reparos periódicos. 
 

 

5.7.2.5 – Marcos Topográficos 

 

Foram instalados nos limites do Parque pelo Ministério da Agricultura, por ocasião 

da criação da UC, 04 marcos topográficos, estando estes situados: o  Marco 01 à borda do 

planalto, no local denominado “Sítio do Macaco”, coincidindo com a extremidade leste da  
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Unidade; o Marco 02 à borda da escarpa, na extremidade noroeste, próximo à localidade 

denominada “Cruz ou Sepultura Velha”; o Marco 03 ao norte da estrada de acesso à cidade 

de Frecheirinha, no “Morro do Teixeira”; e o Marco 04 no divisor de águas do “Morro  da 

Baixa do Arroz”. Os Marcos 01 e 02, com estrutura de cimento, ainda podem ser encontra-

dos nos seus respectivos locais onde foram fixados. O mesmo não ocorre com os Marcos 

03 e 04, uma vez que, por terem sido confeccionados em madeira, não resistiram às intem-

péries.  
  

  

5.7.2.6 – Sinalização 

 

O sistema de sinalização do PARNA/Ubajara está totalmente ultrapassado, sendo 

composto de placas de chapa de aço com base de madeira, distribuídas nas Zonas de Uso 

Intensivo e Extensivo da Unidade. De conteúdo educativo e/ou informativo, estão em núme-

ro insuficiente para prestar boa orientação ao turista. Muitas delas foram riscadas por visi-

tantes, principalmente aquelas localizadas na trilha Ubajara/Araticum. Hoje este problema 

diminuiu, uma vez que a descida pela trilha tem agora o acompanhamento de condutores 

treinados e que estão sempre atentos para coibir qualquer depredação aos recursos do 

Parque, inclusive ao sistema de sinalização. 
 

 

5.7.2.7 – Trilhas e Vias de Circulação 

 

- Trilha Ubajara/Araticum – Numa extensão total de 5 km, permite o acesso da Ci-

dade de Ubajara ao distrito de Araticum. Corta o PARNA na direção sudeste/nordeste e 

possui um ramal de 200 metros que dá acesso à Gruta de Ubajara. Do Portão Planalto (Por-

tão secundário do Parque e que dá acesso à Trilha) até a Gruta, percorre-se uma extensão 

de 3,5 km. A cerca de 500 metros do Portão Planalto, existe um ramal de 300 metros ligan-

do a Trilha à Cachoeira do Cafundó, onde, de um mirante natural, contempla-se bela paisa-

gem do Parque. 
 

A trilha é calçada com pedra tosca em quase toda a sua extensão, com exceção do 

ramal que liga à Cachoeira do Cafundó. Alguns trechos necessitam de reparos no calça-

mento e melhorias no sistema de drenagem. O trânsito freqüente de animais de carga pre-

judica o estado de conservação do calçamento da Trilha, uma vez que deslocam as pedras. 
  

A descida pela trilha é feita das 8:00 às 13:00 horas, com acompanhamento de gui-

as treinados. Por ser uma trilha bastante íngreme, a subida é desaconselhável, sendo o re-

torno geralmente feito pelo teleférico. 
 

Em dias de muita chuva, não é recomendável a descida, pois a trilha torna-se bas-

tante escorregadia e perigosa. Além disso, é comum o deslizamento de rochas da escarpa e 

encosta durante o período chuvoso. 
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- Novas Trilhas – Na primeira versão do Plano de Manejo, foi proposta uma trilha li-

gando a Zona de Uso Intensivo, situada na Área de Desenvolvimento Ibiapaba, à trilha Uba-

jara/Araticum. No entanto, devido à falta de recursos financeiros, esta trilha não foi implan-

tada. 
 

 

 

5.8 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

 

Único parque nacional existente no Ceará, considerado mesmo como um dos sím-

bolos do Estado, o Parque Nacional de Ubajara, conhecido por seu clima ameno dentro de 

uma região semi-árida, apresenta-se também como uma área conservada em meio à Serra 

da Ibiapaba, já bastante devastada. Mas este parque soma, ainda, outras características 

que o tornam ímpar entre os outros parques nacionais brasileiros, por tratar-se de uma área 

úmida em meio ao semi-árido nordestino. 
 

São muitos os valores para a conservação da natureza que aí são encontrados. A 

grandiosidade de sua natureza apresenta beleza cênica sem par no Nordeste brasileiro. A 

partir do planalto, têm-se a magnífica vista de cachoeiras com mais de 70m de queda livre. 

Na época das chuvas, quando o vento sopra mais forte, pode-se ver a água precipitando-se 

desde o alto, às vezes não chegando ao sopé, em um caudal contínuo, formando um lençol 

que parece esvoaçar de um lado para o outro, impulsionado pela força do vento. 
 

A partir da estação superior do teleférico, no planalto, têm-se a visão da exuberante 

mata úmida, recobrindo os paredões abruptos da serra. Já na área do sertão, chamam a 

atenção os morros calcários em meio à vegetação de mata seca. 
 

A característica marcante do relevo é a cuesta com cotas em torno 800m, e cai-

mento  abrupto para o leste (Ceará) e reverso com declive suave para o oeste (Piauí). A en-

costa intercepta os ventos úmidos que vêm do litoral, garantindo a umidade, mais preciosa 

por localizar-se em meio a uma área caracterizada por períodos de seca acentuada. Esta 

combinação de condições únicas de relevo e umidade fazem  deste Parque um relicário pa-

ra uma característica ímpar: mata úmida adjacente à mata seca, a caatinga. 
 

Região considerada por alguns pesquisadores como remanescente de mata atlânti-

ca, com prioridade máxima para a conservação da natureza, outra característica marcante 

do Parque Nacional de Ubajara é a abundância de seus recursos hídricos. Vários riachos, 

perenes ou intermitentes, juntam-se formando o rio Ubajara que, descendo do Parque, atra-

vessa áreas de clima semi-árido, até lançar-se no rio Coreaú.  
 

Mas a característica que mais sobressai na hidrografia deste Parque é sua drena-

gem subterrânea. Na gruta de Ubajara, escavada pela erosão nas rochas desde há milhões 

de anos, o riacho Mucuripe atravessa as galerias e salas mais profundas, continuando de-

pois seu curso subterrâneo. 
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A rica diferenciação de tipologias na vegetação do Parque resulta da variedade das 

condições de umidade e relevo. Sob o ponto de vista da vegetação o Parque apresenta am-

bientes muito distintos, descendo do planalto até o sertão. No planalto ocorre a mata úmida, 

sustentada pelas chuvas orográficas, e no sertão a caatinga. Tem-se neste Parque uma si-

tuação ímpar, que é a da mata úmida fazendo uma transição direta para a mata seca, carac-

terística única em um parque nacional brasileiro. 
 

Esta especificidade de ambientes vegetacionais condiciona também a especificida-

de das espécies da fauna, orientadas que são pelas mudanças de clima e relevo. 
 

A existência de um plano de manejo elaborado há dezenove anos, em 1981, ofere-

ce parâmetros de comparação para a verificação das mudanças ocorridas nos atributos na-

turais desta unidade de conservação. 
 

Como resultados da comparação foram observadas por ocasião dos estudos para a 

revisão do Plano de Manejo, muito mais espécies, tanto da vegetação quanto da fauna. To-

davia a vegetação contou com melhores condições para a recuperação, pois a fauna tem 

sido intensamente agredida pela prática de caça, a tal ponto que espécies muito procuradas, 

como a paca, cada vez mais vão rareando no Parque. 
 

Foi constatado que a vegetação encontra-se em franca recuperação, apesar de a-

inda infestada de espécies exótica, das quais as mais abundantes são as mangueiras e as 

jaqueiras. 
 

Aspectos que chamam a atenção e que dão um toque ainda mais belo ao parque 

são as floradas do pau-d’arco-roxo (julho e agosto) e do pau-d’arco-amarelo (setembro e 

outubro), trazendo um colorido todo especial à unidade, encantando os turistas.  
 

No que tange à fauna, se comparado o número de espécies de mamíferos com a 

de outros parques nacionais, e apesar deste ser consideravelmente menor que os outros, 

verifica-se que a mastofauna ainda é significativa, resistindo às pressões da caça. O Parque 

apresenta, sem dúvida, uma excelente diversidade da fauna em proporção à sua área terri-

torial, embora seja relativamente pobre nos registros de endemismos. Foram encontrados 

registros de endemismos regionais para a herpetofauna (um lagarto semi-fossorial da familia 

Microteidae) e de roedores (o mocó e o rabudo).  
 

O Parque abriga até mesmo algumas espécies ameaçadas de extinção como o ta-

manduá-mirim e felinos como o gato-do-mato-pequeno e a onça-parda. 
  
Quanto às aves, nesta ocasião da elaboração do Plano de Manejo fase 2, foram a-

crescentadas 75 espécies à lista original. Hoje, entre as espécies registradas, 5 endêmicas 

do Nordeste brasileiro (o periquito-da-caatinga, o pica-pau-anão-pintalgado, o arapaçu-do-

Nordeste, o golinha e o galo-de-campina) e duas estão ameaçadas de extinção: a maria-do-

Nordeste, que figura nas categorias vulnerável e rara, devido à sua distribuição fragmenta 
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da, e o pintassilgo-do-Nordeste, espécie que se encontra sob forte pressão de captura para 

comércio ilegal e que só é encontrada no Nordeste brasileiro e no Nordeste da Venezuela. 

Estes aspectos justificam a existência do Parque Nacional de Ubajara como instrumento de 

conservação da diversidade de aves brasileiras, especialmente para espécies regionais e/ou 

ameaçadas. Além disso, as aves registradas no PNU, associadas à beleza do lugar, confe-

rem ainda importante potencial turístico à região, na modalidade de observação de aves na 

natureza. 
 

No tocante aos valores culturais, Ubajara abriga espécies já identificadas por estu-

dos paleontológicos, com destaque para o crânio do urso fóssil, encontrado em 1979 por 

uma expedição da Sociedade Brasileira de Espeleologia, fato este que originou o nome da 

gruta do Urso Fóssil. Sua identificação revelou que o crânio pertenceu à espécie Arctotheri-

um brasiliense, com datação de aproximadamente 10.000 anos, indicando que a região da 

Serra da Ibiapaba provavelmente já teve um clima bem mais frio no passado, por abrigar um 

animal típico de regiões de clima temperado. Ainda hoje parentes desta espécie sobrevivem 

nos Andes. Os recentes registros paleontológicos (Figura 5.4) confirmam o potencial paleon-

tológico do PNU. 
 

O maior atrativo para a visitação do Parque Nacional de Ubajara é a gruta de Uba-

jara, a qual pode ser acessada pela trilha Ubajara-Araticum ou pelo teleférico. Esta é a gruta 

mais conhecida do Parque e, até agora, a única a receber visitação. Em boa parte formada 

por galerias e salas de amplas proporções, apresenta ornamentações bem distribuídas e de 

grande beleza. 
 

Mas o Parque, embora tão pequeno, oferece ainda outros atrativos à visitação, co-

mo caminhada em meio à mata úmida e a caatinga, riachos e cachoeiras com possibilidades 

de banhos, e esportes da natureza, como o rapel em cachoeira. 
 

Embora no primeiro Plano de Manejo publicado em 1981, tenha sido proposto o re-

enquadramento da unidade, passando a mesma para a categoria de Monumento Natural, 

baseado no atual conhecimento que se tem da área, considera-se mais adequado mantê-la 

como Parque Nacional,  envidando-se todos os esforços visando aumentar os seus limites. 
 

 

5.9 Problemática 

 

Algumas características deste Parque resultam em dificuldades para o seu manejo. 

Apesar de não ser permitido pelos Regulamentos dos Parques Nacionais Brasileiros, o tele-

férico em Ubajara é antigo e constitui um dos principais focos da visitação. Os problemas 

decorrem da necessidade de manutenção periódica que tal equipamento exige e que é de 

responsabilidade do Governo do Estado. Como isto não tem ocorrido com a freqüência ne-

cessária, esta tem sido uma grande preocupação para a administração do Parque. Além 

disso, o convênio firmado entre o IBAMA e o Governo do Estado, visando a instalação e o 

funcionamento do teleférico dentro do Parque, encontra-se vencido desde novembro de  
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1994 e até o momento o Governo não cumpriu com os compromissos firmados tanto no su-

pracitado Convênio como nos Termos Aditivos, em especial aquele referente à doação da 

área compensatória dos impactos causados pela instalação do equipamento. 
 

Outra dificuldade com que a administração se defronta é o fato de que as nascen-

tes dos riachos que formam o rio Ubajara estão localizadas fora dos limites do Parque. Es-

tes mananciais apresentam-se prejudicados pelo desmatamento, uso de agrotóxicos em su-

as proximidades, esgotos domésticos e abandono de lixo. 
 

O trânsito de animais de carga e animais domésticos na trilha Ubajara-Araticum 

também sempre causa problemas à administração do Parque. A trilha é toda calçada, porém 

os cascos dos jumentos usados para o transporte até à feira de Ubajara deslocam as pe-

dras. Soma-se a isto a força das águas torrenciais ocasionadas pelo clima úmido da serra e 

o resultado é uma constante necessidade de recomposição da trilha. 
 

Este trânsito constante tem contribuído para a disseminação de espécies exóticas 

junto à vegetação primitiva do Parque. Trata-se principalmente de mangueiras e jaqueiras, 

remanescentes dos sítios que ocupavam a área. Suas frutas são consumidas pelos passan-

tes, que jogam os caroços ao longo da trilha, provocando, assim, a sua proliferação. 
 

Outro problema causado pela ação antrópica na trilha e no Parque como um todo e 

que interfere com a fauna desta unidade de conservação, é o das espécies domésticas, co-

mo cachorros, porcos e gatos que invadem o Parque, que também sofre a pressão de ou-

tras espécies associadas à presença humana, como os ratos domésticos e urubus.  

 


