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6. PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA - CE 

 

6.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO 
 

 Com base nos Objetivos do Sistema de Nacionais de Conservação e nos novos 

conhecimentos obtidos sobre a área, estão aqui relacionados os objetivos específicos de manejo 

do Parque Nacional de Ubajara, levando em consideração a sua categoria de manejo e as 

especificidades de sua natureza e características. 
 

1. Proteger amostra da Floresta Úmida  (Perenifólia e Subperenifólia) e da Floresta Estacional 

(Mata Seca) em sua gradiência decidual. 

2. Proteger a diversidade faunística existente nos ambientes cavernícolas, de mata úmida, mata 

seca e de transição. 

3. Proteger as espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção do Nordeste brasileiro, 

existentes na área do Parque Nacional, tais como: Cyathea sp. (samambaiaçu), 

Colobosauroides cearensis (lagartinho), Tamandua tetradactyla (tamanduá), Puma concolor 

(onça parda ou suçuarana) Hemitriccus mirandae ( maria-do-Nordeste), e Carduelis yarellii 

(pintassilgo-do-Nordeste). 

4. Contribuir para a proteção dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), em especial a 

bacia hidrográfica do rio Ubajara. 

5. Contribuir para a proteção do Planalto da Ibiapaba. 

6. Proteger a encosta, tendo em vista a sua maior vulnerabilidade aos deslizamentos e outros 

processos erosivos. 

7. Proteger os afloramentos de rochas calcárias, bem como os ecossistemas cavernícolas e 

abrigos sob rocha neles existentes. 

8. Proteger os sítios paleontológicos, arqueológicos e históricos. 

9. Promover a educação ambiental na unidade de conservação, a interpretação ambiental e a 

recreação em contato com a natureza. 

10. Favorecer, junto às comunidades vizinhas, condições para a educação ambiental visando ao 

conhecimento e à conscientização em relação aos valores naturais e culturais da unidade de 

conservação e seu entorno.  

11. Contribuir para o desenvolvimento do ecoturismo regional. 

12. Possibilitar e estimular a pesquisa científica, compatível com os objetivos do Parque Nacional. 

13. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da microrregião da Ibiapaba. 

14. Favorecer a integração entre as unidades de conservação localizadas na área de influência do 

Parque Nacional. 

15. Incentivar o aumento de áreas protegidas na região, estimulando a criação de RPPN. 

16. Contribuir para  a consolidação do corredor ecológico da encosta da Ibiapaba.  

  

 

 

 

 

 



 

 

6. 2 FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO 
 

O planejamento para o Parque Nacional de Ubajara está fundamentado nos conhecimentos 

adquiridos através de uma Avaliação Ecológica Rápida, na Oficina de Planejamento e nos 

conhecimentos dos planejadores sobre a unidade de conservação. 
 

A Oficina de Planejamento do Parque Nacional de Ubajara, realizada entre 4 e 8 de 

outubro  de 1999, em Viçosa do Ceará – CE, foi desenvolvida sob o enfoque da análise dos 

cenários interno e externo que caracterizam este parque nacional.  
 

Considerando-se o interior da Unidade, foram identificadas e hierarquizadas as forças 

impulsoras que melhor podem levar o Parque Nacional de Ubajara a atingir seus objetivos de 

criação. Foram também identificadas as forças restritivas que ameaçam e/ou impedem a 

consecução desses objetivos. 
 

Quanto à Zona de Amortecimento do Parque foram identificadas e também hierarquizadas 

as oportunidades e as ameaças que a região pode trazer à unidade de conservação. 
 

O Plano de Manejo do Parque Nacional de Ubajara busca apoio nesses aspectos, ao 

prever ações direcionadas para a prevenção e a superação dos danos ocasionados pelas forças 

restritivas, originadas no ambiente interno, e as ameaças originadas do ambiente externo. 

Também são previstas atividades direcionadas para o aproveitamento das forças impulsoras, 

inerentes à Unidade, assim como das oportunidades que o entorno oferece ao Parque, 

fundamentais para o fortalecimento da unidade de conservação.  
 

 

6.2.1 Matriz de Avaliação Estratégica 
 

Esta Matriz permite identificar os principais elementos da situação interna, que fortalecem 

ou enfraquecem a unidade de conservação,  assim como as situações de apoio e de conflito que 

seu entorno lhe oferece. Consiste em uma análise sistêmica que visa orientar a organização da 

atuação da unidade de conservação, considerando:  
 

Fatores do ambiente interno: forças e fraquezas 

Fatores do ambiente externo: oportunidades e ameaças 
 

 Para que se proceda à análise do ambiente interno da unidade de conservação, sob o 

ponto de vista estratégico, considera-se: 
 

Ø Forças: fenômenos ou condições internas da Unidade capazes de auxiliar substancialmente e 

por longo tempo o seu desempenho; 

Ø Fraquezas: fenômenos ou condições internas da Unidade capazes de dificultar 

substancialmente e por longo tempo o seu desempenho.    
 

 

 

 

 



 

 

Para os efeitos da análise do ambiente externo, considera-se: 
 

Ø Oportunidades: situações, tendências ou fenômenos externos à unidade de conservação, 

capazes de contribuir de modo eficaz e por longo tempo para o seu bom desempenho. 

Ø Ameaças: situações, tendências ou fenômenos externos à Unidade, atuais ou potenciais, 

capazes de prejudicar substancialmente e por longo tempo o seu bom desempenho.  
 

Cruzando-se os fatores forças versus oportunidades; forças versus ameaças; fraquezas 

versus oportunidades e fraquezas versus ameaças, atribui-se pesos a cada cruzamento, sendo: 

peso 0 = intensidade nula ou baixa; peso 1 = intensidade média e peso 2 = intensidade alta.  
 

Para proceder-se à leitura da Matriz de Avaliação Estratégica, no tocante às 

potencialidades do cenário interno, busca-se o somatório das linhas horizontais, quando 

identificar-se-á: 

                           Forças mais atuantes e fraquezas mais debilitantes 

 

Para o diagnóstico das possibilidades do cenário externo, busca-se o somatório das linhas 

verticais (colunas), o que permite identificar: 

Oportunidades mais acessíveis e ameaças mais impactantes. 

 

O objetivo da Matriz de Avaliação Estratégica é construir uma visão integrada das 

evoluções prováveis dos ambientes interno e externo da unidade de conservação, a curto, médio 

e longo prazos, e antecipar situações favoráveis e desfavoráveis, capazes de estimular ou 

comprometer o seu bom desempenho. Figura 6.1. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de Avaliação Estratégica 
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A Matriz de Avaliação Estratégica do Parque Nacional de Ubajara foi elaborada com base 

nos resultados da Oficina de Planejamento desta unidade de conservação. Foram assim 

identificadas as forças mais atuantes, por ordem de potencialidade de atuação: 
 

1. Ser um laboratório vivo. 

2. Constituir um amplo campo para pesquisas. 

3. Constituir grande atrativo turístico e ecoturístico. 

4. Constituir uma área de preservação de flora e de fauna. 

5. Apresentar grande beleza cênica. 

6. Contar com o fato de que a administração do Parque reside no local. 

7. Contar com elevada biodiversidade. 

8. Dispor de expressivo patrimônio espeleológico.  
 

As pontuações 1, 2, 4 e 7 dizem respeito aos valores ecológicos da unidade de 

conservação.   
 

As pontuações 3, 5 e 8 referem-se ao atrativo que este parque nacional exerce para a 

visitação. 
 

Na pontuação 6, o fato da administração do Parque residir no local salienta um ponto forte 

para a unidade de conservação. 
 

Na Oficina de Planejamento foram ainda consideradas outras forças impulsoras para a 

Unidade, embora que por sua pontuação mais baixa não figurem na Matriz de Avaliação 

Estratégica: a possibilidade de geração de empregos e renda para a população local; o alto 

potencial para a educação ambiental; a renovação da Unidade com a elaboração de seu Plano de 

Manejo em sua fase 2; o eficiente sistema de controle de incêndios no Parque e o sistema de 

guiagem na visitação ao Parque e à gruta de Ubajara. 
 

No tocante às fraquezas mais debilitantes para o Parque Nacional de Ubajara, contam-

se, por ordem de maior poder de atuação: 
 

1. Inconsistência dos programas de educação ambiental. 

2. Recursos hídricos do Parque poluídos.  

3. Divulgação insuficiente da unidade de conservação. 

4. Recursos humanos insuficientes. 

5. Inadequação de infra-estrutura para pesquisa. 

6. Recursos orçamentários insuficientes. 

7. Insegurança do teleférico. 

 8.  Ausência de estudos de capacidade de suporte. 
 

Os resultados 4, 6 e 7 da Matriz indicam que a maior fragilidade da unidade de 

conservação deriva da estrutura institucional deficiente, isto é, da atuação do próprio IBAMA.   
 

 

 



 

 

A pontuação 1, 3, 5 e 8 referem-se a carências específicas da Unidade.  
 

O ponto 2, por sua vez, reflete uma condição resultante de um problema que tem sua 

origem no entorno, mas que é projetado para o Parque.  
 

Na Oficina foram ainda considerados como aspectos relevantes para as fraquezas 

apresentadas pelo Parque Nacional de Ubajara: inconsistência dos programas de educação 

ambiental; ausência de controle do acesso a Araticum; tamanho reduzido na unidade de 

conservação; inexistência de equipamentos de combate a incêndios; concentração da visitação na 

gruta, em detrimento de outros atrativos do Parque; inexistência de apoio à pesquisa; 

conhecimento científico insuficiente; trânsito de cargas e animais em trilha do Parque; revisões do 

Plano de Manejo não realizadas; Plano de Manejo implantado apenas parcialmente.  
 

A Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Ubajara apresenta como oportunidades 

mais acessíveis para sua interação com esta unidade de conservação os seguintes pontos: 
 

1. Região considerada como remanescente de mata atlântica com prioridade máxima para 

a conservação. 

2. Potencial para implantação de áreas protegidas. 

3. Campus para educação ambiental. 

4. Existência de uma universidade na área de influência da Unidade. 

5. Alto potencial turístico. 

6. CONDEMA (s) sendo implantados na região. 

7. Alta diversidade ornitológica. 

8. Patrimônio cultural rico. 
 

As pontuações 1, 2, 6 e 7 indicam que a Zona de Amortecimento do Parque apresenta 

grande potencial para o estabelecimento de áreas protegidas e práticas de proteção à natureza. 
 

Os pontos 3 e 4 identificam o potencial da região para práticas educativas e de pesquisas. 
 

Os pontos 5 e 8 apresentam a região em seus aspectos voltados para o turismo, reforçado 

pelo rico patrimônio cultural regional. 
 

Outros aspectos considerados relevantes como oportunidades que o entorno oferece ã 

unidade foram: possibilidade de geração de emprego e renda com a exploração turística; 

exploração do turismo rural; ONG(s) voltadas para a preservação ambiental; proximidade de duas 

capitais (Fortaleza e Teresina); acesso facilitado pela malha rodoviária (federal, estadual e 

municipal); existência de pequenos grupos sociais organizados e preocupados com a região; 

existência de fauna silvestre interessante e exclusiva; existência de algumas áreas do entorno 

com possibilidades de serem transformadas em RPPN. 

 

 Como ameaças mais  impactantes, aquelas que oferecem maiores perigos para a 

integridade do Parque Nacional, foram identificadas:  
 

 



 

 

1. Degradação dos recursos hídricos, com nascentes desprotegidas e poluídas. 

2. Fragmentação de áreas ainda conservadas. 

3. Desmatamentos de áreas do entorno da Unidade. 

4. Educação ambiental insuficiente. 

5. Uso indiscriminado de agrotóxicos. 

6. Inexistência de políticas ambientais regionais. 

7. Impossibilidade de contratação de técnicos. 

8. Política do governo federal de desmonte do funcionalismo público.  
 

As pontuações 1, 2, 3 e 5 referem-se aos perigos que podem sofrer a alta biodiversidade 

da região, ainda hoje com potencial para pesquisas e para a conservação dos recursos. 
 

O ponto 4 volta à questão da insuficiência da educação ambiental. 
 

  Os pontos 6 e 7 trazem à luz questões institucionais de âmbito maior do que aquele da 

atuação do Parque, referindo-se a dificuldades com o pessoal insuficiente e desprestigiado. 
 

Na Oficina de Planejamento o painel das ameaças que põem em perigo a unidade de 

conservação aponta ainda outros fatores. Aparecem aí o alto índice de analfabetismo da região; o 

crescimento urbano em torno do Parque; ausência da alternativas de acesso da população de 

Araticum à cidade de Ubajara; a ausência de saneamento básico na região; o turismo 

desenvolvido sem planejamento e a inadimplência do governo estadual para com o Parque 

Nacional.  
 

 

6. 2. 2  Análise dos Ambientes Interno e Externo da Unidade de Conservação, na Visão do 

Planejamento Estratégico 
 

A análise da Matriz de Avaliação Estratégica, complementada por outras indicações 

oriundas da Oficina de Planejamento, mostra que a variedade de pontuações identifica a 

variedade da procedência e nível de informações das pessoas que participaram desse seminário. 

Essas pessoas representam diferentes segmentos da sociedade, o que constitui justamente a 

forma de atuação da Oficina.  Entretanto, quando as pontuações são analisadas por classes de 

conteúdo a importância desses resultados é ressaltada, orientando assim o estabelecimento das 

ações a serem empreendidas tanto no interior quanto no exterior da Unidade. 
 

 

6. 2. 2. 1 Análise do Ambiente Interno 

 

O Parque Nacional de Ubajara apresenta características ímpares para pesquisas, por 

conter em espaço tão próximo, dois ecossistemas tão diferenciados - mata úmida e mata seca - 

vale dizer, um ambiente de considerável ocorrência de chuvas e um ambiente semi-árido, a 

caatinga. Um terceiro ambiente constitui a passagem entre os dois primeiros, a transição entre as 

matas úmida e seca, rico em biodiversidade por conter elementos dos outros dois. 

 

 



 

 

O valor do Parque para a visitação também é muito alto, por contar com impressionante 

beleza cênica, aliada à possibilidade de visita a uma gruta calcária na única área cárstica do 

Ceará,  em viagem feita em um teleférico.  
 

A administração do Parque, por residir próxima ao corpo principal da unidade de 

conservação e à cidade de Ubajara, torna o administrador, por sua presença constante, uma 

figura conhecida, que pode assim atuar com mais eficiência no entorno da unidade de 

conservação tanto quanto em seu interior.  
 

Outros fatores indicados pela Oficina de Planejamento como pontos positivos para esta 

unidade de conservação são relacionados às possibilidades que o planejamento aprofundado 

desta fase 2 do Plano de Manejo pode trazer ao Parque: os benefícios que o incremento e a 

organização da visitação podem ocasionar às populações locais, com a ampliação das atividades 

de guiagem, as possibilidades de aumento de renda destas populações ocasionando o 

desenvolvimento de atividades como artesanato, pratos regionais e a possibilidade de formação 

de multiplicadores de educação ambiental, capacitados a atuar em outros locais do Estado. É 

ainda ressaltado o eficiente sistema de controle de incêndios no Parque Nacional.  
 

No que concerne às fraquezas que mais debilitam o Parque Nacional de Ubajara em sua 

atuação interna, avultam aquelas que independem do planejamento e da atuação da 

administração da Unidade, por serem  de caráter institucional do próprio IBAMA, que, por sua vez, 

sofre os efeitos da situação de contenção de gastos e redução de pessoal que assola todos os 

setores do governo brasileiro, mormente aqueles ligados ao Poder Executivo.  
 

O registro acerca da insegurança do teleférico reforça estes resultados, já que esta 

condição, aparentemente alienada institucionalmente do IBAMA, também reflete sua deficiência, 

pois demonstra a incapacidade do órgão em fazer cumprir os termos do convênio que rege o 

estabelecimento desta infra-estrutura em um parque nacional.  
 

Os outros aspectos fracos do Parque Nacional de Ubajara são conseqüência de 

dificuldades e entraves derivados de situações próprias desta Unidade, como o trânsito de 

animais e cargas da trilha Ubajara-Araticum, as dificuldades causadas pela defasagem do 

planejamento global do Parque e fragilidades dos programas oferecidos aos visitantes, seja em 

termos de educação ambiental ou de opções de visitação. 
 

6. 2. 2. 2  Análise do Ambiente Externo 
 

A Matriz de Avaliação Estratégica, ao considerar oportunidades e ameaças que a unidade 

de conservação recebe de sua Zona de Amortecimento e sua área de influência, muitas vezes 

defronta-se com o fato de que forças que pareciam especialmente significativas são minimizadas 

por ameaças que se mostram mais preponderantes. Ao contrário, fragilidades que pareciam 

potencialmente perigosas também podem ser fortalecidas através de oportunidades que a Zona 

de Amortecimento pode oferecer à Unidade.    
 

 

 



 

 

Assim, por tratar-se de uma região onde remanescentes de mata primitiva ainda podem 

ser encontrados, abrem-se possibilidades de criação de RPPN e a conseqüente conscientização 

ambiental de seus proprietários. Por contar com uma universidade atuando na área, 

especialmente no campo de educação ambiental e por constituir-se em uma região com natural 

vocação para o turismo, por suas belas paisagens de serra sobranceira à depressão periférica da 

cuesta da Ibiapaba, as possibilidades de proteção destas características ambientais unem-se às 

possibilidades educativas no que concerne às necessidades desta proteção, o que pode e deve 

redundar em possibilidades crescentes de que a região se torne um polo ecoturístico consciente 

de sua importância no cenário conservacionista do país. 
 

Outros  aspectos considerados relevantes como oportunidades para o Parque Nacional de 

Ubajara referem-se às facilidades que a situação da Unidade desfruta em relação à proximidade 

de duas capitais estaduais com o acesso facilitado pela existência de boa malha rodoviária, o que 

garante o fluxo de visitantes aptos a desfrutarem as facilidades da unidade de conservação e de 

sua Zona de Amortecimento e pela presença na região de ONGs voltadas para a conservação dos 

recursos naturais. 
 

Por outro lado os fatores negativos que ocasionam sérias ameaças ao Parque, causadas 

por sua Zona de Amortecimento, colocam tais características positivas ímpares em sérias 

posições de perigo. A ocupação humana nas proximidades do Parque, desordenada e agressiva, 

é a causa maior das ameaças que põem em perigo a integridade dos recursos naturais da 

unidade de conservação. Os riachos que vertem para o Parque, poluídos, carregados de 

agrotóxicos e de produtos para limpeza, como sabão e detergentes, com suas nascentes 

desmatadas e desprotegidas são um dos pontos focais de perigo para o Parque. Os 

desmatamentos indiscriminados e a fragmentação dos remanescentes florestais ainda 

conservados ameaçam a unidade de conservação com processos de insularização. A isto se 

acresce o fato de que a cidade de Ubajara vem crescendo em direção ao Parque, com ocupação 

predominante de sítios, condomínios e pousadas. Em outro lado do Parque a ameaça vem da 

ampliação do assentamento do INCRA, denominado Buriti, em área cujas águas também vertem 

para o Parque. 

 

6. 2. 2. 3 Cenário Futuro: Tendências de Desenvolvimento 

 

Na Oficina de Planejamento do Parque Nacional de Ubajara procedeu-se a uma reflexão 

sobre as tendências, negativas e positivas, cujo desenvolvimento aponta para as situações 

possíveis de serem encontradas no futuro.  
 

Estes fatores não são analisados através da Matriz de Avaliação Estratégica, pois a 

mesma trabalha em uma base aritmética, enquanto que uma projeção para um cenário futuro é 

elaborada  em termos mais subjetivos. 
 

Como tendências positivas foram apontadas o incremento da agricultura orgânica, das 

atividades de artesanato e da divulgação da produtos farmacêuticos alternativos. O 

 

 



 

 

desenvolvimento do ecoturismo, a implantação de um polo ecoturístico tendo a Unidade como 

ponto focal teriam como conseqüência o aumento da visitação para o Parque. 
 

As tendências negativas apontadas foram em maior número, abrangendo maior gama de 

fatores: a diminuição dos recursos hídricos, a redução da biodiversidade, alterações do clima local 

em razão de desmatamentos o desaparecimento de valores tradicionais locais, o aumento da 

incidência de doenças, da marginalidade e da prostituição e a acentuação do êxodo rural foram os 

pontos considerados como mais procedentes para a composição de um cenário futuro para a 

região. 
 

 

6. 3  Zoneamento do Parque Nacional de Ubajara 

 

O zoneamento do Parque Nacional de Ubajara será descrito para três áreas distintas, a 

saber: 1) o corpo principal do Parque, que é a área contida nos limites descritos por seu Decreto 

de Criação; 2) áreas internas das grutas de Ubajara e do Morcego Branco; 3) área que compõe o 

antigo Horto Florestal, onde funciona a administração do Parque. 

As zonas estabelecidas neste documento estão baseadas no Regulamento dos Parques 

Nacionais Brasileiros, aprovado pelo Decreto n° 84.018, de 21/09/1979. 
 

 

6. 3.1 Zoneamento do Corpo Principal do Parque 
 

 O zoneamento do Corpo Principal do Parque está representado na Figura 6.2. 
 

A. Zona Intangível do Corpo Principal do Parque 
 

Definição 
 

É aquela onde a primitividade da natureza permanece intacta, não se tolerando quaisquer 

alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de 

repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas.  

 

Objetivo geral 
 

Garantir a proteção integral dos ecossistemas e  recursos genéticos nela contidos, o 

monitoramento ambiental e a pesquisa com restrições.  
 

Limites 
 

Esta zona é composta por três segmentos:  

a) Morro calcário do Teixeira, situado na porção norte do Parque, incluindo uma faixa de 50 

metros do seu entorno, a partir do sopé. 

b) Morro calcário da Bandeira, porção noroeste do Parque, incluindo uma faixa de 50 

metros da base do morro. 

c) Morro calcário do Pendurado, localizado na parte leste do Parque, incluindo uma faixa  

 



 

 

de 50m a partir do seu sopé. 

 

Objetivos Específicos 

• Preservar amostras do patrimônio espeleológico e formações calcárias do Parque, que 

compreendem os morros do Teixeira, Bandeira e Pendurado. 

• Proteger o patrimônio paleontológico existente na área. 

• Preservar amostras da vegetação de transição entre a mata úmida e a mata seca semi-

decídua. 

• Proteger a fauna própria destes ambientes cavernícolas e de transição.  

 

Resultados Esperados 

• Afloramentos calcários da encosta da Ibiapaba conhecidos, protegidos e conservados. 

• Sítios arqueo-paleontológicos identificados e estudados. 

• Ecossistemas e recursos hídricos protegidos . 

• Caça inexistente. 

 

Indicadores 

• Número de sítios arqueo-paleontológicos identificados. 

• Inexistência de caçadores nesta zona. 

 

Normas Gerais 

1) A fiscalização será intensiva nesta zona, com especial atenção aos finais de semana e 

feriados, incluindo períodos noturnos. 

2) Somente poderão ser autorizadas pesquisas nesta zona quando não for possível ser 

realizada em outras zonas. 

3) Quaisquer outras pesquisas nestas cavernas ficarão restritas àquelas necessárias 

para o manejo da unidade de conservação.  

4) As atividades de pesquisa e proteção permitidas não poderão comprometer a 

integridade dos recursos naturais. 

5) As pesquisas desenvolvidas nesta zona necessitam de autorização especial da 

Diretoria de Unidades de Conservação e Vida Silvestre, que analisará o assunto à luz 

da Instrução Normativa nº 109 de 12 de setembro de 1997. 

6) É proibida a escalada nos morros calcários desta zona.  

 

B. Zona Primitiva do Corpo Principal do Parque 
 

Definição 

É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies 

da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir características 

de transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo. 

 

Objetivo Geral 

Preservar o ambiente natural, possibilitando a realização de  pesquisa científica. 

 



 

 

Limites 

Cobre a maior parte do Parque, sendo limitada a nordeste pela Zona de Recuperação, a 

sudeste pela Zona de Uso Extensivo, ao sul pela Zona de Uso Intensivo. Ao longo da área central 

do Parque, seguindo a direção sudoeste - nordeste, a Zona Primitiva é cortada pela trilha Ubajara 

– Araticum.  A Zona Primitiva inclui também os morros calcários de Ubajara,  do Índio e das 

Figuras. 

 

Objetivos específicos 

• Assegurar maior proteção à drenagem da margem esquerda do rio Ubajara. 

• Proteger significativa porção das áreas de encosta do Parque, favorecendo abrigo para a 

fauna local. 

• Proteger os ecossistemas ocorrentes junto às quedas d’água. 

• Proteger os afloramentos calcários dos morros de Ubajara, do Índio e das Figuras. 

• Proteger os ecossistemas associados a estes afloramentos. 

• Favorecer pesquisa científica em ambientes mais protegidos. 

• Propiciar visitação em caráter restrito. 

 

Resultados Esperados 

• Bacia do rio Ubajara protegida em seu trecho dentro do Parque. 

• Afloramentos calcários protegidos. 

• Visitação atendendo às restrições desta zona. 

• Fauna específica dos ambientes de mata seca e transição protegida. 

 

Indicadores 

• Número de pesquisas desenvolvidas nesta zona. 

• Aumento do controle dos visitantes nesta zona. 

• Aumento do número de eventos de educação ambiental. 

• Espécies exóticas inexistentes. 

 

Normas Gerais 

1) A fiscalização nesta zona será feita a pé. 

2) A pesquisa e o monitoramento ambiental serão incentivados nesta zona.  

3) E proibida qualquer atividade esportiva nos morros do Índio e Ubajara, tais como 

escalada, rapel e outros, tendo em vista assegurar a proteção das cavernas que se 

encontram em seu interior. 

4) Será feita a retirada das espécies exóticas ocorrentes nesta zona, procedendo-se ao 

monitoramento com vistas a impedir que voltem a instalar-se. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zona de Uso Extensivo do Corpo Principal do Parque 

 

Definição 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar alguma 

alteração antrópica, caracterizando-se como uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de 

Uso Intensivo. 

 

Objetivo Geral 

Manter um ambiente natural com mínimo impacto humano, oferecendo com restrições,  

acesso e facilidades ao  público para fins educativos e recreativos. 

 

Limites 

Compõe-se de um trecho sobre o planalto, limitado ao norte pela cota 800, a leste pela 

Zona de Uso Intensivo, a oeste pelo rio Boa Vista e ao sul pelo segmento aceiros da Zona de Uso 

Especial, incluindo a trilha da Samambaia. Dando continuidade a esta área, estende-se pela trilha 

Ubajara - Araticum, inclusive com os ramais que dão acesso à cachoeira do Cafundó e à estação 

inferior do teleférico. Esta Zona de Uso Extensivo é cortada pelo segmento da Zona de Uso 

Especial da  faixa de servidão da linha de alta tensão e pela Zona de Recuperação que margeia a 

trilha Ubajara - Araticum. 

 

Objetivos específicos 

• Propiciar um contato mais amplo dos visitantes com os aspectos de paisagens de 

planalto, encosta e sertão. 

• Propiciar condições de maior controle do Parque, uma vez que a trilha Ubajara – 

Araticum, que constitui uma área funcional desta Zona, atravessa todo o corpo principal 

da unidade de conservação.   

• Garantir a proteção e o uso público controlado, proporcionando oportunidades de 

caminhada, atravessando o Parque. 

• Ampliar as oportunidades de recreação e lazer para os visitantes, propiciando atividades 

de contemplação, banho e rapel. 

• Propiciar aos visitantes uma visão geral do relevo do Parque, incluindo todas as 

cachoeiras.  

• Favorecer oportunidades de visitação ao Parque por pessoas que apresentem limitações 

de deslocamento. 

 

Resultados esperados 

• Atividades de recreação e lazer compatíveis com os objetivos do PNU. 

• Visitantes desfrutando com segurança das oportunidades de recreação. 

• Visitantes com compreensão sobre a complexidade e importância da preservação do 

meio ambiente. 

• Circulação no Parque melhor controlada. 

 

 



 

 

Indicadores  

• Registros do trânsito de moradores de Araticum implementados. 

• Número de visitantes desfrutando das ofertas de uso público desta zona aumentado. 

   

Normas Gerais 

1) A administração do Parque eliminará quaisquer espécies exóticas que forem 

localizadas nesta zona. 

2) O projeto de sinalização contemplará as áreas funcionais desta zona. 

3) O riacho Gameleira terá sua vazão monitorada ao longo de sua travessia nesta zona. 

4) Os visitantes serão orientados quanto à proibição de andar fora das trilhas indicadas. 

5) As trilhas desta zona serão interpretadas por folhetos e sinalização.  

 

D. Zona de Uso Intensivo do Corpo Principal do Parque 

 

Definição 

É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente será 

mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter o Centro de Visitantes e outras 

facilidades e serviços.  

 

Objetivo Geral  

Facilitar a recreação intensiva e a educação ambiental em harmonia com o meio ambiente. 

 

Limites 

Esta Zona é constituída por dois segmentos: 

a) Segmento do planalto. Situado na parte sul do Parque, sobre o planalto, limita-se a 

leste e ao norte com a Zona Primitiva e a oeste com a Zona de Uso Extensivo. Na 

parte sul estende-se até o limite do próprio Parque, secionando o segmento aceiros da 

Zona de Uso Especial. Inclui a área onde está instalada a estação superior do 

teleférico, o Centro de Visitantes, lanchonete, sanitários, o portão Neblina, a via de 

acesso ao teleférico e a trilha Ibiapaba, além dos estacionamentos. 

b) Segmento do sopé da encosta. Situado junto à Gruta de Ubajara, inclui a estação 

inferior do teleférico e o acesso à gruta.  

 

Objetivos Específicos  

• Propiciar a recreação intensiva através da viagem no teleférico, piquenique e 

caminhadas. 

• Proporcionar ao visitante a possibilidade de caminhada até o Centro de Visitantes, 

através da trilha Ibiapaba. 

• Proporcionar ao visitante o acesso aos programas interpretativos  dos recursos do 

Parque, assim como informações sobre o mesmo e outros assuntos relativos à 

conservação do meio ambiente. 

• Proporcionar ao visitante uma vista panorâmica de todo o Parque.  

 



 

 

Resultados Esperados 

• Visitação controlada. 

• Visitantes desfrutando do Parque com alto grau de satisfação. 

• Centro de Visitantes implementado. 
 

Indicadores 

• Aumento do número de visitantes 

• Garantias de segurança do teleférico asseguradas. 

• Número de eventos ocorridos no Centro de Visitantes. 
 

Normas Gerais   

1) O acesso à gruta de Ubajara será especialmente fiscalizado. 

2) As normas de segurança do teleférico serão rigorosamente cumpridas. 

3) Esta área será intensamente fiscalizada, dado o seu caráter de uso intensivo. 

4) Será dada especial atenção à rotina de coleta e destinação do lixo gerado nesta Zona. 
 

E. Zona de Uso Especial do Corpo Principal do Parque 
 

Definição 

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços do 

Parque Nacional. Estas áreas são escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com o seu 

caráter natural. 
 

Objetivo Geral 

Minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente 

natural ou cultural do Parque. 
 

Limites 

  Esta zona compõe-se de dois segmentos: 

a) Linha de aceiros em toda a periferia do corpo principal do Parque, em uma faixa de três 

metros junto à cerca. 

b) Faixa de servidão da linha de alta tensão que cruza o Parque, na direção sudoeste - 

nordeste. 
 

Objetivo Específicos  

• Facilitar o deslocamento da fiscalização nos limites do Parque. 
• Proteger todo o Parque contra a entrada de fogo ateado em suas cercanias. 
• Auxiliar no combate aos incêndios que porventura venham a ocorrer dentro do Parque.  
• Facilitar a limpeza da faixa de servidão da linha de alta tensão. 
• Garantir o abastecimento de água para o Parque em casos de emergência de fogo ou 

falta de fornecimento de água pela CAGECE. 
 

Resultados esperados 

• Parque protegido de ocorrências de incêndios. 
• Manutenção da faixa de servidão da linha de alta tensão controlada. 
 



 

 

• Fiscalização efetivada em toda a periferia do Parque. 
 

Indicadores 

• Número de incêndios diminuído. 
• Facilidades para a fiscalização aumentadas. 

 

Normas Gerais  
 

1) O trânsito pelo portão Planalto será restrito à administração do Parque e aos 
moradores de Araticum. 

2) Será impedido o acesso de visitantes ao Parque através desta portão.  
3) A faixa de servidão da linha de alta tensão servirá somente aos seus objetivos 

propostos. 
 

F. Zona de Recuperação do Corpo Principal do Parque 
 

Definição 

É aquela que contém áreas consideravelmente alteradas pelo homem. Zona provisória, 

uma vez restaurada será incorporada novamente a uma das zonas permanentes. As espécies 

exóticas deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural ou naturalmente agilizada. 
 

Objetivo Geral  

Deter a degradação dos recursos e recuperar a área. 
 

Limites 

Esta Zona compreende a área de maior proliferação de mangueiras, remanescentes dos 

antigos sítios que ocuparam a área. Inicia-se junto ao portão Planalto e segue uma faixa de 100m 

ao longo da trilha Ubajara - Araticum até à cota  400. A partir de então, engloba toda a área 

situada abaixo da cota 400, em sua ocorrência dentro do corpo principal do Parque, excluindo-se 

as Zonas de Uso Extensivo da trilha Ubajara-Araticum e a de Uso Especial da faixa de servidão e 

dos aceiros no limite norte do Parque. 

Objetivo específico 

• Recuperar os ambientes naturais de mata seca, mata úmida e transição, abrangidos por 

esta Zona. 
 

Resultados esperados 

• Espécies exóticas erradicadas. 

• Ambientes recuperados. 

• Técnicas de recuperação estabelecidas. 
 

Indicadores 

• Número de trabalhos de erradicação de espécies exóticas. 

• Áreas recuperadas aumentadas. 

• Número de eventos de difusão de técnicas de recuperação.  
 

 

 



 

 

Normas Gerais  

1) Serão erradicadas as espécies exóticas remanescentes das propriedades que    

ocuparam a área. 

2) Esses trabalhos serão orientados por projeto específico. 

 

6. 3. 2  Zoneamento Específico das Áreas Internas das Grutas  

As definições das zonas aqui consideradas seguem aquelas estabelecidas pelo 

Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, descritas anteriormente.  
 

◊◊  Gruta de Ubajara 
 

O zoneamento da gruta de Ubajara pode ser visto na Figura 6.3 sendo basicamente o 

mesmo zoneamento do Plano de Manejo anterior, com pequena alteração, passando a sala do 

Sino a integrar a  Zona Intangível. 
 

A.  Zona Intangível da Gruta de Ubajara 
 

Objetivo Geral  

Proteger de forma integral os ecossistemas cavernícolas nela contidos. 
 

Limites 

Consta da Sala do Sino e suas galerias de acesso, da redes Minotauro Inferior e Superior, 

da Galeria Ita e da galeria compreendida entre a Sala do Mocosal e a Sala das Maravilhas, 

incluindo esta sala, o trecho onde aflora o riacho Mucuripe e pequenas salas e galerias em 

apêndice.  
 

Objetivos específicos 

• Manter os ecossistemas em evolução natural, sem interferência humana. 

• Permitir pesquisas específicas, que não possam ser desenvolvidas em outras zonas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.3 
 

MAPA 
 

ZONEAMENTO DA GRUTA DE UBAJARA 



 

 

Resultados esperados 

• Evolução inteiramente natural da área. 

• Inexistência de visitação. 
 

Indicadores 

• Inexistência de quaisquer tipo de interferências nesta zona. 

 

B. Zona de Uso Extensivo da Gruta de Ubajara 

 

Objetivo Geral  

Manutenção de um ambiente cavernícola natural com mínimo impacto humano, 

oferecendo acesso e facilidades para fins educativos e contemplativos. 
 

Limites 

É composta pela Sala do Mocosal, Sala da Rosa, Sala das Cortinas, Galeria Central, Sala 

dos Brilhantes e trechos de galerias sem saída.  
 

Objetivos específicos 

• Oferecer oportunidades de conhecimento dos fundamentos da espeleologia. 

• Oferecer oportunidades de visitação de ambientes afóticos e semifóticos. 

• Proteger amostras de ambientes cavernícolas, especialmente da fauna e espeleotemas. 
 

Resultados esperados 

• Visitação controlada. 

• Visitantes com conhecimentos básicos de ambientes cavernícolas. 

 

Indicadores 

• Número de grupos de visitantes acompanhados por guias habilitados 

• Número de visitantes relatando experiências positivas. 

 

C. Zona de Uso Intensivo da Gruta de Ubajara 
 

Objetivo Geral  

Facilitar a visitação, a interpretação e a educação ambiental em harmonia com o ambiente 

cavernícola. 

 

Limites 

É constituída por um circuito que liga a Sala da Imagem na entrada da gruta, ao corredor 

das Maravilhas, margeando as salas da Rosa e das Cortinas, na Zona de Uso Extensivo, 

seguindo pelo Salão dos Retratos, dos Seios, do Índio, do Presépio e retornando ao ponto inicial. 

 

Objetivos específicos 

• Promover a visitação em grau mais intenso na gruta. 

 

 



 

 

• Aumentar os conhecimentos dos visitantes sobre os ambientes cavernícolas. 

 

Resultados esperados 

• Visitação com alto grau de controle. 

• Aumento das oportunidades de interação entre os grupos de visitantes. 

 

Indicadores 

• Número de grupos de visitantes. 

 

◊◊ Gruta do Morcego Branco 
 

Esta gruta é constituída por uma única zona, a Zona Primitiva. 

 

A. Zona Primitiva da Gruta do Morcego Branco 

 

Objetivo Geral  

Preservar o ambiente natural facilitando ao mesmo tempo as atividades de pesquisa 

científica, proporcionando formas primitivas de visitação, interpretação e educação ambiental em 

caverna. 
 

Limites 

Área interna do morro calcário que abriga esta gruta, em forma de ferradura. 
 

Objetivos específicos 

• Propiciar contatos com um ambiente cavernícola primitivo. 

• Oferecer maior proteção a uma mancha de mata seca característica do Sertão, que 

ocorre sobre o morro calcário do Índio, garantindo a evolução da gruta. 

 

Resultados esperados 

• Gruta protegida. 

• Oportunidades de experiências para grupos de espeleologia selecionados. 

 

Indicadores 

• Número de grupos de espeleologia com visitação autorizada. 

 

6. 3. 3  Zoneamento Específico do Horto 

Em razão do Horto situar-se espacialmente desvinculado da área descrita como corpo 

principal do Parque, decidiu-se apresentar seu zoneamento em separado. 

Dado o seu caráter de concentração da infra-estrutura funcional da unidade de conservação e em 

razão de sua utilização anterior para a produção de mudas como horto florestal, bem como a 

demanda atual e potencial para educação ambiental, foram definidas apenas três zonas para o 

Horto: Zona de Uso Especial, Zona de Uso Extensivo e a Zona de Recuperação. 

Sua representação gráfica pode ser vista na Figura 6.4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.4 
 

MAPA 
 

ZONEAMENTO DO HORTO 



 

 

A. Zona de Uso Especial do Horto 

 

Objetivo geral 

Minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente 

natural ou cultural da unidade de conservação. 

 

Limites 

Localiza-se na parte frontal do conjunto do Horto, junto à estrada CE - 187. Compreende 

também os aceiros que limitam este conjunto em seus lados norte, sul e oeste, bem como as 

residências 14, 18 e 19, num raio de 10 m, além da via de acesso à casa 19.  

 

Objetivos específicos 

• Centralizar a administração do Parque. 

• Sediar residências para funcionários, alojamento para pesquisadores, manutenção e 

serviços gerais. 

• Garantia da manutenção dos aceiros. 

 

Resultados esperados 

• Administração funcionando sem interferências da visitação. 

• Prédios da administração recuperados, conservados e mantidos com a utilização 

correta. 

 

Indicadores 

• Número de residências ocupadas por funcionários. 

• Alojamento ocupado por pesquisadores.  

 

A. Zona de Uso Extensivo do Horto 

 

Objetivo geral 

Manter um ambiente natural com mínimo impacto humano, oferecendo acesso e 

facilidades para fins educativos. 
  
Limites 

Compreende o prédio nº 12 destinado à Oficina de Educação Ambiental, a trilha do 

Eucalipto, a estrada frontal interna e a via de acesso ao portão nº 1 do Horto. Inclui ainda a faixa 

situada entre as casas 11 e 12.  
 

Objetivos específicos 

• Proporcionar oportunidades de passeios pela trilha do Eucalipto com objetivos de 

educação ambiental.  

• Proporcionar  cursos e atividades na Oficina de Educação Ambiental. 

• Proporcionar a capacitação de professores regionais em educação ambiental. 

• Oferecer visitação controlada e restrita aos casos especiais, indicados no planejamento. 
 

 



 

 

Resultados esperados 

• Oficina de Educação Ambiental implementada. 

• Visitas regulares de escolas da região. 

• Agentes multiplicadores capacitados em educação ambiental. 
 

Indicadores 

• Número de eventos educativos desenvolvidos. 

• Número de visitas de escolares.  

• Número de professores capacitados. 

• Número de pessoas da comunidade capacitadas.   

 

C. Zona de Recuperação do Horto 

 

Objetivo geral 

Deter a degradação dos recursos e restaurar a área. 

 

Limites 

Compreende a maior parte da área do Horto, sendo totalmente envolvida pela Zona de 

Uso Especial. É cortada pela trilha do Eucalipto e pela via de acesso à casa 19. 

 

Objetivos específicos 

• Propiciar a recuperação natural da vegetação e da fauna do Horto, inclusive das vias 

que foram desativadas.  

• Propiciar oportunidades de observação e estudos de mata úmida em processo de 

regeneração natural. 

 

Resultados esperados 

• Área regenerada. 

 

Indicadores 

• Número de espécies exóticas diminuído. 

• Número de pesquisas e estudos aumentado. 

 

O Quadro a seguir (Figura 6.5) mostra as diferentes zonas estabelecidas para o Parque Nacional 

de Ubajara, identificando os critérios que foram usados para sua escolha. 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS DIFERENTES ZONAS E CRITÉRIOS USADOS PARA SUA DEFINIÇÃO 
  CARACTERIZAÇÃO GERAL 
ZONAS CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO SÓCIO 

ECONÔMICO 
PRINCIPAIS 
CONFLITOS 

USO PERMITIDO 

1- Corpo Principal do Parque 
 

 Intangível 
 
Morros do Teixeira, Pendurado, Bandeira  
 

∗Representatividade: alta 
∗Grau de conservação: alto 
∗Riqueza de espécies: alta  

∗Suscetibilidade ambiental: alta 

∗Acessibilidade: baixa 

Morros calcários Mata de transição Área sem presença 
humana 

Caçadores eventuais Pesquisa científica 
Proteção  

Primitiva 
Maior porção das bacias dos riachos formadores 
do rio Ubajara e maior porção da área à margem 
esquerda da trilha Ubajara-Araticum, acima da 
cota 400. Engloba os morros de Ubajara, do Índio 
e das Figuras 

∗Variabilidade: alta 
∗Riqueza de espécies: alta  

∗Grau de conservação: médio 

∗Acessibilidade:  média 
∗Suscetibilidade: média 
∗Representatividade: alta 

Planalto Encosta 
 Sertão 
Maior porção dos 
morros calcários 

Mata úmida 
Mata seca e de 
transição 

Sem presença humana 
Resquício de ocupação 

Caça 
Existência de espé 
cies exóticas 
Uso clandestino das 
cachoeiras 

Pesquisa Científica 
Proteção, uso público 
restrito 

Uso Extensivo 
Área do Planalto no limite sul / sudoeste, incluindo  
a trilha da Samambaia, a trilha Ubajara-Araticum e 
os dois portões Planalto e Araticum 

 
∗Representatividade: média a alta 

∗Riqueza de espécies: média a  alta  

∗Suscetibilidade ambiental: média a 
alta 

∗Grau de conservação: médio 

∗Variabilidade: média a alta 

∗Potencial de uso pelo Público: alto 

 
Ambientes de 
Planalto 
Encosta 
Sertão, cortados 
pela falha 
geológica de 
Ubajara 

 
Mata úmida 
Mata seca e de 
transição 

 
Visitantes 
Via de circulação de 
moradores do Distrito 
de Araticum e produtos 
da região 
Resquícios da 
ocupação humana 
 

 
Existência de 
espécies  exóticas 
Meio de penetração 
para caça 
Trânsito de 
moradores  das 
redondezas e 
animais domés ticos 
Deslizamentos de 
rochas 

 
Pesquisa Científica 
Proteção 
Uso Público 
Potencial para esportes 
da natureza 
(canyoning) 

Uso intensivo 
Portão Neblina 
Acesso a área do Centro de  Visitantes , estação 
superior e inferior do teleférico e acesso a Gruta 
de Ubajara 

∗Grau de Conservação: médio 
∗Presença de Infra estrutura: alta 
∗Potencial de uso pelo Público: alto 
∗Acessibilidade: alta 
 

Planalto 
Borda da escarpa  
e encosta 
 
 

Mata úmida 
Mata seca 
próxima à  
estação inferior 

Intenso 
Uso Público 

Teleféricos 
(não permitido pelo 
Regulamento de 
Parques Nacionais) 

Uso público 
Interpretação 
Contemplação 
Centro de Visitantes 
Lanchonete 
Caminhada 
Estaciona mento 

Uso Especial 
Aceiros 
Faixa de servidão da linha de alta tensão 
 

∗Grau de conservação: baixo 
∗Acessibilidade: média 
∗Proteção: média 
∗Grau de conservação: baixo 

Planalto 
Encosta 
Sertão 

Mata seca 
Mata úmida e de 
transição 

Transmissão de 
energia elétrica 

Processos erosivos 
nos aceiros 
Manutenção da linha 
de alta tensão pela 
COELCE 

Proteção 
Aceiros 
Manutenção da linha 
de alta tensão 

Recuperação 
Área abaixo da cota 400 
Faixa de 100m ao longo da trilha Ubajara-
Araticum 

∗Grau de conservação da vegetação: 
médio  
∗Acessibilidade: alta 
 

Sertão 
Planalto 
Encosta 

Mata úmida 
Mata seca e de 
transição 

Resquícios de Sítios 
Antigos 

Caça Disseminação 
de espécies exóticas 
Coleta de frutos 
Presença de animais 
domésticos 

Proteção 
Pesquisa Científica 
Eliminação de espécies 
exóticas 
 

 
 
 



 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  
ZONAS 

 
CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO SÓCIO 

ECONÔMICO 
PRINCIPAIS 
CONFLITOS 

USO PERMITIDO 

2- Zoneamento das Grutas 
 

Gruta de Ubajara 
 Intangível 

Galerias do Minotauro superior e inferior, Ita, Rio 
Mucuripe e Sala do Sino 

 
 
 
∗Representatividade: alta 
∗Suscetibilidade: alta 
∗Grau de conservação: alto 
∗Acessibilidade:  baixa 

 
 
 
Caverna 

 
 
 
Ambiente Afótico 

 
 
 

_ 

 
 
 

_ 

 
 
 
Proteção 
Pesquisa Científica 

Uso Extensivo 
Galeria Central, Salas dos Brilhantes, das Rosas, 
das Cortinas e Mocosal 

 
∗Representatividade: alta 
∗Suscetibilidade: alta 
∗Grau de conservação: médio 
∗Acessibilidade: média 

 
Caverna 

 
Ambiente Afótico 

 
Uso Público 

 
Quebra de 
espeleotemas 

 
Proteção 
Pesquisa Científica 
Iluminação 
Visitação controlada 
Interpretação oral 

Uso Intensivo 
Galerias de Circulação – Salas do Indio, da 
Bifurcação, dos Retratos e do Presépio 

 
∗Representatividade: alta 
∗Suscetibilidade: alta 
∗Grau de conservação: médio 
∗Acessibilidade: alta 
∗Potencial de uso: alto 

 
Caverna 

 
Ambiente afótico 
e semi-fótico 

 
Uso público 
 

 
Quebra de espeleo 
temas  
Pichações  

 
Retirada de pichações 
Proteção 
Pesquisa científica 
Iluminação 
Visitação controlada 
Interpretação oral 

Gruta do Morcego Branco Primitiva 
 

∗Totalidade da gruta 
∗Representatividade: alta 
∗Suscetibilidade: alta 
∗Grau de conservação: alto 
∗Acessibilidade: alta 
∗Potencial de uso público: médio 

Caverna Ambiente afótico 
e semi-fótico 

Previsão para uso 
público 

 
 
 

_ 

Proteção 
Pesquisa científica 
Visitação restrita  e 
controlada 
 

3- Zoneamento do Horto 
 

Uso Extensivo 
Trilha do Eucalipto 
Estrada e Área frontal interna 
Via de Acesso ao Portão 01 

∗Representatividade: média 
∗Variabilidade: alta 
∗Grau de conservação: médio 
∗Acessibilidade: alta 
∗Potencial de uso: médio a alto 
∗Riqueza de espécies:  média 

Planalto Mata úmida Educação ambiental 
Cursos de pedagogia 

Existência de 
espécies exóticas 
Presença de animais 
domésticos 
 

Proteção 
Pesquisa científica 
Uso público controlado 
Educação Ambiental l 
Observação de vida 
silvestre 

Uso Especial 
Área de residências 
Área frontal e aceiros 
Acesso às casa 18 e 19 
Casa 14 

∗Grau de conservação: baixo 
∗Presença de infra-estrutura 
administrativa alta 
∗Acessibilidade: alta 
 

Planalto Mata úmida Fornecimento de  água 
para populações do 
entorno 

Espécies exóticas 
Processos erosivos 

Proteção 
Pesquisa científica 
Administração  
Moradia 
Alojamento 

Recuperação 
Área Central do Horto envolvida pela Zona de Uso 
Especial 

∗Grau de conservação: médio 
∗Riqueza da fauna: alta 
∗Acessibilidade: alta 
∗Riqueza de flora: média 
 

 
Planalto 

 
 
Mata úmida 
 

 
 
   
           _ 

Existência de 
espécies exóticas 

 
Proteção 
Pesquisa científica 
Manejo para 
recuperação 
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6. 4  PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO  

   

O planejamento por áreas de atuação em uma unidade de conservação associado ao 

zoneamento tem por base a Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação – SNUC, onde encontra-se a definição de plano de manejo: 

“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos de uma unidade,  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 infra-estruturas físicas necessárias à gestão da 

unidade”.  
 

Assim sendo, considera-se que o planejamento por áreas espacializa as propostas de 

ação, destacando e detalhando as ações que  serão executadas em cada área, considerando-se 

aqui tanto as áreas internas quanto as  áreas externas da unidade de conservação. 
 

O planejamento do Parque Nacional de Ubajara, no que toca às suas áreas de atuação 

internas, aborda ações voltadas para dois segmentos: no primeiro segmento considera-se o corpo 

principal da unidade de conservação, definido pelo Decreto de Criação do Parque, incluindo os 

espaços internos das grutas Ubajara e Morcego Branco. No segundo considera-se o Horto. 
 

Inicialmente apresenta-se o item Ações Gerenciais Gerais, voltado para o 

estabelecimento das estratégias que vão orientar as ações específicas, que serão tratadas nas 

áreas internas e externas da Unidade. Seguem-se os itens onde são particularizadas as ações  

voltadas para as áreas de atuação da Unidade, no interior do Parque - Áreas Funcionais e no 

seu exterior as Áreas Estratégicas, voltadas para a Zona de Amortecimento e a Área de 

Influência. 
 

Com a finalidade de obter-se uma visão integrada das ações recomendadas para as 

diferentes áreas, organizou-se o item Enquadramento das Ações por Temas, no qual as ações, 

embora permanecendo agrupadas segundo as diferentes áreas, são também estruturadas por 

temas de ação. Este quadro permite, assim, uma leitura horizontal – as ações direcionadas por 

áreas de atuação – e uma leitura vertical – as ações estruturadas segundo os temas de ação – 

visualizando-se as propostas pelos dois ângulos. Desta forma é facilitado ao administrador da 

unidade de conservação viabilizar a implantação do plano de manejo de acordo com as 

possibilidades que surgirem, podendo ser priorizada uma área específica ou um determinado 

tema. 
 

No Cronograma Físico-financeiro são atribuídos valores econômicos às diferentes 

ações.  

 

6. 4. 1 Ações Gerenciais Gerais  
 

Este item engloba as ações  que asseguram os meios para o bom funcionamento do 

Parque Nacional e que se aplicam ao conjunto de todas as áreas funcionais e áreas estratégicas 

da unidade de conservação. Dizem respeito à proteção e manejo, pesquisa e monitoramento, 

educação ambiental e uso público e operacionalização interna, quando  voltadas para o espaço  
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interno do Parque. Quanto ao espaço externo que influencia a unidade de conservação as ações 

estão voltadas para o controle ambiental, a conscientização ambiental, alternativas de 

desenvolvimento, integração externa e operacionalização.  
 

Objetivos Específicos 

• Assegurar o bom funcionamento do Parque. 

• Dotar o Parque de pessoal necessário para a execução de suas atividades. 

• Possibilitar a implementação do Plano de Manejo  e seus ajustes. 

• Ampliar o conhecimento sobre os recursos naturais, culturais e sociais do Parque. 

• Garantir a integração da Unidade com sua Zona de Amortecimento e área de influência. 

• Promover o relacionamento interinstitucional do Parque com entidades afins. 
 

Resultados esperados 

• Quadro funcional do Parque preenchido. 

• Pessoal capacitado. 

• Planejamento da Unidade avaliado e ajustado anualmente. 

• Atividades do Parque sistematizadas e regulamentadas. 

• Visitantes satisfeitos com os serviços oferecidos no Parque. 

• Parque  dotado de meios adequados para o seu bom funcionamento. 

• Manejo do Parque revisto com base em novos conhecimentos. 

• Serviços terceirizados do Parque ampliados. 

• Riachos formadores do rio Ubajara despoluídos. 

• Áreas agrícolas minimizando / eliminando o uso de agrotóxicos. 

• Queimadas criminosas reduzidas. 

• Conselho Consultivo formado e funcionando. 

 

Indicadores 

• Quadro funcional ampliado em no mínimo 150%. 

• Número de cursos de treinamento e capacitação. 

• 100% de instalações e equipamentos em boas condições de uso e operação. 

• 100% do planejamento implantado até o quinto ano. 

• Número de pesquisas autorizadas. 

• Número de reclamações diminuído. 

• Número de instituições envolvidas nos trabalhos  da unidade de conservação. 

• Número de solicitações de queimadas controladas. 

• Índices de qualidade da água no rio Ubajara melhorados. 
 

 

Ações / Normas 
 

Proteção 

1. Organizar o esquema de fiscalização do Parque.  

Ü A fiscalização será efetuada por setores, cobrindo o corpo principal do Parque, o Horto e a  
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Zona de Amortecimento.  

Ü Cada equipe será composta com três pessoas trabalhando em revezamento. 

Ü Duas pessoas percorrerão diariamente toda a extensão estabelecida para seu setor de 

fiscalização. 

Ü Ficam estabelecidos os seguintes setores de fiscalização para o corpo principal do Parque, 

conforme croqui a seguir, Figura 6.6 Setores de Fiscalização do Parque Nacional de 

Ubajara. 
  
I – Setor de Fiscalização Portão Neblina 

Este setor abrange quatro segmentos:  

• zona de uso intensivo do planalto; 
• zona de uso extensivo do planalto, até à trilha Ubajara-Araticum; 
• zona primitiva a leste da zona de uso intensivo localizada no planalto; 
• aceiros deste setor. 

Ü Este setor ficará responsável pela área de maior concentração de atividades de uso público 

do Parque, devendo portanto concentrar um maior esforço no controle e orientação ao 

visitante. 
 

II – Setor de Fiscalização Portão Planalto 

Este setor é composto por seis segmentos:   

• trilha Ubajara-Araticum até o  entroncamento com o acesso à gruta de Ubajara, 
incluindo-o; 

• zona de uso extensivo do planalto, a oeste dessa trilha; 
• zona primitiva do planalto limitada pela cota 800, que vai do riacho Boa Vista até o limite 

norte do Parque; 
• zona primitiva da encosta limitada a leste pela linha de transmissão e ao norte pelo 

riacho Murimbeca; 
• zona de uso intensivo de acesso a gruta; 
• aceiros deste setor. 
 

Este setor abrange duas importantes áreas funcionais, a Trilha Ubajara – Araticum e o 

Circuito das Cachoeiras, onde prevê-se uma grande circulação de pessoas. A fiscalização deverá 

ficar atenta especialmente aos riscos de acidentes e controle do trânsito de muares.  
 

III – Setor de Fiscalização Portão Araticum 

Este setor será composto por cinco segmentos:  

• zona de recuperação limitada pela cota 400; 
• trilha Ubajara-Araticum em seu trecho de sertão; 
• zona primitiva de sertão situada entre as cotas 400 e 800, ao norte do riacho 

Murimbeca; 
• zona primitiva da encosta, entre as cotas 400 e 800 a leste da linha de transmissão; 
• aceiros deste setor. 
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A fiscalização deste setor dará especial atenção aos riscos de incêndios e ao controle de 

caça. 
 

IV – Setor de Fiscalização do Horto e da Zona de Amortecimento 

Este setor é composto por dois segmentos: 

• zonas de uso especial, de uso extensivo e de recuperação do Horto 
• zona de Amortecimento de toda a unidade de conservação 

 

Ü Em situações especiais ocorridas em qualquer um desses setores, os demais poderão ser 

acionados, ou acionado aquele que for mais acessível. 
 

1.a) Destacar mensalmente uma equipe para fiscalização noturna em períodos de lua cheia, para 

coibir a caça. 

Ü Para tais operações não serão permitidos acampamentos nem a montagem de instalações 

de “espera”. 
 

1.b) Fiscalizar o Horto diariamente percorrendo seus limites a pé. 

Ü A fiscalização será feita pela equipe encarregada da área externa da unidade de 

conservação. 

1.c) Solicitar sempre que necessário o auxílio da Companhia de Policia Militar Ambiental para 

atividades de fiscalização no interior do Parque.  
 

2. Capacitar a unidade de conservação para atendimento de primeiros socorros aos visitantes, 

pesquisadores e funcionários. 

Ü As macas e três dos kits que forem adquiridos para os atendimentos de primeiros socorros 

ficarão localizados no Centro de Visitantes, no portão Planalto e no portão Araticum e os 

demais kits ficarão na gruta  de Ubajara e no Horto. 
 

2.a) Organizar cursos de primeiros socorros para os funcionários do Parque e concessionários. 
 

2.b) Contatar corpo de bombeiros de Sobral para a realização destes cursos. 

Ü O Parque só deverá estar habilitado para atendimento de primeiros socorros, devendo os 

casos mais graves serem encaminhados para Tianguá ou Sobral. 
 

3. Advertir os funcionários e visitantes sobre animais peçonhentos que vêm se abrigar no Parque, 

face aos desmatamentos na Zona de Amortecimento. 

Ü Os visitantes serão informados de que deverão ser evitadas a saída das trilhas e a  

penetração em locais com vegetação rasteira densa, assim como não remover pedras nem 

galhos caídos. 
 

4. Desenvolver atividades preventivas de incêndios nos limites do Parque. 

4.a) Proceder à limpeza anual dos aceiros do Parque. 

4.b) Proceder a vistorias periódicas nos limites do Parque com vistas à observação de riscos de 

incêndios advindos das áreas contíguas.  

4.c) Manter em disponibilidade 01 kit de combate a incêndios nos portões Planalto, Araticum,  

Neblina e no Horto.   

4.d) Treinar os funcionários para o uso dos equipamentos de combate a incêndios. 
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Ü O PREVFOGO será contatado para ministrar cursos de prevenção e combate a incêndios. 
 

5. Aplicar os conhecimentos sobre os aspectos da dinâmica da pluviometria de Ubajara (Carvalho 

Filho, 1998), nas ações de  manejo do Parque. 

Ü Nos anos com tendência a serem extremamente secos deverão ser intensificadas as 

medidas de prevenção e controle de incêndios, monitoramento dos locais de 

dessedentação da fauna e retirada de espécies exóticas.   

Ü Nos anos com tendência a serem extremamente chuvosos deverão ser intensificadas as 

medidas de segurança para as atividades de uso público nas trilhas e nas grutas.  
 

Controle e proteção ambiental 
 

6. Organizar o sistema de fiscalização na Zona de Amortecimento. 
 

6.a) Intensificar as atividades de fiscalização na Zona de Amortecimento. 

Ü A equipe de fiscalização encarregada da Zona de Amortecimento fiscalizará de maneira 

alternada as áreas estratégicas Planalto, Encosta e Depressão Periférica, visitando no 

mínimo uma vez por semana cada uma dessas áreas, de acordo com escala 

estabelecida pela Gerência da Unidade. 

6.b) Solicitar apoio à Unidade Multifuncional do IBAMA em Sobral e da APA da Serra da 

Ibiapaba na fiscalização na Zona de Amortecimento e Área de Influência. 

Ü As questões de denúncia terão prioridade no atendimento da fiscalização. 

6.c) Desenvolver campanha para sensibilizar a população da Zona de Amortecimento para 

colaborar com o Parque denunciando crimes ambientais, tais como: caça, focos de 

incêndios, desmatamentos, comercialização de animais silvestres. 

6.d) Intensificar a fiscalização por ocasião da ocorrência dos pombais de avoante na região. 

6.e) Desenvolver atividades de fiscalização e controle de serrarias clandestinas, bem como de 

estabelecimentos consumidores de lenha a exemplo das padarias, engenhos, casas de 

farinha, dentre outros, em especial na Zona de Amortecimento. 

6.f) Coibir o comércio de animais silvestres marcando presença em feiras, vistorias de ônibus, 

dentre outros. 
 

7. Divulgar a Lei do SNUC como legislação que garante ao IBAMA o controle ambiental na Zona 

de Amortecimento das unidades de conservação. 
 

7.a) Distribuir exemplares da referida Lei nas prefeituras, órgãos oficiais, sindicatos, 

associações, dentre outros. 

7.b) Divulgar os limites da Zona de Amortecimento estabelecidos pelo Plano de Manejo do 

Parque. 
 

8. Promover campanhas junto aos horticultores dos municípios serranos prevenindo danos 

ambientais. 
 

8.a) Orientá-los através de uma cartilha quanto aos riscos do uso de agrotóxicos para os 

recursos naturais e para sua própria saúde. 
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Ü Nessas campanhas serão priorizados os plantadores de tomate, repolho, pimentão e 

maracujá, que usam maiores quantidades de agrotóxicos. 

8.b)  Solicitar dos órgãos responsáveis maior controle e fiscalização no comércio e uso de 

agrotóxicos. 
 

9. Desenvolver atividades preventivas de incêndios nas áreas contíguas ao Parque. 
 

Ü Será dedicada especial atenção a estas áreas nos períodos de maiores riscos de 

queimadas.   

9.a) Orientar os agricultores sobre a prática das queimadas, enfatizando os danos que a 

mesma acarreta ao meio ambiente, reiterando a necessidade de solicitarem licença com 

antecedência ao IBAMA, para procederem às queimadas. 

9.b) Solicitar aos agricultores vizinhos ao Parque que avisem o dia em que forem fazer 

queimadas, de forma a que os funcionários estejam atentos à possibilidade de propagação 

do fogo para a unidade de conservação. 

9.c) Solicitar ao Banco do Nordeste do Brasil que inclua na Agenda do Produtor Rural o 

período ideal para a solicitação de queimadas controladas. 

9.d) Fazer gestão junto à EMATERCE para divulgação dos procedimentos necessários para o 

uso das  queimadas, bem como outras técnicas alternativas ao uso do fogo.  
 

10. Contribuir para o controle da disseminação da raiva transmitida por morcegos. 
 

10.a) Informar aos proprietários do entorno do Parque da presença abundante dos morcegos 

hematófagos, representando riscos de ocorrência de raiva. 

10.b) Cobrar das autoridades as campanhas de vacinação  contra raiva, envolvendo as áreas 

contíguas ao Parque. 

10.c) Fazer gestão junto ao Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, através do 

Centro de Zoonoses, Secretarias de Saúde Municipais e EMATERCE dos municípios da 

Zona de Amortecimento para monitorar a incidência de raiva (hidrofobia). 

 

Integração Externa  
 

11.Solicitar à DICOE a inclusão da Serra da Ibiapaba no Planejamento Bio-regional, através do 

projeto Serras Úmidas. 
 

11.a) Divulgar este projeto aos órgãos ambientais estadual e municipais da serra da Ibiapaba, 

com vistas à obtenção de apoio para sua implantação na região. 

11.b) Buscar o reconhecimento do Parque Nacional de Ubajara como a área núcleo desse 

Planejamento, contribuindo significativamente para a melhor proteção da área. 
 

12. Estudar a possibilidade de estabelecer corredores ecológicos entre o Parque e o Horto, 

utilizando as margens dos riachos e os remanescentes de mata úmida. 
 

Ü Deverá ser feita gestão junto aos proprietários dessas áreas visando o estabelecimento 

de corredores ecológicos, buscando a integração dos remanescentes de mata úmida e 

matas ciliares na composição deste corredor. 
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Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento 
 

13. Incentivar a criação de RPPN e o desenvolvimento do turismo ecológico em especial na Zona 

de Amortecimento.  
 

13.a) Solicitar à coordenação de RPPN, na DIREC, material de divulgação. 

13.b) contatar as agências de turismo para inclusão destas áreas nos seus roteiros. 

13.c) Divulgar em eventos estaduais e municipais as potencialidades das RPPN. 
 

14. Incentivar a elaboração de artigos da culinária regional, tais como doces e licores, como 

alternativa econômica.  
 

14.a) Avaliar o potencial das frutas regionais, como murici, jatobá, cambuí, bacupari e buriti, e 

fazer parceria com o Núcleo de Tecnologia do Ceará e o SEBRAE para seu 

aproveitamento e comercialização. 

14.b)  Solicitar à EMATERCE a inclusão das áreas estratégicas no programa de produção de 

farinha de mandioca de alta qualidade, resgatando assim esta atividade de baixo 

impacto. 

 

15. Buscar e divulgar  técnicas de apicultura de modo a aumentar  a produção de mel e outros 

produtos. 
 

15.a) Incentivar a apicultura com espécies de abelhas nativas, favorecendo a polinização da 

flora local e a  proteção dessas espécies, que hoje se encontram ameaçadas. 

15.b) Buscar fontes financiadoras para este empreendimento. 

 

Pesquisa e monitoramento  
 

16. Desenvolver estudos sobre a ecologia das espécies da fauna do Parque, envolvendo: 

 . viabilidade do tamanho das populações 

 . dinâmica das populações 

 . hábitos alimentares e reprodutivos 

 . migrações 

 . abundância das espécies 

 . origem das ameaças 

 . efeitos da fragmentação de habitats 

 . endemismos 

. identificação de espécies indicadoras de qualidade do ambientes, como peixes e 

borboletas.  

Ü Esses estudos priorizarão as espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou espécies-

chave, dentre elas gato-maracajá (Leopardus tigrinus), morcegos, em especial os 

hematófagos (Desmodus rotundus), lagarto (Colobosauroides cearensis), mocó 

(Kerondon rupestres), rabudo (Thrichomys apereonides), tamanduá-mirim (Tamandua 

tetractyla), maria-do-nordeste (Hemitriccus mirandae), pintasssilgo-do-nordeste 

(Carduelis yarellii), caranguejo-da-serra (Trichodactylus sp.) e a maria-preta-de-
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garganta-vermelha (Knipolaegus nigerimus), de ocorrência restrita à área de 

afloramentos calcários.   

16.a) Contatar o Centro Nacional de Predadores – CENAP e o Centro de Estudos e Migração 

de Aves - CEMAVE para identificar possibilidades de realização de alguns desses 

estudos.  

Ü Sempre que forem identificados aumentos excessivos de populações da fauna do 

Parque, deverão ser desenvolvidos estudos visando seu controle. 

16.b) Desenvolver esforços visando a conclusão dos levantamentos da avifauna e da 

entomologia. 
 

17. Dar continuidade aos estudos da flora, enfocando os seguintes aspectos: 

 . épocas de floração e frutificação das  espécies mais representativas 

 . estudos de fitossociologia e fenologia 

. variação do gradiente de umidade nas matas úmida e seca, para melhor caracterização 

de suas unidades de vegetação 

. efeito de fragmentação de habitats 

. identificação de espécies indicadoras de qualidade de ambiente (algas, musgos, 

bromélias, orquídeas, dentre outras) 

. ocorrência de espécie pioneiras como as samambaias, juremas, dentre outras. 

 

18. Buscar conhecimentos sobre os processos de proliferação das espécies exóticas que ocorrem 

no Parque. 

Ü Estes estudos deverão preceder a retirada de agrupamentos de espécies exóticas, visando 

minimizar riscos ambientais ao Parque. 
 

19. Estudar a evolução geomorfológica da “cuesta” da Ibiapaba, priorizando as seguintes linhas de 

pesquisa e monitoramento: 

.  litologia, estratigrafia e tectônica locais; 

. identificação dos pontos mais suscetíveis a deslizamentos na encosta; 

. evolução cárstica 

 . o riacho Mucuripe, seu curso, áreas de afloramento e  possível ressurgência 

direcionada para o rio Ubajara.  

 

20. Buscar apoio e parcerias para a realização de pesquisas na Unidade. 
 

20.a) Contatar universidades, centros e instituições de pesquisas para desenvolver estudos, 

teses e pesquisas no Parque, salientando a oportunidade ímpar de estudos de dois 

ecossistemas muito diferenciados - mata seca e mata úmida – espacialmente tão próximos. 

20.b) Buscar a realização de convênios e/ou termos de cooperação técnica com estas 

instituições. 

20.c) Divulgar as facilidades e o apoio logístico que o Parque oferecerá aos pesquisadores. 

Ü Essa divulgação poderá ser feita através da INTERNET e em publicações das instituições 

de pesquisa. 

20.d) Divulgar na INTERNET as linhas de pesquisas necessárias à Unidade. 
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Ü Os pesquisadores que estiverem desenvolvendo pesquisas de interesse da Unidade, 

previstas neste Plano de Manejo, terão prioridade na ocupação do alojamento do Parque. 

Ü As pesquisas a serem desenvolvidas obedecerão à Instrução Normativa no 109/97 do 

IBAMA, que trata do assunto, bem como ao disposto na Lei 9.985/2000. 

 

Conhecimento 
 

21. Desenvolver estudos socio-econômicos na Zona de Amortecimento e Área de Influência do 

Parque, abordando:  

. uso e ocupação do solo 

. tendências de crescimento econômico 

. conseqüências ou efeitos negativos das atividades econômicas desenvolvidas no 

exterior da unidade 

. avaliação do grau de intensidade das atividades antrópicas sobre a Unidade 

. avaliação dos sistemas de produção do ponto de vista de sua sustentabilidade 

. visão das comunidades sobre a Unidade. 
 

22. Avaliar os limites propostos para a Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Ubajara 

com base em novos conhecimentos sobre uso e ocupação do solo, o comprometimento dos 

fatores ambientais e sua interferência sobre a Unidade. 
 

23. Avaliar os corredores ecológicos propostos ( Parque – Horto, encosta e remanescentes de 

mata úmida, entre outros) quanto às trocas gênicas, dispersão de espécies e recuperação de 

áreas degradadas. 

 

 Educação ambiental e uso público 
 

24. Elaborar e implantar projeto de sinalização para o Parque. 

Ü Este projeto contemplará as áreas funcionais  e os limites do Parque.  

24.a) Identificar concessionário e/ou patrocinador para a elaboração e implantação do projeto 

de sinalização do Parque. 

Ü O projeto de sinalização deverá seguir as orientações do manual de sinalização da 

DIREC / IBAMA, que trata do assunto: Orientação para Sinalização Visual de Parques 

Nacionais, Estações Ecológicas e Reservas Biológicas. 

24.b) Inserir no projeto avisos de imprevistos tais como: áreas interrompidas, fechamento de 

trilhas, cancelamento de atividades, mudanças de horários e outros julgados necessários.  

24.c) Promover periodicamente a manutenção e a reposição das placas de sinalização do 

Parque. 

Ü Até que se instale o novo sistema de sinalização do Parque, sempre que uma placa 

precisar ser reparada ou substituída, serão observadas para tal as recomendações do 

manual de sinalização. 

24.d) Remover todas as placas que não estejam definidas no projeto de sinalização. 

Ü Fica proibida a instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do sistema de 

sinalização oficial. 

Ü Esta norma inclui as placas de cunho publicitário, nas áreas das concessionárias.  
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Conscientização ambiental 
 

25. Desenvolver junto à população do entorno os programas de educação ambiental trabalhados 

na Oficina de Educação Ambiental do Parque. 
 

Ü As comunidades da Zona de Amortecimento terão prioridade de envolvimento nos 

programas de educação ambiental do Parque. 

 

Operacionalização Interna 
 

26. Complementar o quadro de pessoal do Parque para atender à demanda atual e aquela 

estabelecida neste documento, de acordo com o descrito no Quadro de Pessoal Necessário, 

a seguir, na Figura 6.7  
 

26.a) Buscar a complementação do quadro de funcionários do Parque Nacional de Ubajara, 

mediante redistribuição de pessoal do IBAMA, contratação ou cessão de serviços. 

Ü Os funcionários a serem contratados poderão ser provenientes de prestadoras de 

serviços e /ou pessoal cedido pelos concessionários, prefeituras, universidades ou 

outras instituições.  

Ü Os funcionários cedidos trabalharão subordinados à administração do PNU. 

26.b) Oferecer vagas para estagiários e voluntários e identificar meios para atrair estes 

colaboradores. 

Ü Esses estagiários e voluntários poderão desenvolver atividades de atendimento aos 

visitantes e de educação ambiental na Oficina de Educação Ambiental localizada no 

Horto e também na Zona de Amortecimento. 

Ü Os estagiários poderão participar do acompanhamento das pesquisas.  

Ü A contratação de estagiários será feita após uma entrevista para pré-seleção com o 

Gerente da Unidade e a apresentação da proposta de trabalho, incluindo objetivos e o 

período solicitado para o estágio. 
 

Figura 6.7  Quadro de Pessoal Necessário: 
 

Cargo/Função Quantidade Área de Atuação Vínculo Institucional/ 
Procedência 

Gerente da Unidade 
Nível Superior 

1 Administração da UC IBAMA 

Gerente Substituto 
Nível Superior 

1 Setor de Administração da UC IBAMA 

Técnico de Nível Superior 
 

1 Atuar no Centro de Visitantes IBAMA / Concessão de 
Serviços 

Técnico de Nível Superior 
 

1 Atuar na Oficina de Educação 
Ambiental 

UVA / Concessão de Serviços 

Técnico de Nível Médio 
 

2 Portão Neblina (Cobrança de 
Ingresso) 

Contratação / Concessão de 
Serviços 

Técnico de Nível Médio 
 

2 Portão Araticum (Cobrança de 
Ingresso) 

Contratação / Concessão de 
Serviços 

Técnico de Nível Médio 
 

2 Escritório da Administração IBAMA 

Técnico de Nível Médio 
 

1 Atuar na Oficina de Educação 
Ambiental 

Concessão de Serviços 

Agente de Defesa 
Florestal 

3 Fiscalização do Setor Neblina IBAMA 
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Agente de Defesa 
Florestal 
 

3 Fiscalização do Setor Planalto IBAMA 

Agente de Defesa 
Florestal 
 

3 Fiscalização do Setor Araticum IBAMA 

Agente de Defesa Florestal 
Nível Superior 

1 Zona de Amortecimento e Horto IBAMA 

Vigilante 
 

4 Portão Neblina (vigilância 24 hs.) Concessão / Contratação de 
Serviços 

Vigilante 
 

4 Portão Planalto (vigilância 24 hs.) Concessão / Contratação de 
Serviços 

Vigilante 
 

4 Portão Araticum (vigilância 24 hs.) Contratação de Serviços 

Vigilante 
 

4 Teleférico–Estação Superior (vigilância 
24 hs.) 

Concessão de Serviços 

Vigilante 
 

4 Teleférico–Estação Inferior  (vigilância 24 
hs.) 

Concessão de Serviços 

Vigilante 
 

2 Horto (vigilância noturna) Concessão / Contratação de 
Serviços 

Vigilante 
 

2 Centro de Visitantes Concessão / Contratação de 
Serviços 

Serviços Gerais 
 

2 Horto Concessão / Contratação de 
Serviços 

 

27. Desenvolver cursos de capacitação para os funcionários do IBAMA sobre: 

• Legislação ambiental em vigor 

• Orientações e documentos técnicos produzidos pelo IBAMA, em especial da Diretoria de 

Unidades de Conservação e Vida Silvestre. 

• Utilização de GPS e cartografia 

• Relações humanas 

• Conhecimentos básicos sobre a flora e fauna regionais 

• Conhecimentos de espeleologia 

27.a) Solicitar a DIRCOF a participação dos funcionários do Parque nos cursos realizados 

pela mesma, tais como fiscalização, prevenção e combate a incêndios, elaboração de 

EIA / RIMA.  

27.b) Solicitar à Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DIDER apoio na 

realização de cursos voltados para as necessidades do Parque. 

27.c) Identificar cursos de curta duração e seminários sobre temas ligados ao meio ambiente, 

para participação de funcionários do Parque. 
 

28. Estabelecer a organização administrativa do parque de acordo com o organograma a seguir. 

Figura 6.8 

Ü Este organograma e as atribuições setoriais deverão fazer parte do regimento Interno do 

Parque. 
 

29. Solicitar três cargos comissionados ou oferecer Função Comissionada Técnica – FCT para os 

setores técnico, administrativo e de proteção. 

Ü Esses setores deverão ser ocupados por servidores de nível superior.    
Ü O funcionário que ocupar o setor administrativo substituirá o Gerente da Unidade de 

Conservação em seus impedimentos legais e eventuais. 
Ü O setor técnico se encarregará das atividades fins do Parque e aquelas voltadas para a 

Zona de Amortecimento e a Área de Influência no que tange a alternativas de 
desenvolvimento. 
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Ü O setor de Proteção se encarregará, além da área da Unidade, das atividades de 
controle ambiental da Zona de Amortecimento e Área de Influência. 

 

30. Providenciar anualmente uniformes para os funcionários do Parque. 

Ü O modelo e a cor do uniforme dos funcionários do Parque deverão ser aqueles que o 
IBAMA estabeleceu para as unidades de conservação. 

30.a) Estabelecer para os funcionários cedidos para trabalhar no Parque o uso de camiseta e 

crachá, mostrando sua identidade funcional e indicando que os mesmos estão a serviço 

da Unidade.  

30.b) Assegurar que os concessionários providenciem uniformes para seus funcionários. 

Ü Esses uniformes estarão de acordo com a área de atuação dos funcionários e deverão 
conter o logotipo do Parque, identificação funcional e pessoal, assim como a indicação 
de que se encontram a serviço da unidade de conservação. 

Ü Os uniformes serão de modelos e cores discretos, condizentes com o ambiente de 
trabalho e a função, devendo ser previamente aprovados pela administração do Parque. 

 

31. Elaborar o Regimento Interno do Parque. 

Ü Esse instrumento será elaborado pela administração do Parque e submetido à 
aprovação da Diretoria de Unidades de Conservação e Vida Silvestre. 

Ü O estabelecimento do Regimento Interno dar-se-á através de Portaria da Presidência do 
IBAMA, conforme previsto no Artigo 56 do Regulamento dos Parques Nacionais 
Brasileiros. 
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32. Estabelecer o horário de funcionamento do Parque.  
 

Ü Os serviços das áreas de uso público estarão à disposição dos visitantes nos horários de 

funcionamento regular do Parque, que abrirá diariamente às 08:00 hs, encerrando suas 

atividades às 17:00 hs. 

Ü Os serviços de administração do Parque funcionarão nos seguintes expedientes: 07:30 hs 

às 11:30 hs e 13:30 hs às 17:30 hs, atendendo às especificidades da área. 

Ü O teleférico constituirá exceção, funcionando de acordo com o estabelecido no convênio 

com a SETUR, proposto no item que trata sobre a  Área Funcional Centro de Visitantes, 

não podendo ultrapassar ou anteceder o horário de funcionamento do Parque. 
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Ü O horário de funcionamento  do Parque e do teleférico deverão constar no Regimento 

Interno do Parque. 
 

33. Fechar o Parque à visitação pública às segundas-feiras, para os procedimentos de 

manutenção e limpeza. 

Ü Essa medida deverá ser bastante divulgada, principalmente junto às empresas de turismo. 

Ü Nos casos em que esse dia coincida com um feriado, o Parque será aberto, 

caracterizando-se o fato como uma excepcionalidade, devendo o fechamento para 

manutenção ser transferido para o dia útil subsequente. 
 

34. Elaborar agenda de trabalho anual, mensal e semanal, de acordo com modelo anexo (Anexo 

N° 6.1)  

Ü Esta agenda detalhará as atividades definidas neste Plano de Manejo. 

Ü Os responsáveis pelos setores organizarão a sua agenda semanal juntamente com o 

Gerente da unidade de conservação 
 

35. Adquirir e instalar sistema de rádio-comunicação no Parque, contemplando no mínimo: 02 

estações fixas, 03 móveis e 08 rádios HT, operando na freqüência 5.414,00 kHz da rede 05, 

licenciada pela ANATEL. 

Ü As estações fixas serão interligadas com a rede do IBAMA e ficarão na sede e no Centro 

de Visitantes e as demais nos portões. As móveis serão instaladas nos veículos do Parque 

e os rádios HT serão distribuídos entre os três portões e a gruta de Ubajara. 
 

36. Adquirir um veículo tracionado, cabine dupla e carroceria e 02 motocicletas para atender à 

fiscalização. 
 

37. Providenciar revisões periódicas das instalações e equipamentos do Parque, incluindo as 

cercas. 
 

38. Avaliar anualmente os contratos de terceirização.  

Ü Deverão ser avaliados as falhas no cumprimento dos contratos, procedendo-se às medidas 

corretivas, no que couber. 
 

39. Proibir o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de equipamentos sonoros em toda a área do 

Parque.  

Ü Poderão ser admitidos somente aqueles aparelhos de uso individual e privado, tipo 

redfone. 

Ü Esta proibição se aplica tanto aos visitantes quanto aos pesquisadores, condutores de 

visitantes e pessoal do Parque. 
 

40. Zelar para que o lixo produzido no Parque seja adequadamente tratado no interior do mesmo. 

40.a) Orientar os funcionários e concessionários para transportarem seu lixo para os 

conteineres centrais. 

Ü A manutenção, limpeza e eventual reposição das lixeiras ficará sob a responsabilidade 

dos concessionários, em suas áreas e dos moradores, nas residências. 

Adquirir conjuntos de lixeiras a serem colocadas em todas as instalações e facilidades do PNU, 
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inclusive nas residências.  

Ü As lixeiras deverão ser especialmente desenhadas à prova de abertura por animais. 

Ü O modelo deverá, ainda, levar em conta o fato de que o saco de lixo não poderá ficar 

em contato com o envoltório externo da lixeira. 

Ü As lixeiras deverão ser elaboradas de forma a não acumularem água e deverão ser 

laváveis por dentro. 

40.b) Zelar para que conste do Termo de Ocupação e Uso de Imóveis a obrigatoriedade de 

observar as normas de acondicionamento e recolhimento do lixo. 

40.c) Fornecer aos concessionários o modelo de lixeiras definido para o PNU.  
 

41. Revisar o Plano de Manejo de acordo com a orientação do Roteiro Metodológico do IBAMA, 

que trata do assunto. 
 

Operacionalização Externa 
 

42. Instituir um Conselho Consultivo para o Parque, conforme determina o Art. 29 do SNUC. 

42.a) Identificar nas comunidades pessoas e/ou entidades que possam integrar o Conselho 

Consultivo do  Parque.  

42.b) Convidar para participação no Conselho representantes de instituições estaduais 

ligadas ao meio ambiente, administrações municipais,  entidades não-governamentais, 

universidades e instituições de pesquisa. 

Ü Esse Conselho agirá como foro de discussão dos problemas ambientais da Zona de 

Amortecimento que afetam ou poderão vir a afetar a Unidade.  

Ü Os membros do Conselho Consultivo serão esclarecidos sobre os aspectos legais e 

técnicos que envolvem a unidade de conservação e sua Zona de Amortecimento bem 

como do papel que  terão no fortalecimento do Parque Nacional de Ubajara. 

42.c) Elaborar a minuta do estatuto do Conselho, prevendo, dentre outros, a periodicidade de 

suas reuniões e tempo de permanência dos conselheiros. 
 

43. Contatar a FUNCEME para  a instalação das micro-estações meteorológicas do Parque. 

Ü As micro-estações deverão obedecer aos padrões indicados pelo projeto SIMBIO da 

DIREC. 
 

44. Encaminhar ao DEUC justificativa detalhada propondo a criação de uma unidade de 

conservação contígua ao Parque. 

Ü Deverá ser incluído na justificativa o histórico da inadimplência do governo de estado do 

Ceará em relação aos convênios assinados, no sentido de ampliar a área.  
 

45. Articular com a SETUR a divulgação das oportunidades de visitação que o Parque oferece 

assim como informações sobre os locais turísticos da região. 
 

46. Confeccionar um mapa de situação do entorno do Parque, com vistas ao registro da situação 

de uso e ocupação do solo da Zona de Amortecimento. 

46.a) Identificar no mapa as ameaças e oportunidades que o entorno proporciona ao Parque. 

46.b) Atualizar periodicamente este mapa mediante dados obtidos no monitoramento da Zona 

de Amortecimento. 
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6. 4. 2  Áreas Funcionais 
 

Áreas funcionais são espaços mais ou menos restritos, localizados dentro de uma unidade 

de conservação, podendo abarcar um ponto ou mais pontos contíguos que apresentem identidade 

em sua vocação de uso, seja voltado para o conhecimento da unidade de conservação, para a 

educação ambiental ou o uso público, para o manejo e a proteção ou para a operacionalização da 

Unidade.  
 

 

6. 4. 2.1  Áreas Funcionais do Corpo Principal do Parque 

 

1 – Área Funcional Ibiapaba 

 

Inserção no Zoneamento 

Esta área está incluída na Zona de Uso Intensivo. 

As atividades pertinentes são recepção, atendimento ao visitante, informação, venda de 

ingressos, caminhada, fotografia, estacionamento de veículos. 

 

Descrição 

Esta área funcional constitui o principal acesso ao interior do Parque, oferecendo um 

primeiro contato com a mata úmida do planalto da Ibiapaba. Envolve o portão Neblina, os 

estacionamentos externo e interno, a trilha Ibiapaba e a via asfaltada que liga o portão Neblina ao 

Centro de Visitantes.  

 

Ações / Normas 

 

 Portão Neblina 
 

1. Organizar a fiscalização desta área funcional conforme descrito para o Setor de Fiscalização 

Portão Neblina, nas Ações Gerenciais Gerais. 

Ü O esquema de fiscalização deverá ser revisto anualmente e reajustado de acordo com as 

necessidades. 
 

2. Manter sistema de vigilância 24 horas neste portão. 
 

Ü O portão Neblina ficará interligado com o Centro de Visitantes e com o Horto através de 

sistema de rádio-comuicação, propiciando o controle dos usuários do Parque.  
  
3. Instalar sistema de cobrança de ingressos no portão Neblina. 
 

3.a) Adaptar as instalações para a cobrança de ingressos. 

Ü A cobrança de ingressos será feita de acordo com as orientações do Departamento 

Financeiro do IBAMA e operado através de serviços prestados, associados à 

contrapartida da concessão de guiagem. 

3.b) Estabelecer em conjunto com o Departamento de Finanças o sistema de ingressos de 

valores diferenciados, considerando a isenção dos moradores de Araticum que transitam 
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no Parque. 

3.c) Adquirir equipamentos para a cobrança de ingressos. 
 

4. Controlar o trânsito dos moradores de Araticum pelo portão Neblina. 
 

4.a) Registrar a saída e a entrada dos moradores por este portão. 

Ü Este registro será de responsabilidade do pessoal que estiver de plantão no portão. 

4.b) Repassar estes dados para os outros portões, de modo a proceder-se ao controle da 

permanência dessas pessoas no Parque. 
 

 5. Instalar no portão Neblina placa informativa indicando: tratar-se de uma área natural protegida 

por Lei; horário e dias de funcionamento do Parque; valores dos ingressos para pessoas e 

veículos. 

Ü Esta placa deverá ser confeccionada de acordo com o projeto de sinalização do Parque. 
 

6. Dotar o portão Neblina de folheto informativo sobre o Parque.  

Ü Este folheto incluirá mapa do Parque com as trilhas e as opções de atividades que o 

Parque oferece. 

Ü Estas informações  poderão constar de uma única folha, de modo a baratear o custo. 

6.a) Identificar um patrocinador para o folheto. 

ÜO folheto indicará, de forma discreta, a origem deste patrocínio. 

6.b) Confeccionar o folheto informativo. 

6.c) Distribuir o folheto aos visitantes, quando estes adquirirem o ingresso.  

 

Estacionamentos interno e externo 
 

7. Ampliar o estacionamento externo.   

7.a) Adquirir a área contígua ao atual estacionamento, com aproximadamente 5.000m2. 

7.b) Adaptar o terreno para estacionamento executando as obras necessárias para tanto: 

limpeza da área, terraplanagem, muretas, cercamento, demarcação de vagas  e construção 

de rampas de entrada e saída. 
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8. Instalar duas lixeiras próximo ao portão Neblina, no estacionamento externo. 
 

9. Regulamentar o uso do estacionamento interno. 

Ü Os deficientes físicos terão prioridade para o uso deste estacionamento. 

Ü Os ônibus escolares poderão utilizar este estacionamento nos meses de aula, durante a 

semana. 

9.a) Cobrar o uso do estacionamento de acordo com a Portaria do IBAMA que trata do assunto. 

9.b) Reservar cinco vagas para a administração do Parque e seus concessionários. 

Ü Não será permitido o uso deste estacionamento por ônibus. 

Ü Sempre que este estacionamento estiver lotado será colocada uma placa indicativa na 

Portaria, orientando para o uso do estacionamento externo. 
 

10. Instalar dois conteineres com tampa, no estacionamento interno, para acondicionamento do 

lixo. 

10.a) Identificar os conteineres para o depósito dos diferentes tipos de lixo. 

Ü Um conteiner será destinado ao lixo degradável e o outro ao lixo não degradável. 

10.b) Manter os conteineres em local afastado das vagas para os carros e reservado da 

circulação dos visitantes. 
 

11. Solicitar à Prefeitura de Ubajara o recolhimento diário do lixo dos conteineres. 

Ü Preferencialmente o recolhimento do lixo será feito em horário diferenciado daquele de uso 

público. 
 

12. Proceder à manutenção periódica dos estacionamentos 

 Ü Especial atenção será dada no estacionamento interno à cerca que o separa da área do 

Centro de Visitantes.  

 

Trilha Ibiapaba 
 

13. Identificar e marcar o traçado da trilha Ibiapaba, ligando o portão Neblina ao Centro de 

Visitantes, com uma extensão aproximada de 300 metros. Seu traçado é relativamente plano e 

passa entre as árvores, à sombra, o que a torna muito agradável. Destina-se somente a 

pedestres. 
 

13.a) Demarcar a trilha com pequenos piquetes, criando assim um discreto limite físico para 

sua identificação. 

Ü Não será eliminada nenhuma árvore, sendo necessária apenas  a limpeza da vegetação 

rasteira. 

13.b) Colocar placa indicativa no início desta trilha, contendo sua direção e extensão e a 

proibição de trânsito de bicicletas e motos. 

Ü Esta placa deverá ser incluída no projeto de sinalização do Parque. 

13.c) Instalar placa educativa de proibição de sair do leito da trilha. 
 

14. Promover a fiscalização diária da trilha. 

ÜEsta área será coberta pelo pessoal designado para o Setor de Fiscalização Planalto. 
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15. Monitorar eventuais alterações das condições da vegetação da trilha. 
 

15.a) Identificar indicadores biofísicos para o monitoramento do uso da trilha. 

15.b) Elaborar formulários para a coleta de dados. 

Ü As informações poderão ser coletadas durante as rondas da fiscalização. 

15.c) Adotar medidas mitigadoras quando constatadas alterações significativas na trilha. 
 

Via asfaltada  
 

Trata-se de uma via asfaltada de acesso ao interior do Parque, que liga o portão Neblina 

ao estacionamento interno, próximo ao Centro de Visitantes. 
 

16. Normatizar o uso da via asfaltada. 

16.a) Estabelecer com placas indicativas a velocidade máxima para trânsito, que será de 

40Km por hora, e a proibição de estacionamento na via. 

16.b) Informar através de placas a proibição de utilização de buzinas e som no percurso. 

Ü Não será permitido o acesso de pedestres por esta via. 

 

2 – Área Funcional Centro de Visitantes 
 

Inserção no Zoneamento 

 Situa-se na Zona de Uso Intensivo. 

As atividades permitidas serão atendimento ao visitante, contemplação, palestras e 

exibições em auditório, exposições, comércio de produtos relativos ao Parque e à região, 

comércio de alimentos, estacionamento de veículos, saída e chegada das viagens no teleférico. 
 

Descrição 

Nesta área está instalado o Centro de Visitantes. Conta também com uma área próxima 

para descanso, a lanchonete, a estação superior do teleférico e sanitários. Tem como objetivo 

apresentar e interpretar o Parque para os visitantes.   
 

Ações  / Normas 

O Centro de Visitantes é o polo difusor de todas as atividades de uso público no Parque e 

para tanto concentrará as informações sobre a unidade de conservação e as atividades oferecidas 

ao público. Deve facilitar a aproximação dos visitantes com os ambientes naturais e os atributos 

culturais do Parque, levando-os a compreenderem o porquê das medidas de proteção. 
 

1. Proceder à coleta e retirada do lixo gerado na área funcional Centro de Visitantes. 

1.a) Colocar lixeiras separadas para lixo seco e lixo orgânico próximo ao Centro de Visitantes.  

1.b) Retirar diariamente o conteúdo das lixeiras  e depositá-lo nos conteineres do 

estacionamento interno. 

1.c) Promover a limpeza da área dos canteiros e áreas circunvizinhas ao Centro de Visitantes.  
 

2. Proceder a um arranjo paisagístico na área funcional Centro de Visitantes. 
 

2.a) Identificar espécies nativas apropriadas para o arranjo, a ser localizado nos canteiros 
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marginais à via de acesso ao teleférico. 

2.b) Isolar visualmente o bloco de ancoragem do teleférico usando espécies nativas. 

2.c) Retirar o banco existente próximo ao bloco de ancoragem colocando-o do outro lado da 

via. 

 

 Centro de Visitantes 

 

3. Ampliar e adequar o Centro de Visitantes dotando-o de mais ambientes para exposições e 

trabalho. 
 

3.a) Reformar o Centro de Visitantes. 

Ü O projeto considerará um novo módulo, seguindo o padrão arquitetônico do primeiro, 

contemplando: espaço para eco-vitrine, espaço para balcão dos concessionários, sala 

de exposição e banheiros especiais para deficientes físicos. 

3.b) Dotar o Centro de Visitantes dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, a 

saber: 01 televisão, 01vídeo cassete; 01 projetor de slides; 01 retroprojetor; 01 tela para 

projeção; 01 mesa para projeção; 02 mesas para rádio com cadeiras; 01 mesa com 

cadeira para computador; 01 mesa redonda com 04 cadeiras; 03 balcões; 01 bebedouro, 

01 escrivaninha de três gavetas; 10 painéis; 01 micro computador com impressora e 

nobreak; 03 estantes; 45 cadeiras conjugadas para auditório; 01 arquivo de gavetas. 

3.c) Proceder à manutenção periódica do Centro de Visitantes de modo a mantê-lo em bom 

estado de conservação. 
 

4. Organizar as atividades de interpretação do Centro de Visitantes e implantar a exposição. 
 

4.a) Desenvolver, dentre outros, os seguintes temas interpretativos na exposição do Centro 

de Visitantes:  

• geomorfologia regional, com a evolução do relevo;  

• processos de erosão, enfocando a instabilidade das encostas, e conseqüente  

deslizamento de blocos rochosos;  

• formas cársticas das grutas Ubajara e Morcego Branco; 

• recursos hídricos; 

• flora com suas espécies mais representativas de mata úmida, mata seca e transição; 

• interferências do homem no meio ambiente: impactos e exemplos de desenvolvimento 

sustentável; 

• efeitos do clima sobre os recursos hídricos, a vegetação e o relevo. 

4.b)    Confeccionar a maquete do Parque e colocá-la em destaque no Centro de Visitantes.  

4.c)  Desenvolver exposições  sobre: os atrativos dos municípios do entorno; o Parque 

Nacional de Sete Cidades, suas características, condições de visitação e distância de 

Ubajara; a APA da Ibiapaba, características e atrativos. 
 

5. Instalar painel informativo sobre as atividades de uso público disponíveis no Parque, 

salientando aquelas a serem guiadas. 
 

Ü Deverá ser também incluída no painel a programação dos vídeos  a serem exibidos no 
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Centro de Visitantes. 
 

6. Organizar no Centro de Visitantes instalação para venda de folhetos e suvenires a ser 

denominada eco-vitrine. 

 

Ü Esta instalação será limitada a um balcão e uma vitrina, ocupando pequeno espaço na 

área de expansão do Centro de Visitantes. 

Ü Serão vendidos na eco-vitrine artigos com temas ligados ao Parque, tais como 

camisetas com ilustrações do Parque, bonés, cartões postais, chaveiros, agendas, 

adesivos plásticos, dentre outros.  

Ü Este ponto de vendas será terceirizado mediante concessão. 
 

7. Destinar um espaço no Centro de Visitantes para os concessionários que explorarem as 

atividades de guiagem e rapel. 

Ü Este espaço consistirá em um único balcão compartilhado por todos os concessionários, 

que disponibilizarão um funcionário para atendimentos. 

Ü No balcão serão feitas as reservas para os passeios, o pagamento dos serviços 

contratados e serão formados os grupos para as diferentes atividades guiadas. 

Ü Nesta ocasião serão entregues aos visitantes saquinhos para lixo, para uso nos 

passeios.  
 

8. Elaborar  e disponibilizar para venda folder informativo sobre o Parque. 

ÜO folheto deverá conter informações sobre: 

• características ambientais do Parque. 

• horário de funcionamento do Parque; 

• diferentes atividades oferecidas; 

• mapa estilizado com a localização das trilhas, morros calcários, cavernas e cachoeiras; 

• tempo médio de caminhada e distâncias; 

• orientações educativas sobre os procedimentos adequados a serem feitos no interior 

do Parque, enfocando, dentre outros: proibição do consumo de bebidas alcoólicas, uso 

de aparelhos sonoros, destino do lixo, retirada de materiais das grutas; danos 

causados à vegetação; utilização de produtos de higiene nas áreas de banho, incluindo 

bronzeadores. 

• programação dos vídeos a serem exibidos no Centro de Visitantes. 

 

9. Desenvolver temas educativos no Centro de Visitantes, abordando o respeito à fauna e à 

vegetação, dispersão do lixo e seu tempo de degradação, poluição sonora, dentre outros. 
 

10. Transferir o acervo bibliográfico existente no Centro de Visitantes para a Oficina de Educação 

Ambiental do Horto. 
 

11. Manter o Centro de Visitantes em comunicação permanente com os portões e o Horto. 

Ü A sala de comunicação aproveitará o espaço liberado pela biblioteca. 
 

12. Produzir vídeo sobre os diferentes temas ligados ao Parque, que serão: 
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• as cavernas do Parque. 

Ü O vídeo sobre as cavernas deverá abordar as belezas e fragilidades do ambiente e as 

razões de não se permitir o acesso a determinadas áreas da gruta de Ubajara e demais 

cavernas. 

• a vegetação e a fauna do Parque 

• a paisagem da cuesta da Ibiapaba, sua gênese e evolução 

• o uso e a ocupação do solo na Zona de Amortecimento e seus efeitos sobre o meio 

ambiente. 

Ü O vídeo sobre o entorno da unidade de conservação deverá dar especial enfoque à área 

das nascentes, mostrando a poluição pelo uso inadequado e a exploração do calcários 

sobre as formações cársticas, destruindo as belezas que se formaram ao longo dos 

milhares de anos. 

Ü A programação da exibição dos vídeos deverá favorecer a escolha dos temas de 

interesse para diferentes segmentos do público visitante. 
 

13. Promover palestras para os visitantes, em especial aquelas direcionadas aos interessados em 

percorrer a trilha Ubajara-Araticum, aos praticantes do rapel e aos visitantes da gruta do 

Morcego Branco. 
 

Ü Deverão ser abordadas nas palestras informações inerentes ao Parque e às medidas de 

segurança a serem adotadas, incluindo o uso de calçados adequados e a necessidade 

de levar água para a caminhada. 

Ü As palestras deverão anteceder a saída dos diferentes grupos. 
 

14. Renovar periodicamente as exposições no Centro de Visitantes. 

Ü Os painéis das exposições deverão ser substituídos quando alterados por efeitos físicos 

e quando novas informações estiverem disponíveis para serem agregadas. 
 

15. Providenciar vigilância permanente no Centro de Visitantes durante as 24 horas. 

Ü Esta vigilância cobrirá também a estação superior do teleférico, conforme definido nas 

Ações Gerenciais Gerais. 

 

16. Manter no Centro de Visitantes equipamento de primeiros socorros para atendimento a 

acidentes de pequena gravidade, adquirindo dois kits de primeiros socorros e uma maca 

dobrável. 

Ü Em caso de acidentes graves a administração do Parque providenciará a remoção da(s) 

vítima(s) para centros de atendimento adequados. 

 

Área de descanso Ibiapaba 
 

Trata-se de uma área de lazer que oferece mais uma opção de permanência no Parque ao 

visitante, proporcionando atividades de descanso, piquenique, contemplação e fotografia. Pode 

ser acessada a partir da trilha Ibiapaba ou da área do Centro de Visitantes. Esta área destina-se 

também a atender aos visitantes de terceira idade e/ou deficientes físicos com dificuldades de 

locomoção. 
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17. Implementar uma área de descanso próxima ao Centro de Visitantes. 

Ü Esta área deverá ser estruturada para comportar um máximo de 20 (vinte) pessoas. 

17.a) Dotar este local de bancos e mesas rústicos. 

17.b) Providenciar a colocação das lixeiras separadas para lixo orgânico e lixo seco.  

17.c) Providenciar para que as lixeiras sejam limpas diariamente. 

Ü Nos finais de semana e feriados a limpeza deverá ser feita duas vezes por dia. 

Ü É expressamente proibido o uso do fogo nesta área, sob qualquer pretexto. 
 

18. Organizar um caminho rústico interligando esta área de descanso aos sanitários do Centro de 

Visitantes. 

Ü Os sanitários deverão ser claramente sinalizados. 

 

Lanchonete 
 

Esta instalação se encontra em funcionamento no Parque, explorada por terceiros, 

estando situada em frente ao Centro de Visitantes. 
 

19. Regularizar a concessão da lanchonete. 

Ü O concessionário se encarregará de proceder os reparos necessários e a aquisição de 

um sistema de exaustão, cujos custos serão abatidos na contra partida da concessão. 

Ü O concessionário se encarregará da manutenção da área de descanso Ibiapaba. 

Ü Por ocasião da licitação da concessão o IBAMA procederá uma vistoria e estabelecerá 

quais os reparos a serem feitos.  

Ü Deverá constar ainda do contrato de concessão a obrigatoriedade de ao final da 

concessão as instalações serem entregues em perfeito estado de conservação. 
  
20. Regulamentar o funcionamento e a exploração da lanchonete. 

Ü A lanchonete não poderá comercializar suvenires. 

Ü O funcionamento da lanchonete obedecerá aos dias e horários de abertura do Parque ao 

público. 

Ü O abastecimento só poderá ser feito às segundas feiras, quando o Parque estiver 

fechado à visitação pública, ou, em casos especiais, em horários diferenciados da 

visitação. 
 

21. Restringir a lanchonete à comercialização de produtos elaborados e semi-elaborados. 

Ü Fica proibida a preparação e comercialização de refeições. 
 

22. Zelar para que a concessionária mantenha lixeiras na área externa da lanchonete, disponíveis 

ao visitante, nos padrões das lixeiras do Parque. 

Ü Será exigido do concessionário a limpeza de suas instalações e a retirada diária do lixo, 

de modo a evitar a proliferação de insetos e a alimentação indevida de animais silvestres.  

Ü O lixo será separado em lixo orgânico e lixo seco, acondicionados em sacos plásticos e 

depositados nos conteineres do estacionamento interno.   
 

 

23. Monitorar o funcionamento da lanchonete de forma a evitar agressões ao meio ambiente. 
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Ü O controle de insetos não poderá ser feito mediante dedetização e o controle de ratos 

somente poderá ser feito de forma mecânica, com ratoeiras. 

Ü A área da lanchonete não poderá ser aumentada. 

Ü Fica proibida a instalação de equipamentos sonoros na lanchonete. 

 

Estação superior do teleférico      
 

24. Renovar o convênio com a SETUR para a exploração do teleférico.   

Ü Deverão ser negociados com a SETUR os termos do novo convênio, que incluirá: 

• exigências quanto à segurança do equipamento; 

• realização de manutenção diária, semanal, mensal, trimestral e anual, de acordo com 

as exigências técnicas de segurança;  

• reposição de peças danificadas ou comprometidas, sempre que assim identificadas 

por ocasião das vistorias de manutenção; 

• avaliações periódicas das condições de estabilidade da encosta;  

Ü A manutenção diária se dará antes do início do atendimento ao público, que será 

informado da razão deste procedimento. 

Ü Deverá ser encaminhado mensalmente à administração do Parque relatório sobre as 

condições de segurança do equipamento. 

• observação da capacidade de suporte estabelecida. 

Ü A capacidade de suporte máxima será de 14 pessoas por viagem, além do cabineiro, 

atendendo às especificações técnicas do equipamento. 

Ü Este número deverá ser reduzido sempre que houver transporte de mercadorias dos 

usuários de Araticum. 

• exigências quanto à capacitação do pessoal e operacionalização do teleférico; 

.  qualificação de pessoal para operar o equipamento e atendimento de qualidade ao 

público; 

Ü O equipamento somente poderá ser operado por pessoal capacitado para o serviço e 

credenciado pela administração do Parque.  

• estabelecimento de serviços de vigilância 24 horas para as estações superior e inferior;  

• compensação por danos ambientais 

Ü Deverão ser retomadas as negociações sobre a cessão de terras pela SETUR e 

responsabilidade  de recomposição por danos ambientais.  
   

25. Organizar o funcionamento do teleférico juntamente com a SETUR, contemplando: 

• adequação do funcionamento do teleférico ao horário de visitação à gruta, em um total 

de 7 (sete) horas diárias 

• fechamento do teleférico às segundas-feiras, quando estas não coincidirem com um 

feriado 

Ü Sempre que a segunda-feira for um feriado, o fechamento do teleférico será transferido 

para o dia útil subsequente 

• organização das viagens com intervalos de 15 minutos; 

• observação da cobrança de passagem 

Ü A SETUR fará a cobrança do teleférico e o valor deverá ser acordado com o IBAMA.  
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• isenção do pagamento da passagem para os funcionários do IBAMA quando em serviço 

• prioridade para embarque aos idosos e deficientes físicos 

Ü Estas pessoas serão alertadas sobre as limitações de visitação à gruta, mas poderão 

apenas fazer a viagem no teleférico, se o desejarem. 
 

26. Interromper as viagens do teleférico sempre que surgirem problemas técnicos que 

comprometam o bom funcionamento do equipamento. 

Ü O funcionamento será interrompido até que os problemas identificados sejam plenamente 

resolvidos. 

Ü A constatação do problema se dará mediante laudo técnico e o restabelecimento do 

serviço somente poderá ser autorizado pela gerência do Parque. 
 

27. Dotar o teleférico de serviço gravado de informação e interpretação. 

27.a) Organizar parceria com a SETUR para a instalação deste serviço.  

27.b) Adquirir o equipamento necessário para este serviço. 
 

28. Desenvolver os seguintes temas interpretativos no teleférico: por ocasião da descida, a 

interpretação de temas como a formação do relevo, as cachoeiras, os morros calcários com 

suas cavernas e a transição mata úmida /  caatinga. Por ocasião da subida informará as 

atividades de uso público disponíveis no Parque. 
 

29. Contratar os serviços de profissionais qualificados e sem vínculo com o concessionário para 

procederem a avaliações da segurança do equipamento e da estabilidade da encosta. 

Ü Estas avaliações solicitadas pelo IBAMA serão cotejadas com as avaliações procedidas 

pela SETUR. 
 

30. Adaptar espaço e instalar na estação superior dois painéis interpretativos da paisagem. 

Ü Os painéis deverão ser instalados nas plataformas de embarque e desembarque do 

teleférico.  

30.a) Instalar um monóculo fixo com tripé junto a cada um dos painéis interpretativos, de 

modo a permitir ao visitante a visualização dos pontos abaixo identificados. 

ÜOs monóculos deverão ser acionados mediante fichas. 

30.b) Oferecer à SETUR a possibilidade da instalação dos monóculos mediante a exploração 

do serviço. 

30.c) Enfocar nos painéis interpretativos, em forma esquemática, a escarpa, as cachoeiras, os 

afloramentos calcários, a depressão periférica e as localidades de Araticum, Furnalhão e 

Frecheirinha. 

Ü Caso a SETUR não tenha interesse, a instalação deverá ser feita pelo próprio PARNA 

Ubajara. 
 

31. Dotar a estação superior do teleférico de lixeiras separadas para lixo orgânico e lixo seco. 

Ü O recolhimento do lixo deverá ser efetuado diariamente, ficando a cargo do 

concessionário. 
 

32. Assegurar a  manutenção dos banheiros instalados na área próxima ao teleférico. 

Ü A manutenção e limpeza dos banheiros ficará a cargo da concessionária que explorar os 

serviços do teleférico. 
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3 - Área Funcional Trilha da Samambaia 
 

Inserção no Zoneamento 

  Esta área funcional está situada na Zona de Uso Extensivo. 

As atividades permitidas serão caminhada, contemplação, educação ambiental, descanso, e 

interpretação. Esta trilha poderá ser autoguiada. 
 

Descrição 

  Trata-se de uma trilha a ser instalada na parte de planalto do Parque, que deverá ter cerca 

de um quilômetro e meio, ligando o final da trilha Ibiapaba à trilha Ubajara – Araticum. 

Desenvolve-se em terreno suavemente ondulado, sendo portanto acessível a pessoas idosas. 

Contará com um mirante do qual se poderá admirar todas as cachoeiras do Parque, além de 

pontos de parada para descanso.  
 

Ações  / Normas  
 

1. Implantar a trilha da Samambaia. 

1.a) Elaborar projeto específico para a trilha da Samambaia, que deverá contemplar:  

• identificação do melhor traçado para a trilha: 

• construção de um mirante nas proximidades da cachoeira da Gameleira, de forma a 

visualizar-se daí todas as cachoeiras do Parque; 

• guarda-corpos no mirante; 

• passarelas sobre áreas sujeitas a alagamentos;  

• ponte rústica sobre o riacho Gameleira; 

• ponto de parada para descanso, visando necessidades de grupos com dificuldades de 

locomoção, em locais sombreados; 

• passarela suspensa na região denominada Jardim das Samambaias, destinada a 

proteger a concentração de samambaias aí existente; 

• localização de lixeiras. 

 

ÜÜ Para a construção das pontes, que deverão sempre estar sempre bem integradas ao 

ambiente,  deverão ser consultados os projetos construtivos que constam no Plano de 

Manejo de 1981. 

Ü A trilha deverá ser mantida o mais natural possível. 

 

1.b) Implantar a infra-estrutura definida pelo projeto.  

 

2. Informar os visitantes sobre os percursos possíveis para a trilha da Samambaia. 

Ü O percurso nesta trilha poderá ocorrer no sentido Centro de Visitantes - trilha Ubajara 

– Araticum, possibilitando ainda o retorno pela mesma. 

Ü O visitante que desejar prosseguir por outras áreas do Parque deverá utilizar o serviço 

de guiagem, a partir do Centro de Visitantes. 

 

3. Instalar painel interpretativo na trilha, contendo o mapa do percurso, distância e tempo 

aproximado, assim como o grau de dificuldade. 
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4. Desenvolver os seguintes temas interpretativos para esta trilha: 

• formação da mata úmida; 

• efeitos da antropização da área e sua recuperação, como por exemplo a ocorrência de 

espécies pioneiras e sucessão ecológica; 

• formação das cachoeiras decorrente do relevo;  

• formação do rio Ubajara dentro do Parque. 
 

4.a) Elaborar folheto interpretativo sobre esta trilha, apresentando, de forma esquemática e ao 

longo do desenvolvimento da trilha, a formação vegetal, os efeitos da antropização e os 

cursos d’água e a presença de borboletas e libélulas junto aos cursos d’água. 

Ü O folheto incluirá informações sobre a extensão da trilha, tempo médio para percorrê-

la, facilidades e recomendações de procedimentos a serem observados e orientação 

para colocação do lixo nas lixeiras.  

Ü O folheto será disponibilizado no Centro de Visitantes aos interessados em fazerem 

este percurso. 

4.b) Buscar patrocinador para a elaboração do folheto. 

Ü Será autorizado  ao patrocinador  utilizar pequeno espaço no folheto para sua 

propaganda.  

4.c) Instalar painel interpretativo no mirante junto à cachoeira do Gameleira, enfocando: 

• formação do anfiteatro por efeitos da erosão regressiva; 

• formação das cachoeiras associada ao relevo e composição da drenagem do rio 

Ubajara dentro do Parque. 
 

5. Definir e implantar a sinalização na trilha de modo a torná-la autoguiada. 

Ü A sinalização indicará a extensão, direção, início, término, mirante e áreas de risco da 

trilha. 

Ü O projeto de sinalização deverá observar as orientações do manual do IBAMA que 

trata do assunto. 
 

6. Instalar marco indicativo da finalização do trecho autoguiado, no término da trilha.   
 

7. Estimular a visita de grupos especiais a esta trilha: terceira idade, deficientes físicos e pessoas 

com pequena dificuldade de locomoção. 

Ü Esta trilha será um dos ambientes a serem utilizados pela Oficina de Educação 

Ambiental. 
 

8. Contratar estudos para determinar a capacidade de suporte desta trilha. 

Ü Até que estes estudos sejam conclusivos, fica estabelecida a capacidade de suporte 

de 20 (vinte) pessoas nesta área. 

Ü Este número será monitorado pela fiscalização do portão Neblina durante suas rondas. 
 

9. Estabelecer o horário de visitação nesta trilha entre 8 (oito) e 16 (dezesseis) horas. 
 

10. Implantar sistema de fiscalização diária na trilha. 

Ü A fiscalização ficará a cargo da equipe do portão Neblina conforme estabelecido nas 
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Ações Gerenciais Gerais. 

Ü Nos dias de maior visitação a fiscalização deverá passar duas vezes, no mínimo, por 

esta trilha, pela manhã e à tarde.  
 

11. Desenvolver os seguintes temas educativos nesta trilha: 

• uso correto das lixeiras; 

• conseqüencias da criação de atalhos; 

• normas de segurança e conduta.  
 

12. Providenciar a colocação de lixeiras nesta trilha. 

Ü As lixeiras serão separadas para conter lixo seco e lixo orgânico. 

Ü O recolhimento do lixo ficará a cargo da fiscalização, em suas rondas diárias, que o 

transportará para os conteiners do estacionamento interno. 
 

 

4 – Área Funcional Trilha Ubajara - Araticum 
 

Inserção no Zoneamento 

Esta área funcional está incluída na Zona de Uso Extensivo. 

As atividades permitidas são caminhada, banhos no rio Ubajara, fotografia, contemplação, 

descanso, pesquisa científica, educação ambiental e trânsito dos moradores de Araticum. 

 

Descrição 

 Esta área funcional compõe-se do portão Planalto, da própria trilha Ubajara – Araticum, do 

acesso à gruta de Ubajara a partir desta trilha e do portão Araticum. Proporciona um percurso em 

trilha primitiva, permitindo um acesso alternativo à gruta de Ubajara. 
 

Ações / Normas 
 

1. Desenvolver um trabalho de sensibilização dos moradores de Araticum para entendimento das 

restrições de trânsito nesta trilha. 
 

Portão Planalto 

O portão Planalto, dando acesso à trilha Ubajara – Araticum, funcionará como uma entrada 

de serviço e base de controle do trânsito dos moradores de Araticum. Será também o ponto de 

apoio para os trabalhos da Área de Fiscalização Planalto, confome consta das Ações Gerenciais 

Gerais. Terá ainda a função de posto de controle e informação da unidade de conservação.  
 

2. Adequar as instalações do portão Planalto dotando-o de eletricidade e água, assim como de 

uma sala única para rádio-comunicação e apoio à fiscalização. 
 

3. Dotar o portão Planalto de vigilância 24 horas.  

Ü O portão Planalto ficará interligado através de sistema de rádio-comunicação com a central 

no Centro de Visitantes e com os demais portões, propiciando o controle dos usuários do 

Parque. 
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4. Equipar o Portão Planalto dotando-o de: 01 mesa, 03 cadeiras e 01 frigobar. 
 

5. Instalar neste portão placa de identificação do Parque, de acordo com o projeto de sinalização 

desta unidade de conservação. 
 

6. Instalar placa notificando tratar-se de portão de serviço e indicando o portão  Neblina para o 

acesso do visitante ao Parque.  
 

7. Proceder ao controle da circulação dos moradores de Araticum. 

Ü Ao final de cada turno de trabalho o vigilante registrará o número de pessoas que transitou 

pelo portão. 

Ü Ao final do expediente de cada dia este número será comparado com os registros de saída 

pelos demais portões.  

 

8. Estabelecer como horário de funcionamento para trânsito neste portão o período entre 06 e 16 

horas. 

Ü Os muares somente terão acesso por este portão nos períodos de 5 às 7 horas, para subida 

e de 13 às 16 horas, para descida. 
 

9. Realizar a manutenção periódica das instalações do portão. 
 

10. Capacitar os vigilantes para prestarem informações sobre todos os atrativos do Parque 

acessados pela trilha Ubajara-Araticum. 

Ü Os vigilantes também informarão que este será um passeio guiado e que se desenvolverá a 

partir do Centro de Visitantes. 
 

11. Dotar o portão Planalto de equipamento de primeiros socorros para atendimento a acidentes 

de pequena gravidade. 

11.a) Adquirir um kit de primeiros socorros e uma maca dobrável. 

Ü Este portão atenderá a eventuais acidentes ocorridos no Circuito das Cachoeiras e 

início da trilha Ubajara – Araticum. 

11.b) Capacitar os funcionários em atendimento a primeiros socorros. 
  

12. Monitorar os dados meteorológicos da área de planalto.  

12.a) Dotar o portão Planalto de uma micro-estação meteorológica. 

Ü Este equipamento deverá ser compatível com o programa de monitoramento do projeto 

SIMBIO da DIREC. 

12.b) Proceder às leituras e sistematização dos dados meteorológicos gerados pela estação. 
 

Trilha Ubajara – Araticum 

  A trilha Ubajara – Araticum constitui-se em uma trilha rústica de aproximadamente 5Km de 

extensão, com calçamento de pedras toscas e que corre no sentido sudoeste – nordeste. Desce 

do planalto até o sertão, atravessando os ambientes de planalto, encosta e sertão. Esta trilha é 

usada tradicionalmente por moradores da região como via de ligação do distrito de Araticum ao  
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município-sede, Ubajara. Inclui o ramal que dá acesso à gruta de Ubajara, com aproximadamente 

200 metros. Devido à acentuada declividade do terreno, a trilha é íngreme e sujeita à erosão. Os 

passeios por esta trilha serão guiados.  
 

13. Instalar painel informativo no entroncamento da trilha Samambaia com a trilha Ubajara-

Araticum, que deverá conter: 

•   traçado esquemático da trilha; 

• indicação dos pontos de destaque: acesso às cachoeiras, mirante, locais de banho, 

acesso às grutas; 

•   extensão total da trilha;  

•   desnível entre os portões; 

•   grau de dificuldade da trilha: declividade acentuada, calçamento irregular, imprópria  

para deficientes físicos e para crianças quando não estiverem em atividades específicas 

da Oficina de Educação Ambiental. 
 

14. Elaborar e implantar projeto de melhorias na trilha Ubajara - Araticum, contemplando: 

• correção no sistema de drenagem das águas pluviais na trilha, de modo a diminuir o 

impacto das águas sobre a mesma;  

• guarda-corpos e corrimãos nos pontos que apresentam riscos para o visitante; 

• degraus nas partes mais íngremes deste caminho; 

• mirante na curva acima da fonte localmente conhecida como “Mijo da Velha”; 

• passarela sobre o local denominado Caranguejo; 

• cinco paradas para descanso ao longo da trilha: uma no entroncamento com a trilha 

do circuito das cachoeiras; uma próxima à fonte, uma próxima ao local denominado 

Caranguejo, outra próxima ao início do ramal de acesso à gruta de Ubajara e a outra 

no cruzamento final da trilha com o rio Ubajara; 

• ponte do riacho Cafundó de Cima;  

• passagem molhada de concreto no riacho Cafundó de Baixo, que constitui a base da 

cachoeira do Cafundó. A passagem será construída sobre manilhas, de modo a 

permitir o escoamento da água; 

• escada de acesso à base da cachoeira. 

Ü Todas as paradas para descanso serão dotadas de bancos rústicos, sendo não 

mais que dois bancos por parada. 

Ü Todo o material para a melhoria da trilha não poderá ser retirado do Parque, à 

exceção dos blocos rochosos que rolem para esta via, os quais poderão ser 

fragmentados e utilizados no calçamento. 
 

15. Organizar o serviço de guiagem para esta trilha.  

15.a) Proceder à licitação para a terceirização do serviço de guiagem, juntamente com a 

cobrança do ingresso. 

15.b) Estruturar este passeio em conjunto com o concessionário. 

15.c) Exigir do concessionário o cumprimento das condições estabelecidas neste documento, 

a saber: 
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• condutores de visitantes com aprofundado conhecimento da região e capacitados para 

o serviço; 

• uso de uniforme por parte de seus funcionários, com identificação pessoal e funcional, 

caracterizando estar a serviço do Parque Nacional; 

• substituição de pessoal por recomendação da administração da unidade de 

conservação; 

• observação das normas da unidade de conservação; 

• responsabilidade de manutenção da limpeza da trilha; 

• repasse das informações aos visitantes, por parte dos condutores, sobre recursos 

naturais e históricos da trilha; 

• responsabilidade pela conduta dos visitantes na trilha; 

• observação do tempo disponível para cada grupo; 

• colaboração com a administração do Parque no monitoramento da trilha; 

• repasse à administração do Parque de informações sobre ocorrências observadas; 

• disponibilização de funcionários para atendimento no Centro de Visitantes; 

• orientação aos visitantes quanto à determinação de não saírem do leito da trilha; 

• auxílio na eliminação  de mudas de espécies exóticas à margem da trilha. 
 

16. Estruturar o mirante da trilha próximo à fonte “Mijo da Velha”. 

16.a) Instalar no mirante painel interpretativo da vista que daí se descortina, identificando os 

elementos formados pelo relevo. 

Ü Deverão ser identificados o patamar e o rebordo da escarpa, a cachoeira do Gameleira 

e a vegetação, diferenciada conforme a altitude e as condições edáficas. 

16.b) Manter a vegetação rebaixada no mirante próximo à fonte “Mijo da Velha, o suficiente 

para permitir a contemplação da paisagem a partir deste. 

 

17. Instalar a área de descanso do ramal de acesso à gruta de Ubajara, à sombra da grande 

mangueira que aí se encontra. 

Ü Esta mangueira será a última a ser anelada, dentro do projeto de retirada de 

espécies exóticas do Parque. 

17.a) Construir um quiosque  coberto de palha, quando retirada a mangueira. 

Ü Os materiais para o quiosque não poderão ser retirados do Parque.  

17.b) Instalar nesta área de descanso bancos e uma lixeira. 

Ü O lixo será recolhido ao final de cada dia pelos condutores e transportado pelo 

teleférico  aos conteineres do estacionamento interno. 

17.c) Instalar na estação inferior uma placa indicando o acesso aos sanitários. 

Ü Esta placa deverá constar do projeto de sinalização do Parque, recomendado nas 

Ações Gerencias Gerais. 
 

18. Colocar avisos na trilha, por ocasião da execução de serviços, esclarecendo o objetivo e 

advertindo para os riscos que porventura ocorram. 
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19. Organizar a visitação na área de descanso situada no cruzamento do rio Ubajara com a trilha 

Ubajara-Araticum, passando a ser este um dos pontos onde será permitido o banho. 

Ü Será permitido o acesso a esta área de descanso aos visitantes provenientes da 

trilha Ubajara – Araticum, do teleférico e das grutas Ubajara e Morcego Branco. 

 

Ü Este ponto, assim como a área de descanso das mangueiras, funcionará como 

alternativa para a desconcentração da área de acesso à gruta, atraindo os visitantes 

que encontram-se aguardando a sua vez de entrar na gruta ou subir pelo teleférico. 

Ü Este ponto funcionará ainda como área de descanso para aqueles visitantes que, 

saindo da gruta, desejarem prosseguir na trilha até Araticum. 

Ü Estes visitantes  terão como opção um banho de rio nesta área, retornando ao 

planalto pelo teleférico.   
 

20. Proceder a uma vistoria mensal e manutenção permanente na trilha Ubajara-Araticum. 

20.a) Identificar locais que necessitem de reparos ou recomposição, tais como pontos 

instáveis nas encostas, estado de conservação do piso, necessidade de corrimãos e 

guarda-corpos, estágio de recuperação da vegetação nas margens, dentre outros. 

20.b) Suspender a passagem de visitantes e moradores quando identificada alguma situação 

de risco na trilha Ubajara - Araticum, procedendo-se imediatamente às necessárias 

medidas corretivas. 

20.c) Instalar placa móvel no entroncamento das trilhas Samambaia e Ubajara-Araticum, 

sempre que necessário, informando estar esta última interditada por medida de segurança. 

20.d) Proceder à manutenção do calçamento, corrimãos e guarda-corpos da trilha.  

20.e) Fazer gestão junto à Prefeitura de Ubajara para auxiliar nos trabalhos de manutenção 

da trilha. 
 

21. Eliminar as espécies exóticas encontradas às margens da trilha. 

21.a) Colocar avisos na trilha na oportunidade da execução de serviços de eliminação de 

exóticas ou poda, aproveitando essas oportunidades para trabalhar o tema de educação 

ambiental. 

Ü Cuidados com a propagação de espécies exóticas e importância da preservação das 

espécies nativas serão alguns dos temas propostos.  

21.b) Orientar os condutores de visitantes para que não permitam o lançamento de sementes 

de frutas ao longo da trilha, evitando a propagação de espécies exóticas. 
 

22.  Suspender a visitação nos dias de muita chuva, informando aos visitantes das razões da 

suspensão, em virtude dos riscos. 

Ü A trilha será vistoriada antes de sua reabertura. 
 

23. Desenvolver os seguintes temas interpretativos na trilha Ubajara-Araticum: 

• a vegetação com sua gradação de mata úmida para mata seca; 

• a fauna ocorrente, como por exemplo a alma-de-grato, a cutia, o macaco-prego, o saguí 

e sua fonte de alimentação, como os frutos do jatobá e do babaçu, além das aves que  
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      nidificam na escarpa, como gaviões e andorinhas. 

• o relevo de cuesta e o relevo cárstico, enfocando o recuo da frente de cuesta que 

exumou os morros calcários, a falha geológica de Ubajara, que se estende desde o 

rebordo da escarpa até a localidade de Frecheirinha e que condicionou o traçado da 

drenagem e o traçado da trilha;  

• os recursos hídricos superficiais e subterrâneos e 

• histórico da trilha. 

Ü A interpretação será feita pelo condutor de visitantes e através de sinalização. 
 

24. Desenvolver temas educativos, tais como: 

• dispersão de exóticas pelo abandono de sementes; 

• poluição de cursos d’água pelo uso de produtos de higiene; 

• criação de atalhos;  

• uso da mata como sanitários; 

• normas de segurança e conduta. 

Ü As informações serão repassadas através dos condutores de visitantes, de folhetos e 

da sinalização. 
 

25. Desenvolver estudos para estabelecer correlações entre a quantidade de chuvas e situações 

de risco. 
 

26. Colocar placa de advertência de risco de enchentes junto ao cruzamento da trilha com o 

riacho Boa Vista e rio Ubajara no período chuvoso. 

Ü Essas placas deverão informar a possibilidade de ocorrências de  trombas-d’água. 
 

27. Permitir, normatizar e controlar o uso tradicional da trilha Ubajara-Araticum  pelos moradores 

da região.  

Ü Esta permissão será mantida até que seja construída estrada alternativa de acesso 

rápido a Ubajara. 

27.a) Estabelecer normas para o controle do trânsito dos moradores de Araticum através da 

trilha, considerando as normas estabelecidas neste documento, a saber: 

• impedimento da passagem de animais domésticos, com exceção dos muares; 

• autorização do transporte de porcos e galinhas somente conduzidos nos muares; 

• trânsito de muares somente no período de 5 às 7 para a subida e de 13 às 16 horas para a 

descida na trilha, de modo a impedir que este trânsito coincida com a visitação; 

• recomendação para que não joguem lixo na trilha. 

27.b) Repassar as informações à administração  para controle.  

27.c) Proceder ao cadastramento dos moradores da região que atravessarem esta trilha. 

Ü Este cadastramento poderá ser realizado por associações de moradores de Araticum.  

27.d) Regulamentar as isenções de pagamento de ingresso no Parque para os moradores de 

Araticum que utilizam a trilha como via de acesso à feira de Ubajara. 

27.e) Divulgar junto à comunidade de Araticum as normas para o trânsito pelo Parque. 
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28. Implantar um sistema de fiscalização diária na trilha, com a presença institucional. 

Ü Esta área funcional será atendida pelas equipes dos portões Planalto e Araticum, 

conforme descrito nas Ações Gerenciais Gerais.   
 

29. Zelar para que seja cumprida a proibição do uso de aparelhos sonoros e bebidas alcoólicas 

nesta trilha. 

Ü Poderá ser feita exceção para  os aparelhos do tipo redfone.  
 

30. Implementar atividades de observação de aves nesta trilha.  

Ü Esta atividade necessitará de autorização especial da chefia da unidade de conservação, 

solicitada com antecedência. Deverão ser observadas as seguintes recomendações: 

• utilizar a trilha no horário de 5 às 8 horas e de 16 às 18 horas; 

• dispor, além do guia especializado do grupo, um condutor de visitantes do concessionário 

que explorar o serviço de guiagem na trilha; 

• apresentar relatório das aves avistadas ao final do período de visita; 

• o concessionário ficará responsável pela entrega do relatório. 

Ü Será cobrado ao observador de aves o valor equivalente ao ingresso e serviço de 

guiagem. 

30.a) Divulgar esta atividade junto às empresas de turismo especializadas em conduzir 

grupos de observadores de aves no Brasil. 

30.b) Elaborar o guia de aves do Parque incluindo a área do Horto. 

Ü O CEMAVE poderá ser solicitado para a elaboração do guia de aves. 

30.c) Buscar patrocínio para a publicação do guia. 

Ü Deverá ser verificado junto a estas empresas o interesse em financiarem o guia de aves 

do Parque, abrindo a possibilidade de um pequeno espaço final para publicidade. 

30.d) Disponibilizar para venda o guia de aves no Centro de Visitantes e Horto. 
 

31. Proceder ao resgate do histórico da trilha. 

31.a) Dar continuidade ao levantamento dos fatos históricos ligados à trilha Ubajara – 

Araticum. 

31.b) Utilizar para interpretação as informações acerca do meio de transporte de mercadorias 

(utilização do jegue), o antigo hábito das procissões religiosas, sepultura existente na trilha, 

dentre outros, que representam manifestações culturais locais.  

ÜTais informações poderão ser inseridas nos folhetos ou interpretadas no Centro de 

Visitantes, como também poderão ser objeto de trabalhos na Oficina de Educação 

Ambiental. 
 

32. Realizar estudos para determinar a capacidade de suporte desta trilha. 

ÜEste estudo deverá considerar a passagem dos moradores da região e seus muares. 

ÜAté que os estudos estejam concluídos fica estabelecida a capacidade de suporte com 

grupos de no máximo 15 pessoas, que sairão a intervalos de 30 minutos, perfazendo um 

total máximo de 165 visitantes / dia que descerão a trilha no período de 8 às 12:30 horas. 

O tempo de permanência nas áreas de banho não deverá ultrapassar 15 minutos. 
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32.a) Aplicar os formulários de monitoramento da capacidade de suporte. 

Ü O formulário deverá registrar, além das alterações físicas da área, o grau de interesse do 

visitante. 

32.b) Capacitar funcionários para o preenchimento dos formulários de capacidade de 

suporte e sistematização dos dados obtidos. 

 

33. Desenvolver estudos sobre a ecologia do caranguejo-da-serra  Trichodactylus  sp. na sua área 

de ocorrência dentro do Parque.  

Ü Estes estudos poderão subsidiar a interpretação da presença da espécie avistada 

junto à trilha. 
 

34. Desenvolver estudos de estabilidade do terreno, principalmente nas encostas que ofereçam 

maiores riscos. 

 

 

Portão Araticum 

Constitui o acesso ao Parque a partir do Distrito de Araticum. Situado na área de sertão do 

Parque, deverá ser implementado com o desenvolvimento da visitação a partir das cidades 

localizadas na Depressão Periférica da cuesta da Ibiapaba. É o portão de acesso dos moradores 

de Araticum que atravessam o  Parque com destino a Ubajara. 
 

35. Elaborar e implantar projeto do portão Araticum. 

Ü O projeto será elaborado de forma a permitir  sua construção em dois momentos:  

  1º - módulo principal, composto de alojamento para os guardas, sala de rádio e portão 

 2º- módulo complementar, incluindo local para a cobrança de ingressos, sanitários e 

bebedouro para os visitantes. 

Ü O módulo principal será construído de imediato, de forma a controlar o trânsito pela 

trilha e o módulo complementar quando surgir a demanda de visitação a partir de Araticum 

e arredores. 
 

36. Desenvolver sistema de controle da entrada dos moradores de Araticum por este portão. 

36.a) Registrar a entrada dos moradores de Araticum por este portão.  

36.b) Repassar as informações à administração para controle. 
 

37. Instalar placa indicativa do Parque no portão Araticum, identificando-o como área natural a ser 

protegida, sujeita a legislação específica. 
 

38. Instalar sistema de cobrança de ingresso no portão, por ocasião da implementação da  

visitação. 

Ü Esse sistema deverá ser instalado após a construção do módulo complementar do portão.  
 

39. Organizar a visitação através deste portão, quando houver demanda para esta atividade.na 

região da depressão periférica. 

Ü Os passeios a partir deste portão serão guiados e o serviço será dado por concessão. 
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39.a) Propiciar, a partir deste portão, banhos na área de descanso do rio Ubajara, visitas à 

gruta e ao Centro de Visitantes através do teleférico ou às cachoeiras abertas à  visitação. 

Ü A partir do Centro de Visitantes o visitante poderá retornar ao portão Araticum através das 

trilhas Samambaia e Ubajara – Araticum, ou utilizando o teleférico e percorrendo o último 

trecho da trilha, a partir da gruta.   

39.b) Exigir do concessionário o cumprimento das condições previstas para estes serviços na 

trilha Ubajara – Araticum. 
 

40. Construir um pequeno estacionamento nos limites do Parque, junto ao portão, com 

capacidade para três carros.  

Ü Este estacionamento somente deverá ser construído após a abertura da visitação por esta 

área e quando for negociada a melhoria da via de acesso ao portão.  
 

41. Dotar o portão Araticum de rádio-comunicação, interligado com a central do Centro de 

Visitantes, o Horto e demais portões de forma a controlar a entrada e a saída dos usuários do 

Parque. 

 

42. Equipar as dependências do portão Araticum. 

Ü Os equipamento do módulo principal do portão consistirão em mesa de rádio, mesa de 

escritório, arquivo para documentos e três cadeiras; um beliche com colchões e um 

armário para roupas; fogão, geladeira, mesa com quatro cadeiras e armário de cozinha. 

Ü O segundo módulo do portão será equipado de acordo com as necessidades para a 

cobrança de ingressos. 
 

43. Proceder às instalações de eletricidade e água no portão Araticum. 
 

44. Dotar este portão de lixeiras separadas para lixo orgânico e lixo seco, devidamente 

identificadas. 

Ü O lixo será recolhido pelo pessoal do Parque e transportado para local apropriado no 

distrito de Araticum. 
 

45. Instalar sistema e proceder à fiscalização no portão Araticum . 

Ü A fiscalização será permanente, estando integrada ao esquema proposto para o Setor de 

Fiscalização Portão Araticum, tratada nas Ações Gerenciais Gerais. 
 

46. Dotar o portão Araticum de vigilância 24 horas. 
 

47. Estabelecer como horário para trânsito nesse portão o período entre 5 às 17 horas. 
 

48. Manter no portão Araticum equipamentos de primeiros socorros para atendimentos a 

acidentes de pequena gravidade, adquirindo 01 kit de primeiros socorros  e 01 maca 

dobrável. 

ÜEste portão atenderá a acidentes porventura ocorridos no trecho final da trilha Ubajara – 

Araticum, desde o ramal da gruta até o portão. 
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49. Monitorar dados da área de sertão na Depressão Periférica. 

49.a) Dotar o portão Araticum de uma micro-estação meteorológica. 

49.b) Proceder às leituras e sistematização dos dados meteorológicos gerados pela estação. 

 

5 – Área Funcional Circuito das Cachoeiras 
 

Inserção no Zoneamento 

Esta área funcional desenvolve-se em duas zonas, a saber: cachoeira do Cafundó, na 

Zona de Uso Extensivo e cachoeira do Gavião, na Zona Primitiva. O objetivo principal é 

proporcionar, nas duas cachoeiras, uma vista privilegiada do Parque. 

As atividades permitidas na cachoeira do Cafundó serão caminhada, descanso, educação 

ambiental, pesquisa, contemplação, fotografia, banho e, quando instalada, a atividade de rapel. 

 Na cachoeira do Gavião serão permitidas atividades de caminhada, contemplação, 

fotografia, descanso e educação ambiental.  
 

Descrição 

Esta área consta de uma trilha que, saindo da trilha Ubajara-Araticum, dá acesso às 

cachoeiras do Cafundó e do Gavião.   

Ações / Normas 

1. Organizar a visitação no Circuito das Cachoeiras. 

Ü O circuito das cachoeiras representa mais uma opção de visita no Parque, podendo ser 

oferecido a: 

• visitantes que desejam ir somente até às cachoeiras. Saindo pela trilha Samambaia, 

atingem a trilha Ubajara – Araticum e, a partir desta, chegam às cachoeiras e retornam 

pelo mesmo percurso; 

• visitantes que têm por objetivo percorrer toda a trilha Ubajara – Araticum, visitar os 

pontos atrativos ao longo desta, inclusive as cachoeiras; 

• visitantes especiais e pesquisadores que desejarem fazer observações e levantamentos 

especiais sobre aquele ambiente; 

• visitantes destinados à atividade de rapel. 
 

7. Estabelecer um sistema de fiscalização diária neste local. 

Ü A fiscalização desta área funcional ficará enquadrada no Setor de Fiscalização Portão 

Planalto, de acordo com o estabelecido nas Ações Gerenciais Gerais. 
 

3. Estabelecer sistema de controle do destino do lixo gerado neste circuito.  

Ü Os guias do passeio e do rapel providenciarão que os visitantes não deixem lixo neste local, 

retornando com o mesmo até os pontos de coleta.  
 

4. Desenvolver os seguintes temas educativos neste circuito: 

• controle e destino do lixo, incitando os visitantes a não abandonarem lixo no Parque e /ou 

alertando-os para os malefícios que o lixo pode causar à natureza; 

• normas de conduta dos visitantes, levando-os à adoção de posturas que visem a  

conservação da natureza;  

 



Parque Nacional de Ubajara  Plano de Manejo – Fase 2  Encarte 6 

 

 

68

• segurança dos visitantes, alertando-os para os perigos em potencial dentro do Parque. 
 

5. Desenvolver no circuito das cachoeiras os seguintes temas interpretativos: 

• a gênese das cachoeiras, mostrando sua permanência em razão da presença de rochas 

mais resistentes;  

• o anfiteatro e as escarpas formadas pela erosão da cuesta da Ibiapaba; 

• o riacho Cafundó como um dos formadores do rio Ubajara; 

• o relevo cárstico. 

Ü O condutor de visitantes deverá transmitir as informações durante a visita às cachoeiras. 
 

6. Elaborar e implantar projeto específico para o ramal que sai da trilha Ubajara - Araticum e leva 

às cachoeiras do Cafundó e do Gavião. 

Ü O projeto deverá contemplar:  

• traçado adequado para este segmento; 

• instalação  de escada e corrimão na descida para a cachoeira do Cafundó; 

• ponte sobre o riacho Boa Vista; 

• passarela sobre trecho alagado, situado próximo ao riacho; 

• painel interpretativo no início deste ramal, indicando de forma esquemática o circuito como 

um todo, a localização das cachoeiras e a atividade de rapel.  

ÜÜ Para a construção das pontes, que deverão estar sempre bem integradas ao ambiente, 

deverão ser consultados os projetos construtivos que constam no Plano de Manejo de 

1981. 

 

Cachoeira do Cafundó 

 A cachoeira do Cafundó compõe-se de queda d’água de aproximadamente 72m de altura, 

formada pelo riacho Boa Vista, quando este projeta-se do alto do planalto até a área de sertão. 

Localiza-se na porção sudoeste do Parque.  
 

7. Instalar sistema de proteção na cachoeira, utilizando: 

• correntes limitando o acesso às quedas da água;  

• placa informativa alertando para o risco de aproximação da borda da cachoeira. 
 

8. Permitir a atividade de banho junto ao primeiro salto da cachoeira, onde esta forma um 

pequeno lago.  

Ü Em hipótese alguma será permitido o uso de materiais de higiene e limpeza tais como 

sabões e xampu. 
 

9. Controlar o tempo de permanência de pessoas no local. 

Ü Fica estabelecido em 15 minutos o tempo de permanência máxima dos grupos nesta 

cachoeira, cabendo ao condutor de visitantes a responsabilidade pelo cumprimento 

desta norma. 
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10. Desenvolver estudos de viabilidade da implantação da atividade de rapel na cachoeira do 

Cafundó. 

Esta atividade, mais do que um esporte, constitui, dentro de um parque nacional, uma 

diferença em ver e sentir a natureza. Esta atividade será ofertada por concessão. 

Ü O rapel será implantado somente se o estudo identificar condições favoráveis para tal. 

10.a) Orientar este estudo para a definição do grau de segurança da atividade,  incluindo a 

estabilidade da encosta.  

10.b) Identificar possíveis impactos que esta atividade possa causar à esta área funcional. 

Ü O estudo para o estabelecimento da atividade de rapel trará a definição das medidas 

mitigadoras dos impactos que porventura venham a ocorrer com a implantação da 

atividade e  das normas de segurança do usuário. 

 

11. Implantar a atividade de rapel na cachoeira do Cafundó caso o estudo identifique condições 

para tal. 

11.a)  Licitar a concessão da atividade de rapel. 

11.b) Exigir do concessionário o cumprimento das condições estabelecidas neste documento, a 

saber:  

•  dispor de pessoal com certificado de qualificação na atividade; 

•  disponibilizar os equipamentos necessários para a atividade, inclusive os de segurança, 

sempre em perfeito estado de conservação; 

•  assegurar que os guias mantenham materiais de primeiros socorros na área, por ocasião 

do rapel; 

•  responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam ocorrer nesta atividade; 

•  responsabilizar-se pela conduta dos praticantes do rapel; 

•  proceder vistoria e avaliação anual nos grampos utilizados para a atividade de canyoning 

e avaliação da estabilidade da encosta por pessoas ou entidades idôneas; 

•  uso de uniforme por parte de seus funcionários, com identificação pessoal e funcional, 

caracterizando estarem a serviço do Parque; 

•  substituição de pessoal por recomendação da administração da unidade de conservação; 

•  observação das normas gerais do Parque Nacional. 

11.c) Permitir que o concessionário do rapel use o nome do Parque para divulgação de seus 

serviços, exigindo que seja dado o devido destaque à unidade de conservação. 

Ü Nesta atividade o concessionário deverá indicar também todas as atividades 

possíveis de serem executadas na unidade de conservação. 

11.d) Estudar o melhor local e instalar os grampos necessários à atividade de rapel.  
 

 12. Desenvolver estudos para a determinação da capacidade de suporte para a atividade de 

rapel.  

ÜTais estudos deverão contemplar o número de visitantes nas atividades de banho e 

contemplação.  

ÜEnquanto não forem obtidos resultados conclusivos da capacidade de suporte, fica 

estabelecido o número máximo de 10 pessoas por grupo, sendo a visitação somente 

de dois grupos por dia, no máximo.  
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13. Permitir o acesso à base da cachoeira do Cafundó aos visitantes que desejarem visualizá-la 

de perto.  

13.a) Interligar a base da cachoeira à trilha Ubajara-Araticum, implantando escadas dotadas 

de corrimãos.  

Ü A volta dos praticantes da atividade de rapel poderá ser feita, além da corda, por este  

caminho.  

13.b) Sinalizar o acesso à base da cachoeira, junto à trilha Ubajara – Araticum, advertindo 

dos riscos de andar fora do caminho estabelecido. 
 

14. Estabelecer o monitoramento sobre os seguintes efeitos:  

• os impactos da visitação na área; 

• a vazão e qualidade da água no riacho Boa Vista, conforme as estações do ano; 

• os impactos da atividade de rapel;  

• a conduta dos visitantes e seu grau de satisfação com as opções oferecidas; 

• a capacidade de suporte sugerida para este circuito e suas atividades.  
 

Cachoeira do Gavião 

 A cachoeira do Gavião localizada na porção leste do corpo principal do Parque, 

proporciona uma das mais bonitas vistas da unidade de conservação, sobre o anfiteatro formado 

pela cuesta da Ibiapaba. O acesso a esta cachoeira se dará dentro do Circuito das Cachoeiras e 

seu tratamento diferenciado da cachoeira do Cafundó deve-se ao fato de que esta situa-se na 

Zona de Uso Extensivo, enquanto que a do Gavião se situa na Zona Primitiva. O objetivo da visita 

a esta cachoeira será um contato com um ambiente mais primitivo no Parque.   
 

15. Localizar e reativar a antiga trilha que liga a cachoeira do Gavião à cachoeira do Cafundó, 

anteriormente utilizada pela população local . 

Ü Esta trilha deverá ser mantida o mais natural possível, não se admitindo nenhuma 

facilidade ou sinalização. 

Ü  A trilha passará entre as árvores, sendo apenas necessária a limpeza da vegetação 

rasteira para a marcação do caminho.  
 

16. Organizar e implementar a visitação à cachoeira do Gavião. 

Ü Esta visitação só poderá ser guiada.  

Ü O tempo de permanência do grupo no local não poderá ultrapassar 15 (quinze) minutos.  

Ü Não será permitida a aproximação dos visitantes além do primeiro patamar do curso 

d’água, antes da queda  principal. 

Ü Não será permitido banho na cachoeira do Gavião. 

Ü Os visitantes serão alertados para as condutas  a serem adotadas nesta área funcional.  

Ü O condutor responsável pelo grupo cuidará para que não fique lixo abandonado na trilha e 

na cachoeira do Gavião. 

Ü O condutor estará atento para que os visitantes não saiam do leito da trilha. 
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17. Desenvolver os seguintes temas interpretativos: o anfiteatro formado pela cuesta da Ibiapaba, 

a vegetação de mata ciliar e mata úmida, e a contribuição do riacho Gavião para a formação 

do relevo cárstico, rio Ubajara.  
 

18. Desenvolver os seguintes temas educativos: importância dos atributos naturais, normas de 

conduta dos visitantes e controle e destino do lixo. 
 

19. Monitorar os seguintes aspectos: a vazão e a qualidade da água do riacho Gavião; impactos 

da visitação e grau de satisfação do visitante com as opções oferecidas. 
 

20. Proceder à fiscalização deste segmento, em especial nos finais de semana e feriados, 

assegurando que não haja visitação sem a presença de guias. 

 

 

6 – Área Funcional das Grutas  

 

Inserção no Zoneamento 

Esta Área Funcional é composta pelos morros calcários da Zona Primitiva (morros Ubajara 

e do Índio) grutas de Ubajara e do Morcego Branco, acesso às grutas e área da estação inferior 

do teleférico, na Zona de Uso Intensivo. 

De acordo com o zoneamento e atendendo às características desta área funcional, as atividades 

previstas são: caminhada, contemplação e observação, fotografia e filmagem, embarque e 

desembarque de visitantes, interpretação e educação ambiental, recreação e lazer, fiscalização e 

vigilância, estudos e pesquisas científicas, observação de vida silvestre.  
 

Descrição 

Esta área é constituída pelos morros calcários de Ubajara e do Índio com suas grutas, 

respectivamente, de Ubajara e Morcego Branco, bem como da estação inferior do teleférico, sua 

área de entorno e os acessos às grutas.  

 

Ações / Normas 

 

Estação Inferior do teleférico e seu entorno 

1. Proceder à fiscalização da estação inferior conforme estabelecido para o Setor de Fiscalização 

Portão Planalto. 

 

2. Proporcionar facilidades aos visitantes junto à estação inferior do teleférico. 

2.a) Negociar com a SETUR a instalação de dois banheiros químicos para os visitantes no 

espaço reservado para este fim na estação inferior do teleférico. 

Ü A manutenção dos banheiros ficará a cargo da empresa que explorar o teleférico. 

2.b) Instalar  bancos  na plataforma inferior do teleférico. 

2.c) Instalar duas lixeiras, separadas para lixo orgânico e lixo seco, nessa plataforma inferior 

do teleférico e advertir os visitantes sobre a proibição de deixar lixo neste local. 
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Ü O lixo gerado nesta área será diariamente recolhido e depositado nos conteineres do 

estacionamento interno. 

 

3. Proceder à manutenção periódica da estação inferior do teleférico, de acordo com as 

recomendações que tratam do assunto, consideradas para a estação superior. 

 

4. Instalar sinalização educativa abordando a questão da proibição de escaladas dos morros das 

grutas.   

Ü Esta sinalização deverá constar do projeto específico recomendado nas Ações Gerenciais 

Gerais.  
 

5. Estabelecer um sistema de vigilância de 24h de modo a assegurar a integridade do patrimônio 

existente na área. 

Ü A vigilância desta área ficará a cargo da empresa que explorar o teleférico. 

Ü O vigilante disporá de rádio HT para comunicação permanente do vigilante desta área 

funcional com o Centro de Visitantes e portões do Parque. 
 

6. Reservar a última viagem do teleférico para o transporte do pessoal de serviço do Parque: 

subida do lixo, troca de vigilantes, retorno da fiscalização, condutores e outros. 

Ü A subida do lixo e dos dejetos dos banheiros químicos deverá ser feita em horário 

especial. 
 

7. Determinar o destino final a ser dado aos dejetos dos banheiros, dentro do Parque. 

 

Gruta de Ubajara 

A gruta de Ubajara constitui-se em uma caverna escavada em rochas calcárias, no interior 

do morro de Ubajara.  Apresenta salões e galerias bastante complexos, em mais de um nível em 

relação ao lençol freático. Nas partes mais profundas é cortada pelo riacho Mucuripe. Seu 

zoneamento considera três zonas, a saber: zona intangível, zona de uso extensivo e zona de uso 

intensivo. A visita a esta gruta será guiada e o serviço oferecido em concessão. 
 

8. Instalar painel informativo na entrada da gruta, contendo o mapa do seu interior e seu 

zoneamento. 
 

9. Impedir a visitação à zona intangível da gruta de Ubajara.  

9.a) Repassar ao público informações sobre esta zona somente através de meios de 

interpretação. 

Ü Tais informações constarão de folhetos e de exposições no Centro de Visitantes. 

Ü Deve ser sempre salientada a intocabilidade e importância desta zona para o 

desenvolvimento da gruta.  
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CIRCUITO DE VISITAÇÃO DA GRUTA DE UBAJARA 
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9.b) Informar aos interessados que na zona intangível somente serão autorizadas pesquisas 

necessárias ao conhecimento e manejo do Parque.  

 

10. Desenvolver pesquisa sobre a transmissão de zoonoses por morcegos hematófagos oriundos 

das grutas, para animais domésticos e/ou pessoas. 

Ü Este estudo estará voltado principalmente para raiva e histoplasmose. 

Ü Esta atividade justifica-se por serem os morcegos hematófagos a segunda espécie de 

morcegos mais abundante no Parque. 

Ü Para o desenvolvimento desta atividade a administração do Parque solicitará a 

colaboração da EMARTECE e Centro de Zoonoses. 

 

11. Organizar as visitas à caverna segundo percursos e tempos programados. 

Ü A visitação ocorrerá de acordo com o Mapa de Circulação da Gruta de Ubajara, Figura 6.10 

Ü O tempo de permanência na caverna, por grupo, não deverá ultrapassar meia hora. 

11.a) Orientar os condutores de visitantes para obedeceram aos percursos e tempos 

estabelecidos. 

11.b) Orientar os visitantes para que não se afastem do seu grupo, por medidas de segurança.  

 

12.  Observar as regras de conduta e procedimentos adequados para a visita nesta gruta, a saber: 

• entrada de visitantes com acompanhamento de condutores habilitados; 

• proibição de toque nos espeleotemas, face à sua vulnerabilidade; 

• impedimento de fumo e consumo de alimentos no local; 

• cuidados com as instalações de iluminação; 

• evitar aglomeração nas estruturas de passagem; 

• coordenação da entrada e saída simultâneas de grupos na caverna; 

• não deixar lixo no interior da gruta; 

Ü Estas determinações de conduta e procedimentos serão repassadas durante as 

visitas pelos condutores e por folheto. 

Ü Os visitantes serão alertados para os riscos de acidentes com a fauna da caverna. 

Ü O circuito percorrido não poderá comprometer a integridade dos recursos naturais. 

 

13. Contratar serviço de guiagem por concessão. 

Ü Será exigido do concessionário a habilitação de seus condutores em guiagem em 

ambientes cavernícolas. 

 

14. Desenvolver e implementar projeto luminotécnico adequado para a gruta, em substituição ao 

atual. 

Ü O projeto deverá prever lâmpadas que interfiram o mínimo possível com a 

temperatura da caverna. 

Ü Para o projeto poderá ser buscado patrocínio de empresas ligadas ao setor. 
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15. Desenvolver e implantar projetos de melhoria na gruta. 

15.a) Instalar, de acordo com o projeto, corrimão e degraus nos trechos de maior declividade 

do percurso, inclusive na saída da sala da Imagem. 

Ü Os materiais utilizados deverão ser integrados, o máximo possível, ao ambiente de 

caverna. 

15.b) Organizar o espaço  onde os grupos de visitantes esperam sua vez, na entrada da 

gruta, impedindo a presença de mais de dois grupos no salão de entrada.  

ÜO condutor de visitantes deverá dar algumas explicações sobre a gruta, aproveitando 

o tempo de espera para a entrada.  
 

16. Monitorar possíveis alterações de temperatura e umidade na caverna, causadas pela 

visitação. 

16.a) Adquirir e instalar equipamentos de medição de temperatura e umidade para cavernas. 

16.b) Proceder aos registros das leituras e sistematização dos dados. 
 

17. Desenvolver estudos de capacidade de suporte para esta gruta. 

Ü A intensidade da visitação será ajustada à capacidade de suporte estabelecida. 

Ü Até que os estudos de capacidade de suporte sejam conclusivos, fica definido o 

número máximo absoluto de 15 pessoas por grupo. 
 

18. Desenvolver os seguintes temas interpretativos para esta gruta: características do 

cavernamento calcário; os diversos salões da gruta de Ubajara; biologia da caverna e sua 

necessidade de proteção. 
 

19. Promover a visita de escolares à gruta com vista à educação ambiental. 

Ü A proteção ao ambiente cavernícola e suas características serão temas prioritários a 

serem tratados nessas visitas. 

Ü Estas visitas deverão ocorrer sempre em dias úteis do período escolar. 
 

20.  Disponibilizar um horário para visitas de grupos da terceira idade à gruta de Ubajara. 

ÜA programação destas visitas deverá prever a descida e a subida pelo teleférico. 

20.a) Selecionar para este acompanhamento funcionários da concessionária autorizada 

ou funcionários do Parque especialmente capacitados em acompanhar pessoas mais 

idosas. 

Ü O funcionário indicado não poderá apressar os grupos além de sua capacidade de 

locomoção e apreciação da gruta e deverá estar especialmente atento às 

demonstrações de claustrofobia, quando então deverá conduzir o grupo de volta. 

Ü Nas visitas desses grupos deverão ser evitadas as salas dos Seios e do Índio por 

serem mais íngremes, além da sala das Cortinas, por ser a mais escorregadia. 

20.b) Instruir o funcionário para na visita dos idosos pelo teleférico mostrar os atributos 

naturais do Parque.  
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21. Realizar estudos da significância das pixações da gruta. 

21.a) Informar os visitantes do significado histórico de algumas dessas pixações. 

21.b) Proceder à retirada seletiva das pixações da gruta, utilizando a água acidulada da 

própria gruta, preservado aquelas consideradas históricas, mediante projeto específico.  

Ü Tendo em vista os resultados obtidos com utilização anterior dessa água o Gerente do 

Parque poderá autorizar essa atividade em caracter excepcional e mediante projeto 

específico. 
 

22. Realizar levantamentos sobre a visitação da gruta de Ubajara, registrando a frequência das 

visitas, grau de satisfação dos visitantes, suas impressões sobre a caverna, acidentes 

ocorridos e outros. 

Ü Esses dados deverão ser armazenados em bancos de dados e deverão subsidiar as 

atividades de visitação à Gruta, redirecionando percursos, informações, capacidade de 

suporte, medidas de proteção e trabalhos de valoração econômica.  
 

23. Elaborar folheto específico sobre esta gruta, contendo o seu mapa de desenvolvimento com o 

respectivo zoneamento e as normas de segurança a serem observadas durante a visita. 

Ü Este folheto será disponibilizado para venda no Centro de Visitantes e postos de 

informação de Ubajara e Tianguá. 
 

24. Fiscalizar esta área funcional a ser atendida pelo Setor de Fiscalização Portão Planalto. 
 

25. Recuperar o acesso à gruta de Ubajara a partir da estação inferior do teleférico. 

Ü O projeto de recuperação deverá prever facilidades que ofereçam segurança nos 

deslocamentos dos visitantes, tais como revestimento do piso e instalações de corrimãos. 

25.a) Adaptar um espaço para espera no acesso à gruta, no local onde este acesso se alarga, 

em frente a uma pequena caverna localizada junto ao paredão rochoso e um agrupamento 

de rochas, no lado oposto. 

25.b) Dotar este espaço de dois bancos junto à subida para a pequena caverna. 

25.c) Instalar um painel interpretativo agrupamento de rochas fronteiro, abordando os 

seguintes temas: os espécimes da vegetação que se encontram na encosta rochosa à 

frente, como a barriguda, os coqueiros babaçu, cujos frutos servem de alimento para os 

roedores e os macacos-prego, o pássaro maria-preta da garganta-vermelha, de ocorrência 

restrita aos afloramentos calcários. 
 

26. Instalar placa de sinalização no entroncamento do caminho de acesso à gruta e o ramal que 

leva à trilha Ubajara – Araticum. 

 

27. Zelar para que não haja tentativas de escalada nos morros das grutas.  
 

28. Elaborar relatórios anuais acerca da  visitação nesta área funcional. 

Ü Condições de segurança da área, impactos ambientais relativos às atividades de visitação, 

grau de satisfação do visitante no que se refere à prestação dos serviços, serão alguns dos 

itens abordados. 
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29. Proibir o uso de aparelhos sonoros, com exceção daqueles tipo redfone. 

 

Gruta do Morcego Branco 

 É uma caverna com um sistema de condutos labirínticos, possuindo curso d’água 

subterrâneo na estação chuvosa e apresentando um desenvolvimento de 274 metros. Situa-se 

aproximadamente a 200m da Gruta de Ubajara, no morro do Índio. Esta caverna apresenta 

condições favoráveis a uma visitação controlada e primitiva a grupos específicos, interessados em 

ambientes cavernícolas. Todo o seu interior será manejado como Zona Primitiva. 
 

30. Oferecer a terceiros a possibilidade do serviço de guiagem à gruta do Morcego Branco, dentro 

das condições exigidas para esta atividade, a saber:  

•  dispor de condutores habilitados em espeleologia e capacitados para fornecer 

informações corretas e precisas sobre o ambiente que está sendo apresentado; 

•  dispor de equipamentos para iluminação e segurança, tais como capacetes com lanterna 

de cabeça, lanternas de mão para uso a tiracolo, máscaras descartáveis e outros 

considerados necessários como elementos imprescindíveis; 

•  repassar orientação ao visitante quanto à indumentária adequada, técnicas de 

movimentação em cavernas, normas gerais de segurança, comportamento exigido para o 

ambiente, limitação quanto a condicionamento físico e psicológico; 

•  conduzir materiais de primeiros socorros quando em visita à gruta; 

•  uso de uniforme adequado para os condutores de visitantes, com crachá de identificação 

funcional e pessoal, indicando que se encontram a serviço da unidade de conservação; 

•  responsabilidade por acidentes porventura ocorridos na condução de seu trabalho; 

•  reciclagem periódica dos condutores. 

Ü A visitação a esta gruta se dará sempre no horário da manhã. 

Ü Os interessados deverão fazer reservas com antecedência no Centro de Visitantes. 
 

31. Manter no estado natural o acesso à gruta do Morcego Branco. 
 

32. Monitorar as condições físicas da gruta do Morcego Branco, antes de sua abertura à visitação. 

32.a) Instalar equipamento para a aferição da temperatura e da umidade, registrando seus 

dados durante um ano.  

32.b) Proceder ao registro e sistematização dos dados resultantes.  

Ü Esses conhecimentos serão usados como parâmetros para a determinação da 

capacidade de suporte da gruta. 
 

33. Desenvolver estudos da capacidade de suporte para esta gruta, com a assistência de 

espeleólogos. 

Ü Até que os estudos da capacidade de suporte sejam conclusivos fica estabelecida a 

entrada de apenas um grupo de cinco pessoas por dia.  
 

34. Organizar as visitas à caverna observando as regras de conduta e procedimentos pertinentes, 

a saber: 
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• entrada de visitantes com o acompanhamento de condutor habilitado; 

• utilização de equipamentos de segurança e iluminação próprios para  ambientes 

cavernícolas; 

• proteção aos espeleotemas e à fauna;  

• atenção aos riscos de acidentes com a fauna; 

• impedimento de fumo e de consumo de alimentos; 

• não deixar lixo no interior da gruta; 

• interrupção da visitação na estação chuvosa. 

Ü Estas orientações para conduta e procedimentos serão repassadas aos visitantes no 

Centro de Visitantes, antes da excursão à gruta. 

Ü Os visitantes serão informados sobre os riscos de desplacamento de rochas e  

escorregamentos pelo excesso de umidade, assim como da existência de um curso d’água 

temporário nesta caverna.  
 

35. Divulgar junto a grupos de espeleologia a disponibilidade da gruta para visitação, sendo 

informado aos interessados o grau de  dificuldade do percurso. 

Ü Será informado especialmente a pouca altura da caverna, difícil principalmente para 

pessoas com problemas de coluna. 
 

36. Alertar os visitantes sobre a presença de abelhas arapuá nas proximidades desta caverna. 
 

37. Adquirir 02 conjuntos de equipamentos espeleológicos, tais como capacete, cordas, 

mosquetões, lanternas e outros, para uso interno do Parque. 

 

 

7 – Área Funcional Sertão  
 

Inserção no Zoneamento 

Esta Área Funcional compõe integralmente a Zona de Recuperação. 

As atividades permitidas são a proteção, a recuperação de ambientes, pesquisas científicas e 

medição de dados.  

 

Descrição 

A denominação da área funcional deve-se a que a mesma compõe a totalidade da área de 

sertão situada abaixo da cota 400, na qual localizavam-se sítios particulares, antes da criação da 

unidade de conservação. Esta área apresenta-se hoje com grande proliferação de espécies 

exóticas, principalmente frutíferas. A área funcional inclui também a faixa de 100 metros ao longo 

da trilha Ubajara – Araticum, acima da cota 400.  

 

Ações / Normas 

1.Desenvolver pesquisas voltadas para a recuperação da área, visando principalmente a 

erradicação de espécies exóticas, como mangueiras e jaqueiras adultas existentes, de modo a 

tornar a área o mais próximo possível de seu estado primitivo.   
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Ü Poderá ser utilizada a técnica de anelamento para o controle das espécies exóticas, se 

aprovado o teste que está sendo feito no Horto. 

Ü O acesso a esta área somente será autorizado aos pesquisadores e pessoal do Parque.  
 

2. Erradicar as espécies exóticas existentes e aquelas que surgirem, adotando técnicas 

indicadas pela pesquisa. 
 

3. Monitorar através de pesquisas a regeneração do estado natural do ambiente. 

Ü As pesquisas deverão apontar indicadores para identificar esta regeneração. 

 

4. Registrar com GPS e plotar em mapa os pontos mais suscetíveis a deslizamentos na encosta e 

monitorar sua evolução. 

 

5. Monitorar a vasão e a qualidade da água dos cursos d’água desta área funcional. 

5.a) Monitorar a vasão do rio Ubajara nas duas estações de cheia e vazante, próximo à sua 

saída do Parque. 

Ü Esta medida visa conhecer a frequência das maiores cheias, que podem causar prejuízos à 

unidade de conservação, bem como a efetividade da proteção da bacia dentro do Parque. 

5.b) Realizar estudos da qualidade da água do rio  Ubajara no trecho de sertão, após receber a 

contribuição do riacho Murimbeca. 

5.c) Monitorar a vasão e a qualidade da água do riacho Murimbeca em seu trecho de sertão. 

ÜAs observações deverão ter em vista a identificação dos níveis de coliformes fecais e 

contaminação de agrotóxicos. 

5.d) Contatar a SEMACE e  a UECE para viabilizar os estudos de vasão e qualidade da água. 
 

6. Realizar a fiscalização desta área funcional de acordo com o estabelecido para o Setor de 

Fiscalização Portão Araticum, descrito nas Ações Gerenciais Gerais. 

 

8 – Área Funcional Serviços Especiais  

 

Inserção no Zoneamento 

Esta Área Funcional constitui a Zona de Uso Especial. 

As atividades permitidas serão proteção, pesquisa, fiscalização, prevenção e controle de 

incêndios, manutenção da linha de transmissão, fornecimento de água, acesso às áreas do 

Parque.  

 

Descrição 

Compõe-se dos aceiros do Parque e o poço profundo situado próximo ao portão Neblina, 

entrada principal da unidade de conservação. Inclui também a faixa de servidão da linha de 

transmissão que corta o Parque. 
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Ações / Normas 

 

Aceiros 

1. Restringir o acesso aos aceiros aos trabalhos de fiscalização, manutenção e deslocamentos 

para pesquisa.  
 

2. Fazer a manutenção anual das cercas. 
 

3. Identificar a ocorrência de processos erosivos ao longo dos aceiros e proceder à sua correção.  
 

4. Consertar os trechos danificados da cerca na área de acesso à cachoeira do Murimbeca. 
 

5. Manter atividades permanentes de fiscalização a pé nos limites do Parque. 
 

6. Reinstalar as bombas e a tubulação hidráulica no poço do Parque para o fornecimento 

emergencial de água.  

Ü A água deste poço somente deverá ser utilizada em casos de falta de fornecimento pela 

CAGECE e em casos de emergências de fogo. 

 

Linha de alta tensão  

  Trata-se da linha de transmissão de energia elétrica, em alta tensão, que atravessa todo o 

Parque seguido aproximadamente a mesma direção da trilha Ubajara-Araticum. A manutenção de 

sua faixa de servidão está  a cargo da Companhia de Eletricidade do Ceará. 
 

7. Acompanhar os trabalhos de manutenção da linha de alta tensão, feita pela companhia 

responsável, visando minimizar os impactos de sua presença na Unidade. 

7.a) Zelar para que os trabalhos de poda mantenham a vegetação no mínimo, a uma altura de 

01 metro do solo. 

7.b) Impedir a abertura de picadas e o corte da vegetação fora da faixa de servidão. 

Ü Estas medidas visam facilitar  a regeneração da vegetação e dificultar o surgimento de 

processos erosivos nas áreas de declive atravessadas por esta linha. 

ÜÜ Os trabalhos de manutenção feitos pela companhia deverão ser comunicados com 

antecedência à administração do Parque, que autorizará sua execução. 

ÜÜ Os serviços efetuados na faixa de servidão deverão ser acompanhados por um funcionário 

do Parque. 
 

8. Identificar os meios legais para a obtenção de compensação ambiental por parte da Companhia 

de Eletricidade do Ceará, face ao disposto no Art. 48 da Lei n.° 9.985 de 18 de julho de 2.000, que 

institui o SNUC.  
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9 – Área Funcional Morros Calcários 

 

Inserção no Zoneamento 

Esta área funcional constitui toda a Zona Intangível do Parque Nacional, além do morro 

das Figuras localizado na Zona Primitiva. 

As atividades permitidas serão a proteção e as pesquisas voltadas para interesses de manejo. 

 

Descrição 

Os morros calcários das Figuras, Bandeira, Teixeira e do Pendurado, localizados na 

Depressão Periférica, constituem esta área funcional. São representativos dos afloramentos 

calcários que ensejaram a criação do Parque. 

 

Ações / Normas  

1. Proceder à fiscalização na base dos morros calcários visando coibir a caça, especialmente 

aquela exercida por cães treinados como caçadores de cutia sem a presença dos donos. 

Ü Inicialmente os morros somente poderão ser escalados em casos excepcionais de 

fiscalização ou pesquisa. 
 

2. Desenvolver estudos visando a viabilidade de escala no morro das Figuras, por grupos de 

montanhistas. 

Ü A visitação para escalada, se viável, somente poderá ser feita atendendo à definição da 

capacidade de suporte da atividade, a ser estabelecida por especialista na área. 

 

Identificar espécies da flora e da fauna nesses morros, com especial atenção às suas cavidades, 

com vistas ao conhecimento dos elementos que o Parque protege nesta área funcional. 

Ü Informações sobre estes morros serão interpretadas para o público no Centro de 

Visitantes. 
 

3. Desenvolver prospecção espeleo-arqueopaleontológica nesses morros e mapeá-las. 

3.a) Rever a topografia das grutas conhecidas. 

3.b) Desenvolver estudos buscando possíveis interligações entre as diferentes grutas. 

3.c) Pesquisar as diferentes espécies de animais cavernícolas que ocorrem em grutas 

individualizadas. 

3.d) Pesquisar o sistema hídrico das grutas incluindo a ocorrência de cursos d’água somente 

na estação chuvosa. 
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FIGURA 6.11 
 

(MAPA) 
 

ÁREAS FUNCIONAIS DO HORTO 
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6.4.3  Áreas Funcionais do Horto  

O Horto, espacialmente separado do corpo principal do Parque, conta com três áreas 

funcionais: Administração, Educacional e Recuperação. Figura 6.11 

 

1 -  Área Funcional Administração 

 

Inserção no Zoneamento 

Esta área funcional está inserida na Zona de Uso Especial do Horto. 

As atividades permitidas são proteção, administração, manutenção, comunicação, vigilância, 

moradia de funcionários, sinalização, alojamento de visitantes oficiais e pesquisadores, medição 

de dados meteorológicos, prevenção e controle de incêndios e serviços gerais. 

 

Descrição 

Esta área ocupa a parte administrativa do Horto, que fica separada do corpo principal do 

Parque, distando 7Km deste pela rodovia CE-187. Compõem esta área o portão 2, as edificações 

da administração (escritório, depósitos, almoxarifado, arquivo morto, garagem e cozinha) as 

residências dos funcionários, alojamentos para pesquisadores e visitantes oficiais, infraestrutura 

para armazenamento e abastecimento de água, posto pluviométrico e os aceiros do Horto. 

 

Ações / Normas 

1.  Proceder às reformas e melhorias nas instalações administrativas do Horto. 

1.a). Reformar as residências funcionais n° 1, 9 e 13.  

1.b)  Reformar a residência funcional n. 18 para funcionários solteiros, dotando-a de uma sala, 

pequena cozinha, sanitário e pequena varanda. 

1.c) Adaptar o alojamento n. 14 para transformá-lo em residência funcional. 

1.d) Reformar a casa 19 para alojamento de pesquisadores, que deve contemplar 03 quartos, 

uma sala e um mini-laboratório dotado de bancada, pia, frigobar, frizer, estufa, cozinha e 

sanitários masculino e feminino. 
 

2.  Dotar a casa 19 dos equipamentos necessários, sendo: 

• 01 Geladeira 

• 06 camas 

• 03 conjuntos de armadores para rede 

• 03 guarda-roupas 

• 01 mesa grande 

• 03 mesas pequenas com duas cadeiras cada (uma em cada quarto) 

• 01 televisão 

• 01 armário de cozinha 

• 01 fogão 

• 01 mesa na cozinha 

• 01 jogo de sofá 

• 04 ventiladores de teto 

• 01 kit cozinha 
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Ü Os usuários do alojamento deverão levar roupa de cama e banho para seu uso.  

Ü A administração do Parque deverá dispor jogos de cama e banho para atender a 

emergências eventuais no alojamento. 
 

3.  Reformar o primeiro dos depósitos adaptando-o para o funcionamento do Setor de Fiscalização 

e dotá-lo de sanitário e pequena copa.  
 

4. Dotar o Setor de Fiscalização de:  

01  computador com nobreak e impressora 

01 mesa com cadeira para computador 

02 arquivos de aço 

01 cofre 

02 armários 

01 mesa de reunião pequena  

06 cadeiras 

 

5. Reformar os dois portões de entrada, sendo o portão da Administração dotado de guarita.  
 

6. Realizar reforma geral na garagem, na cozinha e na caixa d’água. 
 

7. Reformar as instalações do arquivo-morto / almoxarifado. 
 

8. Rever as instalações elétricas e hidráulicas das edificações administrativas e residenciais. 
 

9. Providenciar periodicamente pintura, reparos e reposição de materiais danificados nas 

instalações físicas que se encontram sob a administração direta do Parque, mantendo-as em 

bom estado de conservação. 

Ü Os reparos e reposições de materiais danificados e pintura interna necessária para a 

manutenção das residências funcionais caberão a seus ocupantes.  

Ü Esta determinação passa a vigorar a partir da reforma das edificações previstas neste 

Plano. 

Ü Somente caberá esta determinação se os ocupantes receberem os imóveis em bom estado 

de conservação.  

Ü Os serviços de pintura externa  de todas as edificações ligadas a administração ficarão a 

cargo do IBAMA. 
 

10. Dotar o Parque de um sistema de rádio-comunicação, operando na freqüencia 5.414., 00 Khz, 

rede 05, licenciada pela ANATEL. 

10.a) Adquirir sistema de rádio-comunicação contemplando no mínimo: 02 estações fixas, 03 

móveis e 08 rádios HT. 

10.b) Instalar as estações fixas na sede do Parque e no Centro de Visitantes, as móveis nos 

veículos do Parque e distribuir os rádios HT entre os três portões, a gruta de Ubajara e a 

fiscalização, conforme o estabelecido nas respectivas áreas funcionais. 
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11. Ampliar o sistema de informática do Parque, adquirindo: 

03 computadores com nobreak e impressora 

01 scanner 

01 note book 

Ü Dois computadores serão para a administração e um para o Centro de Visitantes, sendo os 

primeiros interligados com a rede do IBAMA. 
 

12. Estabelecer Termo de Uso e Ocupação de Imóveis Funcionais indicando os direitos e deveres 

de seus ocupantes a serem assinados por todos aqueles que ocupam estes imóveis. 
 

13. Realizar a manutenção anual dos aceiros do Horto. 

Ü A faixa interna dos aceiros deverá ter largura de 3m permitindo o trânsito dos veículos do 

Parque.  
 

14. Substituir as estacas de madeira da cerca do Horto por estacas de cimento. 
 

15. Isolar visualmente com uma cerca viva a área de administração e residências do Parque, 

separando-a da área de acesso ao público. 

15.a) Identificar espécies brasileiras, preferentemente regionais, adaptadas para cerca viva. 

15.b) Podar periodicamente a cerca e replantar os exemplares que precisarem ser 

substituídos. 

15.c) Instalar um portão baixo na cerca viva, de modo a proporcionar acesso da área 

educacional à administração. 
 

16. Dar continuidade à medição e registro de dados pluviométricos no Horto, enviando-os 

mensalmente para a SUDENE. 

16.a) Operacionalizar a estação meteorológica. 

16.b) Treinar os funcionários para o registro e sistematização das informações. 

Ü Estes dados deverão constituir uma série histórica para a análise de mudanças climáticas 

no planalto da Ibiapaba. 

Ü O Sistema de Monitoramento da Biodiversidade em Unidades Federais – SIMBIO deverá 

ser contatado para indicar as especificações dos equipamentos a serem adquiridos, de 

forma a que os dados obtidos sejam compatíveis com este Sistema. 
 

17. Instalar sinalização indicativa do Horto apontando a direção da administração, do laboratório/ 

alojamento, das residências e da Oficina de Educação Ambiental. 
 

18. Manter vigilância 24 horas na área, conforme estabelecido nas Ações Gerenciais Gerais. 
 

19. Promover fiscalização diária nos limites do Horto, conforme estabelecido nas Ações 

Gerenciais Gerais. 

 

20. Adquirir os equipamentos necessários para os trabalhos de campo, sendo: 

• aparelhos GPS 
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• 01 máquina fotográfica 

• binóculos 

• altímetros 

• bússolas 
 

 

21. Adquirir um veículo tracionado, cabine dupla e carroceria e duas motos para atender aos 

trabalhos da administração do Parque. 
 

22. Adquirir 02 conteineres para acondicionamento do lixo desta área funcional e mantê-los em 

local discreto e de fácil acesso para recolhimento. 
 

23. Orientar os funcionários para procederem ao acondicionamento adequado e transporte do lixo 

para os conteineres. 
 

24. Solicitar à Prefeitura de Ubajara que proceda à retirada do lixo do Horto diariamente. 
 

25. Adquirir 02 conjuntos de lixeiras para lixo seco e lixo orgânico, para as residência e demais 

instalações do Horto. 

Ü Estas lixeiras devem ser padronizadas e de cores distintas, segundo sua destinação. 

Ü As lixeiras serão dotadas de tampas para evitar o acesso dos animais. 
 

26. Adquirir linha 0800 e secretária eletrônica a ser conectada a esta linha. 

Ü Esta linha será destinada a chamadas para denúncias contra o meio ambiente. 
 

27. Adquirir para esta área funcional 01 kit de primeiros socorros e uma maca dobrável para 

atendimento a acidentes de pequena gravidade. 
 

28. Dotar a estrada frontal do Horto de calçamento. 

 

 

2- Área Funcional Educacional  
 

Inserção no Zoneamento 

Esta área funcional compõe-se da Zona de Uso Extensivo do Horto.  

As atividades permitidas são: acesso ao Horto, recepção e orientação, venda de material 

sobre o Parque, divulgação do Parque, educação ambiental, interpretação, descanso, fotografia e 

filmagem, palestras, cursos de capacitação e treinamento, realização de eventos, venda de 

material impresso sobre o Parque, alimentação, estacionamento, controle de atividades de 

terceiros, vigilância, sinalização, piquenique, consulta de documentos do Parque. 
 

Descrição 

Compreende o portão 1, a Oficina de Educação Ambiental, uma área de descanso e a 

trilha do Eucalipto. 
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Ações / Normas  

1.  Reformar o prédio n.11 para a instalação da Oficina de Educação Ambiental. 

1.a) Dotar a Oficina de Educação Ambiental de 05 salas, sendo: uma sala dotada de bancada 

e pias para oficina de trabalhos manuais; uma sala para exposições;  uma sala maior para 

cursos e palestras e duas, menores, para biblioteca e depósito.  

Ü Nas instalações da biblioteca serão reunidos os acervos do Parque e da UVA, já 

disponibilizados neste local. 

 

1.b) Dotar o prédio de banheiros masculino e feminino. 

1.c) Manter as instalações da cantina, terceirizando seus serviços.  

Ü A cantina deverá limitar-se a vender produtos elaborados e semi elaborados não 

podendo  comercializar refeições. 
 

2. Dotar a Oficina de Educação Ambiental dos equipamentos necessários:  

• 01 computador com nobreak e impressora 

• projetor datashow 

• televisão e vidio 

• projetor de slides 

• flipchart 

• 40 cadeiras/carteiras 

• 03 mesas de escritório 

• 01 mesa de computador com cadeira 

• 01 tela de  projeção 

• 01 fogão semi-industrial 

• 01 liquidificador 

• 02 butijões de gás 

• 02 equipamentos de cozinha  

• 01 batedeira 

• 01 multiprocessador 

• 01 microondas 

• 15 bancos  

• 01 geladeira 

• 05 estantes, sendo três para livros e duas para material diverso 

• 02 armários 

• 01 bebedouro 

• 01 ventilador de pé 

• 03 birôs com cadeiras 

 

3. Adotar sistema de controle e proteção patrimonial de modo a assegurar a permanência dos 

equipamentos na Oficina.  
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4. Adquirir “kit” de educação ambiental da SEMACE específico para as questões de água e lixo, 

para subsidiarem os trabalhos educativos desta área. 
 

5. Propor às ONG locais, como COOPTUR, FUNERI e ADESI, o desenvolvimento de trabalhos 

conjuntos de conscientização e educação ambiental. 

 

6. Promover atividades de educação ambiental em todos os eventos festivos do Parque. 

Ü Plantio de árvores, mutirões de recolhimento de lixo, teatrinho infantil com a representação 

de pequenas peças, recitação de poesias, leitura de trabalhos escolares em texto ou 

apresentação de desenhos sobre educação ambiental, poderão ser algumas das atividades 

a serem desenvolvidas. 
 

7. Treinar estagiários em atividades de educação ambiental. 

Ü Os estagiários poderão acompanhar grupos especiais que necessitem de informações 

direcionadas para a proteção da natureza e da unidade de conservação em particular. 
       

8. Difundir os conhecimentos e técnicas de recuperação de áreas degradadas em práticas de 

educação ambiental. 
 

9. Inserir no calendário de eventos do Parque a Semana de São Francisco, por ser este o 

padroeiro da Ecologia. 

9.a) Estabelecer contatos com os organizadores das festividades para conhecimento dos 

eventos programados e sua data prevista. 

9.b) Fazer gestão junto à Direção do Convento de São Francisco, em Canindé - CE, para abrir 

espaço para a divulgação do Parque junto às instalações paroquiais e no Museu de São 

Francisco. 

Ü Nesta ocasião serão salientados os valores éticos e morais da preservação 

correlacionando os diferentes elementos da natureza e o seu direito de existir. 
 

10. Verificar o interesse para o Parque do uso das instalações do prédio n°11 pela Universidade 

do Vale do Acaraú - UVA, para continuidade dos cursos de extensão em pedagogia e outros 

cursos que venham a ser implantados. 

10.a) Firmar convênio com a UVA, se for de interesse do Parque, para utilização do espaço 

mediante as seguintes condições: 

• cessão para o IBAMA de um técnico de nível superior com conhecimento na área de 

educação ambiental; 

• manutenção do prédio e equipamentos que utilizar; 

• reserva de algumas vagas para funcionários do IBAMA oferecendo bolsas que cubram um 

percentual das taxas cobradas pela UVA. 

10.b) Limitar a circulação dos alunos ao espaço da Oficina de Educação Ambiental e sua área 

frontal. 

Ü O IBAMA se reservará o direito de utilizar a sala de aula destinada à UVA quando esta 

não estiver sendo ocupada.  
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Ü O funcionário cedido pela UVA ficará responsável pela programação e desenvolvimento 

das atividades de educação ambiental que serão desenvolvidas no Parque. 

 

11. Programar as atividades a serem desenvolvidas na Oficina de Educação Ambiental e elaborar 

uma agenda anual. 

 

12. Desenvolver e organizar os seguintes programas da Oficina de Educação Ambiental: 

• Tratamento de Material Reciclável; 

• Resgate dos Valores da Conservação; 

• Eventos Especiais. 

12.a) Desenvolver no Programa de Tratamento de Material Reciclável, dentre outras, as 

seguintes linhas de ação: reciclagem de papel, confecção de brinquedos, fantasias, quadros 

alegóricos, ornamentos e outros. 

Ü Serão utilizadas garrafas plásticas, latas, revistas, jornais, papéis de escritório descartados, 

embalagens de alimentos como potes de manteiga e doces, entre outros, para confecção 

deste material. 

Ü Serão solicitados ao público alvo os materiais necessários em complementação ao que o 

Parque conseguir coletar em suas dependências e em campanhas junto a outras 

instituições. 

Ü Este programa visa trabalhar a questão do lixo e estará voltado para alunos das escolas da 

região e donas de casa. 

Ü Deverão ser estabelecidos dias para funcionamento da oficina de reciclagem, divulgando-se  

junto às escolas e outros interessados.  

12.b) Desenvolver no Programa de Resgate dos Valores da Conservação, dentre outros, linhas 

de ação sobre: 

• criação do Bosque de Nativas na porção frontal do Horto, no local de onde serão 

retirados os eucaliptos.  

• treinamento para a produção de mudas e reflorestamento; 

• preparo e uso e uso de compostagem; 

• técnicas de agricultura orgânica; 

• preparo de doces e licores à base de frutos regionais; 

• visitas orientadas ao Parque. 

Ü Este Programa está voltado para suscitar os princípios do desenvolvimento sustentável 

na região. 

Ü O público-alvo deste Programa será constituído por agricultores do entorno do Parque, 

população feminina agrícola, alunos das escolas rurais e autoridades municipais e 

lideranças comunitárias. 

12.c) Desenvolver no Programa de Eventos Especiais, dentre outras, as seguintes linhas 

de ação: 

• dia do ambientalista mirim e do guarda-parque mirim; 

• comemorações de datas ligadas ao tema ambiental, como o Dia da Árvore, Dia da 

Água, Dia do Meio Ambiente, Semana do Padroeiro da Ecologia e outros; 
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• cursos de educação ambiental para professores; 

• campanha de proteção de nascentes e mananciais; 

• campanha de prevenção e controle de queimadas; 

• campanha de proteção à fauna; 

• palestras sobre temas ambientais. 

Ü Este Programa será voltado para a sensibilização e despertar da comunidade regional 

para técnicas alternativas, proteção do Parque e dos recursos naturais em geral. 

Ü Este programa deverá atingir a sociedade regional em seus diferentes níveis e 

principalmente os moradores da Zona de Amortecimento do Parque.  
 

13. Elaborar cartilha de educação ambiental abordando princípios de conservação e atitudes de 

proteção para com os recursos hídricos, a fauna e utilização sustentável de algumas espécies 

da vegetação nativa local para usos medicinais, culinários e artesanato. 

Ü A cartilha será voltada para alunos de 1º grau, professores e formadores de opinião. 
 

14. Adaptar a trilha do Eucalipto para visitas de educação ambiental. 

14.a) Permitir visitas  de grupos de alunos acompanhadas por um professor ou monitor 

responsável.  

Ü Estas visitas serão também sempre acompanhadas pelo funcionário da Oficina.  

ÜDurante a visitação o funcionário deverá abordar o histórico do Horto, o estado de 

regeneração observado, espécies mais significativas, ocorrência de aves.  

14.b) Utilizar a trilha nas atividades da Oficina de Educação Ambiental 

Ü A caminhada ficará restrita ao leito da trilha, cuja largura será de 1,5 metros. 

14.c) Permitir visitas ocasionais de lazer da comunidade local, desde que autorizadas pela 

administração e acompanhadas por um funcionário do Parque. 

Ü Até que estudos orientem o número mais adequado para a capacidade de suporte da 

trilha, fica estabelecido o número máximo de 20 pessoas por grupo em 4 grupos por 

dia. 

14.d) Permitir a visita de grupos de observadores de aves  e vida silvestre  em horários 

especiais. 

Ü Estes grupos deverão ser acompanhados por funcionários do Parque. 

Ü Será cobrada uma taxa equivalente ao ingresso do Parque para estes grupos 

especiais. 

Ü Disponibilizar o Guia das Aves do Parque Nacional de Ubajara para venda. 

14.e) Sinalizar a trilha com placas interpretativas da vegetação. 

Ü Estas placas deverão integrar o projeto de sinalização do Parque. 

14.f) Instalar painel no início das trilha enfocando o processo de sucessão vegetacional na 

recuperação de uma área degradada. 
 

15. Organizar um pequeno estacionamento entre a garagem e o arquivo morto, com capacidade 

para 1 ônibus e 6 carros. 
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16. Implantar uma área de descanso à sombra, em frente ao edifício da Oficina, instalando 3 

mesas, 12 bancos e 3 lixeiras. 
 

14. Dotar a Oficina de Educação Ambiental de material informativo sobre o Parque e sobre a 

conservação da natureza. 
 

18. Disponibilizar publicações sobre o Parque para venda na Oficina. 

 

3 -  Área Funcional Recuperação  

 

Inserção no Zoneamento 

É constituída pela Zona de Recuperação do Horto.  

As atividade permitidas são: regeneração de ambientes naturais, fiscalização e pesquisa.  

 

Descrição 

Corresponde à área reflorestada do antigo Horto, que se encontra em processo de 

recuperação. 

 Ações / Normas  

1. Deixar esta área à recuperação natural, de forma a torná-la o mais próximo possível das 

condições originais.  
 

2. Proceder à recuperação induzida em uma pequena  área do Horto para fins de comparação 

com as demais áreas de recuperação natural. 

Ü Serão aí plantadas mudas de espécies nativas e monitorado o seu desenvolvimento. 
 

3. Eliminar as espécies exóticas existentes na área.  

Ü Deverá ser utilizada a técnica de anelamento para a eliminação de mangueiras e jaqueiras, 

de modo a fornecer informações para a aplicação desta técnica em áreas protegidas, 

principalmente no Parque. 

3.a) Dar continuidade ao experimento de eliminação por anelamento de espécies  de 

mangueiras e jaqueiras no Horto. 

Ü O resultado deste experimento subsidiará a futura aplicação desta técnica no corpo principal 

do Parque. 

3.b) Identificar as técnicas mais adequadas para eliminação das outras espécies exóticas que 

ocorrem na área. 

3.c) Monitorar constantemente esta área funcional para evitar a proliferação das espécies 

exóticas. 
 

4. Restringir o acesso a esta área funcional ao pessoal do Parque e aos pesquisadores 

autorizados. 

Ü Serão permitidas atividades de pesquisa nesta área funcional desde que autorizadas 

conforme a Instrução Normativa nº 109 / 97 de 12 de setembro de 1997, do IBAMA. 

Ü As vias desativadas também serão deixadas à recuperação natural. 
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5. Restringir a produção de mudas àquelas necessárias às áreas demonstrativas, tais como o 

Bosque de Nativas e à área de recuperação induzida. 
 

6. Desativar os arruamentos hoje existentes, mantendo somente aqueles necessários aos 

serviços do Horto: trilha do Eucalipto e aceiros dos limites.  
 

6.4.4 Áreas Estratégicas 

Considera-se como Áreas Estratégicas as áreas situadas no entorno da unidade de 

conservação, para as quais o Plano de Manejo deverá estabelecer ações e atitudes a serem 

desenvolvidas pela administração da Unidade. Estas áreas podem ocorrer na Zona de 

Amortecimento ou na Área de Influência.  

A Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da considera Zona de Amortecimento: “o entorno de uma unidade de conservação 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade”.( Cap.I Art.2 Inc. XVIII). Esta Lei também inclui 

possibilidades de intervenção na Zona de Amortecimento, ao instituir que: 

 “O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas 

regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores 

ecológicos de uma unidade de conservação”. Cap. IV – Da Criação, Implantação e Gestão das 

Unidades de Conservação. Artigo 25 parágrafo 1. 
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Além das ações voltadas para o controle ambiental da Zona de Amortecimento, serão também 

desenvolvidas atividades visando aprofundar-se o conhecimento da região e a conscientização 

ambiental das populações vizinhas, oferecer-lhes alternativas de desenvolvimento e 

possibilidades de integrar-se aos objetivos deste Parque Nacional. Serão também contempladas 

ações básicas de operacionalização.   

Para o tratamento da Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Ubajara serão consideradas 

quatro áreas estratégicas: Encosta, Depressão Periférica e Municípios de Influência Direta e 

Planalto. Figura 6.12 

 

Objetivo geral 

Obter a colaboração dos moradores e entidades da Zona de Amortecimento, de forma a 

apoiar e promover a proteção ambiental como um todo, inserindo a unidade de conservação no 

desenvolvimento sócio-econômico regional.  

 

Objetivos específicos 

• Assegurar a manutenção do corredor ecológico da encosta.  

• Propiciar a ampliação da área do Parque. 

• Propiciar ações conjuntas de proteção à natureza com a APA da Ibiapaba. 

• Manter a beleza cênica da “cuesta” da Ibiapaba, favorecendo a visão a partir do Parque. 

• Identificar alternativas de desenvolvimento econômico sustentável para a região. 

• Promover a educação ambiental para as escolas e comunidades localizadas nesta área. 

• Recuperar e proteger a drenagem superficial da micro-bacia do rio Ubajara. 

• Contribuir para a ampliação do ecoturismo no Município. 

• Sensibilização da população local. 

• Trocas gênicas com vistas à proteção da biodiversidade da região. 

• Maior controle das atividades agro-industriais. 

• Conscientização da população adjacente para o uso de técnicas de agricultura 

orgânica. 

• Colaboração da população adjacente na fiscalização do Parque. 

 

Resultados esperados 

• Áreas estratégicas ambientalmente mais viáveis. 

• Maior integração entre a unidade de conservação e sua Zona de Amortecimento.  

• Áreas protegidas privadas estabelecidas. 

• Corredores Ecológicos estabelecidos. 

• RPPN criadas. 

• Redução da poluição causada pelo lixo e agrotóxicos. 

• Depósitos calcários protegidos. 

• Matas ciliares recuperadas. 

• Unidade de conservação  melhor compreendida e valorizada pela população local. 

• Parque integrado à sócio-economia regional. 
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Indicadores 

• Redução em 50% dos impactos ambientais advindos do entorno sobre a unidade de 

conservação. 

• N° de solicitações para queimadas na área do entorno. 

 

6.3.2.1 Área Estratégica Encosta  

Descrição 

É constituída pelas encostas da serra da Ibiapaba vizinhas ao Parque. Estende-se a partir 

do Parque até os limites estabelecidos para a Zona de Amortecimento, abrangendo as áreas 

situadas entre as cotas 800 e 400.  

 

Ações /Normas 

1. Desenvolver esforços para a ampliação do Parque, incorporando os 210 ha situados junto ao 

limite norte, entre as cotas 800 e 400.  

1.a) Identificar as áreas já adquiridas pelo governo do Estado. 

1.b) Fazer gestão junto ao governo do Estado do Ceará para o repasse das áreas já 

adquiridas. 

1.c) Adquirir as áreas complementares de encosta que sejam de interesse para ampliação da 

unidade de conservação. 

 

2. Identificar áreas propícias para o estabelecimento de corredores ecológicos na região da 

encosta da Ibiapaba. 

Ü Especial atenção será dedicada à conexão da unidade de conservação com a APA Estadual 

do Ipú, ao sul e a APA da Serra da Ibiapaba, ao norte, devido às suas características 

ambientais promissoras. 

2.a) Realizar levantamentos de uso e ocupação do solo e seus impactos ambientais sobre 

estas áreas. 

2.b) Levantar as espécies da flora e da fauna ocorrentes e sua territorialidade. 

2.c) Buscar e incentivar organismos de pesquisa para procederam aos estudos de identificação 

dessas áreas. 

 

3. Identificar atividades alternativas econômica e  ecologicamente viáveis para a área.   

3.a) Identificar fontes financiadoras para iniciativas de desenvolvimento sustentável inerentes a 

esta área estratégica. 

3.b) Divulgar tais possibilidades junto aos municípios e proprietários de terra.  

ÜComo alternativas de desenvolvimento deverão ser incentivadas, a princípio, as seguintes 

atividades: apicultura, artesanato e ecoturismo. 
 

4. Incentivar a criação de RPPN. 

4.a) Identificar áreas com potencial para a criação desta categoria de unidade de conservação. 

4.b) Divulgar os benefícios ambientais advindos da proteção e as potencialidades de uso 

através do ecoturismo.  
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Ü Especial atenção deverá ser dada as áreas identificadas no Projeto Polo de Ecoturismo da 

Ibiapaba. 
 

5. Desenvolver trabalhos de conscientização ambiental na área, envolvendo seus moradores nos 

programas da Oficina de Educação Ambiental. 

 

6. Promover a fiscalização constante da área de preservação permanente, reprimindo 

desmatamentos, caça e roças, de acordo com o Código Florestal.  

Ü O Batalhão de Polícia Ambiental deverá ser envolvido nas fiscalizações em operações 

mensais ou quando surgirem evidências destas transgressões. 

 

6.3.2.2  Área Estratégica Depressão Periférica 

 

Descrição 

Situada junto aos limites norte, nordeste e leste do Parque, constitui o  “sertão” vizinho à 

unidade de conservação. 

 

Ações/Normas 

1. Incentivar alternativas de desenvolvimento para esta área, de acordo com suas 

características. 

1.a) Incentivar a plantação de frutíferas, tais como cajueiros, bananeiras, goiabeiras e 

coqueiros, dentre outras. 

1.b) Incentivar atividades como apicultura, artesanato, beneficiamento de frutas na forma de 

doces e castanhas, coleta seletiva de lixo para comercialização, entre outras. 

1.c) Contatar a EMBRAPA para divulgação  de tecnologia para cultivo de frutíferas, dentre elas 

a do cajueiro anão e beneficiamento de frutas. 

Ü Deverão ser divulgadas juntos aos agricultores as possibilidades de geração de renda com 

esta atividade. 
 

2. Identificar entidades ou particulares interessados em instalar uma infra-estrutura mínima de 

apoio ao turista, tais como hospedagem e alimentação. 

2.a) Contatar o SEBRAE para orientar a implementação dessa infra-estrutura. 

2.b) Solicitar à SETUR que verifique a possibilidade de inclusão dessa região no Polo 

Ecoturistico de Ibiapaba. 
 

3. Incentivar a criação de RPPN em áreas de caatinga e com ocorrência de cavernas.  

3.a) Identificar áreas com potencial para criação de RPPN. 

3.b) Mostrar aos proprietários de terras as possibilidades de exploração do ecoturismo. 
 

4. Identificar possibilidades de estabelecimento de outras áreas protegidas, de acordo com a Lei 

do SNUC. 
 

5. Incentivar o estabelecimento de planos de manejo comunitários para exploração de espécies da  
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caatinga com rendimento lenhoso, dentre elas o sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth). 
 

6. Buscar fontes de financiamentos para implantação de atividades de desenvolvimento 

sustentável nesta área estratégica. 

6. a) Identificar possíveis fontes financiadoras. 

6. b) Informar as prefeituras  e proprietários sobre as possíveis fontes financiadoras para as 

diferentes atividades.  

6.c) Orientar os interessados para a captação desses recursos. 
 

7. Incentivar a coleta seletiva de lixo  e aproveitamento do lixo reciclável. 

7.a) Identificar associações que desejem aproveitar economicamente o lixo reciclado. 

7.b) Contatar o SEBRAE para capacitação das associações e apoio na comercialização.  

7.c) Envolver as Prefeituras dos Municípios situados na depressão periférica no programa de 

aproveitamento do lixo. 
 

8. Desenvolver maior controle sobre os depósitos calcários, em afloramentos e subterrâneos. 

8.a) Realizar levantamentos sobre as cavernas existentes nesta área estratégica. 

Ü Deverá ser solicitada ao CECAV a coordenação dessa atividade. 

8.b) Desenvolver contatos com os proprietários das áreas onde ocorra o calcário, informando 

sobre a legislação que rege o assunto. 

8.c) Solicitar ao DNPM o cancelamento das licenças já emitidas e a não emissão de novas 

licenças nessas áreas, com base na legislação vigente. 

8.d) Reiterar a comunicação à Prefeitura de Ubajara sobre a ilegalidade da explotação de 

calcário. 

8.e) Incentivar os proprietários para desenvolver ecoturismo em suas áreas de cavernas. 
 

9.  Desenvolver maior controle sobre as queimadas. 

9.a)  Divulgar a legislação referente a queimadas. 

9.b) Incentivar os agricultores a procederam de acordo com a lei, solicitando autorização para 

queima controlada junto ao IBAMA. 

9.c) Desenvolver fiscalização especial nas áreas a serem queimadas, de modo a fazer cumprir 

as determinações do IBAMA referente ao assunto. 
 

10. Buscar maior controle no estabelecimento de caieiras nessa área estratégica. 

10.a) Manter contatos com a SEMACE para um trabalho conjunto nos licenciamentos para a 

instalação e o funcionamento de caieiras. 

10.b) Solicitar que a SEMACE fiscalize a procedência da lenha utilizada nas caieiras.  
 

11. Incentivar a regeneração natural das matas ciliares, especialmente aquelas do rio Ubajara em 

seu baixo curso. 
 

12. Programar atividades de educação e conscientização ambiental para escolas e comunidades. 

12.a) Programar palestras sobre assuntos como caça, destinação de lixo, tempo de  
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 decomposição do lixo, importância da preservação dos recursos hídricos e das cavernas, 

potencialidade de aproveitamento das plantas da caatinga. 

12.b) Programar eventos de educação e conscientização ambiental. 

Ü Tais eventos poderão ser gincanas, concursos de redação e de desenhos, mutirão de 

limpeza, dentre outros. 

12.c) Envolver os educadores como multiplicadores de educação e conscientização ambiental. 
 

13.  Resgatar os valores econômicos, medicinais e outros da flora da caatinga. 

13.a) Desenvolver levantamento bibliográfico. 

13.b) Elaborar cartilha sobre a flora da caatinga, seu manejo e utilização para divulgação. 

13.c) Disponibilizar a cartilha junto a escolas, cooperativas, comunidades, dentre outros. 
 

14. Envolver a comunidade do Distrito de Araticum nas ações desenvolvidas pelo Parque.  

14.a) Desenvolver um trabalho específico de aproximação com os antigos moradores do 

Parque, buscando reverter a animosidade existente com relação à unidade de conservação. 

Ü Este trabalho será prioritário e deverá estar voltado para a obtenção da compreensão dos 

antigos moradores para a importância da conservação da natureza, especialmente do 

Parque Nacional de Ubajara. 

14.b) Participar das atividades festivas do Distrito de Araticum. 

Ü A administração do Parque buscará marcar a presença institucional do  IBAMA, salientando 

seu papel de órgão mantenedor dos recursos naturais.  
 

15. Cooperar com as autoridades da saúde pública no controle de zoonoses nas áreas calcárias 

vizinhas ao Parque. 

15.a) Divulgar junto aos criadores as medidas preventivas da raiva nos animais domésticos.  

15.b) Monitorar a possível ocorrência de raiva e histoplasmose nesta região.  

15.c) Colaborar com as autoridades de saúde pública na prevenção da raiva nos animais 

domésticos através da divulgação de medidas preventivas.  

 

 

6.3.2.3. Área Estratégica Municípios de Influência Direta 

Descrição 

Esta área abrange os municípios de Ibiapina, São Benedito, Sobral, Ipú, Guaraciaba do 

Norte Tianguá e Viçosa do Ceará, que por suas características e proximidade exercem influência 

direta sobre a unidade de conservação. 

 

Ações/Normas 

1. Envolver os alunos das redes oficial e particular de ensino desses municípios nas atividades da 

Oficina de Educação Ambiental. 

Ü Deverá ser dada especial atenção aos alunos nas faixas etárias escolares entre cinco e 

nove anos, por serem predominantes nesses municípios.  
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2. Divulgar a existência e os atrativos do Parque Nacional. 

2.a) Estabelecer parceria com a Prefeitura Municipal de Tianguá para a implantação de um 

Posto de Informação - PI em um dos box do Centro de Artesanato, próximo ao terminal 

rodoviário. 

Ü Deverá ser negociada a possibilidade da prefeitura ceder pessoal e equipamentos para  o 

atendimento ao turista no Posto. 

Ü Poderá fazer parte da parceria a divulgação no Posto de Informação da potencialidade 

turística e dos produtos regionais dos municípios. 

2.b) Disponibilizar material informativo sobre o Parque no Centro de Visitantes da APA da Serra 

da Ibiapaba em Viçosa do Ceará. 

2.c) Disponibilizar material de divulgação do Parque nos demais municípios. 

Ü Deverá ser contatado o proprietário do balneário próximo à Bica do Ipú visando a 

implantação de um painel informativo sobre o Parque. 

Ü Buscar junto aos organizadores da feira de São Benedito formas de propagar, durante este 

evento, informações sobre o Parque. 

Ü Buscar parceria junto às prefeituras de Sobral, Guaraciaba do Norte e Ibiapina para a 

implantação de painéis informativos e distribuição de material de divulgação sobre o Parque. 

2.d) Aproveitar as atividades do Posto de Informação para relações públicas e promoção do 

Parque, apresentado a sua importância local, regional e nacional. 

 

3. Fazer gestão junto à SETUR, SEBRAE, Câmara dos Dirigentes Lojistas e prefeituras dos 

Municípios de Tianguá e São Benedito para  incentivar a melhoria da qualidade da rede 

hoteleira e  serviços de atendimento aos turistas. 
 

4. Buscar integração do Parque com outras áreas com potencial turístico na região. 

4.a) Fazer levantamento das áreas com potencial turístico existentes. 

4.b) Contatar os responsáveis por essas áreas no sentido de divulgar o Parque aos seus 

visitantes. 

4.c) Contatar as empresas de turismo para incluir essas áreas nos seus pacotes envolvendo o 

Parque e os atrativos da região. 
 

5.  Incentivar a criação de RPPN nesses municípios. 

5.a) Identificar áreas com potencial para criação de RPPN. 

5.b) Incentivar os proprietários para o desenvolvimento do ecoturismo nas RPPN criadas. 
 

6. Divulgar junto aos produtores do município de Tianguá o pioneirismo do município de 

Guaraciaba do Norte na prática de agricultura orgânica na região. 

Ü Serão promovidos palestras e cursos sobre o assunto. 

Ü Esta atividade será realizada em parceria com a EMATERCE, Associação dos Produtores 

Orgânicos da Ibiapaba-APOI, as prefeituras municipais, SEBRAE e EMBRAPA. 
 

7. Interagir com a APA da Serra da Ibiapaba para proteção dos recursos naturais e a divulgação 

integrada das unidades de conservação. 
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8. Distribuir nas prefeituras municipais o Resumo Executivo do Plano de Manejo. 

 

6.3.2.4   Área Estratégica Planalto 

Situada na Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Ubajara, na região de Planalto de 

Ibiapaba, conta com sete locais de concentração de atuação: Riachos, Remanescentes de Mata 

Úmida, Cidade de Ubajara, Dolinas, Entorno do Horto e Buriti.  
 

Riachos 

Engloba as micro-bacias dos riachos Gameleira, Gavião, Boa Vista / Miranda e Murimbeca  
 

Ações/Normas 

1. Controlar as agressões ao meio ambiente exercidas nas nascentes dos riachos que correm 

para o Parque.   

1.a) Visitar periodicamente os proprietários da área, buscando conhecer as condições de uso e 

ocupação do solo, para melhor orientá-los. 

1.b) Identificar viabilidades de ações de recuperação e despoluição das nascentes em conjunto 

com o PROURB. 

ÜSerão desenvolvidos trabalhos de conscientização da importância dos recursos hídricos, em 

especial a contribuição das nascentes, junto às comunidades que ocupam estas áreas. 

ÜOs trabalhos da Oficina de Educação Ambiental deverão contemplar estas comunidades. 

1.c) Promover fiscalização periódica nestas nascentes.   

 

2. Buscar a conscientização da população agrícola sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde e no 

meio ambiente. 

ÜEsta atividade será feita em parcerias com outras instituições como a SEMACE, CREA, 

Ministério do Trabalho, SEAGRI  e  EMATER. 

2.a) Informar à população sobre as possibilidades e as ocorrências de contaminação dos 

recursos hídricos, em superfície e subterrâneos. 

2.b) Promover campanhas para a coleta dos recipientes de agrotóxicos, incentivando a  

prática da devolução desses recipientes aos fabricantes. 

2.c) Exigir das empresas que comercializam agrotóxicos o cumprimento do Decreto No 3.550, 

de 27.07.00, onde é regulamentada a Lei N° 9.974/2000, que trata do uso e controle de 

agrotoxicos. 
 

3. Incentivar a construção de fossas sépticas. 

Ü As comunidades deverão ser informadas dos malefícios que podem causar, ao meio 

ambiente e à saúde, esgotos e fossas não tratados adequadamente. 

Ü Deverão ser utilizados meios de comunicação como programas de rádio, programas da 

Oficina de Educação Ambiental, campanhas de conscientização e de limpeza das 

nascentes. 

3.a) Envolver os agentes de saúde e a Igreja Católica, que já vem trabalhando com sistema 

de captação de água para populações carentes, na divulgação da necessidade do controle 

desses problemas de contaminação dos cursos d’água.  
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3.b) Buscar fontes financiadoras para implantação do saneamento rural.  
 

4. Incentivar a substituição das moto-bombas por eletro-bombas, visando evitar a poluição dos 

cursos d´água com óleo diesel. 

4.a) Divulgar as vantagens econômicas do uso das eletro-bombas. 

4.b) Avaliar possibilidades junto a órgãos financiadores da abertura de linhas de crédito 

visando financiamento para a aquisição de eletro-bombas. 
 

5. Impedir barramentos, poços amazônicos e quaisquer outros tipos de construção em áreas de 

preservação permanente. 

5.a) Identificar os barramentos  nos riachos que drenam para o Parque, localizados em 

propriedades particulares. 

5.b) Informar os proprietários que possuem barragens sobre a legislação que protege estas 

áreas de preservação permanente.  

5.c) Verificar se os barramentos foram autorizados e por qual organismo, identificando 

mecanismos para reverter tais situações.   

Ü Os proprietários que não estiverem devidamente respaldados serão notificados e solicitados  

a  desfazer o barramento. 

5.d) Fiscalizar estas áreas e proceder à aplicação das multas cabíveis.  
 

6. Incentivar a instalação de lavanderias públicas na zona rural. 

6.a) Fazer gestão junto à prefeitura de Ubajara solicitando a construção das lavanderias 

públicas.  

ÜEstas lavanderias deverão contar com banheiros dotados de fossas sépticas.  

6.b) Identificar, em conjunto com a prefeitura, locais apropriados e prioritários para a instalação 

dessas lavanderias. 

Ü Em nenhuma hipótese as lavanderias poderão localizar-se junto a nascentes.  

Ü Deverá sempre ser ressaltado o objetivo de protegerem-se os cursos d´água de quaisquer 

tipos de contaminação. 

6.c) Buscar fontes alternativas de financiamento para a construção dessas lavanderias. 
 

7. Promover em parceria com a comunidade, escolas e prefeituras da região, atividades que 

levem à limpeza dos riachos. 

7.a) Aproveitar as datas festivas relativas ao meio ambiente como oportunidades importantes para 

estas atividades. 

7.b) Organizar mutirões para  coleta de lixo nos riachos que drenam para o Parque.   
 

13. Fiscalizar o uso de produtos químicos no tratamento das piscinas das mansões e pousadas 

vizinhas, especialmente aquelas localizadas junto aos riachos que vertem para o Parque. 

Ü Os proprietários deverão ser alertados sobre os efeitos dos despejos das piscinas nos 

cursos d’água e sua interferência com o Parque.  

Ü Informá-los sobre a legislação que regulamenta as atividades no entorno das unidades de 

proteção integral.  
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9. Firmar acordos de cooperação técnica com a SEMACE  e  COGERH para o monitoramento e 

controle da qualidade de água dos riachos que drenam para o Parque. 
 

10. Promover visitas dos proprietários vizinhos ao Parque.  

10.a) Buscar sensibilizá-los para a adesão aos programas de despoluição das nascentes e 

cursos d’água. 

10.b) Desenvolver nessas visitas os seguintes temas educativos: os efeitos da poluição dos 

riachos que vertem para o Parque, a responsabilidade dos vizinhos dos cursos d’água, a 

contribuição desses riachos para a formação das cachoeiras e alternativas ambientalmente 

viáveis para suas atividades. 
 

11. Incentivar a prática de agricultura orgânica na região das micro-bacias. 

11.a) Estimular a criação de cooperativas de agricultura orgânica reunindo as comunidades 

de Torre, Santa Bárbara, Murimbeca, Gavião, Vila Nova, Sitio Amazonas e Gameleira. 

11.b) Buscar parcerias com EMATERCE, SEBRAE, ADAO e APOI, para implantação dessa 

atividade. 

11.c) Identificar e divulgar linhas de créditos específicas para o desenvolvimento da 

agricultura orgânica. 

11.d) Divulgar as vantagens econômicas e ambientais dessa atividade. 

11.e) Envolver a ADAO na certificação dos produtos provenientes das práticas dessa 

agricultura. 

11.f) Verificar junto ao DEUC a possibilidade de autorizar-se a veiculação de mensagens 

relativas ao Parque nos rótulos dos produtos certificados.  

11.g) Divulgar a possibilidade de comercialização de produtos elaborados oriundos da 

agricultura orgânica nas instalações de uso público do Parque, tais como: lanchonete, 

Centro de Visitantes e Oficina de Educação Ambiental, bem como nos Postos de 

Informações e Centro de Visitantes da APA de Serra da Ibiapaba. 

11.h) Divulgar entre os produtores o uso de defensivos naturais fáceis de serem obtidos na 

região como a manipueira (sub-produto da mandioca na produção de farinha), a urina de 

vaca, dentre outros. 
 

12. Incentivar o reflorestamento das áreas de nascentes e cursos d’água. 

12.a) Envolver a comunidade no Programa de Resgate dos Valores da Conservação da 

Oficina de Educação Ambiental, especialmente na produção de mudas. 

12.b) Incentivar a utilização das técnicas difundidas na Oficina para a produção de mudas,  

com vistas ao reflorestamento das áreas de nascentes e cursos d’água. 

12.c) Monitorar a recuperação das nascentes e matas ciliares. 

 

13. Incentivar como alternativas de desenvolvimento para esta área, as seguintes atividades: 

artesanato, apicultura, minhocultura, floricultura e outras. 

Ü No caso da floricultura, especial atenção será dispensada ao cultivo de orquídeas nativas 

de valor econômico, tais como Catleya labiata e Oncidium sp., observando a legislação 

pertinente. 
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 Remanescentes de mata úmida 

Constituem remanescentes da mata úmida do planalto da Ibiapaba, localizados no interior 

da Zona de Amortecimento do Parque.  

 

Ações/Normas 

14. Identificar as áreas remanescentes de mata úmida na região, desenvolvendo ações  para a  

sua proteção. 

14.a) Desenvolver ações conjuntas com proprietários das áreas com potencial para 

corredores ecológicos, visando assegurar a sua proteção. 

Ü O IBAMA buscará mecanismo legais para impedir o desmatamento desses remanescentes  

na Zona de Amortecimento, tendo em vista a criação de corredores ecológicos, segundo 

o Parágrafo 1 do Art. 25, da Lei No 9.985/2000 (SNUC). 

14.b) Incentivar os proprietários destas áreas em transformá-las em RPPN, divulgando suas 

vantagens e potencialidades. 
 

15. Fazer gestão junto ao INCRA para o repasse ao Parque da área de mata situada em frente ao 

Horto. 
 

16. Incentivar como alternativas de desenvolvimento para esta área, de acordo com suas 

potencialidades, as seguintes atividades: artesanato, apicultura, turismo ecológico, turismo 

rural, dentre outras. 

16.a) Incentivar o plantio de café sombreado nas áreas de mata úmida passíveis de 

exploração. 

Ü Deverá ser solicitado o apoio da EMATERCE para o desenvolvimento desta atividade. 

Ü Será informado aos produtores que o chamado café ecológico, cultivado de forma 

orgânica, atinge melhor cotação de preço no mercado. 

16.b) Apoiar os proprietários na elaboração de projetos com vistas à captação de recursos 

junto a entidades financiadoras para a implantação destas atividades. 

 

Cidade de Ubajara 

É composta pela área urbana do Município de Ubajara e suas áreas adjacentes. 

 

Ações/Normas 

17. Fazer gestão junto à Prefeitura para a elaboração do Plano Diretor Municipal, conforme 

previsto no Art. 182 da Constituição Federal. 

17.a) Assegurar que o Plano Diretor contemple a proibição da expansão da  área urbana em 

direção   ao   Parque,   de    acordo   com o Art. 49, Parágrafo único da Lei 9.985, de 

18.07.2000 (SNUC). 

17.b) Buscar junto à Diretoria de Pesquisa do IBAMA informações visando orientação para o 

tratamento ambiental na elaboração do Plano Diretor. 

17.c) Assegurar que o Plano Diretor não contemple ações conflitantes com os interesses de 

preservação do Parque Nacional. 
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17.d) Fazer gestão para que seja incluído no Plano Diretor o impedimento da instalação de 

clubes, mansões e pousadas nas proximidades do Parque.  
 

15. Fazer gestão para a reativação do CONDEMA, buscando adequá-lo à nova política ambiental 

do país. 
 

19. Apoiar a Prefeitura Municipal de Ubajara no estudo de áreas apropriadas para construção do 

aterro sanitário e implantação de usina de reciclagem de lixo. 

19.a) Buscar o apoio técnico-financeiro do Ministério do Meio Ambiente e do SEBRAE para 

capacitação das associações e apoio na comercialização do lixo reciclado. 

19.b) Incentivar a prática de coleta seletiva e a reciclagem de lixo no Município. 

19.c) Motivar as associações vizinhas para a comercialização do lixo reciclável.  

ÜDeverá ser desenvolvida uma campanha de coleta seletiva do lixo e confecção de folder 

orientando sobre a separação do lixo. 
 

20. Promover juntamente com a Prefeitura de Ubajara a formação de brigadas de voluntários para 

combate a incêndios florestais. 

20.a) Solicitar ao PREVFOGO a realização de cursos rotineiros de capacitação de voluntários 

para integrarem estas brigadas. 

20.b) Envolver os condutores de visitantes do Parque na formação das brigadas de incêndio, 

tendo em vista sua responsabilidade para com a unidade de conservação.   

20.c) Contatar outras entidades, como ONGs atuantes na área, para integrarem esse trabalho 

de prevenção e combate a incêndios. 
 

21. Propor à Prefeitura de Ubajara medidas mitigadoras para diminuição dos impactos causados 

pelas edificações já existentes no bairro Vila Nova (clubes e pousadas), tais como: não 

ampliação da área construída nas atuais edificações (mansões, pousadas e clubes); destino 

adequado das águas oriundas das piscinas; destino adequado do lixo; tratamento adequado 

das fossas e esgotos. 
 

22. Solicitar aos proprietários de agro-indústrias uma destinação adequada para os dejetos e 

refugos das mesmas. 

22.a) Informar a estes proprietários dos malefícios que tais dejetos podem causar ao meio 

ambiente.  

22.b) Buscar orientá-los sobre possíveis soluções para estes dejetos. 

ÜDeverão ser contatados a EMATER, a Secretaria de Agricultura e o SEBRAE, além do 

Ministério Público, quando couber, para apoiar este trabalho. 
 

23. Incentivar a melhoria da infra-estrutura turística do Município. 

23.a) Contatar com a SETUR, SEBRAE, CDL e Prefeitura para desenvolvimento desta 

atividade. 

23.b) Sugerir a inclusão do Município de Ubajara no PNMT (Programa Nacional de 

Municipalização Turística). 
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23.c) Estimular a Prefeitura para desenvolver um programa visando atrair novos investidores 

na área de turismo.  
 

24. Incentivar a implantação do  ecoturismo e do turismo rural no Município. 

25.a) Promover em parceria com a Secretaria de Turismo do Município e SEBRAE um 

seminário sobre estes temas. 

ÜDeverão ser convidados agentes operadores do turismo do Ceará e estados vizinhos, bem 

como os potenciais investidores. 

24.b) Contatar os proprietários rurais cujas propriedades tenham potencial para ecoturismo, 

com vistas a incentivá-los a participar do seminário. 
 

25. Buscar integração com o Município na participação de eventos festivos da cidade, tais como 

as festas dos padroeiros (do Município e dos Distritos), a Exposição Agropecuária, FEPAI 

(Feira de Produtos de Artesanato da Ibiapaba), dentre outros. 

26. Proferir palestras sobre temas ambientais junto às escolas existentes no Município. 
 

27. Promover a divulgação do Parque na cidade de Ubajara, mediante parceria com a Prefeitura. 

27.a) Fazer gestão junto à Prefeitura para a reativação da cabine de informações turísticas da 

cidade. 

27.b) Buscar a divulgação do Parque nos trabalhos desta cabine.  

27.c) Instalar placas de sinalização a partir da entrada da cidade, indicando a direção do 

Parque. 

Ü Poderá fazer parte da parceria a divulgação da potencialidade turística e dos produtos 

regionais dos municípios. 
 

28. Divulgar o Parque junto aos meios de comunicação disponíveis no Município, tais como rádios 

e jornais.  

ÜDeverão ser informados os eventos programados pela Unidade de Conservação, bem como 

os horários de funcionamento, novos conhecimentos científicos sobre a área, procedimentos 

adequados durante a visita ao Parque e outros informes de interesse da comunidade. 
 

Dolinas 

Dolinas constituem áreas de afundamento do solo em regiões calcárias, causadas pela 

dissolução dessas rochas. Duas dolinas já estão identificadas, todavia havendo notícias de outras. 

Situam-se no município de Ubajara. 
 

Ações/Normas 

29. Coibir o uso das dolinas como depósito de lixo, tendo em vista tratarem-se de cavidades 

subterrâneas protegidas por legislação específica. 

29.a) Divulgar esta proibição junto às comunidades circunvizinhas. 

29.b) Solicitar à Prefeitura a instalação de placas informativas da proibição de depositar lixo 

na área.   

29.c) Desenvolver campanhas junto às comunidades do entorno das dolinas com vistas a 

participar dos programas de coleta seletiva do lixo.  
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Ü Esta atividade deverá ser trabalhada como enfoque de educação ambiental e como 

oportunidade de geração de renda para a comunidade. 

19.d) Fazer gestão junto às empresas de reciclagem de lixo sediadas em Sobral para 

recolherem o material a ser reciclado. 
 

30. Buscar a conscientização da população agrícola sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde e 

no meio ambiente. 

ÜEsta atividade será feita em parcerias com outras instituições como a SEMACE, CREA, 

Ministério do Trabalho, SEAGRI  e a EMATER. 

30.a) Promover campanhas para a coleta dos recipientes de agrotóxicos, incentivando a  

prática da devolução desses recipientes aos fabricantes. 

Ü Os agricultores serão orientados a procederem à tríplice lavagem desses vasilhames para a 

devolução. 

30.b) Exigir das empresas que comercializam agrotóxicos o cumprimento da legislação vigente. 
 

31. Divulgar técnicas de agricultura orgânica, visando a redução do uso de agrotóxicos como 

proteção às dolinas. 
 

32. Envolver as comunidades circunvizinhas às dolinas nos programas da Oficina de Educação 

Ambiental. 
 

33.  Incentivar alternativas de desenvolvimento, de acordo com as características da área. 

Ü Como alternativas de desenvolvimento para esta área deverão ser incentivadas as 

seguintes atividades: floricultura, artesanato, apicultura, psicultura, minhocultura e 

agricultura orgânica. 
 

34. Promover pesquisas sobre a possibilidade de conexão das dolinas com o patrimônio 

espeleológico do Parque.  

Ü Esta atividade visa identificar possíveis ameaças às grutas e ao lençol freático.   
 

35. Divulgar junto às populações a formação calcária das dolinas, dando ênfase à possível ligação 

e consequente interferência com a gruta de Ubajara. 
 

Entorno do Horto 

Trata-se da área situada no entorno do Horto, limitada pela CE-187, estrada da Olinda e 

estrada do Pitanga.  
 

Ações/Normas 

36. Contatar o proprietário da Granja Alvorada visando mitigar as interferências ambientais de 

suas atividade com a área do Horto. 

36.a) Cobrar do proprietário a adoção de medidas sanitárias, principalmente no que diz 

respeito ao destino correto do refugo da granja. 

36.b) Fiscalizar periodicamente as atividades desenvolvidas na granja. 
 

37. Promover ações de prevenção, controle e combate às queimadas, especialmente nas porções 

norte e leste, tendo em vista a  presença de pastagem, cana-de-açúcar e capoeira. 
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38. Adotar medidas de proteção à fauna na rodovia adjacente  ao Horto. 

38.a) Instalar placas de sinalização na rodovia alertando aos motoristas sobre o risco de 

atropelamento da fauna silvestre. 

38.b) Fazer gestão junto ao DERT para a instalação de redutores de velocidade, como  

sonorizadores, do espaço que vai da estrada da Olinda ao início da zona urbana do 

Município de Ubajara. 
 

39. Promover maior integração com os moradores do entorno do Horto. 

39.a) Fazer levantamento da população residente nessa área, para identificação das 

condições sociais e de uso e ocupação do solo e possíveis interferências com o Horto.  

39.b) Envolver os moradores do entorno do Horto nos Programas da Oficina de Educação 

Ambiental. 
 

40. Fazer gestão junto à Prefeitura de Ubajara para instalar conteineres junto à comunidade de 

Potós e promover a coleta sistemática do lixo. 

 

Buriti 

Trata-se de um assentamento populacional (Projeto de Assentamento e Colonização do 

INCRA) situado entre o Horto e o Parque, com tendência de desenvolvimento em direção a essa 

unidade de conservação.  

 

Atividades / Normas 

41. Desenvolver esforços no sentido de impedir a expansão do crescimento do assentamento do 

INCRA em direção ao Parque. 

41.a) Contatar o INCRA e informar que essa área encontra-se na Zona de Amortecimento do 

Parque,  sofrendo portanto restrição de uso, de acordo com o Cap. I Art. 2 Inc. XVIII da Lei 

do SNUC. 

41.b) Solicitar ao INCRA fiscalização específica para impedir invasões nesta área, se 

estabelecidas em direção ao Parque.  

41.c) Fazer visitas periódicas ao local para avaliação dos riscos de aumento de invasão. 

Ü Qualquer indício de aumento de invasão levará à tomada imediata de providências para 

coibí-la. 
 

42. Buscar sensibilizar a população do assentamento Buriti para a causa ambiental como um todo  

e em especial para com o Parque Nacional de Ubajara. 

42.a) Buscar lideranças da comunidade que possam atuar junto à população. 

42.b) Fazer campanhas educativas junto às crianças do assentamento, visando a proteção do 

Parque.  

42 c). Organizar visitas das crianças do assentamento ao Parque, de modo que conheçam a 

área protegida e seus objetivos. 
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6.5 - ENQUADRAMENTO DAS AÇÕES POR TEMA E ÁREA 
TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E USO PUBLICO INTERNA 

Ações 
Gerenciais 
Gerais 
Internas 

1. Organizar o esquema de 
fiscalização do Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

1.a) Destacar mensalmente 
uma equipe p/ fiscalização 
noturna, em períodos de lua 
cheia, p/ coibir a caça. (I,II,III,IV,V) 

1.b) Fiscalizar o Horto 
diariamente percorrendo seus 
limites a pé. (I,II,III,IV,V) 

1.c) Solicitar sempre que 
necessário o auxílio da 
Companhia de Polícia Militar 
Ambiental para atividade de 
fiscalização no entorno do 
Parque. (I,II,III,IV,V) 

2. Capacitar a unidade de 
conservação para atendimento 
de primeiros socorros aos 
visitantes, pesquisadores e 
funcionários. (I,III,V) 

2.a) Organizar cursos de 
primeiros socorros para os 
funcionários do Parque e 
concessionários. (I,III,V) 

2.b) Contatar corpo de 
bombeiros de Sobral para a 
realização destes cursos. 
(I,III,V) 

3.  Advertir os funcionários e 
visitantes sobre animais 
peçonhentos que vêm se 
abrigar no Parque, face aos 
desmatamentos na Zona de 
Amortecimento. (I,II,III,IV,V) 

4. Desenvolver atividades 
preventivas de incêndios nos 
limites do Parque. (I,II,III,IV,V) 

4.a) Proceder à limpeza anual 
dos aceiros do Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

4.b) Proceder a vistorias 
periódicas nos limites do 
Parque com vistas à 
observação de riscos de 
incêndios advindos das áreas 
contíguas. (I,II,III,IV,V) 

16. Desenvolver estudos sobre a 
ecologia das espécies da fauna do 
Parque, envolvendo: viabilidade do 
tamanho das populações, dinâmica das 
populações, hábitos alimentares e repro-
dutivos,  migrações, abundância das 
espécies, origem das ameaças, efeitos 
da fragmentação de habitats, endemis-
mos, identificação de espécies indicado-
ras de qualidade do ambientes. (III,IV) 

16.a) Contatar o Centro Nacional de 
Predadores – CENAP e o Centro de 
Estudos e Migração de Aves - CEMAVE 
para identificar possibilidades de 
realização de alguns desses estudos. 
(II,III) 

16.b) Desenvolver esforços visando a 
conclusão dos levantamentos da 
avifauna e da entomologia. (II) 

17. Dar continuidade aos estudos da 
flora, enfocando os seguintes aspectos:  
épocas de floração e frutificação das  
espécies mais representativas, estudos 
de fitossociologia e fenologia, . variação 
do gradiente de umidade nas matas 
úmida e seca, para melhor 
caracterização de suas unidades de 
vegetação, efeito de fragmentação de 
habitats, identificação de espécies 
indicadoras de qualidade de ambiente 
(algas, musgos, bromélias, orquídeas, 
dentre outras), ocorrência de espécie 
pioneiras como as samambaias, 
juremas, dentre outras. (III,IV) 

18. Buscar conhecimentos sobre os 
processos de proliferação das espécies 
exóticas que ocorrem no Parque. (I) 

19. Estudar a evolução geomorfológica 
da “cuesta” da Ibiapaba, priorizando as 
seguintes linhas de pesquisa e 
monitoramento: litologia, estratigrafia e 
tectônica locais; identificação dos pontos 
mais suscetíveis a deslizamentos na 
encosta; evolução cárstica, o riacho 

Mucuripe, seu curso, áreas de 
floramentoe  possível ressurgência 
direcionada para o rio Ubajara. (III) 

24. Elaborar e implantar projeto 
de sinalização para o Parque. 
(I,II) 

24.a) Identificar concessionário 
e/ou patrocinador para a 
elaboração e implantação do 
projeto de sinalização do 
Parque. (I,II,III,IV,V) 

24.b) Inserir no projeto avisos 
de imprevistos tais como: 
áreas interrompidas, 
fechamento de trilhas, 
cancelamento de atividades, 
mudanças de horários e 
outros julgados necessários. 
(II) 

24.c) Promover periodicamente 
a manutenção e a reposição 
das placas de sinalização do 
Parque. (III,IV,V) 

24.d) Remover todas as placas 
que não estejam definidas no 
projeto de sinalização. (II) 

 
 

26. Complementar o quadro de pessoal do Parque para atender à 
demanda atual e aquela estabelecida neste documento, de acordo com 
o descrito no Quadro de Pessoal. (I,II,III) 

26.a) Buscar a complementação do quadro de funcionários do Parque 
Nacional de Ubajara, mediante redistribuição de pessoal do IBAMA, 
contratação ou cessão de serviços. (I,II,III) 

26.b) Oferecer vagas para estagiários e voluntários e identificar meios para 
atrair estes colaboradores. (I,II,III,IV,V) 

27. Desenvolver cursos de capacitação para os funcionários do IBAMA 
sobre: Legislação ambiental em vigor, Orientações e documentos 
técnicos produzidos pelo IBAMA,, Utilização de GPS e cartografia, 
Relações humanas, conhecimentos básicos sobre a flora e fauna 
regionais, Conhecimentos de espeleologia. (I,II,III,IV,V) 

27.a) Solicitar à DIRCOF a participação dos funcionários do Parque nos 
cursos realizados pela mesma, tais como fiscalização, prevenção e 
combate a incêndios, elaboração de EIA / RIMA. (II,III,IV,V) 

27.b) Solicitar à Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos – 
DIDER apoio na realização de cursos voltados para as necessidades do 
Parque. (I,II,III,IV,V) 

27.c) Identificar cursos de curta duração e seminários sobre temas ligados 
ao meio ambiente, para participação de funcionários do Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

28. Estabelecer a organização administrativa do Parque de acordo com o 
organograma da UC. (I) 

29. Solicitar três cargos comissionados ou oferecer Função Comissionada 
Técnica – FCT para os setores técnico, administrativo e de proteção. (I) 

30. Providenciar anualmente uniformes para os funcionários do Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

30.a) Estabelecer para os funcionários cedidos para trabalhar no Parque o 
uso de camiseta e crachá, mostrando sua identidade funcional e 
indicando que os mesmos estão a serviço da Unidade. (I,II,III,IV,V)  

30.b) Assegurar que os concessionários providenciem uniformes para seus 
funcionários. (I,II,III,IV,V) 

31. Elaborar o Regimento Interno do Parque. (I) 
32. Estabelecer o horário de funcionamento do Parque. (I) 
33. Fechar o Parque à visitação pública às segundas-feiras, para os 

procedimentos de manutenção e limpeza. (I,II,III,IV,V) 
34. Elaborar agenda de trabalho anual, mensal e semanal, de acordo com 

modelo anexo (Anexo N° 6.1). (I,II,III,IV,V) 
35. Adquirir e instalar sistema de rádio-comunicação no Parque, 

contemplando no mínimo: 02 estações fixas, 03 móveis e 08 rádios HT, 
operando na freqüência 5.414,00 kHz da rede 05, licenciada pela 
ANATEL. (I) 

 Nota: Os algarismos romanos correspondem aos anos de implantação do Plano de Manejo 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA  E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E USO PUBLICO INTERNA 

Ações 
Gerenciais 
Gerais 

4.c) Manter em disponibilidade 01 kit 
de combate a incêndios nos portões 
Planalto, Araticum,  Neblina e no 
Horto. (I,II,III,IV,V) 

4.d) Treinar os funcionários para o 
uso dos equipamentos de combate a 
incêndios. (I,V) 

5. Aplicar os conhecimentos sobre os 
aspectos da dinâmica da 
pluviometria de Ubajara. 
(I,II,III,IV,V) 

20. Buscar apoio e parcerias para a 
realização de pesquisas na Unidade. 
(I,II,III,IV,V) 

20.a) Contatar universidades, centros 
e instituições de pesquisas para 
desenvolver estudos, teses e 
pesquisas no Parque, salientando a 
oportunidade ímpar de estudos de 
dois ecossistemas muito 
diferenciados - mata seca e mata 
úmida – espacialmente tão próximos. 
(I,II,III,IV,V) 

20.b) Buscar a realização de 
convênios e/ou termos de 
cooperação técnica com estas 
instituições. (II,III,IV) 

20.c) Divulgar as facilidades e o apoio 
logístico que o Parque oferecerá aos 
pesquisadores. (I,II,III,IV,V) 

20.d) Divulgar na INTERNET as 
linhas de pesquisas necessárias à 
Unidade. (I,II,III,IV,V) 

 36. Adquirir um veículo tracionado, cabine dupla e carroceria e 02 
motocicletas para atender à fiscalização. (I) 

37. Providenciar revisões periódicas das instalações e equipamentos 
do Parque, incluindo as cercas. (I,II,III,IV,V) 

38. Avaliar anualmente os contratos de terceirização. (I,II,III,IV,V) 
39. Proibir o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de 

equipamentos sonoros em toda a área do Parque. (I,II,III,IV,V) 
40. Zelar para que o lixo produzido no Parque seja adequadamente 

tratado no interior do mesmo. (I,II,III,IV,V) 
40.a) Orientar os funcionários e os concessionários para 

transportarem seu lixo para os conteineres centrais. (I,II,III,IV,V) 
40.b) Zelar para que conste do Termo de Ocupação e Uso de 

Imóveis a obrigatoriedade de observar as normas de recolhimento 
e acondicionamento do lixo. (I,II,III,IV,V) 

40.c) Fornecer aos concessionários o modelo de lixeira definido para 
o PNU. (I,II,III) 

41. Revisar o Plano de Manejo de acordo com a orientação do 
Roteiro Metodológico do IBAMA que trata do assunto. (IV,V) 

A Funcional 
Ibiapaba 
 
Portão 
Neblina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizar a fiscalização desta área 
funcional conforme descrito para o 
Setor de Fiscalização Portão 
Neblina, nas Ações Gerenciais 
Gerais. (I,II,III,IV,V) 

2.  Manter sistema de vigilância 24 
horas neste portão. (I,II,III,IV,V) 

4. Controlar o trânsito dos moradores 
de Araticum pelo portão Neblina. 
(I,II,III,IV,V) 

4.a) Registrar a saída e a entrada dos 
moradores por este portão. 
(I,II,III,IV,V) 

4.b) Repassar estes dados para os 
outros portões, de modo a proceder-
se ao controle da permanência 
dessas pessoas no Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

 

 5. Instalar no portão Neblina placa 
informativa indicando: tratar-se 
de uma área natural protegida 
por Lei; horário e dias de 
funcionamento do Parque; 
valores dos ingressos para 
pessoas e veículos. (II) 

6. Dotar o Portao Neblina de 
folheto informativo sobre o 
Parque. (II) 

6.b) Confeccionar o folheto 
informativo. (II,III,IV,V) 

6.c) Distribuir o folheto aos 
visitantes quando estes 
adquirirem o ingresso. 
(II,III,IV,V) 

 
 

3. Instalar sistema de cobrança de ingressos no portão Neblina. (I) 
3.a) Adaptar as instalações para a cobrança de ingressos.(I) 
3.b) Estabelecer em conjunto com o Departamento de Finanças o 
sistema de ingressos de valores diferenciados, considerando a 
isenção dos moradores de Araticum que transitam no Parque. (I) 

3.c) Adquirir equipamentos para a cobrança de ingressos. (I) 
6.a) Identificar um patrocinador para o folheto. (II) 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA  E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E USO PUBLICO INTERNA 

Estaciona- 
mento Int. e 
Externo 
 

   7. Ampliar o estacionamento externo. (I) 
7.a) Adquirir a área contígua ao atual estacionamento, com 

aproximadamente 5.000m2. (I) 
7.b) Adaptar o terreno para estacionamento executando as obras 

necessárias para tanto: limpeza da área, terraplanagem, muretas, 
cercamento, demarcação de vagas  e construção de rampas de 
entrada e saída. (I) 

8. Instalar duas lixeiras próximo ao portão Neblina, no  
 

    estacionamento externo. (I) 
9. Regulamentar o uso do estacionamento interno. (I) 
9.a) Cobrar o uso do estacionamento interno de acordo com a 

Portaria do IBAMA que trata do assunto. (I) 
9.b) Reservar cinco vagas para a administração do Parque e seus 

concessionários. (I) 
10. Instalar dois conteineres com tampa, no estacionamento interno, 

para acondicionamento do lixo. (I) 
10.a) Identificar os conteineres para o depósito dos diferentes tipos 

de lixo. (I) 
10.b) Manter os conteineres em local afastado das vagas para os 

carros e reservado da circulação dos visitantes. (I) 
11. Solicitar à Prefeitura de Ubajara o recolhimento diário do lixo dos 

conteineres. (I) 
12. Proceder à manutenção periódica dos estacionamentos.(III,V) 

Trilha 
Ibiapaba 
 
 
 
 
 
 

14. Promover a fiscalização diária da 
trilha. (I,II,III,IV,V) 

15.c) Adotar  medidas mitigadoras 
quando constatadas alterações 
significativas na trilha. (,II,III,IV,V) 

 
 

15. Monitorar eventuais alterações 
das condições da vegetação da 
trilha. (II,III,IV) 

15.a) Identificar indicadores biofísicos 
para o monitoramento do uso da 
trilha. (I) 

15.b) Elaborar formulários para a 
coleta de dados. (I) 

 

13.b) Colocar placa indicativa no 
início desta trilha, contendo sua 
direção e extensão e a proibição 
de trânsito de bicicletas e motos. 
(II) 

13.c) Instalar placas educativas de 
proibição de sair do leito da 
trilha. (II) 

 

13. Identificar e marcar o traçado da trilha Ibiapaba, ligando o portão 
Neblina ao Centro de Visitantes, com uma extensão aproximada 
de 300 metros. (I) 

13.a) Demarcar a trilha com pequenos piquetes, criando assim um 
discreto limite físico para sua identificação. (I) 

 
 
 

 
Via 
Asfaltada 

   
 

16. Normatizar o uso da via asfaltada. (II) 
16.a) Estabelecer com placas indicativas a velocidade máxima para 

trânsito, que será de 40Km por hora, e a proibição de 
estacionamento na via. (II) 

16.b) Informar através de placas a proibição de utilização de buzinas 
e som no percurso (II) 

 
A Funcional 
Centro de 
Visitantes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proceder à coleta e retirada do lixo gerado na área funcional Centro de 
Visitantes. (I,II,III,IV,V) 

1.a) Colocar lixeiras separadas para lixo seco e lixo orgânico próximo ao 
Centro de Visitantes. (I) 

1.b) Retirar diariamente o conteúdo das lixeiras  e depositá-lo nos 
conteineres do estacionamento interno. (I,II,III,IV,V) 

1.c) Promover a limpeza da área dos canteiros e áreas circunvizinhas ao 
Centro de Visitantes. (I,II,III,IV,V) 
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 Nota: Os algarismos romanos correspondem aos anos de implantação do Plano de Manejo 

 

 
Centro de 
Visitantes 

 
15. Providenciar vigilância permanente 
no Centro de Visitantes durante as 24 
horas. (I,II,III,IV,V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Organizar as atividades de 
interpretação do Centro de Visitantes 
e implantar exposição. (I,II) 

4.a) Desenvolver, dentre outros, os 
seguintes temas interpretativos na 
exposição do Centro de Visitantes: . 
geomorfologia regional, com a 
evolução do relevo; processos de 
erosão, enfocando a instabilidade 
das encostas, e conseqüente  
deslizamento de blocos rochosos; . 
formas cársticas das grutas Ubajara 
e Morcego Branco; recursos 
hídricos; flora com suas espécies 
mais representativas de mata úmida 
, mata seca e transição. 
interferências do homem no meio 
ambiente:  

impactos e exemplos de 
desenvolvimento sustentável; efeitos 
do clima sobre os recursos hídricos, 
a vegetação e o relevo. (II) 

4.b) Confeccionar a maquete do 
Parque e colocá-la em destaque no 
Centro de Visitantes. (II) 

4.c) Desenvolver exposições sobre: 
os atrativos dos municípios do 
entorno; o Parque Nacional de Sete 
Cidades, suas características, 
condições de visitação e distância de 
Ubajara; a APA da Ibiapaba, 
características e atrativos. (II) 

5. Instalar painel informativo sobre as 
atividades de uso público disponíveis 
no Parque, salientando aquelas a 
serem guiadas. (II) 

8. Elaborar  e disponibilizar para 
venda folheto informativo sobre o 
Parque. (II) 

9. Desenvolver temas educativos no 
Centro de Visitantes, abordando o 
respeito à fauna e à vegetação, 
dispersão do lixo e seu tempo de 
degradação, poluição sonora, dentre 
outros. (II,III,IV,V) 

13. Promover palestras para os 
visitantes, em especial aquelas 
direcionadas aos interessados em 

percorrer a trilha Ubajara-Araticum, 
aos praticantes do rapel e aos 
visitantes da gruta do Morcego 
Branco. (II,III,IV,V) 

 
2. Proceder a um arranjo paisagistico na Area Funcional Centro de 
Visitantes. (II) 

2.a) Identificar espécies nativas apropriadas para o arranjo, à ser 
localizado nos canteiros marginais à via de acesso ao teleférico. (II) 

2.b) Isolar visualmente o bloco de ancoragem do teleferico usando 
especies nativas. (II) 

2.c) Retirar o banco existente proximo ao bloco de ancoragem, colocando-
o do outro lado da via. (II) 

3. Ampliar e adequar o Centro de Visitantes dotando-o de mais ambientes 
para exposições e trabalho.(I) 

3.a) Reformar o Centro de Visitantes. (I) 
3.b) Dotar o Centro de Visitantes dos equipamentos necessários ao seu 
funcionamento, a saber: 01 televisão, 01vídeo cassete; 01 projetor de 
slides; 01 retroprojetor; 01 tela para projeção; 01 mesa para projeção; 02 
mesas para rádio com cadeiras; 01 mesa com cadeira para computador; 
01 mesa redonda com 04 cadeiras; 03 balcões; 01 bebedouro, 01 
escrivaninha de três gavetas;10 painéis; 01 micro computador com 
impressora e nobreak; 03 estantes; 45 cadeiras conjugadas para 
auditório; 01 arquivo de gavetas. (I) 

3.c) Proceder à manutenção periódica do Centro de Visitantes de modo a 
mantê-lo em bom estado de conservação. (III,V) 

6. Organizar no Centro de Visitantes instalação para venda de folhetos e 
suvenires a ser denominada eco-vitrine. (II) 

7. Destinar um espaço no Centro de Visitantes para os concessionários 
que explorarem as atividades de guiagem e rapel. (II) 

10. Transferir o acervo bibliográfico existente no Centro de Visitantes para 
a Oficina de Educação Ambiental do Horto. (II) 

11. Manter o Centro de Visitantes em comunicação permanente com os 
portões e o Horto. (I) 

12. Produzir vídeo sobre os diferentes temas ligados ao Parque, que 
serão: . as cavernas do Parque,  a vegetação e a fauna do Parque, a 
paisagem da cuesta da Ibiapaba, sua gênese e evolução, o uso e a 
ocupação do solo na Zona de Amortecimento e seus efeitos sobre o 
meio ambiente. (II) 

14. Renovar periodicamente as exposições no Centro de Visitantes. 
(III,IV,V) 

16. Manter no Centro de Visitantes equipamento de primeiros socorros 
para atendimento a acidentes de pequena gravidade, adquirindo dois 
kits de primeiros socorros e uma maca dobrável. (II) 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA  E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E USO PUBLICO INTERNA 
Área de 
Descanso 
Ibiapaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanchonete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Monitorar o funcionamento da 
lanchonete de forma a evitar 
agressões ao meio ambiente. 
(I,II,III,IV,V) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.Implementar uma área de descanso próxima ao Centro de 
Visitantes. (I) 

17.a) Dotar este local de bancos e mesas rústicos. (I) 
17.b) Providenciar a colocação das lixeiras separadas para lixo 

orgânico e lixo seco. (I,IV) 
17.c) Providenciar para que as lixeiras sejam limpas diariamente. 

(I,II,III,IV,V) 
18.Organizar um caminho rústico interligando esta área de descanso 

aos sanitários do Centro de Visitantes. (I) 
 
 
19. Regularizar a concessão da lanchonete. (I) 
20. Regulamentar o funcionamento e a exploração da lanchonete. (I) 
21.Restringir  a lanchonete à comercialização de produtos elaborados 

e semi-elaborados. (I) 
22. Zelar para que a concessionária mantenha lixeiras na área 

externa da lanchonete, disponíveis ao visitante, nos padrões das 
lixeiras do Parque. (I) 

 
 

Estação 
Superior do 
Teleférico 

26. Interromper as viagens do 
teleférico sempre que surgirem 
problemas técnicos que 
comprometam o bom 
funcionamento do equipamento. 
(I,II,III,IV,V) 

29. Contratar os serviços de 
profissionais qualificados e sem 
vínculo com o concessionário para 
procederem a avaliações da 
segurança do equipamento e da 
estabilidade da encosta. (I,III,V) 

 28. Desenvolver os seguintes 
temas interpretativos no 
Teleférico: por ocasião da 
descida, a interpretação de 
temas como a formação do 
relevo, as cachoeiras, os morros 
calcários com suas cavernas e a 
transição mata úmida / caatinga. 
Por ocasião da subida informará 
as atividades de uso público 
disponíveis no Parque. (II,V) 

30.c). Enfocar nos painéis 
interpretativos, em forma 
esquemática, a escarpa, as 
cachoeiras, os afloramentos 
calcários, a depressão periférica 
e as localidades de Araticum, 
Furnalhão e Frecheirinha. (II) 

 

24. Renovar o convênio com a SETUR para a exploração do 
teleférico. (I) 

25. Organizar o funcionamento do teleférico juntamente com a 
SETUR. (I) 

27. Dotar o teleférico de serviço gravado de informação e 
interpretação. (II) 

27.a) Organizar parceria com a SETUR para a instalação deste 
serviço. (II) 

27.b) Adquirir o equipamento necessário para este serviço. (II) 
30. Adaptar espaço e instalar na estação superior dois painéis 

interpretativos da paisagem. (II) 
30.a) Instalar um monóculo fixo com tripé junto a cada um dos 

painéis interpretativos, de modo a permitir ao visitante a 
visualização dos pontos acima identificados. (II) 

30.b) Oferecer à SETUR a possibilidade da instalação dos monóculos 
mediante a exploração do serviço. (II) 

31. Dotar a estação superior do teleférico de lixeiras separadas para 
lixo orgânico e lixo seco. (I) 

32. Assegurar a  manutenção dos banheiros instalados na área 
próxima ao teleférico. (I,II,III,IV,V) 

 
Área 
Funcional 
Trilha da 
Samambaia 

10. Implantar sistema de fiscalização 
diária na trilha. (II,III,IV,V) 

 
 

8. Contratar estudos para determinar 
a capacidade de suporte desta 
trilha. (I) 

 

1. Implantar a trilha da Samambaia. 
(I) 

1.a) Elaborar projeto específico 
para a trilha da Samambaia, que 

1.b) Implantar a infra-estrutura definida pelo projeto. (I) 
4.b) Buscar patrocinador para a elaboração do folheto. (II) 
6. Instalar marco indicativo da finalização do trecho autoguiado, no 

término da trilha. (II) 

 Nota: Os algarismos romanos correspondem aos anos de implantação do Plano de Manejo 
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deverá contemplar:  identificação 
do melhor traçado para a trilha, 
construção de um mirante nas 
proximidades da cachoeira da 
Gameleira; guarda-corpos no 
mirante; passarelas sobre áreas 
sujeitas a alagamentos; ponte 
rústica sobre o riacho Gameleira;  
ponto de parada para descanso, 
visando necessidades de grupos 
com dificuldades de locomoção, 
em locais sombreados; passarela 
suspensa na região denominada 
Jardim das Samambaias, 
destinada a proteger a 
concentração de samambaias aí 
existente; localização de lixeiras. 
(I) 

2 Informar os visitantes sobre os 
percursos possíveis para a trilha 
da Samambaia. (II,III,IV,V) 

3. Instalar painel interpretativo na 
trilha, contendo o mapa do 
percurso, distância e tempo 
aproximado, assim como o grau 
de dificuldade. (II,V) 

4. Desenvolver os seguintes temas 
interpretativos para esta trilha: 
formação da mata úmida;  
efeitos da antropização da área 
e sua recuperação, como por 
exemplo a ocorrência de 
espécies pioneiras e sucessão 
ecológica; formação das 
cachoeiras decorrente do relevo; 
formação do rio Ubajara dentro 
do Parque. (IV) 

4.a) Elaborar folheto interpretativo 
sobre esta trilha, apresentando, 
de forma esquemática e ao 
longo do desenvolvimento da 
trilha, a formação vegetal, os 
efeitos da antropização e os 
cursos d’água e a presença de 
borboletas e libélulas junto aos 
cursos d’água. (II,III,IV,V) 

4.c) Instalar painel interpretativo no 
mirante junto à cachoeira do 
Gameleira, enfocando: forma-
ção do anfiteatro por efeitos da 

9. Estabelecer o horário de visitação nesta trilha entre 8 (oito) e 16 
(dezesseis) horas. (II) 

12. Providenciar a colocação de lixeiras nesta trilha. (I) 
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A. Funcional 
Trilha Ubaj. - 
Araticum 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Desenvolver um trabalho de 

sensibilização dos moradores de 
Araticum para entendimento das 
restrições de trânsito nesta trilha. 
(I,II) 

 
 

erosão regressiva; formação das 
cachoeiras associada ao relevo 
e composição da drenagem do 
rio Ubajara dentro do Parque. 
(II) 

5. Definir e implantar a sinalização 
na trilha de modo a torná-la 
autoguiada. (I,V) 

7. Estimular a visita de grupos 
especiais a esta trilha: terceira 
idade, deficientes físicos e 
pessoas com pequena 
dificuldade de locomoção. 
(II,III,IV,V) 

11. Desenvolver os seguintes 
temas educativos nesta trilha: . 
uso correto das lixeiras; 
conseqüências da criação de 
atalhos; normas de segurança e 
conduta. (II,III,IV,V) 

12. Providenciar a colocação de 
lixeiras nesta trilha. (II) 
 

Portão 
Planalto 
 

3. Dotar o portão Planalto de 
vigilância 24 horas. (II,III,IV,V) 

7. Proceder ao controle da circulação 
dos moradores de Araticum. 
(I,II,III,IV,V) 

 

12. Monitorar dados meteorológicos 
de área de Planalto da Chapada. 
(III,IV,V) 

12.b) Proceder às leituras e 
sistematização dos dados 
meteorológicos gerados pela 
estação. (III,IV,V) 

 

 2. Adequar as instalações do portão Planalto dotando-o de 
eletricidade e água, assim como de uma sala única para rádio-
comunicação e apoio à fiscalização. (I) 

4. Equipar o Portão Planalto dotando-o de: 01 mesa, 03 cadeiras e 
01 frigobar. (I) 

5. Instalar neste portão placa de identificação do Parque, de acordo 
com o projeto de sinalização desta unidade de conservação. (II) 

6.Instalar placa notificando tratar-se de portão de serviço e indicando 
o portão  Neblina para o acesso do visitante ao Parque. (II) 

8. Estabelecer como horário de funcionamento para trânsito neste 
portão o período entre 6 e 16:00 h. (II) 

9. Realizar a manutenção periódica das instalações do portão. 
(II,III,IV,V) 

10. Capacitar os vigilantes para prestarem informações sobre todos 
os atrativos do Parque acessados pela trilha Ubajara-Araticum. (II) 

11. Dotar o Portao Planalto de meios para atendimento de primeiros 
socorros a acidentes de pequena gravidade  

11.a) Adquirir um kit de primeiros socorros e uma  maca dobrável. (II) 
11.b) Capacitar os funcionarios em atendimento de primeiros 
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socorros. (II) 
12.a) Dotar o portão Planalto de uma micro-estação meteorológica. 
(III) 

 
 
Trilha 
Ubajara – 
Araticum 

 
18. Colocar avisos na trilha, por 
ocasião da execução de servi-ços, 
esclarecendo o objetivo e advertindo 
para os riscos que porventura 
ocorram. (I,II,III,IV,V) 

20.b) Suspender a passagem de 
visitantes e moradores quando 
identificada alguma situação de risco 
na trilha, procedendo-se 
imediatamente às necessárias 
medidas corretivas. (II,III,IV,V) 

21. Eliminar as espécies exóticas 
encontradas às margens da trilha. 
(I,II,III,IV,V) 

21.b) Orientar os condutores de 
visitantes para que não permitam o 
lançamento de sementes de frutas 
ao longo da trilha, evitando a 
propagação de espécies exóticas. 
(I,II,III,IV,V) 

22.  Suspender a visitação nos dias 
de muita chuva, informando os 
visitantes das razões da suspensão, 
em virtude dos riscos. (I,II,III,IV,V) 

26. Colocar placas de advertências 
de risco de enchentes junto ao 
cruzamento da trilha com o riacho 
Boa Vista e rio Ubajara no período 
chuvoso. (I,IV) 

27.a) Estabelecer normas para o 
controle do trânsito dos moradores 
de Araticum através da trilha, 
considerando: impedimento da 
passagem de animais domésticos, 
com exceção dos muares; 
autorização do transporte de porcos 
e galinhas somente conduzidos nos 
muares;  trânsito de muares 
somente no período de 5 às 7 para 
a subida e de 13 às 16 horas para a 
descida na trilha, recomendação 
para que não joguem lixo na trilha. 
(II,III,IV,V) 

28. Implantar um sistema de 
fiscalização diária na trilha, com a 

 
25. Desenvolver estudos para 

estabelecer correlações entre a 
quantidade de chuvas e situações 
de risco. (II,III,IV) 

31. Proceder ao resgate do histórico 
da trilha. (III) 

31.a) Dar continuidade aos 
levantamentos dos fatos historicos 
ligados a trilha. (III) 

32. Realizar estudos para determinar 
a capacidade de suporte desta 
trilha. (I) 

32.a) Aplicar os formulários de 
monitoramento da capacidade de 
suporte. (II,III,IV,V) 

33. Desenvolver estudos sobre a 
ecologia do caranguejo-da- 
serra  Trichodactylus  sp. na sua 
área de ocorrência dentro do 
Parque. (IV) 

34. Desenvolver estudos de 
estabilidade do terreno, 
principalmente nas encostas que 
ofereçam maiores riscos.(I) 

 

 
13. Instalar painel informativo no 
entroncamento da trilha 
Samambaia com a trilha Ubajara-
Araticum, que deverá conter: . 
traçado esquemático da trilha; . 
indicação dos pontos de destaque: 
acesso às cachoeiras, mirante, 
locais de banho, cesso às grutas; 
extensão total da trilha; . desnível 
entre os portões;. grau de 
dificuldade da trilha: declividade 
acentuada, calçamento irregular, 
impropria para deficientes físicos e 
para crianças quando não 
estiverem em atividades 
específicas da Oficina de 
Educação Ambiental. (II) 

16. Estruturar o mirante da trilha 
próximo à fonte “Mijo da Velha”. 
(II) 

16.a) Instalar no mirante painel 
interpretativo da vista que daí se 
descortina, identificando os 
elementos formados pelo relevo. 
(II) 

19. Organizar a visitação na área 
de descanso situada no 
cruzamento do rio Ubajara com a 
trilha Ubajara-Araticum, passando 
a ser este um dos pontos onde 
será permitido o banho. (II) 

21.a) Colocar avisos na trilha na 
oportunidade da execução de 
serviços de eliminação de exóticas 
ou poda, aproveitando essas 
oportunidades para trabalhar o 
tema de educação ambiental. 
(I,III,V) 

23. Desenvolver os seguintes 
temas interpretativos na trilha 
Ubajara-Araticum:  a vegetação 
com sua gradação de mata úmida 
para mata seca; a fauna 
ocorrente, como por exemplo a 
alma-de-grato, a cutia, o macaco-

 
14. Elaborar e implantar projeto de melhorias na trilha Ubajara - 
Araticum, contemplando: correção no sistema de drenagem das 
águas pluviais na trilha, de modo a diminuir o impacto das águas 
sobre a mesma; guarda-corpos e corrimãos nos pontos que 
apresentam riscos para o visitante; degraus nas partes mais 
íngremes deste caminho;  mirante na curva acima da fonte 
localmente conhecida como “Mijo da Velha”; passarela sobre o local 
denominado  Caranguejo; cinco paradas para descanso ao longo da 
trilha: uma no entroncamento com a trilha do circuito das 
cachoeiras; uma próxima à fonte, uma próxima ao local denominado 
Caranguejo, outra próxima ao início do ramal de acesso à gruta de 
Ubajara e a outra no cruzamento final da trilha com o rio Ubajara, . 
ponte do riacho Cafundó de Cima, passagem molhada do riacho 
Cafundó de Baixo, que constitui a base da cachoeira do Cafundó, 
escada de acesso a base da cachoeira do Cafundó. (I,II) 

15. Organizar o serviço de guiagem para esta trilha. (I) 
15.a) Proceder à licitação para a terceirização do serviço de guiagem, 
juntamente com a cobrança do ingresso. (I) 

15.b) Estruturar este passeio em conjunto com o concessionário. (I) 
15.c) Exigir do concessionário o cumprimento das condições 
estabelecidas neste documento.(I) 

16.b) Manter a vegetação rebaixada no mirante “Mijo da Velha”, o 
suficiente para permitir a contemplação da paisagem a partir deste. 
(II,III,IV,V) 

17. Instalar a área de descanso do ramal de acesso à gruta de 
Ubajara, à sombra da grande mangueira que aí se encontra.(II) 

17.a) Construir um quiosque  coberto de palha, quando retirada a 
mangueira.(II) 

17.b) Instalar nesta área de descanso bancos e uma lixeira.(II) 
17.c) Instalar uma placa indicando o acesso aos sanitáriosna estação 
inferior do Teleférico. (II) 

20. Proceder a uma vistoria mensal e manutenção permanente na 
trilha Ubajara-Araticum. (II,III,IV,V) 

20.a) Identificar locais que necessitem de reparos ou recomposição, 
tais como pontos instáveis nas encostas, estado de conservação do 
piso, necessidade de corrimãos e guarda-corpos, estágio de 
recuperação da vegetação nas margens, dentre outros. (II,III,IV,V) 

20.c) Instalar placa móvel no entroncamento das trilhas Samambaia e 
Ubajara-Araticum, sempre que necessário, informando estar esta 
última interditada por medida de segurança. (II,III,IV,V) 

20.d) Proceder à manutenção do calçamento, corrimãos e guarda-
corpos da trilha e retirada de desmoronamentos. (I,III,IV,V) 

20.e) Fazer gestão junto à Prefeitura de Ubajara para auxiliar nos 
trabalhos de manutenção da trilha. (I,III,IV,V) 

27. Permitir, normatizar e controlar o uso tradicional da trilha Ubajara-



Parque Nacional de Ubajara                       Plano de Manejo – Fase 2           Encarte 6 

 
 

 

 
116 

presença institucional. (I,II,III,IV,V) 
29. Zelar para que seja cumprida a  

prego, o saguí e sua fonte de 
alimentação, como os frutos do 
jatobá e do babaçu, além das 
aves que nidificam na escarpa, 
como gaviões e andorinhas, o 
relevo de cuesta e o relevo  
cárstico, enfocando o recuo da 
frente de cuesta que exumou os 
morros calcários, a falha geológica 
de Ubajara, que se estende desde 
o rebordo da escarpa até a 
localidade de Frecheirinha e que 
condicionou o traçado da 
drenagem e o traçado da trilha; os 
recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos e histórico da trilha. 
(II,IV) 

24. Desenvolver temas educativos, 
tais como: 

 dispersão de exóticas pelo 
abandono de sementes; poluição 
de cursos d’água pelo uso de 
produtos de higiene; criação de 
atalhos;  uso da mata como 
sanitários; normas de segurança e 
conduta. (II,III,IV,V) 

 

Araticum  pelos moradores da região. (I,II,III,IV,V) 
27.b) Repassar as informações a administração para controle. 
(II,III,IV,V) 

 

 Nota: Os algarismos romanos correspondem aos anos de implantação do Plano de Manejo 

 
 Nota: Os algarismos romanos correspondem aos anos de implantação do Plano de Manejo 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA  E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E USO PUBLICO INTERNA 

 proibição do uso de aparelhos 
sonoros e bebidas alcoólicas 
nesta trilha. (I,II,III,IV,V) 

 30. Implementar atividades de observação de 
aves nesta trilha. (II,III,IV,V) 

30.a) Divulgar esta atividade junto às empresas 
de turismo especializadas em conduzir grupos 
de observadores de aves no Brasil. (II,III,IV,V) 

30.b) Elaborar o guia de aves do Parque 
incluindo a área do Horto. (II) 

31.b) Utilizar para interpretação as informações 
acerca do meio de transporte de mercadorias 
(utilização do jegue), o antigo hábito das 
procissões religiosas, sepultura existente na 
trilha, dentre outros, que representam 
manifestações culturais locais. (II,III,IV,V) 

 

27.c) Proceder ao cadastramento dos moradores da região que 
atravessarem esta trilha. (I,II) 

27.d) Regulamentar as isenções de pagamento de ingresso no Parque 
para os moradores de Araticum que utilizam a trilha como via de 
acesso à feira de Ubajara.(II) 

27.e) Divulgar, junto a comunidade de Araticum, as normas para 
trânsito pelo Parque. (I,II) 

30.c) Buscar patrocínio para a publicação do guia. 
30.d) Disponibilizar para venda o guia de aves no Centro de Visitantes 
e Horto. (III) 

32.b) Capacitar funcionários para o  preenchimento dos formulários de 
capacidade de suporte e sistematizaçao dos dados obtidos. (II) 

Portão 
Araticum 

36. Desenvolver sistema de 
controle da entrada dos 
moradores de Araticum por este 
portão. (II,III,IV,V) 

36.a) Registrar a entrada de 
moradores de Araticum por este 
portão. (II,III,IV,V) 

36.b) Repassar as informações à 
administração  para controle. 
(II,III,IV,V) 

37. Instalar placa indicativa do 
Parque no portão Araticum, 
identificando-o como área natural 
a ser protegida, sujeita a 
legislação específica.(II) 

45. Instalar sistema e proceder a 
fiscalização no portão Araticum . 
(II,III,IV,V) 

46. Dotar o portão Araticum de 
vigilância 24 horas. (II,III,IV,V) 

 

49. Monitorar dados 
meteorológicos da área 
de sertão da Depressão 
Periférica. (II,III,IV) 

49.b) Proceder às leituras 
e sistematização dos 
dados meteorológicos 
gerados pela estação. 
(II,III,IV,V) 

 

39. Organizar a visitação através deste portão, 
quando houver demanda para esta atividade 
na região da depressão periférica. (IV,V) 

39.a) Propiciar, a partir deste portão, banhos na 
área de descanso do rio Ubajara, visitas à 
gruta e ao Centro de Visitantes através do 
teleférico ou às cachoeiras abertas à  
visitação. (IV,V) 

 

35. Elaborar e implantar projeto do portão Araticum. (I,II,IV) 
38. Instalar sistema de cobrança de ingresso no portão, por ocasião da 
implementação da  visitação. (IV) 

39.b) Exigir do concessionário o cumprimento das condições previstas 
para estes serviços na trilha Ubajara – Araticum. (IV) 

40. Construir um pequeno estacionamento nos limites do Parque, junto 
ao portão, com capacidade para três carros. (IV) 

41.Dotar o portão Araticum de rádio-comunicação, interligado com a 
central do Centro de Visitantes, de forma a controlar a entrada e a 
saída dos usuários do Parque.(II) 

42.Equipar as dependências do portão Araticum. (II,IV) 
43. Proceder às instalações de eletricidade e água no portão Araticum. 
(II) 

44. Dotar este portão de lixeiras separadas para lixo orgânico e lixo 
seco, devidamente identificadas.(II,IV) 

47. Estabelecer como horário para trânsito neste portão o período entre 
5 e 17 horas. (II,III,IV,V) 

48. Manter no portão Araticum equipamentos de primeiros socorros 
para atendimentos a acidentes de pequena gravidade, adquirindo 01 
kit de primeiros socorros  e 01 maca dobrável.(II) 

49.a) Dotar o portão Araticum de uma micro-estação meteorológica.(II) 
 

 Nota: Os algarismos romanos correspondem aos anos de implantação do Plano de Manejo 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E  USO PUBLICO INTERNA 

A.Funcional 
Circuito das 
Cachoeiras 
 
 
 
 
 

2.Estabelecer um sistema de 
fiscalização diária neste local. 
(I,II,III,IV,V) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizar a visitação no Circuito das 
Cachoeiras. (I,II,III,IV,V) 
4. Desenvolver os seguintes temas 
educativos neste circuito:  controle e destino 
do lixo; normas de conduta dos visitantes; 
segurança dos visitantes. (II,III,IV,V) 
5.Desenvolver no circuito das cachoeiras os 
seguintes temas interpretativos: a gênese 
das cachoeiras, mostrando sua permanência 
em razão da presença de rochas mais 
resistentes; o anfiteatro e as escarpas 
formadas pela erosão da cuesta da Ibiapaba; 
o riacho cafundó como contribuinte do rio 
Ubajara e os morros calcários (II) 
6.Elaborar e implantar projeto específico para 
o ramal que sai da trilha Ubajara - Araticum e 
leva às cachoeiras do Cafundó e do Gavião. 
(I) 
 

3. Estabelecer sistema de controle do destino do lixo gerado 
neste circuito. (I,II,III,IV,V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachoeira do 
Cafundó 

7. Instalar sistema de proteção 
na cachoeira, utilizando: 
correntes limitando o acesso 
às .quedas da água; placa 
informativa alertando para o 
risco de aproximação da borda 
das cachoeiras. (I,III,V) 

11.d) Estudar o melhor local e 
instalar os grampos 
necessários à atividade de 
rapel.(II) 

 

10. Desenvolver estudos de 
viabilidade da implantação da 
atividade de rapel na cachoeira do 
Cafundó.(II) 

10.a) Orientar este estudo para a 
definição do grau de segurança da 
atividade,  incluindo a estabilidade 
da encosta. (II) 

10.b) Identificar possíveis impactos 
que esta atividade possa causar à 
esta área. funcional. (II,III,IV) 

12. Desenvolver estudos para a 
determinação da capacidade de 
suporte para a atividade de rapel. (I) 

14. Estabelecer o monitoramento 
sobre os seguintes efeitos: os 
impactos da visitação na área; a 
vazão e qualidade da água no 
riacho Boa Vista, confor-me as 
estações do ano; os impactos da 
atividade de rapel; a conduta dos 
visitantes e seu grau de satisfação 
c/ as opções oferecidas; . a 
capacidade de suporte sugerida 
para este circuito e suas atividades. 
(II,III,IV,V) 

 

8. Permitir a atividade de banho junto ao 
primeiro salto da cachoeira, onde esta 
forma um pequeno lago. (I,II,III,IV,V) 

9. Controlar o tempo de permanência de 
pessoas no local. (I,II,III,IV,V) 

11. Implantar a atividade de rapel na 
Cachoeira do Cafundo caso o estudo 
identifique condições para tal.(II) 

13 Permitir o acesso à base da cachoeira do 
Cafundó aos visitantes que desejarem 
visualizá-la de perto. (II,III,IV,V) 

11.a)Licitar a concessão da atividade de rapel.(II) 
11.b) Exigir do concessionário o cumprimento das condições 

estabelecidas neste documento.(II) 
11.c)Permitir que o concessionário do rapel use o nome do 

Parque para divulgação de seus serviços, exigindo que seja 
dado o devido destaque à unidade de conservação.(II) 

13.a) Interligar a base da cachoeira à trilha Ubajara-Araticum, 
implantando escadas dotadas de corrimãos. (II)  

13.b) Sinalizar o acesso a base da cachoeira junto a Trilha 
Ubajara-Araticum, advertindo dos riscos de andar fora dos 
caminhos estabelecidos. (II) 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E  USO PUBLICO INTERNA 

 
Cachoeira do 
Gavião 

 
20. Proceder a fiscalização 

deste seguimento, em 
especial nos fins de semana 
e feriados, assegurando que 
não haja visitação sem a 
presença de guias. 
(II,III,IV,V) 

 
19. Monitorar os seguintes aspectos: 

a vazão e a qualidade da água do 
riacho Gavião; impactos da 
visitação e grau de satisfação do 
visitante com as opções 
oferecidas. (II,III,IV) 

 

 
16.Organizar e implementar a visitação à 

cachoeira do Gavião. (II,III,IV,V) 
17. Desenvolver os seguintes temas 

interpretativos: o anfiteatro formado pela 
cuesta da Ibiapaba, a vegetação de mata 
ciliar e mata úmida, e contribuição do 
riacho Gavião para a formação do rio 
Ubajara. (II,III,IV,V) 

18. Desenvolver os seguintes temas 
educativos: importância da conservação 
dos atributos naturais; normas de conduta 
dos visitantes; controle e destino do lixo. 
(II,III,IV,V) 

 
15. Localizar e reativar a antiga trilha que liga a cachoeira do 

Gavião à cachoeira do Cafundó, anteriormente utilizada pela 
população local .(I,II) 

 

A. Funcional 
das Grutas 
Estação 
Inferior do 
teleférico e 
seu entorno 
 

1.Proceder à fiscalização da 
estação inferior do teleférico 
conforme estabe-lecido para o 
Setor de Fiscalização Portão 
Planalto. (I,II,III,IV,V) 

5. Estabelecer um sistema de 
vigilância de 24h de modo a 
assegurar a integri-dade do 
patrimônio existente na área 
(I,II,III,IV,V) 

 4. Instalar sinalização educativa abordando 
a questão da proibição de escaladas dos 
morros das grutas. (II) 

2. Proporcionar facilidades aos visitantes junto à estação inferior 
do teleférico. (I) 

2.a) Negociar com a SETUR a instalação de dois banheiros 
químicos  para os visitantes no espaço reservado para este 
fim na estação inferior do teleférico. (I) 

2.b) Instalar  bancos  na plataforma inferior do teleférico. (I) 
2.c) Instalar duas lixeiras, separadas para lixo orgânico e lixo 
seco, nessa plataforma inferior do  teleférico e advertir os 
visitantes sobre a proibição de deixar lixo neste local. (I) 

3. Proceder à manutenção periódica da estação inferior do 
teleférico, de acordo com as reco-mendações que tratam do 
assunto, considera-das para a estação superior. (I) 

6.Reservar a última viagem do teleférico para transporte de 
pessoal de serviço do Parque: troca de vigilantes, retorno da 
fiscalização, condutores e outros. (I,II,III,IV,V) 

7.Determinar o destino final a ser dado aos dejetos dos 
banheiros, dentro do Parque. (I) 
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TEMAS PROTEÇAO      E PESQUISA          E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E  USO PUBLICO INTERNA 

 
Gruta de 
Ubajara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Impedir a visitação à 
zona intangível da gruta 
de Ubajara. (I,II,III,IV,V) 

15. Desenvolver e 
implantar projeto de 
melhoria na gruta. 

15.a) Instalar de acordo 
com projeto corrimãos e 
degraus nos trechos de 
maior declividade do 
percurso inclusive na 
saída da sala da 
imagem. (I) 

15.b) Organizar o espaço 
onde os grupos de 
visitantes esperam sua 
vez, na entrada na 
gruta, 

Impedindo a presença de 
mais de dois grupos no 
salão de entrada. 
(I,II,III,IV,V) 

24. Fiscalizar esta área 
funcional a ser atendida 
pelo Setor de 
Fiscalização Portão 
Planalto. (I,II,III,IV,V) 

27. Zelar para que não 
haja tentativas de 
escalada nos morros 
das grutas. (I,II,III,IV,V) 

29. Proibir o uso de 
aparelhos sonoros, com 
exceção daqueles tipo 
redfone. (I,II,III,IV,V) 

 
10. Desenvolver pesquisa sobre a 

transmissão de zoonoses por 
morcegos hematófagos oriundos 
das grutas para animais 
domésticos e/ou pessoas. (III,IV) 

16. Monitorar possíveis alterações de 
temperatura e umidade na 
caverna, causadas pela visitação. 
(II,III,IV) 

16.b) Proceder aos registros das 
leituras e sistematização dos 
dados. (I,III,IV) 

17. Desenvolver estudos de 
capacidade de suporte para esta 
gruta. (II) 

21. Realizar estudos da significância 
das pixações da gruta. (III) 

22. Realizar levantamentos sobre a 
visitação da gruta de Ubajara, 
registrando a freqüência das 
visitas, grau de satisfação dos 
visitantes, suas impressões sobre 
a caverna, acidentes ocorridos, e 
outros. (I,II,III,IV,V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Instalar painel informativo na entrada da gruta, con-

tendo o mapa do seu interior e seu zoneamento. (II) 
9.a) Repassar ao público informações sobre esta zona 

somente através de meios de interpretação. 
(I,II,III,IV,V) 

11. Organizar as visitas à caverna segundo percursos e 
tempos programados. (I,II,III,IV,V) 

11.a) Orientar os condutores de visitantes para obede-
ceram aos percursos e tempos estabelecidos. (I) 

11.b) Orientar os visitantes para que não se afastem do 
seu grupo por medidas de segurança. (I,II,III,IV,V) 

12.Observar as regras de conduta e procedimentos 
adequados para a visita nesta gruta. (I,II,III,IV,V) 

13. Contratar serviço de guiagem por concessão. (I) 
18. Desenvolver os seguintes temas interpretativos p/ 

esta gruta: características do cavernamento calcário; 
os diversos salões da gruta de Ubajara; biologia da 
caverna e sua necessidade de proteção. (I) 

19. Promover a visita de escolares à gruta com vista à 
educação ambiental. (II,III,IV,V) 

20.  Disponibilizar um horário para visitas de grupos da 
terceira idade à gruta de Ubajara. (II,III,IV,V) 

20.a) Selecionar para este acompanhamento 
funcionários da concessionária autorizada ou 
funcionários do Parque especialmente capacitados 
em acompanhar pessoas mais idosas. (I,II,III,IV,V) 

20.b) Instruir o funcionário para, na visita aos idosos, 
aproveitar a viagem pelo teleférico mostrando os 
atributos naturais do Parque. (II,III,IV,V). 

21.a) Informar os visitantes do significado histórico de 
algumas dessas pixações (II,III,IV,V). 

23.Elaborar folheto específico sobre esta gruta, 
contendo o seu mapa de desenvolvimento com o 
respectivo zoneamento e as normas de segurança a 
serem observadas durante a visita. (II,III,IV,V) 

 

9.b) Informar aos interessados que na zona intan-gível 
somente serão autorizadas pesquisas necessárias ao 
conhecimento e manejo do Parque. (I,II,III,IV,V) 

14. Desenvolver e implementar projeto lumino-técnico 
adequado para a gruta, em substituição ao atual. (I) 

16.a) Adquirir e instalar equipamentos de medica-ção de 
temperatura e umidade para cavernas. (I) 

21.b) Proceder à retirada seletiva das pixações da gruta, 
utilizando a água acidulada da própria gruta, preservado 
aquelas consideradas históricas, mediante projeto 
específico. (II) 

25. Recuperar o acesso à gruta de Ubajara a partir da 
estação inferior do teleférico. 

25.a) Adaptar um espaço para espera no acesso à gruta, no 
local onde este acesso se alarga, em frente a uma pequena 
caverna localizada junto ao paredão rochoso e um 
agrupamento de rochas, no lado oposto. (I) 

25.b) Dotar este espaço de dois bancos junto à subida para a 
pequena caverna. (I) 

25.c) Instalar um painel interpretativo em frente, no 
agrupamento de rochas abordando os seguintes temas.  
espécimes da vegetação que se encontram na encosta 
rochosa à frente, como a barriguda, os coqueiros babaçu, 
cujos frutos servem de alimento para os roedores e os 
macacos-prego, o pássaro maria-preta da garganta- 
vermelha, de ocorrência restrita aos afloramentos calcários. 
(I) 

26. Instalar placa de sinalização no entroncamen-to do 
caminho de acesso a gruta e o ramal que leva à trilha 
Ubajara-Araticum. (I) 

28. Elaborar relatórios anuais acerca da  visitação nesta área. 
(I,II,III,IV,V) 

Gruta do 
Morcego 
Branco 

36. Alertar os visitantes 
sobre a presença de 
abelhas arapuá nas 
proximidades desta 
caverna. (III,IV,V) 

 

32. Monitorar as condições físicas da 
gruta do Morcego Branco, antes 
de sua abertura à visitação. (II,III) 

32.b) Proceder o registro e a 
sistematizaçao dos dados. 
(II,III,IV,V) 

33. Desenvolver estudos da 
capacidade de suporte para esta 
gruta, com a assistência de 
espeleólogos. (II) 

34. Organizar as visitas à caverna observando as 
regras de conduta e procedimentos pertinentes. (III) 

35. Divulgar junto a grupos de espeleologia a 
disponibilidade da gruta para visitação, sendo infor-
mado aos interessados o grau de  dificuldade do 
percurso. (III,IV,V) 

30. Oferecer a terceiros a possibilidade do serviço de 
guiagem à gruta do Morcego Branco, dentro das condições 
exigidas para esta atividade. (III) 

31. Manter no estado natural o acesso à gruta do Morcego 
Branco. (III,IV,V) 

32.a) Instalar equipamento para a aferição da temperatura e 
da umidade, registrando seus dados durante um ano.  

37. Adquirir dois conjuntos de equipamentos espeleológicos 
para uso interno do Parque tais como: capacete, cordas, 
mosquetes e outros.  



Parque Nacional de Ubajara                       Plano de Manejo – Fase 2           Encarte 6 

 
 

 

 
121 

 
 

TEMAS PROTEÇAO  E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E  USO PUBLICO INTERNA 

     
A. 
Funcional 
Sertão 

6. Realizar a fiscalização 
desta Área Funcional 
de acordo com o 
estabelecido para o 
setor de fiscalização 
Portão Araticum 
descrito nas Ações 
Gerenciais Gerais. 
(I,II,III,IV,V) 

1. Desenvolver pesquisas voltadas 
para a recu-peração da área, 
visando principalmente a 
erradicação de espécies exóticas, 
como man-gueiras e jaqueiras 
adultas existentes de modo a tornar 
a área o mais próximo possível de 
seu estado primitivo. (I) 

2. Erradicar as espécies exóticas 
existentes e aquelas que surgirem 
adotando técnicas indicadas pela 
pesquisa. (II,III,IV,V) 

3. Monitorar através de pesquisas a 
regeneração do estado natural do 
ambiente. (II,III,IV) 

4. Registrar com GPS e plotar em 
mapa os pontos mais suscetíveis a 
deslizamentos na encosta e 
monitorar sua evolução. 
(I,II,III,IV,V) 

5. Monitorar a vasão e a qualidade da 
água dos cursos d’água desta área 
funcional. (I,II,III,IV) 

5.a) Monitorar a vasão do rio Ubajara 
nas duas estações de cheia e 
vazante, próximo à sua saída do 
Parque. (I,II,III,IV) 

5.b) Realizar estudos da qualidade da 
água do rio  Ubajara no trecho de 
sertão, após receber a contribuição 
do riacho Murimbeca. (I,II,III,IV) 

5.c). Monitorar a vasão e a qualidade 
da água do riacho Murimbeca em 
seu trecho de sertão. (I,II,III,IV) 

 4.d) Contatar a SEMACE e  a UECE para viabilizar os 
estudos de vasao e qualidade da água desta área funcional. 
(II,III,IV,V) 

 

Á.Funcional 
Serviços 
Especiais 
Aceiros 
 

3. Identificar a ocorrência 
de processos erosivos 
ao longo dos aceiros e 
proceder à sua 
correção. (I,II,III,IV,V)  

5. Manter atividades 
permanentes de 
fiscalização a pé nos 
limites do Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

 

  1. Restringir o acesso aos aceiros aos traba-lhos de 
fiscalização, manutenção e deslo-camentos para 
pesquisa. (I,II,III,IV,V) 

2. Fazer a manutenção anual das cercas. (I,II,III,IV,V) 
4. Consertar os trechos danificados da cerca na área de 

acesso à cachoeira do Murimbeca. (I) 
6. Reinstalar as bombas e a tubulação hidráulica no poço do 

Parque para o fornecimento emergencial de água. (I) 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E  USO PUBLICO INTERNA 

Á.Funcional 
Serviços 
Especiais 
Linha de alta 
tensão 

7. Acompanhar os trabalhos de 
manutenção da linha de alta tensão, 
feita pela companhia responsável 
visando minimizar os impactos de sua 
presença na UC. (I,II,III,IV,V) 

7.a) Zelar para que os trabalhos de poda 
mantenham a vegetação no mínimo a 
uma altura de 01 metro do solo. 
(I,II,III,IV,V) 

7.b) Impedir a abertura de picadas e o 
corte da vegetação fora da faixa de 
servidão. (I,II,III,IV,V) 

 

   
 
 
8. Identificar os meios legais para obtenção de 

compensação ambiental por parte da Companhia de 
Eletricidade do Ceara face ao disposto no Art.48 da Lei 
n 9.985 de 18 de julho de 2000 que institui o SNUC. (I) 

 

A. Funcional 
Morros 
Calcários 

1. Proceder à fiscalização na base dos 
morros calcários visando coibir a 
caça, especialmente aquela exercida 
por cães treinados como caçadores 
de cutia sem a presença dos donos. 
(I,II,III,IV,V) 

 
 

2. Identificar espécies da flora e da fauna nesses 
morros, com especial atenção às suas 
cavidades, com vistas ao conhecimento dos 
elementos que o Parque protege nesta área 
funcional. (IV) 

3. Desenvolver prospecção espeleo-
arqueopaleontológica nesses morros e mapeá-
las. (II) 

3.a) Rever a topografia das grutas conhecidas. 
(IV) 

3.b) Desenvolver estudos buscando possíveis 
interligações entre as diferentes grutas. (IV) 

3.c) Pesquisar as diferentes espécies de animais 
cavernícolas que ocorrem em grutas 
individualizadas. (IV) 

3.d) Pesquisar o sistema hídrico das grutas 
incluindo a ocorrência de cursos d’água 
somente na estação chuvosa. (IV) 

  

A.Funcional 
Administra- 
ção 

18. Manter vigilância 24 horas na área, 
conforme estabelecido nas Ações 
Gerenciais Gerais. (I,II,III,IV,V) 

19. Promover fiscalização diária nos 
limites do Horto, conforme 
estabelecido nas Ações Gerenciais 
Gerais. (I,II,III,IV,V) 

 

15.a) Identificar espécies brasileiras, 
preferentemente regionais, adaptadas para 
cerca viva.(II) 

16. Dar continuidade à medição e registro de 
dados pluviométricos no Horto, enviando-os 
mensalmente para a SUDENE. (I,II,III,IV,V) 

16.a) Operacionalizar a estação meteorológica. 
(I,II,III,IV,V) 20.a) Contatar universidades, 
centros e instituições de pesquisas para 
desenvolver estudos, teses e pesquisas no 
Parque, salientando a oportunidade ímpar de 
estudos de dois ecossistemas muito 
diferenciados - mata seca e mata úmida – 
espacialmente tão próximos. (I,II,III,IV,V) 

16.b) Treinar os funcionários para o registro e 
sistematização das informações. (I) 

 1 Proceder às reformas e melhorias nas instalações 
administrativas do Horto. (I,III,V) 

1.a). Reformar as residências funcionais n° 1, 9 e 13. (I) 
1.b)  Reformar a residência funcional n. 18 para 
funcionários solteiros, dotando-a de uma sala, pequena 
cozinha, sanitário e pequena varanda. (II) 

1.c) Adaptar o alojamento n. 14 para transformá-lo em 
residência funcional. (I) 

1.d) Reformar a casa 19 para alojamento de 
pesquisadores, que deve contemplar 03 quartos, uma sala 
e um mini-laboratório dotado de bancada, pia, frigobar, 
frizer, estufa, cozinha e sanitários masculino e feminino.(I) 



Parque Nacional de Ubajara                       Plano de Manejo – Fase 2           Encarte 6 

 
 

 

 
123 

 
TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
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A Funcional 
Adminis - 
tração 

   2. Dotar a casa 19 dos equipamentos necessários, sendo: 01 Geladeira, 06 
camas, 03 conjuntos de armadores para rede, 03 guarda-roupas, 01 mesa 
grande, 03 mesas pequenas com duas cadeiras cada (uma em cada quarto), 
01 televisão, 01 armário de cozinha, 01 fogão, 01 mesa na cozinha, 01 jogo de 
sofá, 4 ventiladores de teto, 01 kit cozinha.(II) 

3 Reformar o primeiro dos depósitos adaptando-o para o funcionamento do Setor 
de Fiscalização e dota-lo de sanitários e pequena copa. (II) 

4. Dotar o Setor de Fiscalização de: um computador com nobreak e impressora, 
uma mesa com cadeira para computador, dois arquivos de aço, um cofre, dois 
armários, uma  mesa de reunião pequena e 06 cadeiras. (II) 

5. Reformar os dois portões de entrada, sendo o portão da Administração dotado 
de guarita. (I) 

6. Realizar reforma geral na garagem, na cozinha e  caixa d’água. (I) 
7. Reformar as instalações do arquivo-morto / almoxarifado. (II) 
8. Rever as instalações elétricas e hidráulicas das edificações administrativas e 

residenciais. (II) 
9. Providenciar periodicamente pintura, reparos e reposição de materiais 

danificados nas instalações físicas que se encontram sob a administração 
direta do Parque, mantendo-as em bom estado de conservação. (II,III,IV,V) 

10. Dotar o Parque de um sistema de rádio-comunicação, operando na 
freqüência 5.414.,00 Khz, rede 05, licenciada pela ANATEL.(II) 

10.a) Adquirir sistema de rádio-comunicação contemplando no mínimo: 02 
estações fixas, 03 móveis e 08 rádios HT, conforme estabelecido nas 
respectivas áreas funcionais. (II) 

10.b) Instalar as estações fixas na sede do Parque e no Centro de Visitantes, as 
móveis nos veículos do Parque e distribuir os rádios HT  entre os três portões, 
a gruta de Ubajara e a fiscalização, conforme o estabelecido nas respectivas 
áreas funcionais.(II) 

11. Ampliar o sistema de informática adquirindo: 03 computadores com nobreak e 
impressora, 01 scanner e 01 note book.(II) 

12. Estabelecer Termo de Uso e Ocupação de Imóveis Funcionais indicando os 
direitos e deveres de seus ocupantes a serem assinados por todos aqueles 
que ocupam estes imóveis.(I) 

13. Realizar a manutenção anual dos aceiros do Horto. (I,II,III,IV,V) 
14. Substituir as estacas de madeira da cerca do Horto por estacas de 

cimento.(II) 
15. Isolar visualmente com uma cerca viva a área de administração e residências 

do Parque, separando-a da área de acesso ao público.(II) 
15.b) Podar periodicamente a cerca e replantar os exemplares que precisarem 

ser substituídos. (II,III,IV,V) 
15.c) Instalar um portão baixo na cerca viva, de modo a proporcionar acesso da 

área educacional à administração. (II) 
17. Instalar sinalização indicativa do Horto apontando a direção da administração, 

do laboratório/ alojamento, das residências e da Oficina de Educação 
Ambiental.(II) 

20. Adquirir os equipamentos necessários para os trabalhos de campo, sendo: 02 
aparelhos GPS, 01 máquina fotográfica, 02 binóculos, 02 altímetros e 02 
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bússolas.(II) 
21. Adquirir um veículo tracionado, cabine dupla e carroceria e duas motos para 

atender aos trabalhos da administração do Parque.(II) 
22. Adquirir 02 conteineres para acondicionamento do lixo desta área funcional e 

mantê-los em local discreto e de fácil acesso para recolhimento.(I) 
23. Orientar os funcionários para procederem ao acondicionamento adequado e 

transporte do lixo para os conteineres. (I,II,III,IV,V) 
24. Solicitar à Prefeitura de Ubajara que proceda à retirada do lixo do Horto 

diariamente.(I) 
25. Adquirir 02 conjuntos de lixeiras para lixo seco e lixo orgânico, para as 

residências e demais instalações do Horto.(II) 
26. Adquirir linha 0800 e secretária eletrônica a ser conectada a esta linha.(II) 
27. Adquirir para esta área funcional 01 kit de primeiros socorros e uma maca 

dobrável para atendimento a acidentes de pequena gravidade.(II) 
 

A Funcional 
Educacio- – 
nal 

3. Adotar um sistema 
de controle e proteção 
patrimonial de modo a 
assegurar a 
permanência dos 
equipamentos na 
Oficina (II,III,IV,V) 

 

 6. Promover atividades de educação ambiental em 
todos os eventos festivos do Parque. (II,III,IV,V) 

8. Difundir os conhecimentos e técnicas de 
recuperação de áreas degradadas em práticas de 

educação ambiental. (I,II,III,IV,V) 
12. Desenvolver e organizar os seguintes programas 
da Oficina de Educação Ambiental: Tratamento de 
Material Reciclável; Resgate dos Valores da 
Conservação; Eventos Especiais. (I,II,III,IV,V) 

12.a) Desenvolver no Programa de Tratamento de 
Material Reciclável, dentre outras, as seguintes 
linhas de ação: reciclagem de papel, confecção de 
brinquedos, fantasias, quadros alegóricos, 
ornamentos e outros. (I,II,III,IV,V) 

12.b) Desenvolver no Programa de Resgate dos 
Valores da Conservação, dentre outros, linhas de 
ação sobre: criação do Bosque de Nativas na 
porção frontal do Horto, no local de onde serão 
retirados os eucaliptos. treinamento para a produção 
de mudas e reflorestamento; preparo e uso de 
compostagem; técnicas de agricultura orgânica; 
preparo de doces e licores à base de frutos 
regionais; visitas orientadas ao Parque. (II,III,IV,V) 

12.c) Desenvolver no Programa de Eventos 
Especiais, dentre outras, as seguintes linhas de 
ação: . dia do ambientalista mirim e do guarda-
parque mirim; comemorações de datas ligadas ao 
tema ambiental, como o Dia da Árvore, Dia da Água, 
Dia do Meio Ambiente, Semana do Padroeiro da 
Ecologia e outros; cursos de educação ambiental 
para professores; campanha de proteção de 
nascentes e mananciais; campanha de prevenção e 
controle de queimadas; campanha de proteção à 
fauna; palestras sobre temas ambientais. (II,III,IV,V)  

1.  Reformar o prédio n.12 para a instalação da Oficina de Educação Ambiental. 
1.a) Dotar a Oficina de Educação Ambiental de cinco salas sendo - uma dotada 
de bancada e pias para oficina de trabalhos manuais, uma para exposições, 
uma maior  para cursos e palestras e duas menores para biblioteca e depósito.  

1.b) Dotar o prédio de banheiros masculino e feminino. 
1.c) Manter as instalações da cantina terceirizando seus serviços. 
2. Dotar a Oficina de Educação Ambiental dos equipamentos necessários: 01 
computador com nobreak e impressora, 01projetor datashow, 01 televisão e 
video, 01 projetor de slides, 02 flipchart, 40 cadeiras/carteiras, 03 mesas de 
escritório, 01 mesa de computador com cadeira, 01 tela de  projeção, 01 fogão 
semi-industrial, 01 liquidificador, 02 butijões de gás, 02 equipamentos de 
cozinha, 01 batedeira, 01 multiprocessador, 01 microondas, 15 bancos, 01 
geladeira, 05 estantes, sendo três para livros e duas para material diverso, 02 
armários, 01 bebedouro, 01 ventilador de pé 

4. Adquirir “kit” de educação ambiental da SEMACE específico para as questões 
de água e lixo, para subsidiarem os trabalhos educativos desta área. 

5. Propor às ONG locais, como COOPTUR, FUNERI e ADESI, o 
desenvolvimento de trabalhos conjuntos de conscientização e educação 
ambiental. 

7. Treinar estagiários em atividades de educação ambiental. 
9. Inserir no calendário de eventos do Parque a Semana de São Francisco, por 
ser este o padroeiro da Ecologia. 

9.a) Estabelecer contatos com os organizadores das festividades para 
conhecimento dos eventos programados e sua data prevista. 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E  USO PUBLICO INTERNA 

A. 
Funcional 
Educacio-
nal 

  13. Elaborar cartilha de 
educação ambiental 
abordando princípios de 
conservação e atitudes de 
proteção para com os 
recursos hídricos, a fauna e 
utilização sustentável de 
algumas espécies da 
vegetação nativa local para 
usos medicinais, culinários 
e artesanato. (I,II,III,IV,V) 

14. Adaptar a trilha do 
Eucalipto para visitas de 
educação ambiental.(I) 

14.a) Permitir visitas  de 
grupos de alunos 
acompanhadas por um 
professor ou monitor 
responsável. (I,II,III,IV,V) 

14.b) Utilizar a trilha nas 
atividades da Oficina de 
Educação Ambiental 
(I,II,III,IV,V) 

14.c) Permitir visitas 
ocasionais de lazer da 
comunidade local, desde 
que autorizadas pela 
administração e 
acompanhadas por um 
funcionário do Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

14.d) Permitir a visita de 
grupos de observadores de 
aves  e vida silvestre  em 
horários especiais. 
(I,II,III,IV,V) 

14.e) Sinalizar a trilha com 
placas interpretativas da 
vegetação. (I) 

14.f) Instalar painel no início 
da trilha enfocando o 
processo de sucessão 
vegetacional na 
recuperação de uma área 
degradada. (I) 

 

9.b) Fazer gestão junto a Direção do Convento de São Francisco, 
em Canindé - CE, para abrir espaço para a divulgação do Parque 
junto às instalações paroquiais e no Museu de São Francisco. 
(II,III,IV,V) 

10. Regularizar o uso das instalações do prédio n°12 pela 
Universidade do Vale do Acaraú - UVA, para continuidade dos 
cursos de extensão em pedagogia e outros cursos que venham a 
ser implantados. (I) 

10.a) Firmar convênio com a UVA para utilização do espaço 
mediante as seguintes condições:. cessão para o IBAMA de um 
técnico de nível superior com conhecimento na área de 
educação ambiental; manutenção do prédio e equipamentos que 
utilizar;  reserva de algumas vagas para funcionários do IBAMA 
oferecendo bolsas que cubram um percentual das taxas 
cobradas pela UVA. 

10.b) Limitar a circulação dos alunos ao espaço da Oficina de 
Educação Ambiental e sua área frontal. (I) 

11. Programar as atividades a serem desenvolvi-das na Oficina de 
Educação Ambiental e elaborar uma agenda anual. (I,II,III,IV,V) 

15. Organizar um pequeno estacionamento entre a garagem e o 
arquivo morto, com capacidade para 1 ônibus e 6 carros. (II) 

16. Implantar uma área de descanso à sombra, em frente ao 
edifício da Oficina, instalando 3 mesas, 12 bancos e 3 lixeiras. (I) 

17. Dotar a Oficina de Educação Ambiental de material informativo 
sobre o Parque e sobre a conservação da natureza. (I,II,III,IV,V) 

18. Disponibilizar publicações sobre o Parque para venda na 
Oficina. (II,III,IV,V) 
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TEMAS PROTEÇAO E PESQUISA E EDUCAÇAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAÇAO 
AREAS MANEJO MONITORAMENTO E  USO PUBLICO INTERNA 

A. 
Funcional 
Recupera-
ção 

1. Deixar esta área à recuperação natural, de 
forma a torná-la o mais próximo possível 
das condições originais. (I,II,III,IV,V) 

2. Proceder a recuperação induzida em uma 
pequena  área do Horto para fins de 
comparação com as demais áreas de 
recuperação natural e monitorar o seu 
desenvolvimento. (I,II,III,IV,V) 

3. Eliminar as espécies exóticas existentes 
na área. (I,II,III,IV,V) 

3.a) Dar continuidade ao experimento de 
eliminação por anelamento de mangueiras e 
jaqueiras no Horto. (I,II,III,IV,V) 

4. Restringir o acesso a esta zona ao pessoal 
do Parque e aos pesquisadores autorizados. 
(I,II,III,IV,V) 

5. Restringir a produção de mudas àquelas 
necessárias às áreas demonstrativas, tais 
como o Bosque de Nativas e à área de 
recuperação induzida. (I,II,III,IV,V) 

3.b) Identificar as técnicas mais 
adequadas para eliminação das 
outras espécies exóticas que 
ocorrem na área.(I) 

3.c) Monitorar constantemente esta 
área funcional para evitar a 
proliferação das espécies exóticas. 
(I,II,III,IV,V) 

 

 6. Desativar os arruamentos hoje existentes, mantendo somente 
aqueles necessários aos serviços do Horto: trilha do Eucalipto e 
aceiros dos limites. (I) 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS 

TEMAS CONTROLE  E  PROTEÇAO  CONHECIMENTO INTEGRAÇÃO  ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZA- OPERACIONALIZAÇÃO  
AREAS AMBIENTAL  EXTERNA DESENVOLVIMENTO ÇÃO AMBIENTAL EXTERNA 

Ações 
Gerenci-ais 
Gerais - 
Externa 

6. Organizar o sistema de fiscalização na 
Zona de Amortecimento. (I,II,III,IV,V) 

6.a) Intensificar as atividades de fiscalização 
na Zona de Amortecimento. (I,II,III,IV,V) 

6.b) Solicitar apoio à Unidade Multifuncio-nal 
do IBAMA em Sobral e da APA da Serra da 
Ibiapaba na fiscalização na Zona de 
Amortecimento e Área de Influência. 
(I,II,III,IV,V) 

6.c) Desenvolver campanha para sensibi-lizar 
a população da Zona de Amorteci-mento 
para colaborar com o Parque denunciando 
crimes ambientais, tais como: indícios de 
caça, focos de incêndios, desmatamentos, 
comerciali-zação de animais silvestres. 
(I,II,III,IV,V) 

6.d) Intensificar a fiscalização por ocasião da 
ocorrência dos pombais de avoante na 
região. (I,II,III,IV,V) 

6.e) Desenvolver atividades de fiscaliza-ção e 
controle de serrarias clandestinas, bem 
como de estabelecimentos consu-midores 
de lenha a exemplo das pada-rias, 
engenhos, casas de farinha, dentre outros, 
em especial na Zona de Amortecimento. 
(I,II,III,IV,V) 

6.f) Coibir o comércio de animais silves-tres 
marcando presença em feiras, visto-rias de 
ônibus, dentre outros. (I,II,III,IV,V) 

7. Divulgar a Lei do SNUC como legislação 
que garante ao IBAMA o controle ambiental 
na Zona de Amortecimento das unidades de 
conservação. (I,II,III,IV,V) 

7.a) Distribuir exemplares da referida Lei nas 
prefeituras, órgãos oficiais, sindicatos, 
associações, dentre outros. (I,II,III,IV,V) 

7.b) Divulgar os limites da Zona de 
Amortecimento estabelecidos pelo Plano de 
Manejo do Parque. (I,II,III,IV,V) 

8.Promover campanhas junto aos 
horticultores dos municípios serranos 
prevenindo danos ambientais. (I,II,III,IV,V) 

8.a) Orientá-los quanto aos riscos do uso de 
agrotóxicos para os recursos naturais e para 
sua própria saúde. (I,II,III,IV,V) 

21. Desenvolver 
estudos socio-
econômicos na Zona 
de Amortecimento e 
Área de Influência do 
Parque, abordando: 
uso e ocupação do 
solo;  tendências de 
crescimento 
econômico; 
conseqüências ou 
efeitos negativos das 
atividades 
econômicas. 
desenvolvidas no 
exterior da unidade;  
avaliação do grau de 
intensidade das 
atividades antrópicas 
sobre a Unidade;  
avaliação dos 
sistemas de produção 
do ponto de vista de 
sua sustentabilidade; 
visão das 
comunidades sobre a 
Unidade.(I,V) 

22. Avaliar os limites 
propostos para a Zona 
de Amortecimento do 
Parque Nacional de 
Ubajara com base em 
novos conhecimentos 
sobre uso e ocupação 
do solo, o 
comprometimento dos 
fatores ambientais e 
sua interferência sobre 
a Unidade.(I) 

23. Avaliar os 
corredores ecológicos 
propostos  

(Parque – Horto, 
encosta e 
remanescentes de 

11.Solicitar à DICOE a 
inclusão da Serra da 
Ibiapaba no Planejamento 
Bio-regional, através do 
projeto Serras Úmidas.(I) 

11.a) Divulgar este projeto 
junto aos orgãos 
ambientais, Estadual e 
municipais, da Serra da 
Ibiapaba com vistas a 
obtenção de apoio para 
sua implantação na 
região.(I) 

11.b) Buscar o 
reconhecimento do 
Parque Nacional de 
Ubajara como a área 
núcleo desse 
Planejamento, 
contribuindo 
significativamente para a 
melhor proteção da 
área.(I) 

12. Estudar a possibilidade 
de estabelecer corredores 
ecológicos entre o Parque 
e o Horto, utilizando as 
margens dos riachos e os 
remanescentes de mata 
úmida.(I) 

 

13. Incentivar a criação de 
RPPN e o 
desenvolvimento do 
turismo ecológico em 
especial na Zona de 
Amortecimento. 
(I,II,III,IV,V) 

13.a) Solicitar à DIREC, 
coordenação de RPPN, 
material de divulgação. 
(I,II,IV) 

13.b) Contatar as agências 
de turismo para inclusão 
dessas áreas nos seus 
roteiros.(II) 

13.c) Divulgar em eventos 
estaduais e municipais os 
potenciais das RPPN. 
(I,II,IV,) 

14. Incentivar a elaboração 
de artigos da culinária 
regional, tais como doces 
e licores, como alternativa 
econômica. (II,IV) 

14.a) Avaliar o potencial 
das frutas regionais, como 
murici, jatobá, cambuí, 
bacupari e buriti, e fazer 
parceria com o Núcleo de 
Tecnologia do Ceará para 
seu aproveitamento e 
comercialização.(II) 

14.b)  Solicitar à 
EMATERCE a inclusão 
das áreas estratégicas no 
programa de produção de 
farinha de mandioca de 
alta qualidade, resgatando 
assim esta atividade de 
baixo impacto.(II) 

15. Buscar e divulgar  
técnicas de apicultura de 
modo a aumentar  a 
produção de mel e outros 
produtos.(III) 

25. Desenvolver 
junto à população 
do entorno os 
programas de 
educação 
ambiental 
trabalhados na 
Oficina de 
Educação 
Ambiental do 
Parque. 
(II,III,IV,V) 

 

42. Instituir um Conselho 
Consultivo para o Parque, 
conforme determina o Art. 29 do 
SNUC. (I) 

42.a) Identificar nas comunidades 
pessoas e/ou entidades que 
possam integrar o Conselho 
Consultivo do  Parque. (I) 

42.b) Convidar para participação 
no Conselho representantes de 
instituições estaduais ligadas ao 
meio ambiente, administrações 
municipais entidades não-
governamentais, universidades 
e instituições de pesquisa.(I) 

42.c) Elaborar a minuta do 
estatuto do Conselho, prevendo, 
dentre outros, a periodicidade de 
suas reuniões e tempo de 
permanência dos 
conselheiros.(I) 

43. Contatar o FUNCEME para  a 
instalação das micro-estações 
meteorológicas do Parque.(I) 

44. Encaminhar ao DEUC 
justificativa detalhada propondo 
a criação de uma unidade de 
conservação contígua ao 
Parque.(I) 

45. Articular com a SETUR a 
divulgação das oportunidades 
de visitação que o Parque 
oferece assim como 
informações sobre os locais 
turísticos da região.(I) 

46. Confeccionar um mapa de 
situação do entorno do Parque 
com vistas ao registro da 
evolução da situação de uso e 
ocupação do solo da Zona de 
Amortecimento.(II) 

46.a) Identificar no mapa 
ameaças e oportunidades que o 
entorno proporciona ao 
Parque.(II) 
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8.b)  Solicitar dos órgãos responsáveis maior 
controle e fiscalização no comércio e uso de 
agrotóxicos. (I,II,III,IV,V) 

9. Desenvolver atividades preventivas de 
incêndios nas áreas contíguas ao Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

9.a) Orientar os agricultores sobre a prática 
das queimadas, enfatizando os danos que a 
mesma acarreta ao meio ambiente, 
reiterando a necessidade de solicitarem 
licença com antecedência ao IBAMA, para 
procederem às queimadas. (I,II,III,IV,V) 

9.b) Solicitar aos agricultores vizinhos ao 
Parque que avisem o dia em que forem 
fazer queimadas, de forma a que os 
funcionários estejam atentos à possibilidade 
de propagação do fogo para a unidade de 
conservação. (I,II,III,IV,V) 

9.c) Solicitar ao Banco do Nordeste do Brasil 
que inclua na Agenda do Produtor Rural o 
período ideal para a solicitação de 
queimadas controladas. (I,II,III,IV,V) 

9.d) Fazer gestão junto à EMATERCE para 
divulgação dos procedimentos necessários 
para o uso das  queimadas, bem como 
outras técnicas alternativas ao uso do fogo. 
(I,II,III,IV,V) 

10. Contribuir para o controle da 
disseminação da raiva transmitida por 
morcegos. (I,II,III,IV,V) 

10.a) Informar aos proprietários do entorno 
do Parque da presença abundante dos 
morcegos hematófagos, representando 
riscos de ocorrência de raiva. (I,II,III,IV,V) 

10.b) Cobrar das autoridades as campanhas 
de vacinação  contra raiva, envolvendo as 
áreas contíguas ao Parque. (I,III,V) 

10.c) Fazer gestão junto ao Ministério da 
Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, 
através do Centro de Zoonoses, Secretarias 
de Saúde Municipais e EMATERCE dos 
municípios da Zona de Amortecimento para 
monitorar a incidência de raiva (hidrofobia). 
(II,III,IV,V) 

 

mata úmida, entre 
outros) quanto às 
trocas gênicas, 
dispersão de espécies 
e recuperação de 
áreas degradadas.(I) 

2. Identificar áreas 
propícias para o 
estabelecimento de 
corredores ecológicos 
na região da encosta 
da Ibiapaba. (I,III,V) 

2.a) Realizar levanta-
mentos de uso e ocu-
pação do solo e seus 
impactos ambientais 
sobre estas áreas. 
(II,III) 

2.b) Levantar as 
espécies da flora e da 
fauna ocorrentes e 
sua territorialidade. 
(II,III) 

2.c) Buscar e incentivar 
organismos de 
pesquisa para 
procederem aos 
estudos de 
identificação dessas 
áreas. (II,III) 

 

15.a) Incentivar a apicultura 
com espécies de abelhas 
nativas, favorecendo a 
polinização da flora local e 
a  proteção dessas 
espécies, que hoje se 
encontram 
ameaçadas.(III). 

15.b) Buscar fontes 
financiadoras para este 
empreendimento.(III) 

46.b) Atualizar periodicamente 
este mapa mediante dados 
obtidos no monitoramento da 
Zona de Amortecimento. 
(II,III,IV,V) 
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TEMAS CONTROLE  E  PROTEÇAO  CONHECIMENTO INTEGRAÇÃO  ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO EXTERNA
AREAS AMBIENTAL  EXTERNA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  

Área 
Estratégica 
Encosta 

4. Incentivar a criação de RPPN.(III) 
4.a) Identificar áreas com potencial para a 
criação desta categoria de unidade de 
conservação.(III) 

4.b) Divulgar os benefícios ambientais 
advindos da prote-ção e as potencialidades 
de uso através do ecoturismo. (III,IV) 

6. Promover a fiscalização constante da área 
de preservação permanente, reprimindo 
desmatamentos, caça e roças, de acordo 
com o Código Florestal. (I,II,III,IV,V) 

 

  3. Identificar atividades 
alternativas econômica e  
ecologicamente viáveis para a 
área.(II) 

3.a).Identificar fontes 
financiadoras para iniciativas de 
desenvolvimento sustentável 
inerentes a esta área 
estratégica.(III) 

3.b) Divulgar tais possibilidades 
junto aos municípios e 

proprietários de terra. (III,IV,V) 
 

5. Desenvolver 
trabalhos de 
conscientizaçào 
ambiental na área, 
envolvendo seus 
moradores nos 
programas da Oficina 
de Educação 
Ambiental. (II,III,IV,V) 

 

1. Desenvolver 
esforços para a 
ampliação do 
Parque, 
incorporando os 
210 ha situados 
junto ao limite 
norte, entre as 
cotas 800 e 400. (I) 

1.a) Identificar as 
áreas já adquiridas 
pelo governo do 
Estado.(I) 

1.b) Fazer gestão 
junto ao governo 
do Estado do 
Ceará p/ o repasse 
das áreas já 
adquiridas.(I) 

1.c) Adquirir as áreas 
complementares de 
encosta de 
interesse para 
ampliação da 
unidade de 
conservação.(I) 

Área 
Estratégica 
Depressão 
Periférica 

3. Incentivar a criação de RPPN em áreas de 
caatinga e com ocorrência de cavernas. (II) 

3.a) Identificar áreas com potencial para 
criação de RPPN.(II) 

4. Identificar possibilidades de 
estabelecimento de outras áreas protegidas, 
de acordo com a Lei do SNUC. (II) 

5. Incentivar o estabelecimento de planos de 
manejo comunitários para exploração de 
espécies da caatinga com rendimento 
lenhoso, dentre elas o sabiá (Mimosa 
caesalpiniifolia Benth). (I,III,V) 

8. Desenvolver maior controle sobre os 
depósitos calcários, em afloramentos e 
subterrâneos. (II,III,IV,V) 

8.a) Realizar levantamentos sobre as 
cavernas existentes nesta área.(II) 

8.b) Desenvolver contatos com os 
proprietários das áreas onde ocorra o 
calcário, informando sobre a legislação que 
rege o assunto.(III) 

13.  Resgatar os 
valores econômicos, 
medicinais e outros da 
flora da caatinga.(II) 

13.a) Desenvolver 
levantamento 
bibliográfico.(II) 

15.b) Monitorar a 
possível ocorrência de 
raiva e histoplasmose 

nesta região. 
(II,III,IV,V) 

 

14. Envolver a comunidade 
do Distrito de Araticum 
nas ações desenvolvidas 
pelo Parque. (II) 

14.a) Desenvolver um 
trabalho específico de 
aproximação com os 
antigos moradores do 
Parque, buscando rever-
ter a animosidade exis-
tente com relação à uni-
dade de conservação.(II) 

14.b) Participar das 
atividades festivas do 
Distrito de Araticum. 
(II,III,IV,V) 

15. Cooperar com as 
autoridades de saude 
publica no controle de 
zoonoses nas areas 
calcarias vizinhas ao 

1. Incentivar alternativas de 
desenvolvimento para esta área, 
de acordo com suas 
características. (II,III,IV,V) 

1.a) Incentivar a plantação de 
frutíferas, tais como cajueiros, 
bananeiras, goiabeiras e 
coqueiros, dentre outras. 
(II,III,IV,V) 

1.b) Incentivar atividades como 
apicultura, artesanato, 
beneficiamento de frutas na 
forma de doces e castanhas, 
coleta seletiva de lixo para 
comercialização, entre outras. 
(II,III,IV,V) 

1.c) Contatar a EMBRAPA para 
divulgação  de tecnolo-gia para 
cultivo de frutíferas, dentre elas a 
do cajueiro anão e 
beneficiamento de frutas.(III) 

12. Programar 
atividades de 
educação e 
conscientização 
ambiental para 
escolas e 
comunidades.(II) 

12.a) Programar 
palestras sobre 
assuntos como caça, 
destinação de lixo, 
tempo de 
decomposição do lixo, 
importância da 
preservação dos 
recursos hídricos e 
das cavernas, 
potencialidade de 
aproveitamento das 
plantas da caatinga. 
(II,III,IV,V) 

13.b) Elaborar 
cartilha sobre a flora 
da caatinga seu 
manejo e utilização 
para divulgação.(II) 

13.c) Disponibilizar a 
cartilha junto a 
escolas, 
cooperativas, 
comunidades, 
dentre outros. 
(II,III,IV,V) 
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8.c) Solicitar ao DNPM o cancelamento das 
licenças já emitidas e a não emissão de 
novas licenças nessas áreas, com base na 
legislação vigente. (II) 

8.d) Reinterar a comunicação à Prefeitura de 
Ubajara sobre a ilegalidade da explotação 
de calcário.(II) 

9.  Desenvolver maior controle sobre as 
queimadas. (I,II,III,IV,V) 

9.a)  Divulgar a legislação referente a 
queimadas. (I,II,III,IV,V) 

9.b) Incentivar os agricultores a procederam 
de acordo com a lei, solicitando autorização 
para queima controlada junto ao IBAMA. 
(I,II,III,IV,V) 

9.c) Desenvolver fiscalização especial nas 
áreas a serem queimadas, de modo a fazer 
cumprir as determinações do IBAMA 
referente ao assunto. (I,II,III,IV,V) 

10. Buscar maior controle no estabelecimento 
de caieiras nesta area estrategica. 
(I,II,III,IV,V) 

10.a) Manter contatos com a SEMACE para 
um trabalho conjunto nos licenciamentos 
para a instalação e o funcionamento das 
caieiras.(I) 

10.b) Solicitar que a SEMACE fiscalize a 
procedência da lenha utilizada nas caieiras. 
(I) 

11. Incentivar a regeneração natural das 
matas ciliares especialmente aquelas do rio 
Ubajara, em seu baixo curso. (I,II,III,IV,V) 

Parque.(II) 
15.a) Divulgar junto aos 
criadores as medidas 
preventivas da raiva nos 
animais domésticos. 

 

2. Identificar entidades ou 
particulares interessados em 
instalar essa infra-estrutura 
mínima de apoio ao turista, tais 
como hospedagem e 
alimentação.(III) 

2.a) Contatar o SEBRAE  para 
orientar a implementação dessa 
infra-estrutura.(III) 

2.b) Solicitar a SETUR que 
verifique a possibilidade de 
inclusão dessa região no Polo 
Ecoturistico de Ibiapaba.(IV) 

3.b) Mostrar aos proprietários de 
terras as possibilidades de 
exploração do ecoturismo.(II) 

6. Buscar fontes de 
financiamentos para implantação 
de atividades de 
desenvolvimento sustentável 
nesta área estratégica. (III,IV,V) 

6. a) Identificar possíveis fontes 
financiadoras.(III) 

6. b) Informar as prefeituras  e 
proprietários sobre as possíveis 
fontes financiadoras para as 

diferentes atividades.(III) 
6.c) Orientar os interessados para 
a captação desses recursos.(III) 

7. Incentivar a coleta seletiva de 
lixo  e aproveitamento do lixo 
reciclável.(III) 

7.a) Identificar associações que 
desejem aproveitar 
economicamente o lixo 
reciclado.(III) 

7.b) Contatar o SEBRAE para 
capacitação das associações e 
apoio na comercialização. (III) 

7.c) Envolver as Prefeituras dos 
Municípios situados na 
depressão periférica no programa 
de aproveitamento do lixo.(III) 

8.e) Incentivar os proprietários 
para desenvolver ecoturismo em 

suas áreas de cavernas.(III) 

12.b) Programar 
eventos de educação 
e conscientização 
ambiental. (II,III,IV,V) 

12.c) Envolver os 
educadores como 
multiplicadores de 
educação e 
conscientização 
ambiental. (II,III,IV,V) 
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TEMAS CONTROLE E PROT.  CONHECIMENTO INTEGRAÇÃO  ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO
AREAS AMBIENTAL  EXTERNA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL EXTERNA 

Área 
Estratégica 
Municípios 
de 
Influência 
Direta 

5. Incentivar a criação de RPPN 
nesses municípios. (II,III,IV,V) 

5.a) Identificar áreas com potencial 
para criação de RPPN. (II) 

5.b) Incentivar os proprietários para o 
desenvolvimento do ecoturismo nas 
RPPN criadas. (III,IV,V) 

 2.Divulgar a existência e os atrativos 
do Parque Nacional. (I,II,III,IV,V) 

2.a) Estabelecer parceria com a 
Prefei-tura Municipal de Tianguá 
para a im-plantação de um Posto de 
Informação PI em  1 dos box do 
Centro de Artesa-nato, próximo ao 
terminal rodoviário.(I) 

2.b) Disponibilizar material 
informativo sobre o Parque no 
Centro de Visitan-tes da APA da 
Serra da Ibiapaba em Viçosa do 
Ceará. (II,III,IV,V) 

2.c) Disponibilizar material de 
divulgação do Parque nos demais 
municípios. (II,III,IV,V) 

2.d) Aproveitar as atividades do 
Posto de Informação para relações 
públicas e promoção do Parque, 
apresentado a sua importância local, 
regional e nacional. (II,III,IV,V) 

3. Fazer gestão junto à SETUR, 
SEBRAE, Clube dos Diretores 
Lojistas e prefeituras dos Municípios 
de Tianguá e São Benedito para  
incenti-var a melhoria da qualidade 
da rede hoteleira e  serviços de 
atendimento aos turistas. (II,IV) 

4. Buscar integração do Parque com 
outras áreas com potencial turístico 
na região.(II) 

4.a) Fazer levantamento das áreas 
com potencial turístico existentes.(II) 

4.b) Contatar os responsáveis por 
essas áreas no sentido de divulgar o 
Parque aos seus visitantes.(II) 

4.c) Contatar as empresas de turismo 
para incluir essas áreas nos seus 
pacotes envolvendo o Parque e os 
atrativos da região.(II) 

7. Interagir com a APA da Serra da 
Ibiapaba para proteção dos recursos 
naturais e a divulgação integrada 
das unidades de conservação.(II) 

8. Distribuir nas prefeituras 
municipais o Resumo Executivo do 
Plano de Manejo. (I,II) 

6. Divulgar junto aos produtores 
do município de Tianguá o 
pioneirismo do município de 
Guaraciaba do Norte na 
prática de agricultura orgânica 
na região. 

 

1. Envolver os alunos das 
redes oficial e particular 
de ensino desses 
municípios nas 
atividades da Oficina de 
Educação Ambiental. 
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Á Estratég. 
Planalto 
Riachos 

1. Controlar as agressões ao meio 
ambiente exercidas nas nascentes 
dos riachos que correm para o 
Parque. (I,II,III) 

1.a) Visitar periodicamente os 
proprietários da área, buscando 
conhecer as condições de uso e 

12.c) Monitorar a 
recuperação das 
nascentes e matas 

   ciliares. (II,III,IV) 

 13. Incentivar como alternativas 
de desenvolvimento para esta 
área as seguintes atividades: 
artesanato, apicultura, 
minhocultura, floricultura, e 
outras. (II,III,IV) 

2. Buscar a 
conscientização da 
população agrícola sobre 
os efeitos dos agrotóxicos 
na saúde e no meio 
ambiente. (I,II,III) 

3.b) Buscar 
fontes financia-
doras para 
implantação do 
saneamento 
rural. (I,II,III) 

 
 

ocupação do solo, para melhor 
orientá-los. (I,II,III) 

1.b) Identificar viabilidades de ações 
de recuperação e despoluição das 
nascentes em conjunto com o 
PROURB.(I) 

1.c) Promover fiscalização periódica 
nestas nascentes. (I,II,III,IV,V) 

2.c) Exigir das empresas que 
comercializam agrotóxicos o cumpri-
mento do Decreto No 3.550, de 
27.07.00, onde é regulamentada a 
Lei No 9.974/2000, que trata do uso 
e controle de agrotóxicos. (I,II,III) 

3. Incentivar a construção de fossas 
sépticas. (I,II,III) 

3.a) Envolver os agentes de saúde e 
a Igreja Católica, que já vem traba-
lhando com sistema de captação de 
água para populações carentes, na 
divulgação da necessidade do 
controle desses problemas de 
contaminação dos cursos d’água. 
(I,II,III) 

4. Incentivar a substituição das moto-
bombas por eletro-bombas, visando 
evitar a poluição dos cursos d´água 
com óleo diesel. (I,II,III) 

4.a) Divulgar as vantagens 
econômicas do uso das eletro-
bombas. (I,II,III) 

5. Impedir barramentos, poços 
amazônicos e quaisquer outros tipos 
de construção em áreas de 
preservação permanente.(I) 

5.a) Identificar os barramentos  nos 
riachos que drenam para o Parque, 
localizados em propriedades 
particulares.(I) 

5.d) Fiscalizar estas áreas e proceder 
à aplicação das multas cabíveis. 
(II,III,IV,V) 

  11. Incentivar a prática de 
agricultura orgânica na região 
das micro-bacias. (II,III,IV,V) 

11.a) Estimular a criação de 
cooperativas de agricultura 
orgânica reunindo as comuni-
dades de Torre, Santa Barba-ra, 
Murimbeca, Gavião, Vila Nova, 
Sitio Amazonas e Gameleira. 
(II,III) 

11.b) Buscar parceiras com 
EMATERCE, SEBRAE, ADAO e 
Cooperativa de Guaraciaba do 
Norte, para implantação dessa 
atividade. (II,III) 

11.c) Identificar e divulgar linhas 
de créditos específicas para o 
desenvolvimento da agricultura 
orgânica. (II,III) 

11.d) Divulgar as vantagens 
econômicas e ambientais dessa 
atividade. (II,III) 

11.e) Envolver a ADAO na 
certificação dos produtos 
provenientes das práticas dessa 
agricultura. (III,IV) 

11.f) Verificar junto ao DEUC a 
possibilidade de autorizar-se a 
veiculação de mensagens re-
lativas ao Parque nos rótulos 
dos produtos idôneos.(III) 

11.g) Divulgar a possibilidade de 
comercialização de produ-tos 
elaborados oriundos da 
agricultura orgânica nas insta-
lações de uso público do Par-
que, tais como: lanchonete, 
Centro de Visitantes e Oficina de 
Educação Ambiental, bem como 
nos Postos de Informa-ções e 
Centro de Visitantes da APA de 
Serra da Ibiapaba. (III,IV,V) 

2.a) Informar à população 
sobre as possibilidades e 
as ocorrências de 
contaminação dos 
recursos hídricos, em 

superfície e subterrâneos. 
(I,II,III) 

2.b) Promover campanhas 
para a coleta dos 
recipientes de agrotóxicos, 
incentivando a  prática da 
devolução desses 
recipientes aos 
fabricantes. 

5.b) Informar os 
proprietários que detem 
barragens sobre a 
legislação que protege 
estas áreas de 
preservação permanente. 
(I) 

5.c) Verificar se os 
barramentos foram 
autorizados e por qual 
organismo, identificando 
mecanismos para reverter 
tais situações.(I) 

7. Promover em parceria 
com a comunidade, 
escolas e prefeituras da 
região, atividades que 
levem à limpeza dos 
riachos. (I,II,III) 

7.a) Aproveitar as datas 
festivas relativas ao meio 
ambiente como 
oportunidades importantes 
para estas atividades. 
(I,II,III) 

7.b) Organizar mutirões 
para  coleta de lixo nos 
riachos que drenam para o 

4.b) Avaliar 
possibilidades 
junto a órgãos 
financiadores da 
abertura de 
linhas de crédito 
visando 
financiamento 
para  eletro-
bombas. (I,II,III) 

6.a) Fazer gestão 
junto à prefeitura 
de Ubajara, 
solicitando a 
construção das 
lavanderias 
públicas.(II) 

6.b) Identificar, 
em conjunto 
com a 
Prefeitura, locais 
apropriados e 
prioritários para 
instalação 
destas 
lavanderias.(I) 

6.c) Buscar fonte 
alternativa de 
financiamento 
para a 
construção 
dessas 
lavanderias.(II,II
I) 

9. Firmar acordos 
de cooperação 
técnica com a 
SEMACE  e  
COGERH para o 
monitoramento e 
controle da 
qualidade de 
água dos 
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6. Incentivar a instalação de 
lavanderias públicas na zona rural. 
(I,II,III) 

8. Fiscalizar o uso de produtos 
químicos no tratamento das piscinas 
das mansões e pousadas vizinhas 
especialmente aquelas localizadas 
junto aos riachos que vertem para o 
Parque.(II,III) 

 

11.h) Divulgar entre os produto-
res o uso de defensivos natu-
rais fáceis de serem obtidos na 
região como a manipueira (sub-
produto da mandioca na 
produção de.farinha), a urina de 
vaca, dentre outros. (II,III,IV) 

Parque. (I,II,III) 
10.a) Buscar sensibiliza-los 
para a adesão aos 
programas de despoluição 
das nascentes e cursos 
d’água. (I,II,III,IV,V) 

10.a) Promover visitas 
desses proprietários ao 
Parque.  

10.b) Desenvolver nestas 
visitas os seguintes temas 
educativos: a 
responsabilidade dos 
vizinhos na proteção dos 
cursos d´água; os efeitos 
da poluição nos cursos 
dos riachos que vertem 
para o Parque; a 
contribuição desses 
riachos para a formação 
das cachoeiras; 
alternativas 
ambientalmente viáveis 
para suas atividades. 
(I,II,III,IV,V) 

12. Incentivar o 
reflorestamento das áreas 
de nascentes e cursos 
d’água. (II,III,IV) 

12.a) Envolver a 
comunidade no Programa 
de Resgate dos Valores 
da Conservação da 
Oficina de Educação 
Ambiental, especialmente 
na produção de mudas. 
(II,III,IV) 

12.b) Incentivar a utilização 
das técnicas difundidas na 
oficina para a produção de 
mudas com vistas ao 
reflorestamento das áreas 
de nascentes e cursos 
d’água. (II,III,IV) 

água dos 
riachos que 
drenam para o 
Parque.(I) 
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TEMAS CONTROLE  E  PROT.  CONHECI- INTEGRAÇÃO  ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO 
AREAS AMBIENTAL MENTO EXTERNA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL EXTERNA 

Remanes-
centes de 
mata úmida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Identificar as áreas 
remanescentes de mata 
úmida na região, 
desenvolvendo ações  
para a  sua proteção.(II) 

14.a) Desenvolver ações 
conjuntas com 
proprietários das áreas 
com potencial para 
corredores ecológicos, 
visando assegurar a sua 
proteção.(II) 

14.b) Incentivar os 
proprietários destas áreas 
em transformá-las em 
RPPN, divulgando suas 
vantagens e 
potencialidades. (II) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Incentivar alternativas de 
desenvolvimento para esta 
área, de acordo com suas 
potencialidades, tais como: 
artesanato, apicultura, turismo 
ecológico, turismo rural, dentre 
outras. (II,III,IV) 

16.a) Incentivar o plantio de 
café sombreado nas áreas de 
mata úmida passíveis de 
exploração.. (II,III,IV) 

16.b) Apoiar os proprietários na 
elaboração de projetos para a 
captação de recursos junto a 
entidades financiadoras. 
(II,III,IV) 

 
 
 

26. Proferir palestras sobre 
temas ambientais junto às 
escolas existentes no 
Município. (II,III,IV,V) 

 

15. Fazer gestão junto ao 
INCRA para o repasse ao 
Parque da área de mata 
situada em frente ao 
Horto.(I) 

 
 
 
 
 

Cidade de 
Ubajara 

19. Apoiar a Prefeitura 
Municipal de Ubajara no 
estudo de áreas 
apropriadas para 
construção do aterro 
sanitário e implantação de 
usina de reciclagem de 
lixo.(III) 

19.a) Buscar o apoio 
técnico-financeiro do 
Ministério do Meio 
Ambiente e do 
SEBRAE.(III) 

19.b) Incentivar a prática de 
coleta seletiva e a recicla-
gem de lixo no 
Município.(III) 

 17. Fazer gestão junto à Prefeitura 
para a elaboração do Plano Diretor 
Municipal, conforme previsto no Art. 
182 da Constituição Federal.(II) 

17.a) Assegurar que o Plano Diretor 
contemple a proibição da expansão 
da  área urbana em direção   ao   
Parque,   de    acordo   com o Art. 
49, Parágrafo único da Lei 9.985, de 
18.07.2000 (SNUC).(II) 

19.c) Motivar as associações 
circunvizinhas para a 
comercialização do lixo 
reciclável.(III) 

19.d) Fazer gestão junto às 
empresas de reciclagem de 
lixo sediadas em Sobral para 
recolherem o material a ser 
reciclado.(III) 

23. Incentivar a melhoria da 
infra-estrutura turística do 
Município.(II,III) 

23.a) Contatar com a SETUR, 
SEBRAE, CDL e Prefeitura 
para desenvolvimento desta 
atividade. (II) 

 20.a) Solicitar ao 
PREVFOGO a realização 
de cursos rotineiros de 
capacitação de voluntários 
para integrarem estas 
brigadas. (I,II,III,IV,V) 

20.b) Envolver os 
condutores de visitantes 
do Parque na formação 
das brigadas de incêndio, 
tendo em vista sua 
responsabilidade para 
com a unidade de 
conservação. (I,II,III,IV,V) 

20.c) Contatar outras 
entidades, como ONGs 
atuantes na área para 
integrarem esse trabalho 
de prevenção e combate a 
incêndios. (I,II,III,IV,V) 
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TEMAS CONTROLE  E  PROT.  CONHECIMENTO INTEGRAÇÃO  ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO 
AREAS AMBIENTAL  EXTERNA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL EXTERNA 

Cidade de 
Ubajara 

20. Promover juntamente 
com a Prefeitura de 
Ubajara a formação de 
brigadas de voluntários 
para combate a 
incêndios florestais. 
(I,II,III,IV,V) 

21. Propor à Prefeitura de 
Ubajara medidas 
mitigadoras para 
diminuição dos impactos 
causados pelas 
edificações já existentes 
(clubes e pousadas), 
tais como: não 
ampliação da área 
construída nas atuais 
edificações (mansões, 
pousadas e clubes); 
destino adequado das 
águas oriundas das 
piscinas; destino 
adequado do lixo; 
tratamento adequado 
das fossas e esgotos.(I) 

22. Solicitar aos 
proprietários de agro-
indústrias uma 
destinação adequada 
para os dejetos e 
refugos das mesmas.(II) 

22.a) Informar a estes 
proprietários dos 
malefícios que tais 
dejetos podem causar 
ao meio ambiente. (II) 

22.b) Buscar orientá-los 
sobre possíveis 
soluções para estes 
dejetos.(II) 

 

 17.b) Buscar junto à Diretoria 
de Pesquisa do IBAMA 
informações visando 
orientação para o tratamento 
ambiental na elaboração do 
Plano Diretor.(II) 

17.c) Assegurar que o Plano 
Diretor não contemple ações 
conflitantes com os 
interesses de preservação 
do Parque Nacional.(II) 

18. Fazer gestão para a 
reativação do CONDEMA, 
buscando adequá-lo à nova 
política ambiental do 
país.(II,III) 

25. Buscar integração com o 
Município na participação de 
eventos festivos da cidade, 
tais como as festas dos 
padroeiros (do Município e 
dos Distritos), a Exposição 
Agropecuária, FEPAI (Feira 
de Produtos de Artesanato 
da Ibiapaba), dentre outros. 
(II,III,IV,V) 

27. Promover a divulgação do 
Parque na cidade de 
Ubajara, mediante parceria 
com a Prefeitura. 
(I,II,III,IV,V) 

27.a) Fazer gestão junto à 
Prefeitura para a reativação 
da cabine de informações 
turísticas da cidade.(I) 

27.b) Buscar a divulgação do 
Parque nos trabalhos desta 
cabine.(I) 

27.c) Instalar placas de 
sinalização a partir da 
entrada da cidade, indicando 
a direção do Parque.(I) 

28. Divulgar o Parque junto 
aos meios de comunicação 
disponíveis no Município, 
tais como rádios e jornais. 
(I,II,III,IV,V) 

23.b) Sugerir a 
inclusão do Município 
de Ubajara no PNMT 
(Programa Nacional 
de Municipalização 
Turística). (II) 

23.c) Estimular a 
Prefeitura para 
desenvolver um 
programa visando 
atrair novos 
investidores na área 
de turismo. (II) 

24. Incentivar a 
implantação do  
ecoturismo e do 
turismo rural no 
Município.(II) 

24.a)Promover em 
parceria com a 
Secretaria de 
Turismo do Município 
e SEBRAE um 
seminário sobre 
estes temas.(II) 

24.b) Contactar os 
proprietários rurais, 
cujas áreas tenham 
potencial para esta 
atividade, com vistas 
a incentiva-los a 
participar do 
seminário.(II) 
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TEMAS CONTROLE  E  PROT.  CONHECIMENT
O 

INTEGRAÇÃO  ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO 

AREAS AMBIENTAL  EXTERNA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL EXTERNA 
Dolinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Coibir o uso das dolinas 
como depósito de lixo, tendo 
em vista tratarem-se de 
cavidades subterrâneas 
protegidas por legislação 
específica. (I,II,III,IV,V) 

29.a) Divulgar esta proibição 
junto às comunidades 
circunvizinhas. (I,II,III) 

29.b) Solicitar a Prefeitura a 
instalação de placas 
informativas da proibição de 
depositar lixo na área.(II) 

29.c) Desenvolver campanhas 
junto às comunidades do 
entorno das dolinas com vistas 
a incentiva-las a participar do 
programa de coleta seletiva do 
lixo.(III) 

30.b) Exigir das empresas que 
comercializam agrotóxicos o 
cumprimento da legislação 
vigente.(II) 

31.Divulgar técnicas de 
agricultura orgânica, visando a 
redução do uso de agratóxico 
como proteção às 
dolinas.(II,III) 

 
 
 
 
 
 
 

34. Promover 
pesquisas sobre 
a possibilidade 
de conexão das 
dolinas com o 
patrimônio 
espeleológico do 
Parque. (III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.  Incentivar 
alternativas de 
desenvolvimento, de 
acordo com as 
características da 
área. (II,III,IV,V) 

 
 
 
 

30. Buscar conscientização da 
população agrícola sobre os 
efeitos dos agrotóxicos na saúde 
e no meio ambiente.(II,III) 

30.a) Promover campanhas para 
a coleta dos recipientes de 
agrotóxicos, incentivando a  
prática da devolução desses 
recipientes aos fabricantes. 
(II,III) 

32. Envolver as comunidades 
circunvizinhas às dolinas nos 
programas da Oficina de 
Educação Ambiental. (II,III,IV,V) 

35 Divulgar junto às populações a 
formação calcárea das dolinas, 
dando ênfase à possível ligação 
e consequente interferência com 
a gruta de Ubajara.(III) 

39.b) Envolver os moradores do 
entorno do Horto nas atividades 
da Oficina de Educação 
Ambiental. (II,III,IV,V) 
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Entorno do 
Horto 

 
36. Contatar o proprietário da 
Granja Alvorada visando 
mitigar as inter-ferências 
ambientais de suas ativi-dades 
com o Horto.(I) 

36.a) Cobrar do proprietário a 
adoção de medidas sanitárias, 
principal-mente no que diz 
respeito ao destino correto do 
refugo da granja.(I) 

36.b) Fiscalizar periodicamente 
as atividades desenvolvidas 
na granja. (I,II,III,IV,V) 

37. Promover ações de 
prevenção, controle e combate 
às queimadas, especialmente 
nas porções norte e leste, 
tendo em vista a  presença de 
pastagem, cana-de-açúcar e 
capoeira. (I,II,III,IV,V) 

38. Adotar medidas de 
proteção à fauna na rodovia 
adjacente ao Horto.(II) 

38.a) Instalar placas de 
sinalização na rodovia 
alertando aos motoristas sobre 
o risco de atropelamento da 
fauna silvestre.(II) 38.b) Fazer 
gestão junto ao DERT para a 
instalação redutores de 
velocidade, como  
sonorizadores, do espaço que 
vai da estrada da Olinda ao 
início da zona urbana do 
Município de Ubajara.(II) 

40. Fazer gestão junto à 
Prefeitura de Ubajara para 
instalar conteineres junto à 
comunidade de Potós e 
promover a coleta sistemática 
do lixo.(II) 

 

 
39.a) Fazer 
levantamento da 
população 
residente nessa 
área, para 
identificação das 
condições 
sociais e do uso 
e ocupação do 
solo e possíveis 
interferências 
com o Horto.(I) 

 

 
39. Promover maior integração 
com os moradores do entorno 
do Horto.(I) 
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TEMAS CONTROLE  E  PROT.  CONHECIMENTO INTEGRAÇÃO  ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO 
AREAS AMBIENTAL  EXTERNA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL EXTERNA 

 
Buriti 

 
41. Desenvolver esforços 
no sentido de impedir a 
expansão do 
crescimento do 
assentamento do INCRA 
em direção ao 
Parque.(I) 

41.a) Contatar o INCRA e 
informar que essa área 
encontra-se na Zona de 
Amortecimento do 
Parque,  sofrendo 
portanto restrição de 
uso, de acordo com o 
Cap. I art. 2 Inc. XVIII da 
Lei do SNUC.(I) 

41.b) Solicitar ao INCRA 
fiscalização específica 
para impedir invasões 
nesta área, se 
estabelecidas em 
direção ao Parque. (I) 

41.c) Fazer visitas 
periódicas ao local para 
avaliação dos riscos de 
aumento de 
invasão.(I,II,III) 

 

    
42. Buscar sensibilizar a 
população do assentamento 
Buriti para a causa ambiental 
como um todo e em especial 
para com o Parque Nacional de 
Ubajara.(II) 

42.a). Identificar lideranças da 
comunidade que possam atuar 
junto à população.(II) 

42.b). Fazer campanhas 
educativas junto às crianças do 
assentamento, visando a 
proteção do Parque. 
(I,II,III,IV,V) 

42.c). Organizar visitas das 
crianças do assentamento. ao 
Parque, de modo que conheçam 
a área protegida e seus 
objetivos. (II,III,IV,V) 

 

 

 


