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2 ANÁLISE DO PARQUE NACIONAL DE JERICOACOARA 

2.1 DESCRIÇÃO 

De acordo com a Lei № 11.486 de 15 de junho de 2007, o polígono que constitui o limite do 

Parque Nacional de Jericoacoara abrange uma área de aproximadamente 8.850ha. A área 

terrestre do Parque está situada nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara (82,8%) e Cruz 

(17,2%). A Área da Marinha/União correspondente a parte oceânica possui 25,97% da área 

total da Unidade de Conservação (UC). Contudo, a sua Zona de Amortecimento (ZA) inclui, 

além de áreas pertencentes aos Municípios acima citados, terras dos Municípios de Acaraú 

e Camocim, conforme mostra o Mapa 2-1. A ZA tem uma área terrestre total de 249,6Km², 

cuja distribuição em cada Município da Região do Parque Nacional de Jericoacoara pode 

ser visualizada no Quadro 2-1. A parte marinha da ZA adentra 2,5 milhas náuticas 

(equivalente a 4.635 metros) no Oceano Atlântico, percorrendo o limite de toda a costa dos 

Municípios de Cruz e Jijoca de Jericoacoara e parte do limite costeiro de Acaraú e 

Camocim. Na divisão geopolítica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os 

quatros Municípios pertencem à Microrregião Litoral de Camocim e Acaraú. No tópico 

“Características da População” (item 2.5) serão apresentados alguns aspectos históricos e 

traços gerais de cada município de forma mais aprofundada.  

No Município de Camocim a ZA inicia próxima à Vila de Tatajuba, e segue em direção ao 

Lago Grande até atingir o limite deste com a APA de Tatajuba. Daí segue até próximo à 

Comunidade do Guriú acompanhando o traçado da APA de Tatajuba, incluindo a área dessa 

UC. Depois disso a linha da ZA volta a entrar para o continente e incluir em sua área o 

Córrego do Cajueiro e encontrar com a divisa entre Camocim e Jijoca de Jericoacoara. Neste 

ponto a ZA segue a divisa desses dois Municípios margeando as Comunidades Córrego da 

Forquilha 3 e 2. Entrando no Município de Jericoacoara segue parte do trajeto ao lado do rio 

Córrego Mil Homens, com este ficando do lado de fora da ZA. Depois segue para o Córrego 

da Forquilha 1 e atinge uma extremidade da Lagoa da Jijoca e a respectiva APA. Até chegar 

ao Município de Cruz o limite da ZA segue o mesmo traçado da APA da Lagoa da Jijoca. Em 

Cruz atravessa o rio Córrego do Paraguai, inclui o Lago do Monteiro e a Lagoa do Mato. Em 

seguida entra no Município de Acaraú incluindo a Lagoa Riacho da Prata seguindo em linha 

reta até atingir o Oceano Atlântico. Observa-se que o traçado da ZA não acompanha 

uniformemente a linha divisória do parque na sua parte continental. Essa opção se 

fundamenta na intenção de aproveitar determinadas características dos recortes geográficos 

e naturais para facilitar a identificação da ZA e ainda ao inserir certas áreas na ZA busca-se 

auxiliar a preservação de recursos naturais importantes existentes na região. Um aspecto 

importante é que a ZA incluiu toda a APA da Lagoa da Jijoca e mais de 50% da área da APA 

de Tatajuba. Nos dois casos significa mais um reforço para ajudar na preservação das 
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respectivas áreas. Algumas lagoas também ficaram dentro da ZA, tais como Lagoa da Jijoca, 

Lagoa do Monteiro e Lagoa do Mato1. 

Além desses espaços naturais a ZA abrange também 18 comunidades e vilas que estão no 

entorno do parque e pertencem aos quatro Municípios da região. São elas: 

· Camocim: Guriú;  

· Jijoca de Jericoacoara: Mangue Seco, Córrego da Forquilha 1, 2 e 3, 

Jericoacoara, Lagoa Grande, Chapadinha, Jijoca dos Lula, Córrego Urubu, 

Córrego das Panelas;  

· Cruz: Caiçara, Cavalo Bravo, Preá;  

· Acaraú: Barrinha, Castelhano. 

Outras quatro comunidades ficam bastante próximas à ZA: Tatajuba e Canto do Lago em 

Camocim; Córrego de Dentro em Jijoca e; Carrapateira em Acaraú.  

No Quadro 2-1 são apresentadas as informações sobre a área de cada município e também 

do parque e da ZA em cada um desses territórios (em percentuais e km²). Acaraú e 

Camocim tem área somente dentro da ZA e com tamanhos semelhantes, sendo 30,5km² e 

32,8km², respectivamente. No território do Município de Cruz estão 17,2% da área do 

parque e 48,2% da ZA. Jijoca tem 82,8% do parque e 26,4% da ZA. A área total da ZA é de 

249,6Km². 

 

Quadro 2-1 - Área da UC, da ZA e da região (total e por município) 

Municípios 
Área total do 

Município (km²) 

Área da ZA no 

Município (km²) 

Área da ZA no 

Município (%) 

Área do Parque 

no Município (%) 

Acaraú 843 30,6 12,3 0 

Camocim 1.124 32,8 13,1 0 

Cruz 335 120,3 48,2 17,2 

Jijoca de 

Jericoacoara 
202 65,9 26,4 82,8 

TOTAL 2.504 249,6 100,0 100,0 

Fonte: IBGE 

 

 

 

 

 

                                                

¹ No Encarte 4 a ZA é descrita em seus contornos e percurso acompanhado de mapa e definição das regras de uso. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Este tópico apresenta a caracterização ambiental da região do PN de Jericoacoara, no que 

se refere aos aspectos gerais dos meios físico e biótico dos municípios de Camocim, Jijoca 

de Jericoacoara, Cruz e Acaraú. No Quadro 2-2 são apresentadas algumas informações 

gerais de caráter ambiental sobre os quatro municípios, tais como clima, temperatura e 

vegetação.  

Quadro 2-2 – Características ambientais dos municípios da região do PN Jericoacoara 

  Camocim 
Jijoca de 

Jericoacoara 
Cruz Acaraú 

Clima Tropical Quente 
Semiárido Brando 

Tropical Quente 
Semiárido Brando 

Tropical Quente 
Semiárido Brando 

Tropical Quente 
Semiárido Brando 

Pluviosidade 1.032,30mm 826,8mm 1.139,70mm 1.139,70mm 

Temperaturas 
Médias 26° a 28°C 26º a 28ºC 26º a 28ºC 26° a 28°C 

Período Chuvoso Janeiro a abril Janeiro a maio Janeiro a maio Janeiro a abril 

Domínios 
Geomorfológicos 

Planície Litorânea, 
Tabuleiros Pré-

Litorâneos e Planície 
Fluviomarinha 

Planície Litorânea, 
Tabuleiros Pré-

Litorâneos e Planície 
Fluviomarinha 

Planície Litorânea e 
Tabuleiros Pré-

Litorâneos 

Planície Litorânea e 
Tabuleiros Pré-

Litorâneos 

Solo 

Areias Quartzosas 
Marinhas, Solos 

Indiscriminados de 
Mangues, Planossolo 
Solódico, Podzólico 
Vermelho-Amarelo, 

Solonchak e 
Solonetz Solodizado 

Areias Quartzosas 
Distróficas Marinhas, 
Podzólico Vermelho-

Amarelo 

Solos Aluviais, 
Areias Quartzosas 

Marinhas, Solonchak 
e Podzólico 

Vermelho Amarelo 

Solos Aluviais, 
Areias Quartzosas 

Marinhas, 
Planossolo Solódico, 

Solonetz 
Solodizado, 

Podzólico Vermelho-
Amarelo e 
Solonchak 

Bacia Hidrográfica Coreaú Coreaú Acaraú e Coreaú 
Acaraú, Coreaú e 

Aracatiaçu 

Vegetação 

Cerrado, Complexo 
Vegetacional da 
Zona Litorânea e 

Floresta Perenifólia 
Paludosa Marítima 

Complexo 
Vegetacional da 
Zona Litorânea 

Complexo 
Vegetacional da 
Zona Litorânea, 
Floresta Mista 

Dicotilo Palmácea e 
Floresta Perenifólia 
Paludosa Marítima 

Complexo 
Vegetacional da 
Zona Litorânea, 
Floresta Mista 

Dicotilo-Palmácea e 
Floresta Perenifólia 
Paludosa Marítima 

Fonte: Governo do Estado do Ceará (Disponível em http://www.ceara.gov.br) 

2.2.1 CLIMA 

Segundo a classificação de Köppen, a região possui um clima quente e úmido, do tipo Aw, 
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com verões chuvosos (que podem se estender de dezembro a maio, com variações entre os 

municípios) e invernos menos chuvosos (de junho a novembro) com precipitação 

pluviométrica média de 1.034mm por ano.  

As temperaturas médias vão de 26ºC a 27ºC, com máximas de 30ºC e mínimas de 19ºC. As 

temperaturas médias da água do Oceano Atlântico, nas adjacências da região, estão entre 

25ºC e 28ºC, com salinidade entre 36% e 37%. 

2.2.2 REGIME DE VENTOS 

O vento apresenta-se no litoral como um importante componente da dinâmica da paisagem 

natural, principalmente na migração dos campos de dunas e aporte de areia para a planície 

de aspersão eólica. 

Os ventos são alísios, permanentes, com constantes correntes vindas do sudeste com 

velocidade entre 5,6 e 8,0km. No início da estação chuvosa, com a chegada da Zona de 

Convergência Intertropical, registram-se mudanças na direção dos ventos, passando a 

predominar os de nordeste. 

2.2.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A região abrange unidade com registro de idades Pré-Cambrianas, Terciárias e 

Quaternárias. 

As rochas Pré-Cambrianas estão representadas pelos quartzitos ferríferos e migmatitos 

homogêneas presentes em Jericoacoara na formação do “Serrote de Jericoacoara”. 

O Terciário é representado pelos sedimentos variegados da Formação Barreiras, constituído 

de sedimentos continentais costeiros de idade Terciária (Mioceno-Plioceno), que formam 

extensos tabuleiros. Os depósitos Quaternários são representados principalmente por 

sedimentos fluviomarinhos e fluviais. 

O Quaternário é representado por sedimentos litorâneos e eólicos litorâneos, sedimentos 

fluviomarinhos, sedimentos aluviais e lacustres. 

A região apresenta os seguintes domínios geomorfológicos: Planícies Litorâneas, Tabuleiros 

Pré-Litorâneos e Planície Fluviomarinha com Manguezal. 

Planícies Litorâneas 

A Planície Litorânea apresenta feições morfológicas compostas pela faixa praial, campo de 

dunas móveis, fixas e paleodunas resultantes de processos de acumulação, condicionados 

por ações eólicas, marinhas e fluviais, isoladas ou em conjunto.  

Essa planície apresenta elevado estoque de depósitos sedimentares arenosos modelados 

por processos eólicos que geram feições paisagísticas de campo de dunas móveis e fixas, 

faixas praiais, ocupando uma faixa de terras com largura variável, desde a linha de costa até 
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o contato com os tabuleiros litorâneos. Ela é constituída por sedimentos Quaternários que 

repousam de modo discordante sobre Formação Barreiras, ocupa uma faixa de terras com 

largura variável desde a linha de costa até o contato interior com os Tabuleiros Pré-

Litorâneos. 

Tabuleiros Pré-litorâneos 

Os tabuleiros Pré-Litorâneos correspondem a uma superfície tabular de caimento para o 

mar e constituem as porções centro-meridionais dos municípios litorâneos. São compostos 

por sedimentos mais antigos da formação Barreiras, datada do Terciário. 

Os sedimentos da Formação de Barreiras compõem o “glacis” de acumulação que é 

esculpido pela rede de drenagem que demanda para o oceano. São terrenos firmes, 

estáveis, planos e de solos mais espessos, onde estão situadas as sedes dos municípios. 

Planície Fluviomarinha 

A planície fluviomarinha é um ambiente complexo, que sofre influência das oscilações das 

marés e dos processos continentais. É formada pela deposição de sedimentos argilosos, 

ricos em matéria orgânica em suas áreas de inundação e vegetação de mangue. 

De importância fundamental para a bioestabilização da planície fluviomarinha e na 

deposição de sedimentos fluviais nas margens dessa planície, os manguezais atuam como 

filtro entre o continente e os oceanos, atenuando efeitos de inundações e avanços das 

marés e funcionando como “área tampão”. Além disso, os manguezais têm uma grande 

importância na manutenção da linha de costa, sendo, ao mesmo tempo, um berçário para o 

repovoamento de várias espécies de crustáceos e peixes. 

2.2.4 SOLO 

Os principais tipos de solos encontrados na região do PN de Jericoacoara foram 

individualizados em sete unidades pedológicas: Areias Quartzosas Marinhas, Solos 

Indiscriminados de Mangues, Planossolo Solódico, Podzólico Vermelho-Amarelo, Solos 

Salinos (Solonchak), Solonetz Solodizado e Solos Aluviais. 

Areias Quartzosas Marinhas 

Solos profundos, com baixo conteúdo de argila, sempre inferior a 15%. A fertilidade natural é 

muito baixa e apresenta-se excessivamente drenado. O horizonte A é fracamente dissolvido 

e repousa sobre o C constituído por areias quartzosas, cuja origem está ligada à ação dos 

ventos na orla litorânea. Nele estão incluídas as dunas tanto fixas como moveis.  

São solos não consolidados, de coloração branca e cinzento claro, onde o horizonte se 

apresenta ligeiramente enriquecido pela matéria orgânica, uma vez que a vegetação 

predominantemente é a de litoral (restingas e dunas). 
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Solos Indiscriminados de Mangues 

São solos extremamente frágeis de origem sedimentar fluviomarinha, constituídos 

geralmente por material areno-síltico-argiloso, rico em matéria orgânica, hidromórfica, salina, 

com alta capacidade de troca de cátions e elevada condutividade elétrica. Ocorrem na foz 

de rios, em ambientes fluviomarinhos em locais de águas tranquilas. Por estarem sujeitos ao 

fluxo e refluxo das marés, tornam-se extremamente instáveis e necessitam da proteção 

constante de sua cobertura vegetal original. Inserem-se em um ecossistema de importância 

fundamental no controle do entulhamento do fundo de baías, na depuração de resíduos 

orgânicos e na cadeia trófica. 

Planossolo Solódico 

São solos rasos ou de profundidade média, com permeabilidade lenta abaixo da superfície, 

em decorrência da porosidade total muito baixa (30,0 - 35,0%) e possuem teores de sódio 

trocável entre 8 e 20%. 

Apresentam encharcamento temporário, a que estão sujeitos em consequência da situação 

topográfica baixa que ocupam, nas áreas receptoras das águas provenientes dos terrenos 

de cotas mais elevadas. Em contraposição ao período em que permanecem molhados, 

durante a época seca estes solos tornam-se duros a extremamente duros e usualmente 

fendilham-se no horizonte Bt. São solos predominantemente com argila de atividade alta, 

ocorrendo também solos com argila de atividade baixa. 

Podzólico Vermelho Amarelo 

Ocorrem na zona pré-litorânea, em relevo plano e suavemente ondulado, em geral 

associados aos sedimentos da Formação Barreiras. São profundos ou medianamente 

profundos, geralmente bem drenados, ácidos, porosos e de textura variando de média a 

argilosa. A cor varia de vermelho-amarelada a bruno-acinzentada. 

Solos Salinos (Solonchak) 

Geralmente ocorrem em relevo plano de várzea, por isso, normalmente apresentam 

estratificação bem marcada. O solo fica mais exposto nos locais onde a concentração de 

sais é elevada. 

Solonetz Solodizado 

São solos que possuem uma fertilidade natural alta, como textura média, média/argilosa, 

arenosa/argilosa e arenosa/média, fase pedregosa e rochosa, mal ou imperfeitamente 

drenados, relevo plano e suave ondulado. 

Ocorre em geral nos terraços de rios e riachos, portanto, em áreas de topografia suave. É 

marcante a diferença no teor de argila entre os horizontes superficial e subsuperficial, o que 

é percebido com facilidade no exame de textura do solo. 
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Solos Aluviais 

Os solos Aluviais são solos minerais não hidromórficos, pouco evoluídos, formados em 

depósitos aluviais recentes, geralmente encontrados nas margens de cursos d’água. São 

solos medianamente profundos e com pH moderadamente ácido a levemente alcalino. 

Devido à sua origem, de fontes diversas, esses solos são muito heterogêneos quanto à 

textura e demais propriedades físicas e químicas, que podem variar num mesmo perfil entre 

as diferentes camadas. 

Os maiores problemas para o desenvolvimento de atividade agrícola nesses solos decorrem 

dos riscos de inundação por cheias periódicas ou por acumulação de água de chuvas na 

época de intensa pluviosidade. De uma maneira geral, os solos aluviais são considerados 

de grande potencialidade agrícola, por ocorrerem em locais de relevo plano. 

2.2.5 HIDROLOGIA 

2.2.5.1 Águas Superficiais 

A região conta com quatro bacias hidrográficas (Figura 2-1), sendo a principal a bacia do 

Coreaú, onde está inserida a maior parte da região. 

Os Municípios de Camocim e Jijoca de Jericoacoara estão totalmente inseridos na bacia 

hidrográfica do Coreaú. O município de Camocim possui como principais drenagens os rios 

Coreaú, Remédio e Pesqueira, além dos riachos Cangalha e Parazinho. Os principais 

espelhos d’água na região são as lagoas Cangalho, do Boqueirão, da Moréia, Laguinho e 

Grande. 

Em Jijoca de Jericoacoara podem ser citadas como drenagens significativas na região, os 

córregos do Paraguai e do Mourão. Outros corpos d’água importantes na região são o 

riacho Giriú, riacho Doce, córregos dos Salvianos e da Forquilha, e as lagoas de Jijoca e 

das Pedras. 

O Município de Cruz está quase que totalmente inserido na bacia hidrográfica do Coreaú, 

com exceção de uma pequena porção inserida na vizinha bacia do Acaraú. Podem ser 

citadas como de expressão as seguintes drenagens; os córregos de Dentro, do Paraguai e 

da Poeira, e o rio Acaraú, que limita a porção leste do Município. 

Acaraú está inserido nas bacias hidrográficas do Coreaú, Acaraú e Aracatiaçu, e apresenta 

como drenagens de expressão os córregos da Poeira e da Prata (Coreaú), o rio Acaraú 

(Acaraú) e os córregos Grande e da Volta (Aracatiaçu). 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-10 

 

 
Figura 2-1 – Bacias Hidrográficas que compõem a região do PN de Jericoacoara. 

2.2.5.2 Águas Subterrâneas  

Nos Municípios que compõem a Região do PN distinguem-se dois domínios hidrogeológicos 

distintos, sedimentos da Formação Barreiras e depósitos aluvionares. 

O domínio representado pelos sedimentos da Formação Barreiras caracteriza-se por uma 

expressiva variação faciológica, com intercalações de níveis mais e menos permeáveis, o 

que lhe confere parâmetros hidrogeológicos variáveis de acordo com o contexto local. Essas 

variações induzem potencialidades diferenciadas quanto à produtividade de água 

subterrânea. 

Esses sedimentos apresentam uma boa potencialidade, em função, principalmente, das 

espessuras apresentadas e, também, de suas características litológicas.  

Os depósitos aluvionares são representados por sedimentos areno-argilosos recentes, que 

ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a região, e 

apresentam, em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importância relativa 

alta do ponto de vista hidrogeológico, principalmente em regiões semi-áridas com 

predomínio de rochas cristalinas.  Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos 

compensa as pequenas espessuras, produzindo vazões significativas. 
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2.2.6 VEGETAÇÃO 

A vegetação dos municípios próximos ao PN apresenta de modo geral um complexo 

vegetacional da zona litorânea composto por vegetação rasteira e arbustiva. Esse tipo de 

vegetação compreende a planície litorânea, muitas vezes nas dunas, servindo como 

fixadora, classificada como vegetação pioneira de dunas, onde são encontrados os bredinho 

da praia Iresine portulacoides, bredo da praia Scaevola plumieri, o pinheiro da praia Remirea 

marítima e o capim da praia Panicum racemosum. Nessa faixa litorânea são encontrados 

também os manguezais, vegetação com grande poder de regeneração, exclusivos de 

ambientes salobros (área de influência fluviomarinha) como o mangue vermelho, espécie 

arbórea típica desses ambientes. 

Logo após a faixa litorânea são encontradas espécies de Mata de Tabuleiro, sendo as 

principais o croatá Bromelia karatas; catanduva Piptadenia moniliformis; jatobá Copiaba 

coriacea e outros.  

A vegetação de restinga se encontra logo após a Mata de Tabuleiro e caracteriza-se por 

uma vegetação mais arbustiva com algumas espécies arbóreas, em alguns pontos com 

vegetação típicas de Cerrado e Caatinga, encontrados nos municípios de Camocim e Jijoca 

de Jericoacoara. 

Outra formação vegetacional, encontra-se nos municípios de Cruz e Acaraú, é a Floresta 

Mista Dicotilo-Palmácea, espécies de mata ciliar constituídas por carnaúbas e babaçus. 

A conservação do complexo vegetacional da região encontra-se em estado razoável de 

conservação, visto não se verificar grandes áreas de monoculturas e a agricultura praticada 

ser pouco mecanizada. Também não há outros usos do território que signifiquem grandes 

ameaças às vegetações existentes. Porém, algumas áreas de manguezais, principalmente 

em Camocim, estão bastante prejudicadas devido ao uso da população local e das 

atividades turísticas.  

2.2.7 FAUNA  

A diversidade da fauna aquática da Zona Costeira da região pode ser encontrada em 

ecossistemas estuarinos, mangues e lagoas costeiras, considerados de extrema importância 

biológica, com alta biodiversidade, riqueza de espécies e diversidade filética. Entre os quatro 

Municípios Camocim se destaca. 

A fauna de água doce da região se destaca no rio Coreaú (Camocim). A diversidade 

encontrada contém 62 espécies de peixes, sete espécies de crustáceos e sete espécies de 

moluscos com um total de 76 espécies de animais aquáticos. Entre os exemplos 

encontrados no rio Coreaú as espécies de peixes chama atenção o camurim-corcunda 

Centropomus undecimalis que também é conhecido como Robalo. Possui alto valor 

comercial, sendo também utilizado na aquicultura e pesca esportiva. Na região sua pesca 

tem a finalidade principal de comercialização.  
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O cavalo-marinho Hippocampus reidi que apresenta valor comercial para fins de aquarismo 

é encontrado em área de mangue dentro do parque. A exploração que ocorre em torno 

dessa espécie é para finalidade turística, sendo conhecimento localmente como “passeio do 

cavalo-marinho”. 

Camocim e Acaraú estão entre os maiores produtores de pescado do Estado do Ceará. Das 

espécies marinhas a mais explorada comercialmente é o camarão-branco Litopenaeus 

schmitti. Para os trabalhadores que vivem da pesca esta é a espécie que gera mais renda.  

Algumas das espécies de invertebrados aquáticos que compõem a fauna da região são 

bastante conhecidas. Entre os crustáceos são encontrados caranguejo-uçá Ucides cordatus, 

de importância socioeconômica no Norte e Nordeste do Brasil, pois, além de ser um recurso 

de subsistência, sua captura constitui a única fonte de renda de muitas famílias, e o siri-

azul Callinectes sapidus de baixa importância comercial. Além disso, na região, abundam 

camarões de diversas espécies, destacando-se as de importância econômica como o 

camarão-branco Litopenaeus schmitti e o camarão-sete-barbas Xyphopenaeus kroyeri. 

As ostras-de-mangue Crassostra rizophorae são animais marinhos, límnicos ou estuarinos 

que vivem aderidos a substratos rochosos ou mesmo enterrados em fundo arenoso ou 

lodoso. Tipicamente, colonizam raízes aéreas de árvores do mangue, preferencialmente o 

mangue vermelho. Em Camocim, a espécie é utilizada apenas para a subsistência.  

Outra espécie de ostra, o sururu Mytella falcata, possui tamanho reduzido, presente 

principalmente em bancos de areia, nos igarapés e durante a baixa-mar. Em Camocim é 

comum ver pessoas na praia em maré seca catando o sururu para o preparo de pratos 

típicos da região. 

A Fauna terrestre está bem representada pelas aves, mais comuns de serem avistadas em 

ambientes naturais. São encontradas na região espécies endêmicas da Caatinga como o 

pica-pau-anão-da-caatinga Picumnus limae, choca-barrada Picumnus limae, golinho 

Sporophila albogularis, cardeal-do-nordeste Paroaria dominicana e o corrupião Icterus 

jamacaii, e espécies endêmicas do Cerrado como o cigarra-do-campo Neothraupis fasciata 

e bico-de-pimenta Saltatricula atricollis. Entre as espécies de aves encontradas na Região, 

encontram-se ameaçados de extinção o pica-pau-anão-da-caatinga Picumnus limae e 

cigarra-do-campo Neothraupis fasciata conforme lista nacional espécies ameaçadas do 

MMA. 

São encontradas também na região espécies de aves migratórias oriundas do hemisfério 

norte como os maçaricos Charadrius semipalmatus, Tringa solitaria, Tringa melanoleuca, 

Tringa flavipes, Arenaria interpres, Calidris alba e Calidris pusilla. 

Os mamíferos são mais difíceis de serem avistados por apresentarem hábitos mais 

discretos e com atividade na sua maioria noturna. Na região são encontrados a raposinha 

ou cachorro-do-mato Cerdocyon thous, o guaxinim Procyon cancrivorus, preá Galea spixii e 

o gambá ou saruê Didelphis albiventris. 

Há também registros de espécies ameaçadas de extinção como o gato-do-mato-pequeno 

Leopardus tigrinus, a jaguatirica Leopardus pardalis e a suçuarana, conhecida também 
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como onça-parda, Puma concolor. O tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla, pode ser 

considerado como localmente extinto por não ser registrado há mais de cinco anos na 

região. 

Dentre os répteis são comuns o encontro com camaleões Iguana iguana, calangos 

Tropidurus torquatus e tijubinas Ameiva ameiva e Cnemidophorus ocellifer. Há também 

encontros ocasionais com tartarugas marinhas Chelonia mydas em algumas praias. 

2.3 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

2.3.1 AS ORIGENS DA OCUPAÇÃO DO LITORAL CEARENSE   

As origens da ocupação da região onde atualmente é o Estado do Ceará, e especificamente 

dos territórios que hoje são os municípios da região do PN de Jericoacoara, remontam ao 

início da colonização européia no Brasil. Nesse sentido, a colonização do litoral da Região 

Nordeste brasileira foi iniciada por navegadores que buscavam portos seguros e fartos em 

alimento para as suas embarcações e tripulações. Os povoados de feição européia, ao 

longo da costa, se desenvolveram com a introdução do plantio de cana de açúcar e, 

posteriormente, do algodão. No Ceará, fatores como a resistência indígena (dos troncos tupi 

- tabajaras, parangabas, parnamirins, paupinas, caucaias, potiguaras, paiacus, tapebas - e 

jê - tremembés, guanacés, jaguaruanas, canindés, genipapos, baturités, icós, chocós, 

quiripaus, cariris, jucás, quixelôs, inhamuns), a inexistência de um litoral recortado de baías 

para a ancoragem segura, a escassez de vegetação, sombra e água fresca e a aridez de 

seu interior fizeram com que os colonizadores pouco se engajassem em uma ocupação 

mais intensa durante o século XVI. Nessa Capitania, diferente de Pernambuco, que tinha 

uma zona da mata entre matas litorâneas e sertão semi-árido, o sertão se estendia 

praticamente até o litoral, o que impossibilitou o florescimento da cultura da cana de açúcar 

(Lima, 2007; e Oep Tecnologia Ltda, 2009). 

As tentativas de ocupação do litoral cearense foram motivadas pela sua localização 

geográfica entre as capitanias de Pernambuco e do Maranhão, conforme elas se tornaram 

pontos de ocupação colonialista permanente. Havia a ameaça de ocupação dessa faixa 

litorânea por não-portugueses, sobretudo franceses e holandeses. A Coroa portuguesa 

realizou uma série de expedições colonizadoras, sendo que as principais ocorreram nos 

anos de 1603, 1607, 1612 e 1619 (Lima, 2007; e Oep Tecnologia Ltda, 2009). 

Fortaleza durante muito tempo executou funções políticas e burocráticas, sem desempenhar 

um papel maior no comércio e na cultura. Na primeira fase da história cearense, o modesto 

grau de desenvolvimento regional ficou limitado à orla marítima, com base no plantio da 

cana de açúcar. Porém, com a expansão da pecuária em Pernambuco, Rio Grande do Norte 

e Paraíba, o sertão do Ceará passou a ser ocupado, especialmente no vale do Jaguaribe e 

na região de Acaraú (que abrange, atualmente, a região do Parque Nacional de 

Jericoacoara), onde o solo propiciava a criação de gado. Fortaleza com sua costa repleta de 

bancos de areia, ventos fortes e indígenas bravios, manteve-se como sede administrativa, 
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enquanto o desenvolvimento econômico ocorria principalmente nos sertões (Lima, 2007; e 

Oep Tecnologia Ltda, 2009). 

A partir da última década do século XVII, durante aproximadamente quarenta anos, 

consolidou-se a interiorização, baseada em uma economia essencialmente pecuarista. Os 

rebanhos eram objeto de comércio com Pernambuco, de onde vinham tecidos, louças, 

ferramentas e outras utilidades indispensáveis para a vida nas fazendas (Oep Tecnologia 

Ltda, 2009).  

Mais tarde, ao invés de transportar o boi pelas suas próprias patas, a experiência 

demonstrou ser mais fácil abatê-lo no seu lugar de origem, salgar-lhe a carne e transportá-lo 

para os centros de consumo. Isso proporcionou um comércio mais intenso com a zona 

açucareira de Pernambuco. O boi era transportado para as cidades portuárias, abatido, 

salgado e despachado, transformando os portos de Aracati, Acaraú e Camocim nos 

principais da região. A fabricação da carne charqueada floresceu no Ceará até a grande 

seca do final do século XVIII (1790 a 1793), quando os rebanhos se aniquilaram (Oep 

Tecnologia Ltda, 2009). 

Os portugueses, em 1613, rumavam para o norte do Ceará para conquistar as terras 

conhecidas hoje como Maranhão. De passagem pelas terras localizadas no meio do 

caminho, tentaram ocupar Camocim, mas encontraram muita seca e miséria. Foi quando se 

transferiram para a beira das terras conhecidas como "buraco das tartarugas", hoje 

Jericoacoara. 

Enquanto os portugueses se instalaram nas praias calmas de Jericoacoara, os holandeses 

ficaram com Camocim. O interesse de colonização era a descoberta de minérios preciosos e 

a extração de sal. Os canais do Rio Camocim, em marés altas, permitiam a navegação, isso 

facilitou a estada dos holandeses, que ainda conseguiram encontrar um local que facilitava o 

extrativismo de sal e tinha água potável em abundância. 

Foi só em meados de 1800 que Camocim teve realmente um povoamento. Imigrantes 

vindos principalmente de Mombaça, fugiam da seca que castigava o sertão e encontraram 

refúgio no mesmo lugar que os holandeses encontraram nos anos anteriores. O povo 

cresceu tão rápido que no fim do século XIX já chegava a cinco mil habitantes. Logo o lugar 

subiu à categoria de Vila, em 29 de setembro de 1879, desmembrando do município de 

Granja. 

A vila cresceu tanto e seu porto ganhou destaque importando e exportando mercadorias - 

antes feito somente pelo porto de Acaraú - que a idéia de conectar-se a Sobral por linha 

férrea surgiu. Hoje a cidade baseia sua economia em atividades pesqueiras, fabricação de 

calçados, pela carcinicultura e comércio lojista. 

O Vale do Acaraú teve uma participação importante na dinâmica de ocupação regional. 

Sendo a segunda maior bacia do Ceará, de modo que naquele período era impossível 

ocupar o sertão sem ter a garantia de uma fonte de água próxima. A proximidade da serra 

era um atrativo a mais, já que de lá se podia obter frutos, o que já era feito pelos indígenas 

que ali viviam, predominantemente os Jês. 
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Dessa forma, os processos e etapas da ocupação dessa região foram estimulados por 

alguns fatores tais como as atividades produtivas (gado e o algodão), a localização 

geográfica (litoral) e os empreendimentos de infra-estrutura e transporte (porto e ferrovia).  

O processo de ocupação do interior da região foi estimulado pelo espraiamento da atividade 

pecuária, voltada para o suprimento de carne e couro para os centros açucareiros do litoral 

(Governo Federal, 2008, p. 7). Entretanto, em todo o processo de ocupação regional o 

noroeste do Ceará foi sempre marginal, distantes que estavam dos centros econômicos e 

políticos de suas respectivas províncias (Governo Federal, 2008, p. 8). Neste contexto, até o 

fim do século XIX somente Camocim se destacava na região, cujo porto atendia as 

demandas das regiões de Sobral (ao qual foi ligado por ferrovia em 1881) e da serra da 

Ibiapaba (Governo Federal, 2008 p. 8). 

 

Perspectivas atuais 

Nessa região atualmente não existem grandes adensamentos populacionais que 

representem ameaça imediata ao parque, especialmente que estejam dentro da ZA. Os 

maiores aglomerados urbanos são as sedes municipais, cujas distâncias em linha reta a 

partir do limite do parque em sua parte mais próxima da cidade são: Acaraú – 33,5km; 

Camocim – 28,3km; Cruz – 28,8km; Jijoca de Jericoacoara – 6,3km. Dentro da ZA estão 

algumas Vilas (Preá, Guriú e Mangue Seco) que estão mais próximas ao parque onde se 

encontram processos mais adiantados de urbanização. Contudo, essas localidades ainda 

não se configuram vetores de grande potencial que tenha previsão de expansão urbana no 

curto prazo. Contudo, existe uma pressão das atividades turísticas que estão concentradas 

na Vila de Jericoacoara. E pelo fato da localização centralizada de Jericoacoara no parque, 

ou seja, cercada pela área da UC, há uma forte interdependência entre os objetivos de 

conservação do parque e as atividades econômicas diretamente relacionadas ao turismo. 

Além disso, por causa da vila ser um enclave dentro do parque todo o acesso em suas três 

variantes principais é feito em área de conservação da UC.  

As finalidades do parque nacional envolvem principalmente a proteção às dunas existentes 

na área, bem como a conservação de espécies de plantas e aves próprias de zonas 

costeiras. O acesso à sede do parque a partir da capital é feito pela BR-222, e a distância de 

Fortaleza é de 295km. 

Uma característica particular da zona de amortecimento do Parque Nacional de 

Jericoacoara é a presença de diversas comunidades que vivem nas proximidades de todo o 

entorno da área da UC. Elas são em torno de dez localidades, nas quais se aglomeram 

quantidades de famílias que variam de 40 a 300 em cada uma delas, considerando valores 

aproximados. A maior parte dessa população faz uso dos recursos naturais que a região 

oferece para a própria sobrevivência. Os usos vão desde a pesca até o uso da terra para 

cultivos diversos, principalmente da mandioca, milho e feijão. O caju também é uma espécie 

bastante explorada em toda a região. Entre essas comunidades as relações com o parque 

são distintas e envolvem aspectos diferentes tais como a pesca, o trabalho em atividades 

relacionadas ao turismo, o plantio em áreas próximas ao Parque e o uso das estradas que 
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passam pelo parque e dão acesso a Jericoacoara. A visão que as mesmas tem sobre o 

parque também não é uniforme, podendo ser de maior ou menor simpatia, ou até mesmo de 

hostilidade e desconfiança, conforme será apresentado na seção 2-6. 

Outra característica que vale destacar inicialmente é a exposição do parque ao grande fluxo 

turístico. A Vila de Jericoacoara combinando um conjunto de atributos tais como a praia, as 

dunas e a paisagem se constituiu em uma rota de turismo com enorme apelo para 

visitantes, inclusive internacionais. 

Essa proximidade das comunidades com a área do parque é um indicativo da necessidade 

de se desenvolver projetos e ações no âmbito da educação ambiental para reforçar os 

propósitos do parque. Desse modo, é preciso se antecipar a possíveis pressões que essas 

comunidades podem oferecer aos recursos naturais destinados à proteção na área da UC. 

Na verdade, é recomendável transformar tais moradores em aliados do parque para que 

sejam alcançados os resultados desejados.  

2.3.2 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA REGIÃO 

Os traços históricos da ocupação regional, as origens e as interações dos grupos que 

passaram e/ou se estabeleceram nesses espaços onde atualmente são os Municípios de 

Acaraú, Camocim, Cruz, Jijoca de Jericoacoara e outros do Litoral Oeste cearense, 

proporcionaram a constituição de aspectos culturais particulares. Esse conjunto cultural se 

manifesta por meio de festas, músicas, artesanato, costumes e construções materiais que 

retratam uma herança de várias gerações e as características que vão sendo agregados no 

decorrer da história das populações locais. Desse modo, passa-se a apresentar um pouco 

das expressões que mostram a cultura e a história dos quatro municípios da região do 

Parque Nacional de Jericoacoara. 

2.3.2.1 Município de Camocim 

Município histórico do litoral cearense, Camocim é cercado por antigas muralhas de pedra, 

apresentando intenso movimento cultural. Foi transformado em município em 1889, mas 

desde 1613 já havia ocupação humana na localidade. Seu litoral, com 64 quilômetros de 

praias urbanas e virgens, é cheio de dunas, falésias, lagos, mangues, ilhas e o Estuário do 

Rio Coreaú. É importante porto pesqueiro, e umas das maiores atrações do município é a 

Praia de Tatajuba. A arquitetura da cidade é representada por casarões e bens públicos do 

século XIX. A cultura camocimense é dinamizada por diversas manifestações e tradições 

populares tais como a literatura (crônicas, romances, poesias e contos), a pintura e o 

artesanato em geral, contando com um grande número de pessoas que se dedicam a cada 

uma dessas expressões artístico-culturais (ver Quadro 2-3). 

Quadro 2-3 - Principais eventos culturais fixos de Camocim durante o ano. 

Mês Evento(s) 

Janeiro - Festa do Bom Jesus dos Navegantes - Padroeiro. 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-17 

 

Mês Evento(s) 

Fevereiro - Carnaval - Praia das Barreiras e Lago Seco. 

Abril - Festival de Violeiros - Reúnem-se violeiros de várias regiões. 

Junho 
- Festival de Quadrilhas - Praça da Casa de Cultura.  

- Procissão Marítima de São Pedro.  

Julho 

- Festival de Música. 

- Festa da Lagosta - Escolha da Rainha da Lagosta - Associação Atlética Banco do 

Brasil. 

Setembro 

- Aniversário do Município.  

- Salão de Arte.  

- Festa do Município.  

- Regata de Canoa.  

Novembro 
- Regata Ecológica de Tatajuba.  

- Festa do Caju.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Camocim, 2010. 

Festival de Violeiros: É um encontro anual que acontece há mais de duas décadas, 

reunindo poetas, tocadores de viola e repentistas, com a participação de artistas locais e 

regionais. Durante as atividades do evento os participantes são desafiados sobre diversos 

assuntos, cantados em sextilhas, trovas e versos apresentados por seus compositores ou 

improvisados, que podem ser setesilábicos e decassilábicos, além de muitas cantorias de 

viola e repente (Figura 2-2). 

 

Figura 2-2 – Imagem de divulgação do XXI Festival 
de Violeiros e Repentistas realizado em 2009. 
Fonte: www.meionorte.com 

 

Regata de Canoas: Em termos esportivos é a prática mais tradicional de Camocim. O 

evento é realizado há 20 anos, sempre presente nas comemorações da emancipação 

política do município. Caracteriza-se por ser uma prova de força e resistência disputada por 

pescadores da região. O litoral é invadido por velas multicoloridas e tomado pela população 

que já acostumou a ter o evento no calendário cultural do município. Em média, a 

participação gira em torno de 50 canoas. A competição parte da Ilha do Amor, o trajeto 

segue até próximo do Porto Comercial de Camocim, onde uma bóia que serve como marco 

para curva e retorno até o porto das canoas, próximo ao Museu do Pescador. É um 
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espetáculo de habilidade e maestria dos navegadores, que usam a força do vento para dar 

velocidade às embarcações utilizando a experiência adquirida na atividade pesqueira.  

Carnaval: É uma das maiores festas populares da cidade. Nos finais de semana que 

antecedem o carnaval, acontecem os pré-carnavais com blocos de rua, puxados por banda 

de metais, onde os foliões tentam resgatar os antigos carnavais. Com o tema “Camocim é 

só alegria”, o carnaval acontece durante todo o dia com festas nas praias (Ilha do Amor, 

Praia das Barreiras e Praia do Maceió), Praça do Amor, com o “mela-mela” e à noite no 

centro da cidade, especialmente na Praça do Ódus.  

Festival de Quadrilhas: O Festival de Quadrilhas de Camocim é realizado desde 1988, no 

pátio da antiga Prefeitura Municipal. Hoje este festival se destaca como um dos melhores do 

estado de Ceará, onde grupos locais e de outras cidades concorrem em várias categorias 

Os grupos locais são de excelente qualidade e participam nos festivais de outras cidades, 

sempre com grande destaque. A população espera ansiosa por este período e comparece 

em massa com suas torcidas, todas as noites, na Praça do Ódus, onde o evento acontece. 

Quadrilhão: Esta festa acontece antes do Festival de Quadrilhas. É quando os grupos 

locais fazem uma grande caminhada pelas ruas, que sai da Igreja de São Francisco até a 

Av. Beira Mar, dançando e cantando, dando uma pequena amostra do eles estão 

preparando para o Festival de Quadrilhas. Nesta ocasião, os grupos soltam a imaginação, 

fazendo um desfile que enfatiza os aspectos, humorístico e criativo, momento em que são 

apresentados os estandartes de cada grupo. 

Festa de Iemanjá: Evento de grande tradição em que a cidade recebe vários grupos de 

seguidores e simpatizantes desta prática místico-religiosa, onde os mesmos participam pela 

manhã, de manifestações na Praia das Barreiras e à noite nos terreiros de Umbanda2. 

Salão de Artes: Por ser berço de grandes artistas plásticos, este Salão de Artes é sempre 

ansiosamente esperado. É uma mostra de arte de artistas da terra e convidados, com um 

tema previamente escolhido, onde são apresentados trabalhos como pinturas, gravuras e 

esculturas. 

Procissão Marítima de São Pedro: Festa religiosa que se inicia na igreja de São Pedro, 

local de onde a imagem do santo é conduzida até o cais do porto. A mesma é colocada em 

um barco que puxa a procissão pelo estuário do Rio Coreaú, sendo seguida por diversas 

embarcações e pelo povo, em terra que caminha ao longo do rio. 

Outras manifestações culturais:  

·    Artesanato: Os trabalhos dos artesãos camocimenses são variados. Desenvolve-se 

produtos em crochê, ponto de cruz, tecelagem, pintura em tela, bonecos de pano, 

bolsas, bijuterias, bordados, biscuit, trabalhos em madeira e customização. Os 

artesãos são dotados de muita criatividade e conseguem ver em uma matéria-prima 

pouco usual um futuro produto artístico. Usam conchas, algumas partes do coco e 

                                                
² A Umbanda é uma prática religiosa de origem africana constituída por práticas rotineiras e rituais periódicos vivenciados pelos seus adeptos.  
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outros materiais provenientes da natureza, além de aproveitar muitos objetos 

recicláveis em seus trabalhos, transformando-os em peças decorativas e utilitárias.   
·   Quarteirão da Alegria: Espaço semanal, situado na Av. Beira Mar, criado com o 

propósito de levar arte, cultura, comida regional, literatura e música. O projeto busca 

promover também os artistas locais, incentivando a participação da comunidade e 

proporcionando aos moradores e visitantes um espaço de movimentação cultural.  

2.3.2.2 Jijoca de Jericoacoara  

Paixão de Cristo: Em geral acontece no mês de abril, durante a Sexta-feira Santa e Sábado 

de Aleluia, estudantes e líderes comunitários, crianças, jovens e adultos, percorrem ruas, 

praias, dunas, trajados com figurinos a rigor que lembra o sentido da festa religiosa 

comemorada nesta ocasião. As roupas são confeccionadas pelos próprios integrantes que 

representam cenas da peça Paixão de Cristo, evento que acontece desde 1989. 

Festa Junina: Dentre as ações desenvolvidas no município de Jijoca de Jericoacoara, pela 

Prefeitura Municipal, tem-se como maior referência, o Tradicional Festival de Quadrilhas. O 

evento faz parte das comemorações dos festejos juninos, que já acontece há mais de uma 

década. Durante o mês de junho, além de uma festa cultural popular, o Festejo tornou-se 

grande atração turística, atingindo toda a região. Durante esta época, o fluxo de visitantes 

no município tem um crescimento econômico e turístico. Em virtude do evento, muitas 

pessoas montam estabelecimentos de vendas provisórias no local. O evento atrai crianças, 

adolescentes, jovens e adultos do município e da região, como também aqueles que vêm de 

fora. 

Regata de Canoas de Jericoacoara: O que começou como diversão, hoje é um dos 

eventos mais importantes de Jericoacoara. A Regata de Canoas acontece durante o mês de 

novembro. O principal instrumento utilizado é a canoa com vela, iniciando sempre na Praia 

da Malhada e terminando no Sitio do Armando. Normalmente o evento conta com a 

presença da Capitania de Camocim. A maioria dos participantes é dos municípios de Jijoca 

e Camocim, especialmente das localidades mais próximas como Mangue Seco e Guriú. 

Além de homenagear os pescadores, a regata abre novos horizontes para quem deseja 

buscar espaços em competições maiores. 

Festejo da Padroeira: A Padroeira do município é Santa Luzia. Suas comemorações 

ocorrem no período de 03 a 13 de dezembro, considerada uma das maiores festas 

religiosas do Município. A festa que é tradicional regionalmente atrai uma grande 

participação da população local, além das regiões vizinhas e dos romeiros, que vêm a 

cidade movidos pela fé, devoção e agradecimentos. O festejo é marcado por diversos ritos 

religiosos tais como missas e procissões, que acontecem vários dias seguidos.  

Réveillon: O réveillon em Jericoacoara é um evento que teve sua origem no inicio dos anos 

noventa, quando dois empresários que moravam na vila soltavam fogos de artifício numa 

disputa de quem faria o melhor espetáculo. As pessoas começaram a subir a Duna do por 

do sol para ter uma visão melhor da queima de fogos. Desde então no ultimo dia do ano a 
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vila recebe pessoas de várias regiões do país e estrangeiros que se juntam à comunidade 

local.  

Artesanato: O artesanato de crochê é uma antiga tradição que existe no município e é 

transmitida de uma geração a outra. Trata-se de uma atividade realizada majoritariamente 

por mulheres, pois confeccionam peças de roupas, adornos, objetos ornamentais, etc. É 

muito comum encontrar em todas as comunidades do parque mulheres que complementam 

a renda familiar com o artesanato que fazem. Para estimular a produção e comercialização 

das artesãs, bem como para criar uma organização entre as mulheres, foi construído o 

Centro de Artesanato, numa parceria entre a prefeitura municipal e o governo do Estado do 

Ceará. O local abriga as atividades da Associação das Crocheteiras, onde são 

desenvolvidos diversos produtos, a maioria deles ligados ao universo da moda e vestuário, 

que levam a marca “Mundo Jeri”. Existem 30 mulheres associadas, de várias comunidades 

ao redor do parque. A associação conta com o apoio e a parceria do SEBRAE, que criou 

também o grupo produtivo de corte e costura, responsável pela fabricação das peças de 

roupas que são enriquecidas pelo trabalho das crocheteiras. Além das associadas, existem 

outras 30 mulheres cadastradas para comercializar as peças que fazem em suas casas.  

2.3.3 REGISTROS CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS 

A presente seção apresenta um conjunto das expressões culturais gerais existentes em 

cada município, cadastradas pelo Sistema de Informação Cultural do Estado do Ceará. Este 

conjunto é formado pelos Grupos Artísticos e Culturais que são constituídos pelas pessoas e 

as diversas manifestações artísticas, as instituições que trabalham com a questão cultural, 

aqui denominadas de Empresas Culturais, os Equipamentos Culturais traduzidos em 

espaços onde se zela e guarda a cultura local e proporciona o acesso da população, tais 

como teatro, biblioteca, museu, etc. Também faz parte de conjunto o Patrimônio Imaterial 

regional, expresso por meio das festas, danças, tradições populares, entre outras. Por 

último, os bens materiais são representados pelas edificações e imóveis que guardam 

traços de importância histórica e arquitetônica de cada município.  

Com relação aos grupos artísticos e culturais observa-se que em Acaraú se destacam o 

artesanato em rendas e bordados e a música com algumas variações de estilo (seresta, 

pagode, samba). Há também grupos de dança e reisado. Em Camocim são os grupos de 

quadrilha que tem maior predominância. Registram-se no município outros grupos artístico-

culturais tais como capoeira, artesanato e teatro. Já em Cruz os dois únicos grupos são de 

capoeira e teatro. A dança e as tradições populares (reisado e dança folclórica) são as 

expressões culturais mais presentes em Jijoca de Jericoacoara. 

As instituições identificadas como promotoras da cultura local se concentram nos quatro 

municípios em artesanato e comunicação (Quadro 2-4). Isso é compreensível pelo fato de 

serem classificadas como empresas elas precisam sobreviver e para isso comercializam 

produtos e serviços. No caso do artesanato, pode-se dizer está associado à cultura 

nordestina em geral, como um elemento forte na vida das mulheres que é transmitido de 

mãe para filha. Além do mais, é uma fonte de renda para a população pobre.  
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Quadro 2-4 – Instituições de produção cultural. 

Município Nome Atividade(s) 

Acaraú 

Associação Comunitária das 

Mulheres Rendeiras de Bilros 

de Juritianha. 

1- Artesanato em Rendas. 

2- Bordados. 

Rádio Difusora Vale do Acaraú 

Ltda. 
1- Rádio Difusão. 

Camocim 

Associação Camocinense dos 

Artesãos. 

1- Artesanato em Madeira. 

2- Artesanato em Rendas. 

3- Artesanato em Tecido. 

Associação de capoeira 13 de 

maio. 
1- Capoeira. 

Rádio União de Camocim Ltda. 1- Rádio Difusão. 

Sistema Integrado de Rádio 

Ltda. 
1- Rádio Difusão. 

Jijoca 
Associação dos artesãos 

residentes em Jericoacoara. 

1- Artesanato em Corda. 

2- Artesanato em Rendas. 

3- Artesanato em Sementes. 
Fonte: Secretaria de Cultura do Ceará (Sistema de Informação Cultural), 2009.  

Os equipamentos culturais existentes se restringem basicamente a teatros e bibliotecas 

(Quadro 2-5). Os primeiros atendem às demandas dos grupos de teatro para apresentação 

de peças teatrais e dos grupos de dança para exibição dos seus espetáculos. As bibliotecas 

guardam acervos de livros que são utilizados para pesquisa e estudos. Destaca-se a 

existência de um museu no município de Cruz. Trata-se de um importante equipamento 

cultural para preservação da memória, da história e da cultura local. 

Quadro 2-5 – Equipamentos culturais disponíveis para a população nos municípios. 

Município Equipamento Tipo de Equipamento 

Acaraú 

Arquivo Público Municipal. Arquivo. 

Biblioteca Pública Municipal 

Poeta Manoel N. Araújo. 
Biblioteca. 

Camocim  

Auditório do Núcleo de Arte, 

Educação e Cultura – NAEC. 
Teatro.  

Biblioteca Pública Municipal 

Pinto Martins. 
Biblioteca.  

Núcleo de Arte e Cultura do 

PROARES. 
Centro Cultural. 

Cruz 

Biblioteca Pública Municipal Dra. 

Maria Inês de Faria. 
Biblioteca. 

Museu do Som e da Imagem. Museu. 

Jijoca de Jericoacoara 

Anfiteatro Municipal. Teatro. 

Biblioteca do Colégio José 

Dionísio de Sousa. 
Biblioteca. 

Núcleo de Educação, Arte e 

Cultura Lúcio Alcântara. 
Centro Cultural. 
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Município Equipamento Tipo de Equipamento 

Teatro Governador Lúcio 

Gonçalo de Alcântara – NAEC. 
Teatro. 

Teatro Municipal São João. Teatro. 
Fonte: Secretaria de Cultura do Ceará (Sistema de Informação Cultural), 2009.  

2.3.3.1 Patrimônio Imaterial 

O patrimônio imaterial é mais diversificado e rico em expressões. Na verdade foram 

incluídas nessa categoria todas as manifestações que se relacionam com a cultura, com a 

vida do povo, as relações sociais, as festas e as tradições que fazem referências a arte, a 

memória cultural e ao lazer. Ele reúne diversos saberes e fazeres locais que abrangem a 

totalidade da vida social. A seguir são apresentadas a principais manifestações de cada 

Município (Acaraú, Cruz e Jijoca) por categorias, trazendo informações sobre o que é cada 

uma delas, época e onde acontece, etc. Para Camocim não foram encontrados registros 

dessa natureza. Destaca-se, contudo, que essa indisponibilidade de dados pode ter sido 

falha do órgão responsável por recolher as informações. Analisando o que foi citado para os 

outros três Municípios presume-se que em Camocim existem muitas práticas e eventos que 

se enquadram nesse leque de bens imateriais, já que se encontra na mesma região 

geográfica. Não há muitas particularidades entre os municípios, pois como se trata de todo 

tipo de manifestação, em todos eles são encontradas a maior parte das categorias. São 

elas: danças populares, artes visuais, espaço de socialização, festas e festejos, folguedos, 

futebol, literatura, lugares, medicina popular e profetas, música popular cearense, tipos 

populares, universo da pecuária, universo da carnaúba, universo da pesca, universo do 

algodão, alimentação, artesanato em madeira, literatura oral, rituais e teatro popular. 

Município de Acaraú: neste Município há uma grande diversidade de expressões culturais 

e artísticas. No âmbito das danças populares são os grupos de quadrilha que mais se 

destacam. Eles se apresentam durante as festas juninas e participam de festivais regionais 

de quadrilha. Nas artes visuais muitos artistas plásticos que trabalham com técnicas 

variadas, tais como pintura em tela, desenho e arte em objetos. Na categoria espaço de 

socialização Acaraú possui a Casa do Artesanato onde funciona uma biblioteca infantil e 

tem espaço para apresentação de teatro de fantoches. Neste local funciona também o 

museu da cultura acarauense e são ministradas oficinas de artesanato. Outra categoria são 

as festas e festejos populares e religiosos. Esta reúne o maior número de eventos, pois 

existem muitas festas de santos e padroeiros, tanto na sede municipal quanto nas 

comunidades rurais. As principais são: São Sebastião, São Benedito, Nossa Senhora de 

Fátima e Santa Rita de Cássia. As festas populares mais importantes são o aniversário do 

município e o carnaval. Outro conjunto de manifestações é formado pelos folguedos. Estes 

são festas de caráter popular cuja principal característica é a presença de música, dança e 

representação teatral. Grande parte dos folguedos possui origem religiosa e raízes culturais 

dos povos que formaram nossa cultura (africanos, portugueses, indígenas). Contudo, muitos 

folguedos foram, com o passar dos anos, incorporando mudanças culturais e adicionando, 

às festas, novas coreografias e vestimentas (máscaras, colares, turbantes, fitas e roupas 
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coloridas). Os folguedos fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro. Embora 

ocorram em quase todo território brasileiro, é no Nordeste que se fazem mais presentes. Os 

mais importantes são os grupos de reisado e folia-de-reis. No campo da literatura os 

representantes locais são os poetas que escrevem em forma de quadras e versos com 

rimas e os escritores de ficção e história do Município. A música popular cearense é 

vivamente expressada nos versos e melodias dos cantadores repentistas. As rezadeiras que 

benzem e “curam” de males populares simbolizam a medicina popular. Em geral essas 

pessoas são referências nas comunidades e possuem boa reputação e credibilidade entre 

os moradores. Na categoria lugares existe a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes que foi 

construída em 1939 na sede municipal e é utilizada para rituais religiosos. Em torno das 

principais atividades produtivas dos municípios a população criou, ao longo do tempo, 

expressões artísticas que se enquadram no universo cultural local. Assim, uma 

manifestação do universo da pecuária é a festa de vaquejada que acontece anualmente. A 

pesca é dinamizada pela regata de canos, evento que é realizado associado a ritos 

religiosos, pela seresta que se tornou tradicional entre os pescadores e pela fabricação de 

armadilhas utilizadas para a captura lagostas. Em relação à exploração da carnaúba há 

muitos artesãos que confeccionam esteiras, bolsas, cestos e chapéus com trançado de 

palha de carnaúba. Do algodão muitas mulheres rendeiras e tecedeiras trabalham fazendo 

peças com fuxico, redes, labirinto, crochê e ponto cruz. Por fim o futebol também é 

considerado atividade importante localmente, com a realização de diversas competições que 

reúnem a população e são uma opção de lazer, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará 

(SECULT/CE). 

Município de Cruz: na categoria alimentação destacam-se os tradicionais produtos da 

mandioca e do caju. Da primeira são feitas a tapioca, o beiju, diversas receitas de bolo, 

grude, biscoitos e carraspanha, além de um evento chamado farinhada. E do caju os 

moradores produzem o licor, a paçoca de caju, a rapadura, doces, a cajuína e o mocororó 

(bebida do caju azedo fermentado, de origem indígena). São tradicionais em Cruz dezenas 

de brinquedos artesanais e brincadeiras coletivas transmitidas pelas pessoas mais velhas 

aos mais novos. As festas e festejos mais importantes são a do padroeiro do município em 

25 setembro (São Francisco) e o aniversário da cidade em 14 de janeiro. Ambas são 

compostas por desfiles, atividades esportivas e apresentações artísticas. Os folguedos, por 

meio dos grupos de reisado, constituem uma importante manifestação cultural local, assim 

como em Camocim. Em Cruz eles se apresentam no período de dezembro a junho. No 

âmbito da música existe o tradicional forró pé de serra (Música cearense tradicional) e a 

Banda Municipal que explora a música popular cearense. Do barro são fabricadas peças de 

artesanato e tijolos artesanais. A partir das atividades produtivas e extrativas são criadas 

práticas que compõem o universo cultural de Cruz. Da carnaúba são produzidos esteiras, 

chapéus, urus, peneiras, abanos, tapetes, bolsas, sacas, cestos e vassouras. Da pecuária 

são fabricados e comercializados objetos em couro. E do algodão é produzida a maior 

variedade de peças decorativas, ornamentais e de utilidade doméstica. Entre elas estão 

bordados coloridos, enfeites de peças de roupas, toalhas, redes, colcha de cama, lenços, 

varandas de redes, aplicações para colchas de crochês, tapetes, etc. Interessante observar 
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que existe também uma grande diversidade de técnicas de trabalho com o algodão. Os 

campeonatos de futebol é uma atividade tradicional no Município de Cruz (SECULT/CE). 

Município de Jijoca de Jericoacoara: na categoria alimentação a culinária jijoquense 

possui diversas receitas com peixes e a fabricação de licores também é tradicional. O 

artesanato é outra expressão local com a fabricação de peças variadas em madeira e o 

mais expressivo que é o artesanato em crochê. Em termos de espaços de socialização a 

Lagoa da Jijoca é um lugar utilizado pelos moradores das comunidades rurais, da sede 

municipal e turistas que aproveitam o contato com a natureza e as belezas cênicas que 

proporcionam a este espaço um clima de confraternização e lazer. As festas e festejos são 

constituídos pela festa da padroeira do município que é Santa Luzia, cuja comemoração 

acontece no mês de dezembro, antecipando o Natal, e as festas juninas durante as quais os 

grupos de quadrilha se apresentam. Na literatura oral destacam-se as lendas sobre 

Jericoacoara e sua fundação e a lenda da Sereia Encantada no Serrote. A medicina popular 

é representada pelas benzedeiras, rezadeiras e parteiras que ainda são muito comuns nas 

comunidades rurais. A música popular cearense se manifesta nas cantorias realizadas pelas 

duplas ou trios de cantadores que cantam em forma de versos rimados, utilizando como 

instrumento para acompanhar o canto somente a viola caipira. Na categoria rituais 

registram-se as coroações realizadas anualmente no mês de maio. O teatro popular se 

expressa por meio de um tipo específico que localmente é chamada de “drama” que inclui a 

música nas apresentações. Em relação às atividades produtivas são integradas a pecuária, 

a pesca e a carnaúba.  Desta última os artesãos jijoquenses confeccionam chapéus, bolsas, 

urus, tapetes e esteiras de palha. A atividade pesqueira estimula a realização anual da 

regata de canoas e confecção de redes de pesca feita de nylon. Da pecuária são fabricadas 

roupas, bolsas e cintos do couro de carneiro (SECULT/CE). 

2.3.4 BENS MATERIAIS 

A maior parte dos bens materiais encontrados nos quatro municípios são casas, igrejas e 

algumas construções utilizadas por instituições públicas.  

2.3.4.1 Município de Acaraú 

Antiga Casa Paroquial 

A antiga Casa Paroquial de Acaraú, localizada na rua dos Poetas, foi construída no 

paroquiado do Padre Antônio Tomás, na primeira década do século XX, por volta de 

1903/04. Sua arquitetura, tanto interna quanto externa, está intacta. Hoje, pertence à 

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Acaraú.  

A arquitetura apresenta traços religiosos e funerários. A relevância da casa é 

simbólico/afetiva. Sempre foi utilizada como residência. Não existe mobiliário e se encontra 

parcialmente descaracterizada (Figura 2-3). 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-25 

 

 
Figura 2-3 – Frente da Antiga Casa Paroquial. 

                                     Foto: SECULT/CE. 

 

Biblioteca Pública Municipal Poeta Manuel Nicodemos Araújo 

A Biblioteca Pública Municipal Poeta Manuel Nicodemos de Araújo (Figura 2-4) localizada 

na praça da Igreja Matriz, foi 

construída em 1915. Segundo 

informações, anteriormente, 

funcionou o Teatro e Clube 

Divisional de Acaraú. Seu nome 

original era Recreio Dramático 

Familiar, no qual eram 

ensaiadas peças teatrais pelos 

membros da comunidade para 

que fossem representadas no 

teatro da cidade. O maior autor 

nativo da época era o poeta que 

dá nome à biblioteca, Manuel 

Nicodemos de Araújo. Além de 

teatro, era utilizado como espaço festivo no carnaval. Os frequentadores do clube eram 

pessoas de posses das antigas vilas vizinhas, Morrinhos, Cruz, Bela Cruz, Itarema, 

Marco, que compravam o título de sócio do clube, sem o qual não teriam acesso às 

festividades. O clube era fruto de iniciativa privada e só era permitida a entrada de 

pessoas muito bem vestidas. Acaraú era vista como centro cultural. Um dos 

acontecimentos que marcaram a Biblioteca foi quando o poeta Nicodemos Araújo, 

recebeu uma homenagem em forma de monumento em comemoração aos seus 90 anos. 

O referido poeta foi responsável pela elaboração do hino e da bandeira da cidade. Era 

também historiador, responsável pela elaboração de livros sobre a história não só de 

Acaraú, mas de municípios circunvizinhos. 

Figura 2-4 – Vista frontal da Biblioteca Pública Municipal 
Poeta Manuel Nicodemos Araújo. 
Foto: SECULT/CE. 
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Originalmente era utilizado como espaço de lazer. Atualmente é destinada a uso 

institucional. A arquitetura é civil (teatro). Encontra-se parcialmente descaracterizada, 

sendo que não possui mobiliário. 

Casa da Família Araújo Martins 

Localizada na sede municipal, a edificação apresenta-se implantada em lote de meio de 

quadra de generosas dimensões, obedecendo à típica conformação das residências do 

período eclético (ver Figura 2-5 ao lado).  

A casa da Família Araújo, como ficou conhecida até hoje, está localizada na rua 

Nicodemos Araújo, 67, e foi construída no final do século XIX. A casa possui elementos 

marcantes da época imperial, sendo suas portas largas e corredores longos. Também é 

possível observar a presença da velha cacimba (poço), indispensável para o 

abastecimento de água, já que no tempo em que foi construída não existia qualquer tipo 

de rede de água e esgoto. 
 

 

 

Figura 2-5 – Frente da Casa da Família Araújo Martins 
Foto: SECULT/CE. 

 

Casa de Detenção Municipal 

A edificação, localizada na sede municipal, encontra-se implantada em lote de esquina de 

generosas dimensões. 

A Casa de Detenção Municipal, também chamada Cadeia Pública, foi construída na década 

de 1930. O bem não tem capacidade para acolher o número de detentos devido ao aumento 

da população carcerária. A atual administração anseia por construir um presídio fora da 

cidade para que a atual Cadeia Pública seja tombada e possa funcionar como espaço 

cultural. Hoje pertence ao Poder Municipal. 

Casa da Família Martins 

De implantação tipicamente colonial, a edificação térrea localizada no meio da quadra 
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apresenta fachada única. A casa da Família Martins está localizada na rua Santo Antônio, 

1232, e foi edificada na década de 1930. De uso estritamente residencial, veio a ser alugada 

pela Prefeitura Municipal de Acaraú para a instalação da Farmácia Municipal, e hoje se 

encontra desocupada (Figura 2-6). 

 

 

 

 

 

Casa de Inácio Eduardo Rios 

Edificação assobradada, de estilo arquitetônico sóbrio, dotada de dois pavimentos mais uma 

água furtada, com telhado em duas águas, locada na parte frontal do terreno, junto à 

calçada. A casa está localizada na rua dos Poetas. O bem conserva a arquitetura original, 

datando da década de 1930 e teve como seu idealizador o próprio Inácio Eduardo Rios, seu 

primeiro dono, líder político de Acaraú por muitos anos. 

Casa de Joaquim Quariguasi da Frota 

Edifício em estilo art déco localizado em lote de meio de quadra. A casa de Joaquim 

Quariguasi da Frota, localizada na rua Coronel Sales, foi construída na década de 1930, 

quando Joaquim da Frota veio de Granja para Acaraú. Seu primeiro dono foi um tabelião 

que durante muitos anos residiu na cidade. A casa possui mais de quarenta quartos, e seu 

proprietário faleceu antes de concluir sua construção. A presença de muitos quartos dava 

demonstração de poder econômico e status social do proprietário. Na casa funcionou 

também o cartório de Joaquim da Frota. Atualmente encontra-se fechada (Figura 2-7). 

 

Figura 2-6 – Casa da Família Martins. 
Foto: SECULT/CE. 
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Figura 2-7 – Vista frontal da Casa de Joaquim Quariguasi 
da Frota. 
Foto: SECULT/CE. 

Casa de Manuel Duca da Silveira 

Implantada em lote de esquina, a edificação apresenta suas fachadas alinhadas às vias, 

destituídas de quaisquer recuos em relação às mesmas. A casa Manuel Duca da Silveira 

está localizada na rua que leva seu nome, em homenagem a personalidade que marcou o 

cenário político do município. Sua construção é da década de 1930. A construção se 

encontra muito deteriorada (Figura 2-8). 

 

 

Figura 2-8 – Visão de esquina da Casa de Manoel 
Duca da Silveira e a grande quantidade de portas. 
Foto: SECULT/CE. 
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Casa de Vicente Giffoni 

A edificação principal, de dimensões avantajadas, situa-se em lote de esquina tendo suas 

fachadas alinhadas à rua, sem existência de recuos. Sua. A casa de Vicente Giffoni foi 

construída no final do século XIX e existem diversas lendas sobre “fatos” que teriam ocorrido 

na casa. No seu interior restam ainda mobiliários da época em que foi construída. 

Casa do Doutor Nestor de Paula Pessoa 

Localizada no meio da quadra, a 

edificação térrea expressa com 

clareza características próprias da 

arquitetura residencial tradicional 

cearense.  

A casa está localizada na rua Santo 

Antônio, 1324. O proprietário era 

dentista e médico, e apesar de 

temperamento forte, era muito 

caridoso, atendendo a todos que 

necessitassem de sua ajuda (Figura 

2-9). Desde sua construção, o imóvel 

sempre serviu como residência, mas 

atualmente encontra-se abandonado. 

 

Casa Padre Antonio Tomás 

Tendo configuração espacial longilínea com testada reduzida e grande comprimento do lote, 

o imóvel ainda guarda as proporções das edificações coloniais brasileiras, onde há uma 

visível predominância dos cheios sobre os vazios (Figura 2-10).  

A casa Padre Antonio Tomás está situada na Rua dos Poetas e foi construída em meados 

do século XIX. O Padre Antônio Tomás, nascido em 1868, foi uma das principais 

personalidades que marcaram a história de Acaraú. Durante algum tempo foi sede do 

Arquivo Público e posteriormente da Biblioteca Municipal. Era poeta e ganhou o concurso 

“Príncipe dos Poetas Cearenses”. Consta mesmo que, numa das cláusulas de seu 

testamento, pedia que seus poemas nunca fossem reunidos. Parece que até hoje os 

cearenses cumprem tal determinação, o que não tem impedido o poeta de aparecer em 

várias antologias nacionais. Mais de cem sonetos espalhados por várias publicações, o 

padre Antônio Thomaz começa mesmo a estampar a sua obra dispersa em 1901, através do 

jornal A República, não tendo mais parado. Não que se empenhasse para publicar, mas 

porque os admiradores e amigos iam atrás dele em busca de seus sonetos. Romantismo, 

eivado de simbolismo, às voltas com a forma parnasiana, o poeta não fugiu ao emblemático 

 

Figura 2-9 – Frente da Casa do Doutor Nestor de Paula 
Pessoa. 
Foto: SECULT/CE. 
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poético de seu tempo. Hoje funciona na casa um pequeno centro artesanal. O prédio foi 

tombado no ano de 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja Santa Rita de Cássia 

  A Igreja de Santa Rita de Cássia foi 

construída no ano de 1922 (Figura 

2-11). No local havia outra igreja, 

datada de 1870, que foi destruída. 

Em frente à atual Igreja havia um 

cruzeiro, arrancado há alguns anos 

pela antiga administração. Hoje o 

cruzeiro (agora restaurado) está na 

parte anterior da igreja. A festa da 

santa ocorre no dia 22 de maio, 

mantendo a tradição da cidade. Uma 

das imagens do interior da mesma 

veio de Portugal e seu piso em 

madeira é original da época de sua 

construção. 

 

Figura 2-10 – Casa do Padre Antonio 
Tomás. 
Foto: SECULT/ CE. 

 

Figura 2-11 – A imagem mostra a frente e a lateral da 
Igreja Santa Rita de Cássia. 
Foto: SECULT/ CE. 
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Igreja de São Benedito 

 A Igreja de São Benedito está 

localizada no bairro de mesmo nome, 

na "outra margem do rio", onde ficavam 

as pessoas mais pobres. Segundo 

Dimas Carvalho a Igreja foi construída 

em 1875 e era conhecida como a igreja 

dos escravos. Isso porque a cidade era 

dividida em duas partes, sendo 

separadas as camadas sociais pela 

margem do rio. O bairro de São 

Benedito e outras regiões depois do rio 

eram mais pobres e ainda hoje são 

conhecidas como a "outra banda". 

Encontra-se em bom estado de 

conservação e pertence à Diocese de 

Sobral (Figura 2-12).  

Igreja de São Sebastião 

Igreja de proporções modestas, encontra-se localizada de forma destacada dentro da Praça 

da Matriz. Internamente a igreja encontra-se descaracterizada, apresentando sistema 

estrutural baseado em paredes de alvenaria autoportantes de tijolos. A Igreja de São 

Sebastião está localizada na Praça Manuel Duca da Silveira e foi construída em 1935, pelo 

Major Coelho (Figura 2-13). 

 

Figura 2-13 – Igreja de São Sebastião. 
Foto: SECULT/CE. 

 

Figura 2-12 – Vista frontal da Igreja de São Benedito 
Foto: SECULT/CE  
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Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do Acaraú 

 
Figura 2-14 – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do Acaraú. À esquerda vista externa 
da igreja, destacando-se a altura da torre. À direita o detalhe interno da parede e o púlpito da 
igreja. 
Foto: SECULT/CE. 

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Acaraú, foi construída entre os anos de 

1943 e 1947, pelo Monsenhor Sabino de Lima Feijão. Sua arquitetura é de responsabilidade 

do italiano Agustinho Odísio Baume. O teto da Igreja é todo pintado, com seu alto relevo em 

gesso. Foi erigida no local onde ficava uma igreja datada do século XIX, anteriormente 

demolida. A Igreja é marcada por um acontecimento trágico: em seu interior, foi assassinado 

no dia 19 de julho de 1931, enquanto se preparava para a celebração da missa dominical, o 

Padre José Artero Soares. Um dos elementos interessante a ser apontado, é que a Igreja 

possui 45 metros de altura, em sua torre principal, uma das mais altas do Ceará (Figura 

2-14). 

Imóvel Art Noveau 

Interessante edificação residencial térrea de feições próprias das construções do final do 

século XIX e início do XX. Nele se observam traços do estilo eclético, já consolidado na 

época, e inovações formais trazidas pela influência do art nouveau (Figura 2-15).  
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Mercado Público de Acaraú 

 
Figura 2-16 – Mercado Público de Acaraú. À esquerda visão do lado de fora do mercado. À 
direita, detalhe interno mostrando a organização das lojas e o espaço para os consumidores 
transitarem. 
Fotos: SECULT/ CE. 

O Mercado Público de Acaraú, localizado na Praça do Centenário, no centro da cidade, foi 

construído na década de 1940. Muito de sua arquitetura foi modificada. O obelisco presente 

no Mercado Público foi erigido em 1949, em comemoração aos cem anos de emancipação 

política de Acaraú. O Mercado é local de reunião da população, com a troca de mercadorias 

e de informações, sendo visto como ponto de comércio e de lazer (Figura 2-16). 

Paço Municipal Dr. Fausto Augusto de Aguiar 

O Paço Municipal está localizado na rua Santo Antônio, e sua construção data do ano de 

1894. Sua edificação tinha objetivos restritamente políticos, com o intuito de servir para ser a 

sede da Câmara Municipal de Acaraú. Segundo informações, seu nome é uma homenagem 

ao Presidente de Província do Ceará, Fausto Augusto de Aguiar que governou a Província 

do Ceará, entre os anos de 1848 a 1850, e que no seu mandato assinou a Lei № 480 de 31 

 

 

 

Figura 2-15 – Imóvel Art Noveau. 

Foto: SECULT/CE. 
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de julho de 1849, responsável pela emancipação de Acaraú em relação a Sobral. Sempre 

funcionou como prédio institucional, primeiramente como sede da Câmara, posteriormente 

foi do Executivo, sendo que em determinado momento, alocou uma ala onde funcionou a 

Câmara e nos demais compartimentos do prédio o poder Executivo. Atualmente, ainda é 

utilizado pelo poder público municipal (Figura 2-17). 

 

 

 

 

 

 

 

Residência do Cabo Moura 

 A residência do Cabo Moura está 

localizada na rua Dr. Moura Ferreira, 

76, foi construída no final do século 

XIX. Segundo Dimas Carvalho, era 

residência do senhor Edgar de Sales 

Moura, conhecido popularmente como 

Cabo Moura. O seu proprietário, o 

senhor Edgar de Sales, recebeu este 

apelido por ter participado da 

Revolução de 1930, juntamente com 

seu irmão, Humberto Moura, este 

alcançando a patente de general 

enquanto seu irmão continuou sendo 

cabo. Apesar da expressividade 

arquitetônica, a casa encontra-se 

desabitada e em péssimo estado de 

conservação (Figura 2-18). 

 

Figura 2-17 – Paço Municipal Dr. Fausto 
Augusto Aguiar. 
Foto: SECULT/CE. 

 

Figura 2-18 – Vista frontal da residência do Cabo Moura. 
Fonte: SECULT/CE. 
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2.3.4.2 Município de Camocim 

Já centenário, o município de Camocim tem algumas construções que contam sua história 

apenas por estarem presentes no centro da cidade. Algumas apenas marcam época, já 

outras participaram do seu crescimento.  

É o caso do Prédio da Antiga Estação Ferroviária, inaugurado em 1881, cujas linhas de trem 

ligavam Camocim a Sobral, um dos responsáveis pelo crescimento da cidade, assim como o 

Porto, que permitia a importação e exportação de todos os produtos da área, competindo 

com o porto de Acaraú. 

 O desenvolvimento que Camocim teve com a ferrovia e o porto fez com que a cidade 

ficasse mais rica e atraente para morar e investir. Os casarões da cidade mostram uma 

época áurea que não parou de crescer. 

O espaço urbano camocimense foi intensamente modificado com a chegada da ferrovia, 

sendo que alguns locais da cidade foram ocupados inteiramente em função do binômio 

porto-ferrovia, seja com a construção de casas de comércio, depósitos para mercadorias ou 

agências comerciais. 

O intercâmbio do trem com o vapor transformou o aspecto de Camocim, de um areal 

rodeado do mar e rio, numa cidade cheia de portentosas construções, edificadas 

principalmente nas três primeiras décadas do século. 

Desse modo, a cidade é herdeira de muitas edificações que guardam traços históricos, 

arquitetônicos, econômicos e culturais de Camocim e da população que tem construído este 

território ao longo do tempo e das sucessivas gerações. 

 

Agência de Navegações Marítimas - Antigo Camocim Clube 

 Sobrado de dois pavimentos, denominado Agência de Navegações Marítimas, construído 

em 1908, localizado na rua Engenheiro Privat, 

Município de Camocim (CE). Apresenta 

implantação típica da arquitetura urbana 

tradicional brasileira em lote estreito, sobre o 

alinhamento da rua, sem recuos laterais. O uso 

comercial a que se destina é evidenciado pela 

disposição regular das três portas no pavimento 

térreo, todas em verga reta. Provavelmente a 

feição atual é resultado de intervenções (Figura 

2-19). 

No andar superior, funcionava o escritório da 

agência e no térreo, um galpão de 

armazenamento de mercadorias em trânsito, tanto 

para embarcarem rumo à exportação como para 

as que chegavam aos vapores do sul e 

estrangeiro, rumo ao interior do Ceará. Após um 

 
Figura 2-19 – Agência de Navegações 
Marítimas. 
Foto: SECULT/CE. 
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período fechado, o prédio foi alugado em 1932, para o funcionamento do Camocim Clube, 

associação que reunia as famílias tradicionais da cidade para organização de eventos de 

sociabilidade festiva e congraçamento em comemorações, solenidades ou datas 

específicas. As festas aconteciam no andar superior e embaixo funcionava o serviço de bar. 

Desde 1993 pertence a um memorialista local, utilizando o local para guardar os objetos 

antigos que coleciona e fazer pesquisas históricas sobre o município. 

Associação Comercial de Camocim 

 Sobrado com porão habitável, denominado 

Associação Comercial, construído no final da 

década de 1910, localizado na rua Dr. João 

Tomé, hoje abriga o Clube dos Diretores Lojistas. 

Situa-se sobre um lote estreito, no alinhamento 

da rua, com afastamento lateral, onde é feito o 

acesso ao interior. As fachadas principais, 

enquadradas por cunhais e cornijas, arrematadas 

por platibandas decoradas com pináculos 

centrais. Apresentam no pavimento superior três 

janelas rasgadas, guarnecidas por guarda corpos 

em balaustrada (Figura 2-20). 

 

 

Casa de Arcelino de Oliveira Freitas 

Casa térrea, localizada na rua 

Engenheiro Privat, construída em 

1908, apresenta elementos 

decorativos de reminiscência eclética 

(Figura 2-21).  

O imóvel foi construído para ser a 

residência dos proprietários da 

agência de navegações marítimas 

localizada em prédio na mesma rua. 

No início do século, com o aumento 

do volume de negócios na cidade, 

essencialmente exportação e 

importação, tornaram-se constantes 

 
Figura 2-20 – Associação Comercial de 
Camocim. 
Foto: SECULT/CE. 

 

Figura 2-21 – Casa de Arcelino de Oliveira Freitas. 
Foto: SECULT/CE   
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as construções de casas destinadas a sediar empresas e residências de seus enriquecidos 

donos. Neste quarteirão, por exemplo, todas as casas eram de comércio, funcionando 24 

horas por dia, em função do movimento do porto e ferrovia.  

Casa de Klaus Jonhson 

Casa térrea, construída no início do 

século XX, localizada na rua José 

Maria Veras, cidade de Camocim 

(CE). Atualmente abriga um posto de 

saúde. Apresenta implantação típica 

da arquitetura urbana tradicional 

brasileira em lote estreito, sobre o 

alinhamento da rua, sem recuos 

laterais. A fachada principal 

enquadrada por cunhais e cornijas 

arrematadas por platibandas em 

balaustrada com pináculos nos 

cantos (Figura 2-22). Apresenta uma 

porta e duas janelas rasgadas, 

guarnecidas por guarda corpos em balaustrada. 

 

Casa de Murilo Aguiar 

Casa térrea, construída no início do 

século XX (1912), localizada na rua 

José Maria Veras, cidade de 

Camocim (CE). Apresenta 

implantação típica da arquitetura 

urbana tradicional 

brasileira em lote estreito, sobre o 

alinhamento da rua, sem recuos 

laterais. A fachada principal 

enquadrada por cunhais e cornijas 

arrematadas por platibandas em 

balaustrada vazadas (Figura 2-23). 

Apresentam uma porta e duas janelas rasgadas, guarnecidas por guarda corpos em ferro, 

todas com bandeiras em ferro decorado. 

Empresa de algodão 

Sobrado de dois pavimentos, denominado Empresa de algodão Ltda, construído em 1930, 

localizado na rua General Tibúrcio Cavalcante. O pavimento térreo era primitivamente um 

 

Figura 2-22 – Casa de Klaus Jonhson. 
Foto: SECULT/CE. 

 

Figura 2-23 – Frente da casa de Murilo Aguiar. 
Foto: SECULT/CE. 
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galpão de beneficiamento de algodão 

e armazenamento de mercadoria 

(Figura 2-24). Erigida ao lado do 

porto, lugar privilegiado para o 

estabelecimento de armazéns e 

empresas de beneficiamento de 

produtos da terra, neste prédio ficava 

guardado o algodão destinado à 

exportação, sendo ali prensado e 

encaixotado para ser embarcado em 

vapores destinados à Europa. Muito 

valorizado nos mercados 

internacionais na segunda metade do 

século XIX, o algodão cearense 

conheceu nessa época um período 

de alta procura que foi decisivo no 

desenvolvimento econômico das 

cidades que abrigavam os portos 

exportadores, no caso, Camocim e 

Fortaleza, interligadas aos centros 

produtores pelas estradas de ferro de 

Sobral e Baturité, respectivamente. Ainda pertencente à família Veras, realizaram-se neste 

imóvel, após desativado de sua função original, algumas festas carnavalescas, encontrando-

se atualmente desocupado. 

Firma Irmã de Câmbio 

Casa térrea, antiga Firma de Câmbio, construída em 1905, localizada na rua engenheiro 

Privat, hoje abriga uma casa comercial.  

A existência deste estabelecimento denuncia a significativa presença de estrangeiros em 

Camocim, que se tornou comum após a construção do porto: muitos se estabeleceram na 

cidade, constituíram famílias e abriram firmas comerciais. Funcionava como uma espécie de 

banco-casa de câmbio, onde se faziam trocas de moedas do exterior (como marcos, libras e 

dólares, comuns na cidade) por moeda local, além de aceitar investimentos e depósito de 

quantias financeiras elevadas. Nesta casa funcionou, além da primeira agência do Banco do 

Brasil na cidade (1939), uma casa comercial (Figura 2-25). 

 

Figura 2-24 – Fachada da sede da antiga Empresa de 
Algodão, destacando-se a grande quantidade de portas e 
janelas nos dois pavimentos. 
Foto: SECULT/CE. 
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Figura 2-25 – Firma de Câmbio. A foto à esquerda mostra toda a fachada frontal do imóvel e as 
colunas que realçam na parede. À direita destaca-se a altura das portas de madeira. 
Foto: SECULT/CE  

Conjunto de casas da Praça Sete de Setembro 

Conjunto de cinco casas térreas, de interesse simbólico, localizadas na Praça Sete de 

Setembro, cidade de Camocim (CE). Todas implantadas sobre o alinhamento da rua, sem 

recuos laterais e apresentam uma concepção plástica bastante singela (Figura 2-26). 

 

Figura 2-26 – Casas da Praça Sete de Setembro: à esquerda no alto uma visão da frente das casas 
a partir da praça; à direita no alto os detalhes das janelas e porte; a foto abaixo mostra visão lateral 
das casas. 
Foto: SECULT/CE. 
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Estação Ferroviária de Camocim 

Estação Ferroviária, construída em 1881, localizada na Praça Deputado Murilo Aguiar. É um 

típico exemplar arquitetônico remanescente do sistema ferroviário cearense. Edificação de 

aparência neoclássica, cuja autoria se deve provavelmente ao engenheiro Privat. Apresenta 

um bloco térreo de composição simétrica, em que se destaca a parte central em dois 

andares. A edificação é protegida por tombo estadual. 

A Estação Ferroviária de Camocim, localizada na extremidade leste da cidade à margem 

esquerda do rio Coreaú, foi construída para ser ponto inicial que interligaria o Porto de 

Camocim à estrada de Sobral. Construída com traços arquitetônicos que apresentam a 

influência marcante exercida pelas edificações ferroviárias européias no Brasil durante o 

século XIX. Esta edificação nos reporta à época em que o sistema ferroviário despontava 

como o meio de transporte mais eficiente e hegemônico no Estado, levando e trazendo 

pessoas e mercadorias, cruzando o Ceará, redefinindo espacialmente a feição das 

localidades em que se inseria, impulsionando a economia e modificando os modos de 

pensar e agir da sociedade. Ao fechar o porto, era uma questão de tempo a supressão do 

ramal que ligava Camocim a Sobral, que perderia muito movimento, e a ferrovia era 

praticamente a única fonte de suprimentos e de transporte para Camocim. O Município 

havia sido criado em 1879, e a partir da inauguração da ferrovia, seu porto se desenvolveu 

mais ainda, integrando os trilhos aos vapores que diariamente aportavam na cidade. 

Influenciou profundamente na constituição do espaço urbano edificado, tornando-se ponto 

de passagem de pessoas e mercadorias, com isso veio o desenvolvimento urbano, 

comercial e intelectual, de toda a primeira metade do século, junto com a chegada da 

estação. Desde 1977 este imóvel encontrava-se desativado, quando em 1991 passou por 

reforma. Abriga atualmente a prefeitura, mas já funcionou como campus avançado da UVA 

(Universidade Vale do Acaraú), casa de cultura municipal e local para realização de festivais 

diversos, como o de violeiros e a FENORT. Atualmente o imóvel pertence à RFFSA e é 

protegido pelo Tombo Estadual segundo a Lei № 13.465, de 05 de maio de 2004 (Figura 

2-27). 
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Figura 2-27 – Estação Ferroviária de Camocim 
Foto: SECULT/CE 

Igreja Bom Jesus dos Navegantes 

 Arquitetura religiosa, denominada Igreja Bom Jesus 

dos Navegantes, localizada na Praça Severiano Morel, 

foi reconstruída na década de 1930. Destaca-se pela 

verticalidade de sua torre central arrematada por uma 

aguda terminação piramidal e a implantação no centro 

da praça. Construída pelo Padre José Augusto da 

Silva. Templo moderno, arejado e de acústica muito 

boa, foi inaugurada e abençoada pelo então bispo de 

Sobral D. José Tupinambá da Frota no ano de 1919. A 

estátua do Bom Jesus dos Navegantes é uma linda 

imagem de tamanho natural. Na igreja jazem os restos 

mortais do Dr. José Privat, engenheiro, que construiu 

a estrada de ferro e a Igreja Matriz (Figura 2-28). 

 

 

 

Figura 2-28 – Igreja Bom Jesus dos 
Navegantes. 

Foto: SECULT/CE. 
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Igreja de São Pedro 

Arquitetura religiosa, de valor simbólico, denominada Igreja de São Pedro, localizada na rua 

24 de maio. Construída na década de 1940, a edificação destaca-se pela volumetria, torre 

central, pináculos laterais e os frisos contornando a fachada (Figura 2-29). 

 

Figura 2-29 – Igreja São Pedro: à direita uma visão externa da construção, podendo ser observada a 
torre central; e à direita detalhe do interior do templo religioso mostrando o altar. 

Foto: SECULT/CE. 

Pensão da Dona Urbina (Antigo Posto de Combate à Malária) 

 Casa térrea, antigo posto de 

combate à malária, construída em 

1918, localizada na rua engenheiro 

Privat. Atualmente funciona um 

estabelecimento de hospedagem. 

Implantada sobre um lote com 

testada larga, sobre o alinhamento 

da rua e sem recuos laterais. A 

construção tem planta simétrica, com 

entrada e corredor central, ladeada 

por três janelas de peitoril alto. 

Todas as envasaduras em vergas 

retas, esquadrias do tipo veneziana 

com bandeiras de vidro, algumas 

alteradas. Feito para ser hospedaria, 

em suas dependências funcionou o 

primeiro hotel da cidade, a pensão 

da Dona Urbina, cujas inquilinas 

eram duas idosas irmãs. O binômio porto-estrada de ferro criou em Camocim a necessidade 

da construção de lugares de pousada para os que vinham de fora, tanto do exterior como do 

interior do Ceará, em negociata para importação e exportação de produtos e mercadorias. 

 
Figura 2-30 – Pensão da Dona Urbina (Antigo Posto de 
Combate à Malária. 

Foto: SECULT/CE. 
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Em 1940, foi alugado para o funcionamento do Comercial Clube de Camocim, e em 1950, 

se estabeleceu nesta casa o Posto de Combate a Malária, para pôr fim a uma epidemia que 

grassava na cidade. Recentemente funcionou como sede da polícia Civil e ainda hoje 

continua como propriedade da família Studart (Figura 2-30). 

Prefeitura Municipal de Camocim 

 Sobrado de dois pavimentos, 

construído em 1932, na praça 

Severiano Morel, abriga hoje, além 

da prefeitura, uma Escola no 

pavimento térreo. Apresenta 

características que permitem 

vislumbrar o processo de 

modernização da linguagem 

arquitetônica. A aparência exterior da 

edificação revela atualmente uma 

grande variedade formal do Art Déco, 

em sua cimalha, platibanda, frisos e 

pilastras superpostas. Arquitetura de 

estilo eclético, datada de 1881. Obra 

tombada pelo Patrimônio Estadual. 

Em administrações anteriores 

abrigou a Casa de Cultura e Desporto do município, o Campus de Difusão Tecnológica da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), e atualmente abriga a Prefeitura Municipal de 

Camocim (Figura 2-31). 

Casa do Engenheiro da Ferrovia 

De arquitetura eclética, data da mesma época da Estação Ferroviária, 1881, foi testemunha 

do período áureo do município, onde se evidenciou um forte movimento na área de 

importação e exportação de produtos que chegavam através do Porto. Hoje abriga a 

Academia Camocinense de Letras. 

Mercado Central 

Construído na década de 1920 é considerado umas das mais belas obras de arquitetura 

original, atualmente em fase de reforma. Abriga comerciantes que vendem carnes, peixes, 

ovos, frutas e verduras, artesanato em barro, entre outras mercadorias. É o coração do 

centro da cidade (Figura 2-32). 

 

Figura 2-31 – Prédio da Prefeitura Municipal de 
Camocim. 

Foto: SECULT/CE. 
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Figura 2-32 – Visão externa do Mercado Central de 
Camocim. 

Foto: SECULT/CE. 

2.3.4.3 Município de Cruz 

Igreja São Francisco das Chagas 

A Igreja São Francisco das Chagas está localizada à Praça da Matriz. A primeira capela foi 

construída em 1880, passou por sua primeira reforma em 1958, e pela segunda em 2004. A 

torre foi construída em 1999/2000 (Figura 2-33). O templo pertence a Paróquia de Acaraú. 

Segundo Francisco Barroso, em sua obra Igrejas do Ceará, o idealizador da antiga capela 

de São Francisco foi Francisco Bernadinho de Albuquerque. Citando o historiador 

Nicodemos Araújo: "Francisco Bernadinho de Albuquerque doou 55 braças de terra, com 

fundos de 155 braças para a capela, conforme escritura registrada no Cartório de Acaraú 

em 26 de dezembro de 1885. A imagem do Padroeiro fora encomendada veio de Portugal 

no ano de 1884.” Um detalhe curioso é que, além dos donativos habituais dos seus 

frequentadores, o padroeiro recebia muitos bens, tais como terras, gado, casas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-33 – Frente da Igreja São Francisco das Chagas 
com destaque para a torre que fica à esquerda do templo. 

Foto: SECULT/CE. 
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2.3.4.4 Jijoca de Jericoacoara 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima  

A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, construída 

em 1945, é um ponto turístico para aqueles que 

visitam o local, pois se admiram com a beleza de 

sua arquitetura. Nela acontecem missas quinzenais 

e batizados trimestrais, celebrados pelo padre da 

Paróquia de Jijoca de Jericoacoara. Durante todo o 

ano acontecem celebração de coroação de Maria, 

(mês de maio), festejos da Padroeira (outubro) e 

Missa do Galo (natal). Para sua construção foram 

utilizadas pedras retiradas do Serrote, outro ponto 

turístico da cidade (Figura 2-34). 

 

Igreja Matriz de Santa Luzia 

Na última reforma, foi demolida a fachada existente e feito acréscimo de vários metros na 

frente, com execução de nova frontaria, onde se destaca a torre; também foi ajardinada a 

área circunvizinha, para cuja proteção construiu-se uma murada de grades de ferro apoiada 

em pilares de alvenaria (Figura 2-35). Segundo Barroso (1997), durante mudanças na 

estrutura da construção houve 

ampliação consistente na 

construção dos braços da igreja. 

 Foram preenchidos os ângulos 

formados acima da haste 

horizontal da figura de cruz latina 

então desenhada, erguendo ali 

ampliações para a sacristia, 

ocasião em que a forma da igreja 

passou de cruz para um formato 

em “T”. Em fevereiro de 1995 

começou uma grande reforma 

nesse templo, patrocinada pelo 

Prefeito do município, que 

terminou nesse mesmo ano.  

 

 

 

 

Figura 2-34 – Igreja Nossa Senhora de 
Fátima na Vila de Jericoacoara. 

Foto: SECULT/CE. 

 

Figura 2-35 – Vista lateral da Igreja Matriz de Santa Luzia. 

Foto: SECULT/CE.  
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2.3.5 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

O Quadro 2-6 apresenta os sítios arqueológicos existentes nos quatro municípios da região 

do PN. As ocorrências registradas pelo IPHAN estão localizadas apenas em Acaraú e 

Camocim, com nítida concentração do número de sítios no segundo município. Os indícios 

que mostram características dos modos de vida e das culturas de grupos humanos 

pretéritos são em sua maioria pinturas. 

Quadro 2-6 – Lista dos sítios arqueológicos, registrados no IPHAN, encontrados nos municípios da 
região do PN de Jericoacoara. 

Município Sítio 
Registro 
no IPHAN 

Descrição/Vestígio 

Camocim 

Sítio Lagoa 

das 

Pedras3 

CE 00032 Conjunto de seis blocos com pinturas em vermelho. 

Sítio Lagoa 

das Pedras 
CE 00078 Conjunto de seis blocos com pinturas em vermelho. 

Lagoa dos 

Tanques 

de Baixo I 

CE 00108 

Bloco isolado, em gnaisse, com pintura em uma área 

abrigada, voltada para norte, com depósitos 

microbiológicos. 

Lagoa dos 

Tanques 

de Baixo II 

CE 00103 
Blocos isolados, com pinturas nas áreas não 

abrigadas; sobre gnaisse, estão em estado vestigial. 

Pedra do 

Lagarto 
CE 00104 

Blocos isolados em número de três, em gnaisse, com 

pinturas raras em vermelho, a maior parte em estado 

vestigial, destacando-se a figura que dá nome ao sítio. 

Tanque do 

Socó 
CE 00105 

Blocos isolados, em número de quatro, agrupados dois 

a dois, em gnaisse, com pinturas em vermelho, quase 

imperceptíveis, recobertas por musgo preto. 

Pedra do 

Salão 
CE 00106 

Blocos isolados, em gnaisse, com registros gráficos em 

finos traços vermelhos, em melhor estado de 

conservação que os dos demais sítios. Estão situados 

na face sudeste. 

Lagoa Azul CE 00107 
Fica a céu aberto, com material lítico, cerâmico e 

histórico. 

Pedra dos 

Urubus 
CE 00109 

Bloco em gnaisse, com um único grafismo puro, 

atualmente ainda perceptível, localizado na face 

noroeste. 

Acaraú 
Serrote do 

Rola4 
CE 00043 Paredão rochoso com pinturas e gravuras. 

Fonte: IPHAN, 2009. 

                                                
3 É um sítio pré-histórico que contém arte rupestre, cuja geomorfologia é de tabuleiros pré-litorâneos e a vegetação é Floresta Tropical Plúvio Nebular 

(matas úmidas). Os grafismos foram realizados com corantes confeccionados a partir do óxido de ferro. 

4 Sítio pré-histórico que contém arte rupestre, cuja geomorfologia é planície e vegetação é um tipo de Complexo Vegetacional de Zona Litorânea.   
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2.3.6 TERRAS INDÍGENAS 

Na região existe uma Terra Indígena regularizada (homologada com registro em cartório), 

ocupando uma área de 3.162ha dos municípios de Acaraú e Itarema. Essa área é ocupada 

pelo Grupo Indígena Tremembé e fica na localidade do Córrego João Pereira (FUNAI, 

2008). Outra terra que também abrange o município de Acaraú é a Tremembé de 

Queimadas, pleiteada pela mesma etnia. Contudo, esta se encontra em fase de estudos ou 

com portaria indicando restrições de uso. Ou seja, é uma área de ocupação indígena 

confirmada, mas necessita ainda de alguns trâmites legais, delimitação e planejamento do 

governo.   

2.3.7 ATRATIVOS NATURAIS 

Os quatros municípios que compõem a região do PN de Jericoacoara são litorâneos. 

Portanto, a maior parte dos atrativos naturais se relaciona com essa localização geográfica, 

as praias, dunas e lagoas interdunares. Entretanto, o apelo turístico se concentra em Jijoca, 

exclusivamente na Vila de Jericoacoara e em Camocim na região de Tatajuba. 

2.3.7.1 Município de Jijoca de Jericoacoara  

O município tem uma das mais belas praias do Ceará e também classificadas entre as mais 

bonitas do mundo, Jericoacoara apresenta dunas e formação rochosa à beira mar, lagoas 

de águas azuis, transparentes e cristalinas. Os manguezais também oferecem uma grande 

diversidade ambiental e paisagem de rara beleza. Estes atrativos encontram-se, em sua 

maioria, no interior do Parque Nacional de Jericoacoara.  

Praia de Jericoacoara  

Jericoacoara é uma praia cearense que fica, aproximadamente, a 300km da capital, 

Fortaleza. Até o ano de 1985, o lugar era apenas uma isolada aldeia de pescadores, 

escondida entre imensas e móveis dunas. A partir daí o turismo foi se intensificando. 

Jericoacoara possui cenários exuberantes. Cravada entre enormes dunas e o mar, é um dos 

poucos lugares no Brasil onde é possível assistir ao sol nascer e se pôr no oceano, devido a 

sua localização peninsular. Jericoacoara conta com praias de enseada e mar calmo, de mar 

aberto e ondas grandes (quase propícias ao surfe) e praias rochosas. O windsurf encontra 

grande apelo nessas praias cuja maior extensão é de águas calmas e vento forte. Por ter 

sido declarada uma Área de Proteção Ambiental (APA) e, desde 2002, transformada em 

Parque Nacional, a construção de rodovias e estradas - bem como qualquer tipo de 

pavimentação – é proibida em Jericoacoara. O acesso à vila é limitado pelas dunas e 

normalmente feito por um veículo adequado. As companhias de turismo que fazem o 

transporte até a cidade utilizam um ônibus comum de Fortaleza até Jijoca, onde a estrada 

mais próxima termina, e então uma jardineira, veículo de grande porte com tração nas 

quatro rodas, completa o percurso até a Vila. Em 1998, a energia elétrica passou a ser 
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provida por uma rede subterrânea, substituindo os geradores que iluminavam apenas alguns 

pontos da vila. É dessa praia que saem os passeios de bugue para outras atrações um 

pouco mais distantes, tais como Lagoa de Tatajuba (Camocim) e Lagoa do Paraíso. 

Lagoa da Jijoca 

Formada pelo barramento das águas dos Córregos do Paraguai e do Mourão, que acontece 

devido a migração de dunas móveis na planície costeira, é a fonte de renda para muitos 

moradores e uma atração natural bem visitada. O fluxo de turismo nacional e internacional é 

constante e visitada pelos moradores e pessoas vizinhas. Alguns habitantes se apropriam 

do peixe existente para o sustento da família ou, simplesmente, pelo prazer em aventurar-

se. 

Pedra Furada 

A Pedra Furada (Figura 2-36), uma das maiores atrações da vila de Jericoacoara, é uma 

rocha de cerca de cinco metros de altura com um grande buraco esculpido pela ação da 

natureza. Essa obra da natureza é um arco enorme, esculpido pela ação das ondas. O arco 

fica situado na Região Rochosa do Parque Nacional de Jericoacoara. A faixa de praia tem 

início após a Praia da Malhada, a primeira a leste da vila, já fora da enseada. A Região 

Rochosa se estende por cerca de 2 quilômetros de litoral, terminando na Pedra do Frade. 

Uma vez por ano, a posição do sol ao se pôr, coincide com o furo da Pedra e forma um 

grande espetáculo de beleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-36 – Pedra Furada: Praia de 
Jericoacoara. 

Foto: www.wikipedia.com.br. 
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Dunas 

 É um tipo de formação natural muito comum nas proximidades da costa de todo o trecho 

que compreende a área do município 

de Jijoca. Resultado de combinação 

de condições naturais, 

principalmente o vento e a areia, a 

ação da natureza se expressa em 

formações de rara beleza, sendo 

considerada uma das principais 

atrações turísticas. Uma das 

conhecidas é a Duna Por do Sol, 

localizada a beira-mar, na área do 

Parque Nacional de Jericoacoara.  A 

duna mais próxima da vila é 

ritualisticamente ocupada pelos 

turistas para assistir ao pôr-do-sol, 

devido a sua grande altura e posição 

privilegiada frente ao mar. 

 

Serrote 

O Serrote é constituído por duas pequenas serras de formação rochosa que ficam à direita 

da vila de Jericoacoara. É um dos poucos lugares no Parque Nacional onde há vegetação 

arbustiva, de formação cristalina. O Serrote já foi bastante usado pela população local para 

a extração de pedras para construção. Além disso, protege a vila dos ventos e das areias 

das dunas. No topo do Serrote fica situado um farol que funciona à base de energia solar. 

Um ótimo local para se ver o nascer do sol, funcionando como um mirante natural. 

2.3.7.2 Município de Camocim 

As principais atrações do Município são: 

Ilha do Amor 

Localizada em frente à cidade, é necessário cruzar o Rio Coreaú de barco ou de balsa. 

Suas principais atrações são os manguezais, o banho e o passeio nas dunas. A ilha é 

passagem para quem está vindo de Jericoacoara em direção a Fortaleza ou ao Delta do 

Parnaíba.  

 

Figura 2-37 – Duna do Por do Sol: é utilizada diariamente 
por turistas e moradores locais para ver o crepúsculo. 

Foto: SEBRAE/PI. 
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Barra dos Remédios 

Caracteriza-se por extensos manguezais e dunas praticamente inexploradas pelo homem. 

Os passeios partem de Camocim em bugues para as praias de Caraúbas, Maceió e Xavier, 

terminando em Barra dos Remédios, onde é possível caminhar por dunas e mangues, ver 

os caranguejos em seu habitat natural, admirar do alto da duna o encontro do rio com o mar 

e tomar um banho nas águas límpidas. Saindo na Duna Paraíso, chega-se à Praia de 

Maceió. Saindo de Maceió, de volta a Camocim, segue-se margeando o Lago Seco. 

Área de Proteção Ambiental de Tatajuba e Lagoa da Torta 

A APA de Tatajuba foi criada pela Lei Municipal № 559, de 06/06/1995 e abrange uma área 

de 3.775ha. Sua criação se deu a partir da mobilização da comunidade local, com o objetivo 

de proteger a área de Tatajuba, que se constitui da extensa área de dunas e lagoas. O 

vilarejo de Tatajuba está localizado entre Jericoacoara e Camocim. A antiga vila de 

pescadores foi soterrada pelas dunas móveis. Esse colapso natural durou 15 anos. Os 

moradores foram transferidos para a Nova Tatajuba a poucos quilômetros da antiga vila. 

Seguindo em direção a Jericoacoara chega-se na Lagoa da Torta, com estrutura de 

alimentação, passeios de barco à vela, prática de kite surf e esqui bunda. Toda esta área 

está inserida na APA de Tatajuba.  

Praia de Maceió 

Vila de pescadores caracterizada por possuir águas calmas e rasas, excepcionais para o 

banho. O acesso é realizado em parte do caminho por estrada carroçável, porém pode ser 

utilizado veículo comum. 

Cavalos Marinhos no Rio Coreaú 

Saída em bugue de Camocim, com travessia do Rio Coreaú em balsa e continua pela Ilha 

do Amor até chegar ao Porto São Mateus, onde há nativos à espera com canoas a remo 

para navegação nos Igarapés e apreciação da pureza dócil dos cavalos marinhos com sua 

rica variedade de cores.  

Dunas e Lagoas 

São ocorrências comuns na parte litorânea do município e se constituem nos principais 

atrativos naturais procurados por visitantes. São montanhas de areia formadas por 

processos eólicos que se intercalam com os lagos formados nas depressões entre uma 

duna e outra. A maioria das lagoas é temporária, pois desaparecem na estação da seca. A 

formação pode variar com o tempo, pois as dunas também podem se movimentar com a 

ação dos ventos. As principais dunas são: Duna Paraíso, Duna Marilha, e Duna do Funil.  
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Praia das Barreiras 

A Praia das Barreiras, na foz do rio Coreaú, a 3km do centro de Camocim, nos oferece uma 

visão panorâmica a partir de suas falésia elevadas, de onde vislumbram-se o mar aberto, 

grande parte da costa leste do município, até a praia das Imburanas, as alvas dunas da ilha 

da Testa Branca, os manguezais da foz do rio e a orla marítima da cidade. A 2km está a 

Praia do Farol do Trapiá. 

Praia das Caraúbas 

Um local ainda pouco explorado é a praia das Caraúbas, situada entre a praia do farol do 

Trapiá e a Praia de Maceió, possui local especial para a prática de Ecoturismo. Seguindo-se 

pela orla marítima são 12km da sede até a praia. 

Praia da Barrinha 

Como o próprio nome diz Barrinha vem de uma formação avermelhada de barreiras 

oriundas do sangradouro do lago das Cangalhas que desemboca na praia. Suas areias 

brancas e vermelhas formam um visual todo especial no lugar. Ali habitam poucas famílias 

de pescadores que se fixaram ao redor do imenso coqueiral existente no local que fica a 

21km de Camocim.  O acesso pode ser feito somente de bugue ou veículo com tração nas 4 

rodas, a partir da Praia de Maceió. 

Praia das Imburanas 

Totalmente virgem, a praia das Imburanas, localizada entre Camocim e Tatajuba, é outra 

área apropriada para o desenvolvimento do turismo ecológico. É também uma barra onde a 

vegetação coberta de mangues e dunas dá um colorido todo especial. 

2.3.7.3 Município de Cruz 

Açude da Prata 

Localizado em Poço Doce II. Sua construção começou em 1954 e só terminou em agosto de 

1955. Antes, na região onde o açude se encontra, só havia mata. Atualmente, o açude 

beneficia a comunidade em vários aspectos, a exemplo de diversão, lazer, alimentação e 

beleza natural. Possui três balneários de particulares, localizados na CE-085 que liga Cruz a 

Jijoca de Jericoacoara, abrigando centenas de pessoas principalmente nos fins de semana, 

atraídos pela limpidez de suas águas.  

Praia do Preá 

Pertence ao município de Camocim, mas está localizada a 12km leste da Vila de 

Jericoacoara. É uma vila originalmente formada por pescadores. A Praia do Preá tornou-se 
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internacionalmente famosa por seus fortes ventos, o que a se transformar em referência 

para a prática do Kitesurf. 

Praia de Formosa 

Praticamente inexplorada, é uma opção para quem busca aventura e prática do ecoturismo. 

Outros Atrativos 

Praias, dunas e vegetação densa. Lagoas interdunares e em tabuleiros. Rio, tendo por 

cenário as matas de carnaúba. 

2.3.7.4 Município de Acaraú 

Rio Acaraú 

É o mais importante referencial histórico, ambiental e econômico do Município. A cidade é 

conhecida como a Princesa do Litoral. Tem 36km de praias de areias finas, pouco 

profundas, lagoas, e ecossistemas de grande interesse para turistas e pesquisadores. 

Possui também ilhas e manguezais, abrigando aves e fauna características. 

Lagoas interdunares 

Espinhos da Volta, Dantas, Lagamar, Carrapateira. 

 

Praias 

Barrinha, Aranaú, Monteiro, Arpoeiras, Barra do Zumbi, Espraiado, Volta do Rio, Coroa 

Grande.  

Ilhas 

Ilha dos Fernandes, Imburana, Coqueiros, Grande, Ilha dos Ratos, Ponta do Presídio. 

2.4 USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES 

Por se tratar de zona costeira a região vem sofrendo uma diversidade de problemas 

relacionados a aspectos sociais, econômicos, políticos, institucionais e culturais. Tem-se 

verificado intenso crescimento populacional na faixa litorânea, associado ao processo 

migratório da zona rural, o que aumenta a pressão sobre os recursos naturais dessas 

localidades. Além disso, a ocupação desordenada das áreas urbanas também causa 

impactos significativos sobre as condições ambientais, constatando-se recorrentemente o 

desrespeito à legislação ambiental. Esse conjunto de situações se reflete diretamente na 
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diminuição da qualidade de vida das populações tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, 

afetando, principalmente o saneamento, a saúde e a educação (Labomar, 2005, p. 20).  

Na esfera econômica, a carcinicultura é uma atividade que tem encontrado condições 

favoráveis à sua expansão, colocando em risco a qualidade ambiental de manguezais e 

ecossistemas associados. Já a pesca, sendo uma das principais atividades de subsistência 

para as populações que moram nesses municípios, precisa ser olhada com especial cuidado 

em função de práticas predatórias que podem colocar em risco a sustentabilidade dos 

estoques pesqueiros. A agricultura também se limita a um manejo de culturas de 

subsistência, cujo principal empecilho é a falta de acesso à terra, o que leva os agricultores 

a trabalharem em sistema de arrendamento, “meia” ou colonato. Essas duas últimas 

atividades, em sua vertente familiar, são fragilizadas pela inexistência de incentivos à 

produção e canais de comercialização mais estruturados. Juntamente com esse quadro 

geral, a concentração de terra é uma situação comum nessa região (LABOMAR, 2005, p. 

20). 

Diante desse contexto, uma situação conflituosa que começa a se esboçar é a competição 

pelo uso do espaço e dos recursos naturais para atividades como o turismo, a carcinicultura 

e a especulação imobiliária, contrapondo-se às atividades tradicionais da pesca e 

agricultura. A intensificação dessas “novas” atividades provoca transformações econômicas 

e sociais, em questões tais como: fontes de geração de trabalho e renda; perfil da mão-de-

obra requisitada pelos setores da economia, deslocamento de comunidades, 

transformações no modo de vida da população e mudanças culturais (Labomar, 2005, p. 

21).       

Quanto às atividades antrópicas que promovem a distribuição e as características do uso e 

ocupação do solo nos municípios e, principalmente nas comunidades situadas no entorno 

do parque,observa-se um quadro concentrado nas atividades agrícolas, em sua maior parte 

destinadas para a subsistência das próprias famílias. Em segundo lugar, levando em conta 

apenas o critério de extensão territorial, o turismo é a atividade que mais causa impactos ao 

espaço local. Contudo, quando se compara essas duas atividades, verifica-se algumas 

características peculiares. Espacialmente, as atividades agrícolas ocupam mais terras, 

porém é o turismo que gera uma quantidade muito maior de receita financeira para os 

municípios. Outro aspecto é que os impactos do turismo são muito mais concentrados e 

acaba tendo maior visibilidade. De qualquer forma, observa-se que as características que 

conformam o uso e ocupação do solo estão associadas a fatores naturais específicos da 

região. Se por um lado a natureza privilegiou a região com belezas exuberantes que 

exercem grande apelo turístico, por outro o baixo índice de precipitação pluviométrica 

compromete a produtividade agrícola, atividades que ocupa grande parte da população dos 

municípios. Esse setor da economia é tão relevante que nos quatro municípios ele ocupa a 

segunda posição em valor adicionado ao PIB. Dessas atividades econômicas decorrem os 

problemas ambientais que requerem atenção por parte da população, da gestão pública e 

dos empreendedores. Alguns problemas continuam a acontecer em função da inoperância 

do poder público. Tais problemas se desdobram em um conjunto de situações do dia-a-dia 
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que afetam tanto a qualidade de vida da população quanto a degradação do meio ambiente, 

situações que em último caso estão relacionados.  

Nas comunidades onde houve o trabalho de campo da dimensão socioeconômica, os 

vínculos com a terra são, em sua maioria, de famílias que ocupam e cultivam um pedaço de 

terra, mas não tem o título de propriedade. As famílias trabalham por conta própria em “sua 

terra”, mas não gozam do domínio sobre a mesma. As terras nessa situação são pequenas 

áreas onde é possível cultivar apenas o necessário para a manutenção do grupo familiar.  

Por ser uma região costeira, a atividade pesqueira é uma ocupação que tem grande apelo 

entre as comunidades do entorno do parque. Ela representa a fonte de sobrevivência para 

muitas famílias, principalmente do Preá. Além dos pescadores que vivem exclusivamente da 

atividade pesqueira, muitas famílias mesclam as atividades agrárias de subsistência com a 

pesca para aumentar a renda e melhorar as condições de vida. Os pescadores das três 

últimas comunidades (Guriú, Jericoacoara e Mangue Seco) praticam a atividade pesqueira 

na área que compreende as praias que estão dentro do parque.  

A pesca praticada pelos moradores locais é tipicamente artesanal, sendo que são três os 

principais tipos encontrados. São elas: o arrasto manual duplo objetivando o camarão-

barba-ruça Artemesia longinaris, a pesca de arrasto objetivando o camarão-branco e a 

pesca com tarrafa em pequena escala. Adicionalmente acontece o desembarque de uma 

pesca mais oceânica operada por jangadas e desenvolvida fora dos limites legais da UC. 

Entretanto, a atividade mais importante é a pesca de arrasto de praia que tem como 

espécie-alvo o camarão-branco L. schmitti. A pesca de arrasto de praia objetivando o 

camarão-branco é realizada sempre no período de maré baixa, com a utilização de uma 

rede retangular de arrasto, com pesos (chumbada) na tralha inferior e bóias na porção 

superior. Essa atividade está concentrada entre os meses de julho a outubro e varia de 

acordo com a disponibilidade de camarão e com as condições meteorológicas, 

especialmente o vento. Segundo o Relatório de Oceanografia Biológica (p. 26), estudo feito 

para auxiliar a elaboração do Plano de Manejo, a pesca de arrasto no PN de Jericoacoara e 

área de entorno emprega aproximadamente 423 pessoas. Ao longo dos trechos de praia 

que ficam dentro da área do parque é possível presenciar comportamentos diversos entre 

os pescadores quanto ao manejo do pescado, o que permite detectar, em alguns casos, o 

não aproveitamento de certas espécies.  

A operação é finalizada com a despesca e seleção do pescado, de maneira que o camarão-

branco é aproveitado pelos pescadores e o resto é descartado ou consumido pelos 

pescadores e habitantes locais. Entretanto, em uma das áreas de pesca (Praia Malhada) 

toda a captura incidental é recolhida pelos moradores, que consomem essa proteína animal 

que seria desperdiçada. É importante ressaltar que tal procedimento só foi verificado no 

ponto da Praia Malhada, enquanto que nos outros pontos de coleta o bycatch é abandonado 

no intermareal, sendo consumido por animais domésticos e aves da praia. Esses restos 

acabam gerando poluição e odores desagradáveis. De acordo com cadastro do ICMBio 

junto aos pescadores foram identificados cerca de 41 proprietários de rede operando um 
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total de 54 redes de arrasto, sendo que destas um total de 40 tem como área de pesca a 

costa do Parque Nacional e o restante a área de entorno.  

Quanto às atividades exercidas, 65% afirmaram que tem como principal atividade a 

agricultura, 23% afirmaram que possuem tanto a agricultura como a pesca como principal 

atividade e 12% somente a pesca. Entretanto, a pesca inclui outras modalidades, além da 

pesca de arrasto de praia. Salienta-se que a temporada de pesca de arrasto de praia tem 

um impacto positivo na economia das comunidades que participam dessa atividade, tendo 

em vista que a espécie alvo (camarão) tem alto valor de comercialização representando um 

aporte de recursos nos orçamentos familiares. 

A pesca de arrasto de praia realizada na costa do Parque Nacional de Jericoacoara 

caracteriza-se por ser uma atividade sazonal de porte artesanal, onde todos os 

procedimentos são realizados sem a presença de máquinas, sendo utilizado apenas o 

trabalho braçal. Como atividade de pesca é pouco seletiva e a região se caracteriza por uma 

fauna marinha tropical de elevada diversidade, é capturada uma grande quantidade de 

espécies. Devido ao tamanho da malha das redes e o pequeno porte da espécie-alvo, o 

impacto sobre a fauna costeira do Parque Nacional é elevado. A fauna costeira local é 

bastante rica, contudo é necessário monitorar as possíveis ameaças causadas pela ação da 

pesca de arrasto para se conservar a diversidade existente, especialmente no caso 

daquelas espécies menos resilientes. 

Outro problema ambiental facilmente identificado nas comunidades rurais e vilas é a 

questão do lixo. Exceto nas sedes municipais e na Vila de Jericoacoara, não há coleta do 

lixo doméstico nessas localidades. Nas estradas, ruas e vias de transporte é comum 

encontrar lixo espalhado pelo chão. Essa situação incomoda a população e isso foi citado 

como um dos principais problemas ambientais das comunidades, tanto nas reuniões quanto 

nos questionários aplicados. Além disso, na comunidade Cavalo Bravo existe um “lixão” 

onde são depositados, a “céu aberto”, todos os resíduos de Jericoacoara, sendo despejados 

em local impróprio e sem a devida operação e cuidado. Nas proximidades do local há 

moradores que reclamam do “mau cheiro” e do lixo que é retirado do local pelo vento e se 

espalha nas redondezas.   

Outra questão problemática que logo se percebe ao percorrer a região e é apontada por 

grande parte da população local é a grande quantidade de animais domésticos soltos. Os 

principais animais criados soltos são porcos, cães e gado. Essa situação se coaduna com 

outro costume da região que é o de fazer as plantações cercadas. Uma possível explicação 

é que sendo as áreas de cultivo muito pequenas as famílias preferem cercar as roças 

(basicamente milho, feijão e mandioca) e criar os animais soltos. Somente as plantações de 

caju não necessitam de cerca, pois devido à característica mais arbórea o cajueiro não é 

suscetível a ação desses animais. A partir da convivência com esses animais surgem os 

riscos de doenças e acidentes para as pessoas, bem como a livre circulação dos mesmos 

pode causar a contaminação de fontes de água utilizadas para o consumo humano.  

Um tipo de organização e configuração espacial peculiar existente nas adjacências do 

parque é um assentamento do INCRA. Resultado de ações no âmbito da promoção da 
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reforma agrária o Assentamento Guriú foi criado em 1986 e assentou 294 famílias numa 

área de 5.111ha. O assentamento possui duas comunidades que fazem parte da área de 

influência do parque: Guriú e Mangue Seco. Nesse espaço existe uma forte atuação do 

INCRA no que diz respeito à assistência social, acesso ao crédito pelos trabalhadores, 

capacitação e organização da população e divulgação das políticas públicas de um modo 

geral. Nessas duas comunidades a principal atividade produtiva é a agricultura. Planta-se, 

principalmente, milho, feijão, mandioca e caju. Além do trabalho individual em cada lote 

familiar, existem também áreas de cultivo que são coletivas, organizadas pelas respectivas 

associações comunitárias. Destacam-se nessas comunidades, em função do apoio 

institucional do INCRA, os acessos dos trabalhadores rurais a determinados benefícios 

proporcionados por políticas públicas, tais como crédito rural para financiamento da 

produção familiar (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).    

A Vila de Jericoacoara representa um desafio especial para a gestão do Parque Nacional 

em decorrência da sua localização. É uma vila litorânea que está inteiramente circundada 

pela área do Parque, conforme pode ser observado no Mapa 2-1. Isso cria uma situação de 

total dependência da vila em relação ao parque, pois todas as atividades da comunidade 

(acessos, transporte, turismo, pesca, crescimento populacional, etc.) apresentam interface 

com a UC. Desse modo, todo o planejamento das formas de uso e regulamentação deve 

considerar reciprocamente essa interação entre o parque e a vila de Jericoacoara. Por 

causa do turismo como a atividade econômica de maior destaque na região, a especulação 

imobiliária acaba ganhando espaço em alguns locais, principalmente em Jericoacoara. O 

interesse dos empreendimentos turísticos provoca elevação exorbitante nos preços dos 

imóveis, o que leva os nativos a se deslocarem para comunidades do entorno, aumentando, 

assim, a densidade demográfica dessas localidades.     

Em Jericoacoara dois problemas específicos afetam a qualidade de vida dos moradores e 

dos visitantes. Um deles é o tráfego intenso e desordenado de veículos que circulam pelas 

vias de terra ou areia da vila, causando grande poluição sonora e riscos aos pedestres, pois 

não há estrutura de trânsito compatível com a demanda existente. Esse tráfego intenso 

afeta também algumas comunidades do entorno por onde passam as principais estradas 

que dão acesso a Jericoacoara, principalmente Preá, Lagoa Grande (em determinada época 

do ano), Mangue Seco e Guriú. Com relação ao transporte nota-se ainda a falta de 

manutenção nas estradas que dão acesso a vila, nos municípios do entorno. 

Outro problema da vila é a inexistência de infraestrutura de saneamento. Até o segundo 

semestre de 2009 o esgoto das residências e pousadas era depositado em fossas. Contudo, 

era comum ocorrer transbordamentos e o esgoto se espalhar pelas ruas de Jericoacoara. 

Essa situação afetava diretamente o parque, pois a limpeza das fossas era feita por um 

prestador de serviços que despejava o esgoto na área do PN. Estes problemas relacionados 

ao esgoto foram aparentemente resolvidos, pois estava prevista para outubro de 2009 a 

inauguração da estação de tratamento de esgoto de Jericoacoara. Portanto, todas as casas 

e hotéis seriam ligados a uma rede de esgoto e este seria transportado para a Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE). Observa-se que a ausência de saneamento básico continua 
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sendo um problema nas comunidades rurais do entorno, o que pode produzir consequências 

danosas para a UC. 

A partir de 2002 a vila de Jericoacoara foi objeto de ações do governo estadual com a 

finalidade de aperfeiçoar os serviços públicos e a infraestrutura local, principalmente para 

proporcionar melhores condições para o turismo. O Estado do Ceará, por meio da 

Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional, investiria 2,6 milhões de reais em um 

programa chamado “Requalificação Urbana da Vila de Jericoacoara”. Mas as obras 

esbarraram em irregularidades ambientais. Uma inspeção às obras encomendada pelo 

Ministério Público revelou, entre outras falhas, a “inexigência do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), a concessão de Licença para Construção não prevista por lei e ausência de 

procedimento de licenciamento ambiental para a implantação dos arruamentos”. A parte do 

programa que foi desenvolvida contemplou as seguintes benfeitorias: Mercado Público; 

Oficina de Artesanato; Posto de Saúde; Posto Policial; Creche; e Estacionamento com 

22.701m³ de terraplenagem. Hoje, parte dos equipamentos está parcialmente abandonada. 

Outra situação que está em processo de análises para ampliação é a construção de usinas 

para geração de energia eólica. Estão previstas a construção de seis usinas que ficarão na 

região. Três municípios da região do parque serão contemplados com a instalação dessas 

novas turbinas, cujo propósito é a ampliação do parque eólico do Ceará: Acaraú, Camocim e 

Jijoca de Jericoacoara. Em setembro de 2003 estavam outorgadas as seguintes centrais 

eólicas para a região, apresentados no Quadro 2-7, com construção ainda não iniciada até 

setembro daquele ano. No momento, das seis usinas previstas, três se encontram em 

operação, sendo duas em Acaraú e uma em Camocim. A central eólica Praia do Morgado 

(Acaraú) está operando com uma capacidade bem abaixo do previsto: 28.800KW. 

Quadro 2-7 – Situação das usinas de energia eólica nos municípios da região do Parque Nacional de 
Jericoacoara. 

Nome da Usina Potência (kW) Município Situação em 2010 

CE 10 – Acaraú  49.300 Acaraú Em fase de avaliação 

CE 11 – Camocim 249.900 Camocim  Em fase de avaliação 

Eólica Jericoacoara 100.800 Jijoca de Jericoacoara Em fase de avaliação 

Praia do Morgado 79.200 Acaraú Em operação 

Praia Formosa 104.400 Camocim Em operação 

Volta do Rio 42.000 Acaraú Em operação 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Banco de Informações de Geração – BIG. 2009. 

Entre os principais impactos socioambientais negativos das usinas eólicas destacam-se: as 

interferências no ambiente para a sua instalação e os de operação onde se destacam os 

sonoros e os visuais. Os impactos sonoros são devidos ao ruído dos rotores e variam de 

acordo com as especificações dos equipamentos (Araújo, 1996). Segundo o autor, as 

turbinas de múltiplas pás são menos eficientes e mais barulhentas que os aerogeradores de 

hélices de alta velocidade. A fim de evitar transtornos à população vizinha, o nível de ruído 

das turbinas deve atender às normas e padrões estabelecidos pela legislação vigente. Os 

impactos visuais são decorrentes do agrupamento de torres e aerogeradores, 
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principalmente no caso de centrais eólicas com um número considerável de turbinas, 

também conhecidas como fazendas eólicas. Os impactos variam muito de acordo com o 

local das instalações, o arranjo das torres e as especificações das turbinas. Apesar de 

efeitos negativos, como alterações na paisagem natural, esses impactos tendem a atrair 

turistas, gerando renda, emprego, arrecadações e promovendo o desenvolvimento regional. 

Outro impacto negativo das centrais eólicas é a possibilidade de interferências 

eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos sistemas de comunicação e 

transmissão de dados (rádio, televisão etc.) (Taylor, 1996). De acordo com este autor, essas 

interferências variam muito, segundo o local de instalação da usina e suas especificações 

técnicas, particularmente o material utilizado na fabricação das pás. Também a possível 

interferência nas rotas de aves deve ser devidamente considerada nos estudos e relatórios 

de impactos ambientais (EIA/RIMA).      

Por último, em termos de projetos que irão causar impactos na ocupação do entorno é a 

construção do Aeroporto de Jericoacoara, cuja finalidade é o transporte de turistas para o 

pólo turístico de Jericoacoara, incluindo Camocim, Jijoca, Acaraú e Cruz. A obra custará 

cerca de 20 milhões de reais, valor que sairá dos cofres do Estado do Ceará e do Ministério 

do Turismo. O aeroporto será construído no município de Cruz, e o edital de licitação foi 

publicado no mês de dezembro de 2009. Quando entrar em operação está prevista a 

operação de vôos nacionais e internacionais.  

A região apresenta outros problemas ambientais que interagem com a UC e que merecem a 

atenção de seus gestores e requerem cuidados e monitoramento constante. Estes desafios 

se encontram relacionados abaixo. Observa-se que a grande maioria deles é causada pela 

ação humana, principalmente por atividades econômicas e/ou de sobrevivência. Portanto os 

seus efeitos podem ser minimizados, ou mesmo extintos, a partir de um planejamento 

integrado entre vários atores sociais (poder público, população, empresários, etc) e setores 

da sociedade que visem mudar o perfil dessas atividades nocivas ao meio ambiente. Na lista 

abaixo somente os três últimos são fenômenos inteiramente dependentes da dinâmica 

natural e escapam ao controle da ação humana. Contudo, mesmo se diante desses 

problemas não cabem ações antecipatórias ou de mitigação exigem ao menos adaptações 

das atividades antrópicas. Desse modo, sendo identificados como “problemas ambientais”, 

ainda que não estejam suscetíveis à governança humana, é importante mencioná-los como 

situações que afetam a região, capazes de provocar alterações em determinadas 

características naturais e sobre as atividades humanas.    

· A captura de caranguejos na época do defeso (indivíduos pequenos e fêmeas), às 

vezes até com uso de instrumentos impróprios; diminuição dos estoques.   

· As atividades de carcinicultura (viveiros de camarão), expondo a região à introdução 

de espécies exóticas. 

· As queimadas feitas para plantar milho, feijão e para limpar as folhagens que caem na 

terra onde os cajueiros estão plantados. Neste caso, o objetivo do fogo é facilitar a 

colheita do caju. 

· A extração de carnaúba e cipó para utilização em construções. 
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· A extração de areia deixando buracos e assoreamentos. 

· Embarcações de grande porte com prática de pesca predatória que eventualmente 

aparecem na região.  

· Trânsito de veículos em área de mangue próximo à Comunidade do Guriú. 

· Mortalidade de répteis e outros animais. 

· Conservação da APA da Lagoa de Jijoca e seus recursos, com necessidade de 

realizar estudo de viabilidade para dragagem da Lagoa e instalação de equipamento 

hidráulico para controlar e manter água. 

· Risco de contaminação da água pelos despejos das fossas de Jericoacoara. 

· Desmatamento. 

· Passeio de bugue em cima das dunas.  

· Poluição nas praias: lixo e restos da limpeza do peixe. 

· A diminuição da desova de tartarugas marinhas.  

· A degradação das vias de transporte (estradas). 

· Pesca do camarão fora de época, com rede e malha pequena. 

· O risco de transbordamento da lagoa do Paraíso (Jijoca). 

· Poluição das lagoas, praias e rios. 

· O deslocamento das dunas. 

· Elevação do nível da maré, causando a redução das dunas e dos manguezais.  

· Avanço das dunas sobre os manguezais. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

Nesta seção serão apresentados os principais aspectos da região do PN de Jericoacoara, 

contemplando os seguintes temas: população, economia, serviços públicos e infraestrutura. 

De um modo geral verificam-se características socioeconômicas semelhantes entre os 

municípios devido ao fato de pertencerem a uma mesma região. O território do PN de 

Jericoacoara é formado por terras dos municípios de Cruz e Jijoca de Jericoacoara. No 

entanto, para a análise da região do parque são incluídos também Acaraú e Camocim, pois 

a situação destes municípios afeta a socioeconomia do entorno do parque e, por isso, têm 

importância para a sua gestão. Os quatro municípios somam 2.504km² e representam 

1,68% da área do Estado do Ceará. A população dos quatro territórios juntos representava, 

de acordo com o censo demográfico de 2000, 1,83% da população estadual. Segundo a 

projeção do IBGE para 2009 esses municípios continuavam tendo a mesma 

representatividade populacional no Estado do Ceará. A Figura 2-38 mostra os respectivos 

municípios que compõem a região do PN e os demais territórios municipais com os quais 

fazem divisa. Observa-se que todos eles são costeiros, destacando-se maior extensão 
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litorânea e territorial em Camocim, seguido por Acaraú. Jijoca tem uma costa maior do que 

Cruz, porém sua área total é menor. 

A origem do atual Município de Cruz possui duas explicações na historiografia local. A 

primeira delas é que a localidade situada às margens do rio Acaraú, floresceu a partir de 

uma grande cruz fincada pelos moradores da época, para homenagear um retirante que 

teria ali morrido durante a fuga da seca de 1825. Outra versão, afirma que a cruz teria sido 

posta com o fim de indicar o lugar em que fora assassinado, por emboscada, o sogro pelo 

próprio genro, por questões de honra. A partir desse marco fincado pelos moradores o 

vilarejo cresceu. Em 1884 foi construída uma pequena capela em devoção a São Francisco, 

que passou a ser padroeiro do lugar. Depois de certo tempo a construção foi melhorada e 

ampliada e o modesto oratório transformou-se na atual Igreja Matriz (católica) do município. 

Em 1985 ganhou autonomia do Município de Acaraú e se tornou sede municipal. O 

município possui 45 (quarenta e cinco) localidades e dois distritos: a Sede Municipal e 

Caiçara. Faz fronteira ao Norte com o Município de Acaraú e Oceano Atlântico: ao Sul com 

o Município de Bela Cruz; a Leste com o de Acaraú; e a Oeste com Jijoca de Jericoacoara.  

Acaraú, por sua vez, tem uma história bem mais longa. Em 1882 se tornou Município, porém 

já em 1766 gozava da condição de distrito, em 1849 era vila e em 1851 foi instalado como 

distrito sede (IBGE). Os seus vizinhos são: Cruz, Bela Cruz, Amontada, Itarema, Marco e 

Morrinhos. A partir de 1995 o Município passou a ter quatro Distritos: Acaraú, Aranaú, 

Jeritinhanha e Lagoa do Carneiro. 

A ocupação de Camocim remonta ao final da primeira metade do século XIX. Mas foi em 

1879 que se tornou distrito independente. Passou por diversas configurações político-

 
Figura 2-38 – Municípios que formam a região do Parque Nacional de Jericoacoara. 
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administrativas, sendo que na divisão atual o Município é constituído por três Distritos: 

Camocim, Amarelas e Guriú. Camocim faz divisa com quatro Municípios: Barroquinha, Bela 

Cruz, Granja e Jijoca de Jericoacoara.  

2.5.1 O MUNICÍPIO DE CAMOCIM 

2.5.1.1 História e população 

A região de Camocim, segundo dados do IBGE, permaneceu praticamente inexplorada até 

1792, quando se registraram tentativas de aldeamento dos Índios Tremembés, que 

dominavam a costa. As primeiras referências à localidade datam da Segunda metade do 

Século XVI, quando cartograficamente identificou-se a nomenclatura costeira, a começar de 

Tutóia no Maranhão aos limites finais entre os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

O ancoradouro, denominado pelos nativos de Camocim, constou do levantamento 

cartográfico com o nome de Rio da Cruz ou foz do Rio Coreaú, no percurso extensivo ao 

atual Município de Granja. Entre 1838 e 1873, diversas famílias chegaram a Camocim, 

migrando do sertão. Fixaram-se no litoral, pois esperavam encontrar ali terras férteis. Aos 

poucos, desenvolveu-se o primitivo núcleo humano. De simples distrito policial, criado por 

volta de 1868, Camocim passou à categoria de Distrito de Paz, em 1878, e um ano depois, à 

de Município. Em 1890, o Distrito de Guriú foi anexado ao Município de Camocim.  

A sede municipal fica a 360km da capital do Estado, integrando o Noroeste cearense, na 

microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú. O litoral de Camocim possui uma extensão de 

60km, a maior costa entre os quatro municípios da região do PN, como mostra a Figura 

2-38. A sua principal via de acesso é a BR-222/CE, que vai de Fortaleza a Sobral. De lá, 

continua pela Rodovia CE-085, passando pelas Cidades de Massapê, Senador Sá, Uruoca, 

Martinópole e Granja.  

A população total estimada para o Município de Camocim, em julho de 2009, segundo o 

IBGE, era de 61.278 habitantes. Entre 1970 e 2000 a população cresceu aproximadamente 

55%. Levando em conta a projeção para 2009 o crescimento é de 71,5% nas cinco últimas 

décadas.  

Em termos de situação domiciliar a população urbana passou de 46,01% em 1970 para 

73,37% em 2000. Já a população rural caiu de 53,9% em 1970 para 26,63% em 2000. 

Observa-se na Figura 2-39 que essa inversão quantitativa da população em relação à 

situação do domicílio ocorreu ainda na década de 1970.  

Nas quatro décadas nota-se um equilíbrio entre os gêneros, com uma pequena vantagem 

para a população feminina. Entretanto, é interessante ressaltar que no ano de 2000 a 

população de mulheres na zona urbana superou o contingente de homens que residem no 

espaço urbano do município. Nas três décadas anteriores essa proporção era inversa. Ou 

seja, havia mais homens do que mulheres na cidade. Porém, não se verificou essa mudança 

no número de pessoas por gênero que vive na zona rural. Isto é, os homens continuam 

sendo a maioria.  
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Entre os quatro municípios da região do PN, Camocim é o maior deles em área territorial 

com 1.124km². Em 2000 a densidade demográfica era de 49,3 hab./km². Naquele ano a 

população de Camocim representava 0,75% da população estadual. No Quadro 2-8 é 

apresentada a evolução os dados brutos da população, por sexo e situação do domicílio. E 

na     Figura 2-39 as informações ilustram o comportamento da população urbana e rural ao 

longo do período.     

Quadro 2-8 – População residente de Camocim, por sexo e situação do domicílio: 1970 a 2009. 

Sexo 
Situação do 
domicílio 

1970 1980 1991 2000 2009* 

Total 

Total  35.736 46.004 51.035 55.448 61.275  

Urbana  16.442 25.046 34.167 40.684 - 

Rural  19.294 20.958 16.868 14.764 - 

Homens 

Total  17.598 22.718 25.205 27.540 30.478 

Urbana 7.748 12.107 16.5723 19.534 - 

Rural  9.850 10.611 8.633 8.006 - 

Mulheres 

Total  18.138 23.286 25.830 27.908 30.797 

Urbana  8.694 12.939 17.595 21.150 - 

Rural  9.444 10.347 8.235 6.758 - 
Fonte: IBGE-SIDRA, 2009. *Estimativa do IBGE. 

    Figura 2-39 – População de Camocim de 1970 a 2000: por sexo e situação do domicílio (%) 

 

A Figura 2-40 e a Figura 2-41 comparam a distribuição da população, por situação de 

domicílio, entre Camocim, Ceará e Brasil. A taxa de urbanização de Camocim se manteve 

bem próxima à do Estado do Ceará em todo o período, sendo que no município a taxa é um 

pouco mais elevada do que no nível estadual. O Brasil mantém uma diferença maior em 

relação aos outros dois níveis. Enquanto que em Camocim a população urbana saiu de 

46,01% para 73,37%, no Estado do Ceará a urbanização passou de 40,84% em 1970 para 

71,51/% em 2000. Portanto, diminuiu a diferença do grau de urbanização entre o Estado o 
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Município de 1970 para 2000. Comparando os três níveis o comportamento do aumento da 

taxa de urbanização é semelhante. Por outro lado, ao analisar a tendência das taxas da 

população rural (Figura 2-41), observa-se um declínio nesse contingente populacional de 

forma similar entre Brasil, Ceará e Camocim, evidenciando as mesmas distâncias entre os 

três níveis.  

 
Figura 2-40 – População urbana (%): Brasil, Ceará e Camocim - 1970 a 2000. 

 

 
Figura 2-41 – População rural (%): Brasil, Ceará e Camocim - 1970 a 2000. 

No Quadro 2-9 encontra-se a distribuição percentual da população por sexo e grupos de 

idade. Estes dados permitem analisar a composição da população e a tendência que tem 

apresentado nessas décadas. Observando os grupos etários e a distribuição entre homens 

e mulheres percebe-se pequenas oscilações na série das cinco décadas apresentadas. Ou 

seja, em algumas décadas há mais homens. Em outras há mais mulheres. E isso tem 

ocorrido em todas as faixas etárias. Outra observação geral é que nos grupos etários que 

estão entre 0 e 19 anos houve diminuição da população de 1970 até a projeção para 2009. 
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E a população a partir de 20 anos de idade aumentou em todos os grupos etários. Os 

acréscimos mais significativos foram nos grupos de 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos de 

idade.  

Quadro 2-9 – Distribuição etária (%) da população de Camocim: 1970 a 2009. 

Grupos 
de idade 

1970 1980 1991 2000 2009* 

Hom. Mulh. Hom. Mulh. Hom. Mulh. Hom. Mulh. Hom. Mulh. 

Menos 
de 1 ano 

2,05 2,1 2,24 2,03 1,43 1,44 1,24 1,24 1,07 1,02 

1 a 4 
anos 

7,29 6,85 6,58 6,99 6,15 6,06 5,06 4,76 4,31 4,14 

5 a 9 
anos 

7,99 7,80 7,76 7,66 7,22 7,18 6,11 6,04 5,59 5,25 

10 a 14 
anos 

5,84 6,12 6,95 6,89 6,90 6,88 6,56 6,41 5,33 4,96 

15 a 19 
anos 

5,22 5,44 5,31 5,34 5,63 5,59 5,99 5,35 5,20 5,02 

20 a 29 
anos 

6,85 7,79 6,29 6,86 7,62 8,1 8,31 8,52 9,72 9,52 

30 a39 
anos 

4,75 5,64 4,99 5,34 4,89 5,3 5,88 6,61 6,56 7,03 

40 a 49 
anos 

3,53 3,51 3,67 3,93 3,93 4,06 3,93 4,21 4,89 5,31 

50 a 59 
anos 

2,43 2,47 2,38 2,33 2,58 2,8 2,97 3,17 3,09 3,41 

60 a 69 
anos 

1,94 1,76 1,68 1,8 1,68 1,67 2,01 2,2 2,23 2,47 

70 a 79 
anos  

0,88 0,84 1,23 1,07 0,97 1,08 1,21 1,3 1,24 1,48 

80 anos 
e mais 

0,42 0,38 0,28 0,31 0,39 0,45 0,4 0,53 0,50 0,64 

Fonte: IBGE-SIDRA, 2009. * Estimativa do IBGE. 

2.5.1.2 A Economia de Camocim 

De acordo com a Prefeitura Municipal, a produção econômica de Camocim gira em torno de 

vários bens: a produção do caju e mandioca, de conservas de caju e de fubá, pesca 

artesanal, britamento e outros trabalhos em pedras, artigos de vestuário, padaria, confeitaria 

e pastelaria, aluguel de transportes e embarcações, artesanato e turismo. Atualmente, a 

economia municipal é sustentada pela indústria da pesca e pela produção de calçados, além 

dos esforços no âmbito da política pública local para tornar o Município um destino atraente 

nas rotas de turismo do Estado. O plano de desenvolvimento turístico da região pretende 

desenvolver o município que integra a região turística da Costa do Sol Poente. Além disso, 

há interesses de grandes grupos do ramo de hotelaria buscando negociar com o município a 

construção de empreendimentos turísticos.  

Segundo Arilson (2008, p. 91), historicamente Camocim contribuiu muito para o Ceará com 

o seu porto e as suas estradas de ferro, usados no escoamento de produção e na recepção 

de imigrantes refugiados da seca. Com a desativação do porto e da estrada de ferro, a 
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economia do município ficou estagnada, sendo hoje sustentada pela pesca industrial, que 

mantêm os empregos e a renda.  

O primeiro indicador econômico a ser analisado é o Produto Interno Bruto (PIB). No Quadro 

2-10 compara-se o PIB do Ceará, da Microrregião Litoral de Camocim e Acaraú5 e do 

Município de Camocim. Entre 2000 e 2006 o PIB de Camocim cresceu 8,67%. Contudo, não 

foi um crescimento ininterrupto, pois apresentou oscilações no período, iniciando a série 

com um PIB de R$107.355 mil reais, atingindo o valor mais alto de R$128.512 mil reais em 

2005 e caindo para R$116.662 mil reais em 2006. Entre os três níveis comparados somente 

a microrregião mostrou crescimento em todos os anos. Portanto, como se verificou 

dinâmicas distintas entre o município e a microrregião, a participação percentual do 

município variou conforme a oscilação do seu PIB. Ainda assim, considerando que a 

microrregião é composta por 12 municípios, o PIB de Camocim tem uma participação 

importante no PIB total da microrregião. Entretanto, essa participação caiu de 23,22% em 

2000 para 19,58% em 2006. 

Quadro 2-10 – Evolução do Produto Interno Bruto, em valores nominais (em R$ 1.000,00), de 2000 a 
2006 (Ceará, Microrregião e Camocim) e a participação relativa dos respectivos níveis 

ANO Ceará 
Ceará 

(%) 
Microrregião 

Microrregião/ 
Ceará (%) 

Camocim 
Munic./ 

Microrregião 
(%) 

2000 20.799.548 100,0 462.336 22,2 107.355 23,22 

2001 19.805.010 100,0 484.611 2,45 109.729 22,64 

2002 23.986.596 100,0 544.537 0,04 116.969 21,48 

2003 23.769.665 100,0 563.802 0,45 117.150 20,78 

2004 24.906.882 100,0 576.193 0,04 126.573 21,97 

2005 25.796.100 100,0 578.913 0,04 128.512 22,20 

2006 27.492.347 100,0 595.833 0,04 116.662 19,58 
Fonte: IPEA, 2009. 

Quanto ao crescimento anual observa-se uma dinâmica bastante diferente em cada um dos 

níveis. No Estado do Ceará o pior e o melhor desempenho do período foram atingidos em 

anos sucessivos. Em 2001 teve crescimento negativo de 4,78% e no ano seguinte um 

aumento de 21,11% no seu PIB. Em Camocim o comportamento oscilante da economia 

mostra crescimento de 8,04% em 2004 e queda de 9,22% em 2006. Na microrregião os 

melhores resultados foram em 2001 e 2002. Depois disso, o crescimento dos anos 

seguintes foi inexpressivo, sendo que em 2000 o PIB encolheu 5,92% (ver Figura 2-42).  

                                                
5 A Microrregião Litoral de Camocim e Acaraú é formada pelos seguintes municípios: Acaraú, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, 

Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Morrinhos. 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-66 

 

 
Figura 2-42 – Crescimento anual do PIB, entre 2000 e 2006: Ceará, Microrregião e Camocim. 
 

É importante analisar ainda a composição do PIB por meio da participação de cada setor 

econômico. Isso revela o potencial do local em estudo e o que tem maior peso na economia. 

O Quadro 2-11 apresenta dados referentes à participação setorial nos anos de 2000 a 2006. 

Nos três níveis constata-se que o setor de comércio e serviços é o mais importante. A 

indústria tem participação importante, mas com pesos diferentes em cada um dos níveis e a 

sua contribuição para o PIB teve queda em todos eles no período analisado. No Ceará o 

setor tem ocupado o segundo lugar em todo o período. Já na microrregião o setor industrial 

aparece em terceiro lugar na composição do PIB, ficando atrás da agropecuária. É 

interessante observar que apesar da agropecuária ter diminuído sua participação no PIB, 

este setor continua sendo a segunda fonte mais importante para a economia regional. Em 

Camocim a agropecuária também tem peso importante no PIB, com uma contribuição 

semelhante à da indústria. 

Quadro 2-11 – Participação (%) dos setores da economia no Produto Interno Bruto do Ceará, da 
Microrregião e de Camocim: 2000 a 2006. 

Nível 
geográfico 

Produto Interno Bruto Setorial/ano (%) 

Setor da 
economia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 

Impostos 8,31 7,74 12,13 11,97 12,07 11,48 12,34 

Indústria 34,90 34,13 19,92 19,15 22,10 20,42 20,63 

Comércio e 

serviços 
51,22 53,31 61,67 61,49 59,61 62,78 60,67 

Agropecuária 5,58 4,81 6,28 7,38 6,22 5,32 6,36 

Microrregião 

Impostos 4,80 4,35 5,34 5,46 5,77 5,75 4,70 

Indústria 19,47 17,86 13,86 13,38 16,67 16,32 17,10 

Comércio e 

serviços 
55,45 55,83 61,94 60,98 58,83 63,57 60,25 

Agropecuária 20,28 21,97 18,85 20,18 18,72 14,37 17,96 

Camocim Impostos 4,98 5,13 8,26 8,27 7,77 7,86 6,28 
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Nível 
geográfico 

Produto Interno Bruto Setorial/ano (%) 

Setor da 
economia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Indústria 25,14 22,21 16,09 16,16 21,70 18,89 18,30 

Comércio e 

serviços 
46,26 47,28 62,44 61,80 56,46 59,69 59,09 

Agropecuária 23,62 25,38 13,20 13,78 14,07 12,55 16,64 
Fonte: Elaboração da consultoria a partir de dados do IPEA. 

No Ceará, é onde a participação dos impostos é mais relevante entre os três níveis 

comparados. Foi no estado também que o setor apresentou o maior crescimento entre 2000 

e 2006, passando de 8,31% para 12,34%. Teve uma pequena queda em 2001, mas 

consolidou um acréscimo de 4% no período. Somente na microrregião é que se verificou, no 

cômputo final, uma leve diminuição. Pode-se dizer que manteve a mesma participação, 

caindo de 4,8% para 4,7%, sendo que os impostos chegaram a participar da economia 

municipal de 2004 com 5,77% do valor adicionado ao PIB.  

Quanto à participação do setor industrial no PIB, é no Ceará que ele apresenta as taxas 

mais expressivas. Contudo, foi também no estado que se registrou a maior queda, caindo de 

34,9% em 2000 para 20,63% em 2006 do valor do PIB. Camocim está numa situação 

intermediária na comparação. Interessante destacar que em 2002 a indústria diminuiu a sua 

participação no PIB dos três níveis e em 2004 cresceu também em todos os locais. Isso 

evidencia como as tendências da economia se refletem simultaneamente em todos os níveis 

geográficos. 

O setor de comércio e serviços também se caracteriza por apresentar uma tendência de 

crescimento. No entanto, o maior destaque fica por conta de Camocim que mostrou o maior 

percentual de incremento, passando de 46,26% para 59,9% do valor adicionado ao PIB. 

Este setor é o que entra a maior fatia do PIB em todos os três lugares.  

Já a agropecuária tem uma participação importante na microrregião e em Camocim. Ambos 

iniciaram a série apresentada com taxa acima de 20% de valor adicionado ao PIB pelo 

setor. No Estado do Ceará teve um pequeno crescimento em todo o período e nos outros 

dois níveis houve diminuição no total, mas em 2005 apresentou certa recuperação no setor.  

O setor terciário é o mais forte no Município. Ele é representado principalmente pelos 

serviços prestados a terceiros. Em Camocim existem 674 estabelecimentos comerciais, 

reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos (Quadro 2-12).  

Nenhuma empresa é responsável, em Camocim, pela distribuição de energia elétrica, gás e 

água. A Siif Énergies do Brasil inaugurou a Usina de Energia Eólica de Praia Formosa. O 

novo parque eólico elevará o Ceará à condição de líder na produção de energia eólica do 

País. 

O setor secundário, que transforma as matérias-primas em produtos industrializados, tem 

somente 34 estabelecimentos. Camocim tem mais atividades dos setores primário e 

terciário. Existem no Município 16 estabelecimentos que comercializam pescados ou 
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relacionados à atividade pesqueira, mas a pesca artesanal ainda é importante fonte de 

renda. 

Quadro 2-12 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de empresas existentes em 
diferentes setores no Município de Camocim, 2006. 

Empresas Quantidade % do Total 

Administração pública, defesa e seguridade social. 2 0,24 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal. 8 0,95 

Alojamento e alimentação. 27 3,19 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 

empresas. 
26 3,07 

Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos. 
674 79,67 

Construção. 8 0,95 

Educação. 13 1,54 

Indústrias de transformação. 34 4,02 

Indústrias extrativas. 4 0,47 

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e 

serviços relacionados. 
11 1,30 

Pesca. 16 1,89 

Saúde e serviços sociais. 11 1,30 

Transporte, armazenagem e comunicações. 12 1,42 

TOTAL 969 100,0 
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2009. 

Ainda no aspecto do PIB, é válido observar qual é a sua proporção/valor por pessoa. No 

Quadro 2-13 são apresentados os valores brutos. Dessa forma, verifica-se que o PIB per 

capita de Camocim é bastante inferior ao do Ceará e superior ao da Microrregião. Isso 

mostra a importância da economia camocimense no contexto regional, aspecto já 

evidenciado quando comparado anteriormente somente o PIB total. Em relação ao estado o 

PIB per capita do Município é mais de R$1.000,00 a menos. A variação total do PIB per 

capita no período de 2001 a 2006 foi de 3,28% no Município, 19,51% no Estado e 17,46% 

na Microrregião.  

Quadro 2-13 – Produto Interno Bruto per capita
6: Ceará, Microrregião e Camocim (2000 a 2006). 

Nível 
Goegráfico 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 2.799,00 2.623,000 3.133,00 3.167,00 3.063,00 3.185,00 3.345,00 

Microrregião 1.460,00 1.506,00 1.671,00 1.711,00 1.728,00 1.689,00 1.715,00 

Camocim 2.192,00 2.219,00 2.353,00 2.341,00 2.512,00 2.512,00 2.264,00 
Fonte: IPEA e IBGE, 2009. 

                                                
6 O cálculo do PIB per capta de 2001 a 2006, para os respectivos níveis geográficos apresentados, foi realizado a partir das estimativas populacionais do 

IBGE já que não há censo demográfico disponível para os respectivos anos. 
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Outro componente importante que auxilia na análise do dinamismo econômico de um local é 

o emprego com carteira assinada. Ou seja, o emprego formal é um reflexo da situação 

econômica. Assim, a Figura 2-43 mostra a taxa de variação anual (2000 a 2008) desse 

indicador. Camocim é o município onde se tem as variações mais extremas: cresceu 33% 

em 2002 e reduziu 2,95% em 2008. No Ceará as variações anuais foram mais homogêneas. 

Já na Mmicrorregião também houve oscilações, porém menores do que em Camocim. 

 
Figura 2-43 – Evolução relativa do emprego formal, entre os anos de 2000 a 2008. 
 

Observando o comportamento do emprego formal de 2000 a 2009 encontram-se os 

seguintes resultados: houve um saldo positivo de 1.867 postos de trabalho que foram 

criados nesse período. No início de 2009 o Município contava com 1.036 estabelecimentos 

empregadores que ocupavam 4.589 trabalhadores com carteira assinada. No contexto 

regional Camocim possui 43,3% dos empregos formais e 19% dos estabelecimentos 

empregadores, conforme mostra o Quadro 2-14. 

Quadro 2-14 – Dados comparativos sobre a variação do emprego formal entre 2000 e 2009. 

Movimentação 
Camocim Microrregião Ceará 

Quantidade % Quantidade Quantidade 

Admissões 7.706 40,55 19.006 2.556.347 

Demissões 5.839 39,59 14.750 2.242.677 

Variação absoluta 1.867 - 4.256 313.670 

Variação relativa - 92,61 75,6% 61,53% 

Nº de empregos 

formais em 01/2009 
4.589 43,32 10.593 833.975 

Nº total de 

estabelecimento em 

01/2009 

1.036 19 5.452 198.023 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS/CAGED, 2009. 

Continuando a analisar a relação entre a população e a economia é importante comparar os 

dados referentes à População Economicamente Ativa (PEA), Quadro 2-15. Desse modo, a 
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proporção da PEA de Camocim em relação à população total era a menor de 1970 a 1991, 

comparando-se o Ceará, a Microrregião e o Município. Somente em 2000 é que Camocim 

atingiu percentual equivalente à Microrregião. O percentual da PEA do Município passou de 

25,76% em 1970 para 36,5% em 2000. No Estado esse número chegou a 40,8% na última 

década. Ao contrário da PEA, a PEA ocupada diminuiu em todos os níveis comparados nas 

quatro décadas. Em Camocim reduziu de 99,53% para 87,5%. O Quadro 2-15 mostra os 

dados totais e os percentuais para cada nível geográfico nas quatro décadas.  

Quadro 2-15 – Números absolutos e relativos referentes a população total, População 
Economicamente Ativa e População Economicamente Ativa Ocupada (1970 a 2000): Ceará, 
Microrregião e Camocim. 

População 
Ceará Microrregião Camocim 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

1970 

População residente total. 4.361.603 100,0 190.076 100,0 35.736 100,0 

População Economicamente Ativa 

– Total. 
1.255.440 28,78 52.336 27,53 9.206 25,76 

População Economicamente Ativa 

– Ocupada. 
1.230.488 98,01 52.056 99,46 9.163 99,53 

Percentual total/PEA ocupada. - 28,21 - 27,39 - 25,64 

1980 

População residente total. 5.288.429 100,0 222.478 100,0 46.004 100,0 

População Economicamente Ativa 

– Total. 
1.715.066 32,43 64.177 28,85 11873 25,81 

População Economicamente Ativa 

– Ocupada. 
1.670.919 97,43 62.419 97,26 11354 95,63 

Percentual total/PEA ocupada. - 31,6 - 28,06 - 24,68 

1991 

População residente total. 6.366.647 100,0 274.819 100,0 51.035 100,0 

População Economicamente Ativa 

– Total. 
2.264.584 35,57 88.218 32,10 15.425 30,22 

População Economicamente Ativa 

– Ocupada. 
2.162.349 95,49 85.398 96,80 14.613 94,74 

Percentual total/PEA ocupada. - 33,96 - 31,07 - 28,63 

2000 

População residente total. 7.430.661 100,0 316.514 100,0 55.448 100,0 

População Economicamente Ativa 

– Total. 
2.985.079 40,8 115.016 36,3 20.250 36,5 

População Economicamente Ativa 

– Ocupada. 
2.589.104 86,7 104.149 90,5 17.723 87,5 

Percentual total/PEA ocupada. - 34,8  32,9 - 32,0 

Fonte: IPEA – Ipeadata, 2009. 
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Finalmente, comparando as taxas de crescimento da população total, da PEA e da PEA 

ocupada nas décadas de 1970, 1980 e 1990 tem-se o seguinte quadro: em todos os três 

níveis (Camocim, Microrregião e Ceará) a taxa de crescimento da PEA foi maior do que a 

taxa de crescimento da população total nas três décadas. No caso de Camocim isso ocorreu 

especialmente nas duas últimas quando se percebe que o crescimento populacional caiu 

expressivamente. A PEA ocupada acompanhou a mesma tendência de crescimento da 

PEA, apresentando percentuais de crescimento ligeiramente menores do que esta e 

maiores do que a taxa de incremento populacional. É possível notar que na microrregião a 

taxa de crescimento dos três indicadores na década de 1980 foi maior do que em Camocim 

e no Ceará. Indicadores da qualidade de vida da população de Camocim: saneamento, 

educação e saúde 

Saneamento 

Segundo definição do Ministério das Cidades, o saneamento ambiental, também conhecido 

como saneamento básico, envolve o conjunto de ações técnicas e sócio-econômicas, 

entendidas fundamentalmente como de saúde pública, com o objetivo de alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental, e tendo por finalidade promover e melhorar as 

condições de vida urbana e rural. O conceito de saneamento básico foi ampliado, 

incorporando o manejo das águas pluviais, de resíduos sólidos e controle de vetores. Assim, 

veremos a seguir o que o município vem fazendo com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida da população local e manter níveis saudáveis para as pessoas e o ambiente. 

Camocim contava no Censo Demográfico de 2000 com 12.034 domicílios particulares 

permanentes, dos quais 60,64% (7.298) estavam abastecidos com rede de água por 

empresa pública, e cerca de 33% (3.983) retiravam a sua água de poço ou nascente. O 

município era abastecido com 7.382m³ de água por dia e o volume de esgoto coletado era 

de 64m³ por dia. Entretanto, o número de domicílios dotados de banheiro não chegava nem 

à metade do total. Somente 46,66% dos domicílios tinham banheiro e desses, somente 

9,17% (1.104) estavam ligados à rede geral. O número de domicílios sem sistema sanitário 

era alto: 3.937, o que representava 32,72% do total dos domicílios. Quanto aos resíduos, 

60,13% dos domicílios eram atendidos por coleta feita por empresa. É um percentual baixo 

de atendimento, resultando em um número grande de domicílios - 608 (39,87%) - que dão 

outros destinos aos resíduos gerados, seja queimando, enterrando, lançando diretamente 

no rio, lago ou mar ou jogando em terreno baldio. Isso provoca graves problemas ambientais 

e danos para a saúde. 

No Quadro 2-16 encontra-se o percentual de pessoas atendidas por esses serviços básicos, 

comparando Brasil, Ceará e Camocim. Nos quatro indicadores apresentados o município 

tem as taxas mais baixas de atendimento. No início dessa década Camocim tinha apenas 

41,44% da população com banheiro e água encanada. Quando consideradas somente as 

pessoas com acesso a água encanada o percentual atingia a metade da população. De 

qualquer forma, nota-se que de 1991 para 2000 houve ampliação significativa no número de 

pessoas atendidas por esses serviços. 
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Quadro 2-16 – Acesso a serviços básicos (1991 e 2000): Brasil, Ceará e Camocim. 

Local 

Tipo de serviço: % de pessoas atendidas 

Banheiro e água 
encanada 

Coleta de lixo – 
domicílios urbanos 

Energia elétrica Água encanada 

 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Brasil 67,19 76,97 71,52 91,16 84,88 93,48 71,52 80,75 

Ceará 37,13 50,96 62,74 81,71 65,76 88,32 39,96 59,54 

Camocim 18,21 41,44 39,39 78,65 53,02 81,56 20,84 50,70 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

Educação 

No que diz respeito à educação, Camocim oferece educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. No Quadro 2-17 estão os dados da rede escolar, número de matrículas e de 

docentes, separadas por segmento e tipo de estabelecimento. O número de alunos 

matriculados concentra-se no Ensino Fundamental que detém 71,96% das matrículas, 

seguido pelo Ensino Médio com 16,1% e Pré-escolar com 11,94%. As matrículas são 

predominantemente da rede pública com 94,73% dos alunos. O restante pertence à rede 

privada. Observa-se que não há disponibilidade de Ensino Superior no município. Isso 

significa que os jovens que desejam cursar esse nível de ensino precisam procurar outras 

cidades maiores. Em relação aos docentes, verifica-se a distribuição semelhante, com uma 

inversão entre Pré-escolar (24,69%) e Ensino Médio (11,84%). Quase 64% dos professores 

são do Ensino Fundamental. A distribuição dos estabelecimentos de ensino segue o mesmo 

padrão do número de docentes. Porém aqui há uma forte concentração no Ensino 

Fundamental (50%) e Pré-escolar (47,33%). Isso revela que no Ensino Médio a demanda 

por vagas cai de forma acentuada.  

Quadro 2-17 – Ensino em 2008: matrículas, docentes e rede escolar. 

Ítem Segmento 
Tipo de Estabelecimento 

Pública Privada Total 

Número de 

matrículas 

Pré-escolar 1.884 231 2.115 

Ensino Fundamental 12.072 664 12.736 

Ensino Médio 2.807 38 2.845 

Ensino Superior 0 0 0 

Número de 

docentes 

Pré-escolar 193 26 219 

Ensino Fundamental 515 23 563 

Ensino Médio 97 8 105 

Ensino Superior 0 0 0 

Número de 

estabelecimentos 

Pré-escolar 61 10 71 

Ensino Fundamental 67 8 75 

Ensino Médio 3 1 4 

Ensino Superior 0 0 0 
Fonte: IBGE – Cidades, 2009 
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Foram justamente as melhorias na educação, os principais responsáveis pela elevação do 

escore do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos quatro municípios aqui 

examinados, entre 1991 e 2000. Ainda assim, a incidência de analfabetos em Camocim é 

alta, uma vez que a média de anos completos de estudo no município é de 3,2 anos (PNUD, 

2000). O Município tem 39,42% de analfabetos com mais de 25 anos. Oitenta e quatro por 

cento da população alfabetizada não completam o Ensino Fundamental, ou seja, tem menos 

de oito anos de estudo. Entre o grupo dos alfabetizados somente 63% estudam menos de 

quatro anos. Por outro lado, a taxa de alfabetização (Quadro 2-18) do município, ainda que 

seja a menor quando comparada com a do Brasil e do Ceará, aumentou em 14% de 1991 

para 2000. O acréscimo foi o maior entre os três níveis. A taxa de pessoas com dez anos ou 

mais alfabetizadas é mais elevada do que nos casos do Brasil e do Ceará para os grupos 

etários de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos. Isso significa que os avanços recentes da educação 

estão proporcionando melhores indicadores no nível local. Já a população de 25 anos ou 

mais não consegue ser atingida por essas conquistas que não existiam no período da idade 

escolar da população dessa faixa etária.   

Quadro 2-18 – Indicadores de alfabetização (1991 e 2000): Brasil, Ceará e Camocim. 

Nome 
Taxa de alfabetização (%) 

Pessoas de 10 anos ou mais, 
alfabetizadas (%) – 2000 

1991 2000 10 a 14 15 a 19 25 ou mais 

Brasil 79,93 86,37 13,56 14,27 72,17 

Ceará 62,62 73,46 17,22 16,91 65,88 

Camocim 51,31 64,51 20,84 18,35 60,80 
Fonte: IBGE-SIDRA, 2009; PNUD, 2009. 

O desempenho da educação básica municipal, medido pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), apresenta melhores notas em relação ao Estado do Ceará, tanto 

em 2005 quanto em 2007, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (Quadro 2-19).  

Quadro 2-19 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Município de Camocim em 2005 e 
2007. 

Ensino Fundamental 

IDEB Observado – Nota 

Anos Iniciais Anos Finais 

2005 2007 2005 2007 

Brasil 3,8 4,2 3,5 3,8 

Ceará  3,2 3,5 2,8 3,4 

Camocim 3,6 4,0 3,3 3,6 
Fonte: MEC/INEP, 2009. 

Saúde 

Quanto à saúde, Camocim, entre os quatro municípios estudados, é o que tem melhor infra-

estrutura. Camocim tinha, em 2005, 22 estabelecimentos de saúde, segundo dados do 

IBGE. No final de 2007 a rede municipal de atendimento à saúde somava 32 

estabelecimentos, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do 
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Ministério da Saúde. Discriminando as suas categorias, no Município existem centros de 

saúde (unidades básicas de saúde), clínicas especializadas (ambulatórios especializados), 

consultórios isolados, hospitais gerais, policlínica, postos de saúde e unidade de serviço de 

apoio de diagnose e terapia. A respectiva quantidade de cada categoria (no ano de 2007) 

pode ser vista no Quadro 2-20, abaixo. 

A maioria dos estabelecimentos de saúde de Camocim é pública (20), sendo que um deles é 

federal. Porém, somente dois estabelecimentos oferecem a opção de internação total. 

Outros dez são da rede privada e dois pertencem a sindicatos. Dos 32 estabelecimentos 

existentes no Município, somente dois têm atendimentos especializados, sendo que os 

demais prestam somente atendimentos básicos. O Município dispõe de 123 leitos para 

internação total e todos podem ter atendimento pelo SUS, apesar de pertencerem à rede 

privada. Todos os 20 estabelecimentos públicos oferecem serviço ambulatorial. 

Os estabelecimentos não contam com muitos equipamentos para exames. Camocim tem 

somente 3 aparelhos de raios-X, 4 ultra-sons e 15 equipamentos odontológicos completos. 

Desse modo, considerando-se o tamanho da população, constata-se que a situação dos 

serviços de saúde é bastante limitada.  

Quadro 2-20 – Número de unidades de saúde, por tipo de prestador, segundo tipo de 
estabelecimento, em dezembro de 2007, no Município de Camocim. 

Tipo de estabelecimento Público Privado Sindicato Total 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 9 0 1 10 

Clinica especializada/ambulatório especializado 2 4 0 6 

Consultório isolado 0 3 0 0 

Hospital geral 0 1 1 2 

Policlínica 0 1 0 1 

Posto de saúde 9 0 0 9 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 0 1 0 0 

Total 20 10 2 32 

Fonte: CNES, 2009. 

No quadro Quadro 2-21 são contabilizados os profissionais disponíveis para atender à rede 

de saúde do município de Camocim. O interessante é observar a proporção de profissionais 

por habitante. No caso de médicos, considerando todas as especialidades, existem 0,7 

profissionais para cada 1.000 habitantes. No Ceará a proporção dos médicos que atendem 

pelo SUS é de 1,6 médicos por 1.000 habitantes. Dos outros profissionais da saúde 

somente o auxiliar de enfermagem atinge a proporção de um profissional para cada 1.000 

habitantes. No Ceará a relação é semelhante: 1,1 auxiliar de enfermagem por 1.000 

habitantes. A relação de enfermeiros é de 0,6 profissional para cada 1.000 habitantes no 

Estado e 0,3 no Município.  
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Quadro 2-21 – Recursos humanos (vínculos) no serviço de saúde, segundo as principais categorias, 
em dezembro de 2007: Camocim e Ceará. 

Categoria 

Camocim Ceará 

Total 
Atende 
ao SUS 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

Total de Médicos 40 40 0,7 0,7 2,1 1,6 

Anestesista 3 3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cirurgião geral 4 4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Clínico geral 9 9 0,2 0,2 0,4 0,3 

Ginecologista 

obstetra 
5 5 0,1 0,1 0,2 0,1 

Médico de família 11 11 0,2 0,2 0,2 0,2 

Pediatra  2 2 0,0 0,0 0,2 0,1 

Psiquiatra 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Radiologista 1 1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Cirurgião dentista 20 18 0,3 0,3 0,5 0,3 

Enfermeiro 20 20 0,3 0,3 0,6 0,6 

Fisioterapeuta 9 8 0,2 0,1 0,2 0,1 

Fonoaudiólogo 5 5 0,1 0,1 0,0 0,0 

Nutricionista 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Farmacêutico 5 5 0,1 0,1 0,2 0,1 

Assistente social 2 2 0,0 0,0 0,1 0,1 

Psicólogo 4 4 0,1 0,1 0,1 0,0 

Auxiliar de 

Enfermagem 
61 61 1,0 1,0 1,3 1,1 

Técnico de 

Enfermagem 
3 3 0,1 0,1 0,2 0,1 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009. 

Ainda em relação aos serviços de saúde pública é importante analisar os gastos realizados 

e a evolução dos mesmos, conforme mostra o Quadro 2-22. Isso é ainda mais relevante 

para municípios pequenos em que quase 100% da população não tem condições de utilizar 

os serviços da saúde privada. A despesa total com saúde por habitante teve um crescimento 

expressivo de 2004 a 2007, tendo quase dobrado o valor gasto por pessoa. Passou de 

R$68,63 para R$130,09, o que significou um crescimento de 89,5%. Em 2004 a despesa por 

habitante era equivalente entre repasses do SUS e os recursos do município. Porém, em 

2007 o custeio com recursos próprios já era bem maior do que a parte realizada com 

recursos do SUS. Percebe-se que a despesa com pessoal é a que representa o maior custo 

no serviço de saúde. Em 2004 consumia 60,2% dos gastos e em 2007 69,9%. A despesa 

total com saúde cresceu 93,64%, o custeio com recursos próprios subiu 165%, as despesas 

com pessoal aumentou 124% e as transferências dos SUS tiveram acréscimo de apenas 

33%. 
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Quadro 2-22 – Recursos financeiros destinados para a área da saúde, no Município de Camocim, de 
2004 a 2007. 

Indicadores 2004 2005 2006 2007 

Despesa total com saúde por 

habitante (R$). 
68,63 80,69 110,66 130,09 

Despesa com recursos próprios 

por habitante (R$). 
33,87 44,77 74,16 87,93 

Transferências do SUS por 

habitante (R$). 
34,83 36,25 37,14 45,45 

 

Despesa total com pessoal (%). 60,2 74,6 71,0 69,9 

Despesa com investimento (%). 6,1 2,7 3,5 1,1 

Transferência do SUS (%). 50,8 44,9 33,6 34,9 

Recursos próprios aplicados (%). 15,7 16,6 24,6 26,4 

 

Despesa total com saúde (R$). 3.927.993,58  4.697.195,49  6.496.849,91  7.606.338,21  

Despesa com recursos próprios 

(R$). 
1.938.439,21  2.606.417,28  4.354.084,54  5.141.161,26  

Transferências do SUS (R$). 1.993.398,59  2.110.344,34  2.180.678,98  2.657.499,86  

Despesas com pessoal (R$). 2.364.370,43  3.503.168,55  4.614.679,99  5.315.407,52  
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009. 

O Ministério da Saúde informa também o percentual da população que é coberta pelo 

sistema público de saúde. Na Figura 2-44 encontram-se os dados comparados de Camocim 

e Ceará, numa evolução de 2002 a 2007. Ambos os níveis apresentaram crescimento, 

contudo o Município atingiu uma taxa de cobertura maior no final da série, sendo 90,1% em 

Camocim e 81,4% no estado. Camocim ampliou a abrangência em 8% nos seis anos 

analisados. Interessante que no Ceará os percentuais caíram três anos seguidos: 2005 

2006 e 2007. 

 
Figura 2-44 – Percentual da população coberta pelo sistema de saúde pública (Programa 
Saúde da Família – PSF e Programa Agente Comunitário de Saúde – PACS), Ceará e Jijoca 
de Jericoacoara, 2002 a 2007. 
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2.5.1.3 Indicadores de Desenvolvimento Humano 

O IDH é elaborado a partir dos dados censitários relativos à educação, longevidade e renda. 

O Quadro 2-23 traz os escores do IDH-M encontrados para Camocim. O escore do IDH-M 

de Camocim passou de 0,483 em 1991 para 0,629 em 2000. O IDH-M e seus sub-índices 

(renda, longevidade e educação) eram todos menores no Município em comparação com 

Ceará e Brasil, tanto em 1991 quanto em 2000. A expectativa de vida ao nascer também 

segue o mesmo padrão. Segundo a classificação do PNUD, o Município tem médio 

desenvolvimento humano. 

Quadro 2-23 – Indicadores de desenvolvimento humano, no Município de Camocim, entre os anos 

de 1991 e 2000. 

Local 

Esperança de 
vida ao 
nascer 

IDH-Municipal IDH-M Renda 
IDH-M 

Longevidade 
IDH-M 

Escolaridade 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Camocim 55,68 62,80 0,483 0,629 0,462 0,541 0,511 0,630 0,475 0,715 

Ceará 61,76 67,77 0,593 0,700 0,563 0,616 0,613 0,713 0,604 0,772 

Brasil 64,73 68,61 0,686 0,766 0,681 0,723 0,662 0,727 0,745 0,849 
Fonte: PNUD – Atlas de Desenvolvimento Humano, 2009. 

O Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil construiu o Índice de Pobreza baseado na 

média de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,00, nos anos de 1991 e 

2000. Essa quantia representava metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000. Em 

Camocim, a incidência de pobreza é relativamente alta e teve crescimento de 2000 para 

2003, chegando neste ano à taxa de 63,52% da população. Esses percentuais são menores 

no Ceará e Brasil, conforme se pode observar no Quadro 2-24. 

Quadro 2-24 – Incidência da pobreza em Camocim, Ceará e Brasil: 1991, 2000 e 2003 

Nível 
Geográfico 

Incidência de pobreza em % da população 

1991 2000 2003 

Camocim  56,98 55,70 63,52 

Ceará 55,37 54,44 53,89 

Brasil 49,18 49,68 - 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano-2000. 

A renda per capita, que é o que cada indivíduo apropria da riqueza gerada, cresceu 60% 

entre 1991 e 2000. Porém, o valor da renda ainda era muito inferior em relação ao Brasil e 

Ceará. No país, a renda per capita em 2000 era quase duas vezes maior do que em 

Camocim, conforme mostra o Quadro 2-25.  
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Quadro 2-25 – Renda per capita (R$) de Camocim, Ceará e Brasil: 1991 e 2000 

Local 
Renda per capita – em R$ Taxa de crescimento 

(%) 1991 2000 

Brasil 230,30 297,23 29,06 

Ceará 113,86 156,24 37,22 

Camocim 62,14 99,73 60,49 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

A mortalidade infantil (Figura 2-45) também é um dado importante para aferir a qualidade de 

vida e o nível de desenvolvimento da população. Os números do município no período de 

2000 a 2006 são um pouco piores do que no Estado do Ceará. Em Camocim percebe-se 

que a mortalidade infantil vem diminuindo de forma lenta, porém entre 2003 e 2005 

apresentou oscilações, e chegou a 34,8 e 29,8 mortes infantis em cada mil crianças 

nascidas vivas, respectivamente. Em 2006 foi o melhor resultado do município, inclusive 

superando o Ceará. 

 

 
       Figura 2-45 – Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) - Camocim e Ceará: 2000 a 2006. 
 

Outro indicador importante é o Índice de Gini da renda domiciliar per capita. O índice de Gini 

mede o grau de desigualdade existente na distribuição de renda domiciliar entre os 

indivíduos. O Índice de Gini para a renda domiciliar para o Brasil era de 0,51 em 2008. 

Considera-se que os países que têm escore acima de 0,4 não têm uma distribuição justa da 

renda. Para o município de Camocim, o escore Índice de Gini em 2000 era 0,66. Caiu para 

0,43 em 2003. Isso mostra que houve forte desconcentração de renda.  

2.5.2 O MUNICÍPIO DE ACARAÚ 

2.5.2.1 História e População 

O Município consta como sendo um dos mais antigos redutos dos tempos coloniais. Seu 

nome se insere nos mapas seiscentistas, com a denominação de Barra do Caracu e a servir 

de ancoradouro nas referências costeiras. Nessa Barra atracavam, além dos navios 
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regularmente em movimento, os chamados navios piratas, oportunidade em que eram 

realizadas as operações de escambo ou de produtos nobres por quinquilharias originárias 

do Velho Mundo. Os primórdios da evolução política de Acaraú situam-se no final do século 

XVIII, quando o povoado foi elevado à categoria de Distrito, em 1799. Sua elevação à 

categoria de Vila, com o Distrito já desmembrado da jurisdição de Sobral, ocorreu em 1849, 

tendo sido instalada em 1851. O título de Cidade, já com a denominação atual, ocorreu 

segundo Lei № 2.029, de 5 de setembro de 1882. 

Segundo o IBGE (2009), durante o período das Guerras Holandesas, famílias de 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte migraram para o Ceará. Foram as primeiras 

famílias de origem européia que se estabeleceram na bacia do rio Acaraú. Dedicavam-se à 

pesca de subsistência e à criação de animais de pequeno porte (cabras, porcos e galinhas).  

Acaraú é dividido em quatro Distritos: Sede, Aranaú, Juritianha e Lagoa do Carneiro. 

Destaca-se nacionalmente pela grande produção de lagosta. No campo da agropecuária 

produz bovinos, suínos e aves, bem como algodão arbóreo e herbáceo, caju, mandioca, 

milho e feijão. 

O Município tem uma área de 843km² e no ano de 2000 tinha uma densidade demográfica 

de 58,1 hab./km². A população estimada para o ano de 2009 era de 54.753 pessoas. O 

Município integra a Microrregião do Litoral Camocim a Acaraú, no noroeste do Ceará. 

Conforme o Quadro 2-26, abaixo, não há grandes disparidades entre os sexos. Nas quatro 

décadas as mulheres são em maior quantidade do que os homens na zona urbana. Já na 

zona rural a população do sexo masculino é mais numerosa. A distribuição populacional 

quanto à situação domiciliar chegou a um patamar de igualdade entre as zonas urbana e 

rural no ano de 2000.  

Uma observação pertinente é que se verifica uma grande diminuição da população do 

Município de Acaraú na década de 1980. Isso se deve ao fato de a municipalidade ter 

passado por dois desmembramentos no ano de 1985. Em 14 de janeiro desse ano a Lei 

Estadual № 11.002 desmembrou do Município de Acaraú, os Distritos de Cruz e 

Jericoacoara, para constituírem o novo Município de Cruz. E no mês seguinte outra Lei 

Estadual (№ 11.008 de 05-02-1985) desmembra de Acaraú o Distrito de Itarema, que 

também fora elevado à categoria de Município. Essa é a explicação da queda de quase 38% 

da população total de Acaraú entre as décadas de 1980 e 1990. Houve um incremento 

populacional quando dois Distritos (Lagoa do Carneiro e Juritianha) foram anexados ao 

município em 1991. Durante a década de 1990 a taxa média anual de crescimento 

populacional de Acaraú foi de 0,85%. 

A composição etária e por sexo (Quadro 2-27) revela o mesmo padrão encontrado em 

Camocim. Isto é, as faixas etárias de zero a 19 anos diminuíram em todas as décadas e os 

grupos acima de 20 anos aumentaram ininterruptamente. Isso é o resultado de menos 

nascimentos e aumento da expectativa de vida. Esta última variável evidencia uma melhor 

qualidade de vida e o envelhecimento da população. 
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Quadro 2-26 – População residente de Acaraú de 1970 a 2009: por sexo e situação do domicílio (№ 
de habitantes). 

Sexo 
Situação do 

domicílio 
1970 1980 1991 2000 2009* 

Total 

Total  62.857 71.897 45.505 48.968 54.750 

Urbana  9.181 12.924 16.623 24.582 - 

Rural  53.676 58.973 28.882 24.386 - 

Homens 

Total  31.554 36.196 22.762 24.675 27.592 

Urbana 4.433 6.243 8.082 12.135 - 

Rural  27.121 29.953 14.680 12.540 - 

Mulheres 

Total  31.303 35.701 22.743 24.293 27.158 

Urbana  4.748 6.681 8.541 12.447 - 

Rural  26.555 29.020 14.202 11.846 - 
Fonte: IBGE – SIDRA. *Estimativa do IBGE. 

Quadro 2-27 – Distribuição (%) da população de Acaraú, por sexo e faixa etária: 1970 a 2009*. 

Grupos 
de idade 

1970 1980 1991 2000 2009 
Hom. Mulh. Hom. Mulh. Hom. Mulh. Hom. Mulh. Hom. Mulh. 

Menos 
de 1 ano 

2,07 2,14 1,98 2,0 1,42 1,31 1,04 0,81 1,10 1,06 

1 a 4 
anos 

7,53 7,19 7,18 6,92 6,44 6,34 5,17 5,21 4,42 4,27 

5 a 9 
anos 

8,20 8,38 8,06 7,93 7,55 7,34 6,58 6,20 5,52 5,36 

10 a 14 
anos 

6,47 6,51 7,19 6,86 6,84 6,91 6,75 6,67 5,39 5,02 

15 a 19 
anos 

5,41 5,0 5,51 5,34 5,85 5,60 6,04 5,70 5,55 5,07 

20 a 29 
anos 

7,04 7,28 5,99 6,31 7,02 7,38 8,22 7,9 9,91 9,35 

30 a 39 
anos 

4,7 4,92 4,8 4,95 4,7 4,73 5,61 5,69 6,55 6,43 

40 a 49 
anos 

3,48 3,31 3,68 3,73 3,88 4,12 3,85 3,9 4,64 4,77 

50 a 59 
anos 

2,39 2,31 2,74 2,62 2,76 2,81 3,0 3,18 3,10 3,25 

60 a 69 
anos 

1,71 1,51 1,65 1,62 2,03 1,94 2,15 2,42 2,24 2,60 

70 a 79 
anos  

0,79 0,78 1,14 0,97 1,11 1,06 1,57 1,43 1,39 1,63 

80 anos 
e mais 

0,34 0,33 0,35 0,3 0,43 0,44 0,41 0,52 0,59 0,78 

Fonte: IBGE – SIDRA, 2009. * Estimativa do IBGE. 

A população rural de Acaraú caiu de 85,39% em 1970 para 49,8% em 2000. E a população 

urbana subiu de 14,61% para 50,2% em 2000 (Figura 2-46). Nesse período, observa-se um 

comportamento contrário na mesma intensidade entre as duas variáveis, chegando em 2000 

com pesos iguais na composição populacional por situação de domicílio. Comparando os 

níveis municipal, estadual e federal observa-se que Camocim tem o percentual mais baixo 
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de urbanização, encontrando-se, em média, com mais de 30% de diferença na taxa da 

população urbana (Figura 2-47) ao longo das décadas. Por outro lado, a população rural 

(Figura 2-48) seguiu tendência similar entre os níveis, tanto na sua diminuição quanto na 

distância entre eles.   

       Figura 2-46 – População de Acaraú (%) por situação do domicílio: 1970 a 2000 

  
     Figura 2-47 – Percentual da população urbana do Brasil, Ceará e Acaraú: 1970 a 2000. 

 
Figura 2-48 – Percentual da população rural do Brasil, Ceará e Acaraú: 1970 a 2000. 
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2.5.2.2 Economia de Acaraú 

Entre os anos de 2000 a 2006 o PIB de Acaraú só apresentou interrupção no seu 

crescimento em 2005, conforme mostra a evolução do Quadro 2-28. No acumulado do 

período cresceu 26,6%. No Ceará e na Microrregião o PIB cresceu 32,17% e 28,87%, 

respectivamente. Pelo fato de o PIB do município ter apresentado taxa de crescimento 

menor do que na Microrregião e as riquezas do nível micro-regional terem crescido menos 

do que as do Estado do Ceará, consequentemente diminuiu a participação daqueles dois 

níveis em relação ao seu respectivo subsequente. Dessa forma, o PIB de Acaraú 

representava 16,28% do PIB da Microrregião em 2000. Em 2005 esse percentual era de 

15,94%.  

Quadro 2-28 – Evolução do PIB, em valores nominais (em R$1.000,00), de 2000 a 2006 (Ceará, 
Microrregião e Acaraú) e a participação relativa dos respectivos níveis. 

ANO Ceará 
Ceará 

(%) 
Microrregião 

Microrregião/ 
Ceará (%) 

Acaraú 
Acaraú/ 

Microrregião 
(%) 

2000 20.799.548 1,89 462.336 2,22 75.254 16,28 

2001 19.805.010 1,8 484.611 2,45 79.395 16,38 

2002 23.986.596 1,96 544.537 2,27 91.077 16,73 

2003 23.769.665 1,92 563.802 2,37 91.283 16,19 

2004 24.906.882 1,9 576.193 2,31 95.455 16,57 

2005 25.796.100 1,91 578.913 2,24 92.254 15,94 

2006 27.492.347 1,95 595.833 2,17 94.523 15,86 
Fonte: IPEA, 2009. 

Na  Figura 2-49 estão as taxas de crescimento do PIB dos três níveis comparados entre 

2000 e 2006. A visualização da figura permite notar que a partir de 2002 a economia de 

Acaraú e do Ceará seguiu a mesma tendência, apresentando apenas percentuais 

diferentes. Aliás, 2002 foi o ano em que o PIB dos três níveis mais cresceu. O destaque foi o 

Estado do Ceará que depois do crescimento negativo de 4,78% do seu PIB em 2001 teve a 

riqueza aumentada em 21,11% em 2002. Acaraú apresentou decrescimento em 2000 e 

2005, sendo -8,41 e -3,35, respectivamente.  

Depois de analisar a dinâmica do PIB total passamos a observar a participação dos setores 

da economia na composição das riquezas locais, comparando com os níveis micro-regional 

e estadual, conforme dados do Quadro 2-29. O setor de comércio e serviços do município, 

em 2006, é o que adiciona maior valor ao PIB entre os três níveis analisados, entretanto, 

com uma diferença apenas residual. Este setor supera os 50% desde 2000, chegando a 

2006 com mais de 60% de participação do setor. No Ceará, em segundo lugar vem a 

indústria. Já na Microrregião e no Município de Acaraú é a agropecuária o segundo setor 

que mais contribui para o PIB. Nesses dois últimos a indústria ocupa a terceira posição. Isso 

significa que a Microrregião Litoral de Camocim e Acaraú é constituída por municípios em 

que a agropecuária tem um peso econômico relevante.  
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Figura 2-49 – Taxa de variação anual do PIB (2000 a 2006): Ceará, Microrregião e Acaraú. 

Quadro 2-29 – Valor adicionado ao Produto Interno Bruto (%), por setor da economia: Ceará, 
Microrregião e Acaraú (2000 a 2006). 

Nível 
geográfico 

Produto Interno Bruto Setorial/Ano (%) 

Setor da 
economia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 

Impostos 8,31 7,74 12,13 11,97 12,07 11,48 12,34 

Indústria 34,90 34,13 19,92 19,15 22,10 20,42 20,63 

Comércio e 

serviços 
51,22 53,31 61,67 61,49 59,61 62,78 60,67 

Agropecuária 5,58 4,81 6,28 7,38 6,22 5,32 6,36 

Microrregião 

Impostos 4,80 4,35 5,34 5,46 5,77 5,75 4,70 

Indústria 19,47 17,86 13,86 13,38 16,67 16,32 17,10 

Comércio e 

serviços 
55,45 55,83 61,94 60,98 58,83 63,57 60,25 

Agropecuária 20,28 21,97 18,85 20,18 18,72 14,37 17,96 

Acaraú  

Impostos 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 

Indústria 17,0 14,0 13,0 14,0 19,0 16,0 13,0 

Comércio e 

serviços 
52,0 52,0 60,0 58,0 55,0 63,0 61,0 

Agropecuária 26,0 28,0 22,0 22,0 20,0 15,0 21,0 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA. 

Comparando a participação dos impostos na composição do PIB percebe-se que no Estado 

do Ceará o percentual é bem mais elevado do que no município e Microrregião. E foi 

somente no estado que a participação desse setor ampliou no período, conforme mostram 

os dados do quadro anterior. Ao contrário, em Acaraú e na Microrregião os impostos 

diminuíram a sua participação no PIB. 

Por outro lado, a indústria diminuiu nos três níveis, sendo que no Município esse setor era 

menor do que no Ceará e na Microrregião. Em Acaraú, a participação do valor adicionado 

ao PIB pelo setor industrial caiu de 17% em 2000 para 13% em 2006. 
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O setor de comércio e serviços, o mais importante para a economia local, micro-regional e 

estadual, apresentou expansão em todos os níveis. Em Acaraú cresceu 9%, passando de 

52% em 2000 para 61% em 2006. A participação do setor nas respectivas economias é 

muito semelhante. 

No nível estadual, a agropecuária é o setor que menos contribui para a composição do PIB, 

porém foi onde houve uma pequena expansão. Ela recuou em Acaraú e na Microrregião, 

mas continua sendo importante para as respectivas economias. No município, a participação 

da agropecuária caiu de 26% em 2000 para 21% em 2006, sendo que mesmo com a grande 

queda em 2005 manteve uma média superior a 20% em todo o período.  

Diferentemente de Camocim, o Município de Acaraú tem um PIB per capita muito 

semelhante ao da Microrregião. A variação total desse indicador econômico no período de 

2001 a 2006 foi de 19,4% em Acaraú, 19,51% no Estado e 17,46% na Microrregião, 

conforme os dados do Quadro 2-30. Apesar de os valores serem bem menores na 

comparação entre estado e município, o crescimento desse indicador em Acaraú 

acompanhou a dinâmica verificada no Ceará.   

Quadro 2-30 – Produto Interno Bruto per capita (em R$) no Ceará, na  Microrregião e em Acaraú: 
2000 a 2006. 

Nível 
Geográfico 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 2.799,00 2.623,000 3.133,00 3.167,00 3.063,00 3.185,00 3.345,00 

Microrregião 1.460,00 1.506,00 1.671,00 1.711,00 1.728,00 1.689,00 1.715,00 

Acaraú 1.536,00 1.605,00 1.832,00 1.824,00 1.894,00 1.803,000 1.834,00 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE e IPEA. 

Conforme constatado no comportamento do PIB total, o crescimento da riqueza dividida pelo 

número de habitantes, ou seja, o PIB per capita foi maior em 2002. Observa-se que os três 

níveis apresentaram crescimento negativo em algum ano da série. No Ceará em 2001 (-

3,29%) e 2004 (-3,28%); na Microrregião em 2005 (-2,26%) e; em Acaraú em 2003 (-0,44%) 

e 2005 (-4,8%).  

Quanto à composição da estrutura empresarial, Acaraú conta com indústrias de produtos 

alimentares, extrativas de minerais não-metálicos, de madeira, de serviço de construção, e 

de vestuário (calçados e artigos de couro e pele). A pesca ocupa papel importante no 

sistema econômico de Acaraú, principalmente a de lagosta. Existe um porto, com um canal 

de acesso de 2,4 metros de profundidade que, em maré alta, permite a entrada de 

pequenas embarcações. Contudo, a participação do setor industrial na economia local é 

muito limitada, e as unidades existentes são de pequena produção e empregabilidade. No 

total são 400 empresas, das quais 86% (345 unidades) são do setor de comércio e serviços. 

Em seguida vem a indústria de transformação com 7%. As demais são menos expressivas 

ainda, conforme se vê no Quadro 2-31. 
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Quadro 2-31 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de empresas existentes 

no Município de Acaraú/CE em 2006. 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2009. 

Um componente fundamental da economia é a geração de emprego formal. A Figura 2-50 

mostra as taxas anuais de evolução dos postos de trabalho com carteira assinada. Em 

Acaraú o comportamento foi de muita instabilidade. Em 2000 chegou a crescer 37,07% e em 

2007 diminuiu 18%. De 2003 a 2007 o crescimento anual foi cada vez menor, sendo que de 

2006 a 2008 houve decrescimento. O balanço total do emprego formal entre 2000 e 2008 ( 

Quadro 2-32) é que houve um saldo positivo de 139 postos de trabalho, um crescimento 

muito pequeno para o Município. Os estabelecimentos de Acaraú oferecem, em média, 1,64 

empregos formais cada um. No início de 2009 havia 763 estabelecimentos com 1.254 

trabalhadores com carteira assinada. 

 
Figura 2-50 – Evolução relativa do emprego formal em Acaraú: 2000 a 2008. 

 

Empresas Qquantidade % do total 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 0,5 

Alojamento e alimentação 11 2,75 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 

empresas 
2 0,5 

Comércio; reparação de veículos automotores, objetos 

pessoais e domésticos 
345 86,25 

Construção 4 1 

Educação 5 1,25 

Indústrias de transformação 28 7 

Transporte, armazenagem e comunicações 3 0,75 

Total 400 100,0 
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Quadro 2-32 – Variação do emprego formal no período de 2000 a 2009: Acaraú, Microrregião e 
Ceará. 

Movimentação 
Acaraú Microrregião Ceará 

Quantidade % Quantidade Quantidade 

Admissões 2.130 11,21 19.006 2.556.347 

Demissões 1.991 13,5 14.750 2.242.677 

Variação absoluta 139 - 4.256 313.670 

Variação relativa - 33,9 75,6% 61,53% 

Nº de empregos 

formais em 01/2009 
1.254 11,84 10.59,3 833.975 

Nº total de 

estabelecimento em 

01/2009 

763 13,99 5.452 198.023 

Fonte: MTE – RAIS/CAGED, 2009. 

Em função do envelhecimento populacional, um fenômeno verificado nas últimas décadas, 

em todos os níveis geográficos, foi que a PEA cresceu mais do que a população total. Na 

realidade de Acaraú, enquanto a população total diminuiu em 22,1% por causa dos 

desmembramentos territoriais, a PEA do município cresceu 5,58%. Entretanto, a taxa de 

ocupação da PEA não acompanhou esse crescimento. Em 1970 era de 99,44% e em 2000 

era de 90,93%. Ou seja, a proporção da PEA desocupada aumentou em 2000 em relação 

às três décadas anteriores. Comparando os dados do Ceará, Microrregião e Acaraú, 

observa-se que o município apresenta nas quatro décadas um percentual menor da PEA em 

relação aos outros níveis. Porém, a PEA ocupada é maior no Município durante todo o 

período. De 1970 para 2000 a PEA do Ceará passou de 28,78% para 40,8% da população 

total; a Microrregião passou de 27,53% para 36,3% e Acaraú saiu de 25,14% para 34,1%. 

Já a PEA ocupada teve retração em todos os níveis: de 98,01% para 86,7%, de 99,46 para 

90,5% e de 99,44% para 90,93%, respectivamente (Quadro 2-33). 

Quadro 2-33 – Dados comparativos entre a população total, População Economicamente Ativa e 
População Economicamente Ativa Ocupada (1970 a 2000): Ceará, Microrregião e Acaraú 

População 
Ceará Microrregião Acaraú 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

1970 

População residente total. 4.361.603 100,0 190.076 100,0 62.857 100,0 

População Economicamente 

Ativa – Total. 
1.255.440 28,78 52.336 27,53 15.804 25,14 

População Economicamente 

Ativa – Ocupada. 
1.230.488 98,01 52.056 99,46 15.716 99,44 

Percentual total/PEA ocupada. - 28,21 - 27,39 - 25,0 

1980 

População residente total. 5.288.429 100,0 222.478 100,0 71.897 100,0 

População Economicamente 

Ativa – Total. 
1.715.066 32,43 64.177 28,85 19.386 26,96 

População Economicamente 

Ativa – Ocupada. 
1.670.919 97,43 62.419 97,26 18.564 95,76 
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População 
Ceará Microrregião Acaraú 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Percentual total/PEA ocupada. - 31,60 - 28,06 - 25,82 

1991 

População residente total. 6.366.647 100,0 274.819 100,0 45.505 100,0 

População Economicamente 

Ativa – Total. 
2.264.584 35,57 88.218 32,10 14.029 30,83 

População Economicamente 

Ativa – Ocupada. 
2.162.349 95,49 85.398 96,80 13.460 95,94 

Percentual total/PEA ocupada. - 33,96 - 31,07 - 29,58 

2000 

População residente total. 7.430.661 100,0 316.514 100,0 48.968 100,0 

População Economicamente 

Ativa – Total. 
2.985.079 40,8 115.016 36,3 16.686 34,1 

População Economicamente 

Ativa – Ocupada. 
2.589.104 86,7 104.149 90,5 15.173 90,93 

Percentual total/PEA ocupada. - 34,8 - 32,9 - 30,99 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS/CAGED, 2009. 

As taxas de crescimento da PEA e da PEA ocupada são conduzidas pelo crescimento da 

população em geral. Contudo, há diferenças no comportamento dessas três variáveis em 

decorrência das características da dinâmica demográfica. As próximas três figuras mostram 

as taxas de crescimento da população, da PEA e da PEA ocupada para os três níveis 

geográficos comparados. Na década de 1970 a população de Acaraú cresceu 14,38%, a 

PEA 22,66% e a PEA ocupada 18,12%. Já na década seguinte o crescimento foi de -

37,71%, -36,71% e -27,49%, respectivamente. Em 1990 a população total cresceu 7,61%, a 

PEA 18,94% e a PEA ocupada cresceu 12,73%. Nos três aspectos as taxas de crescimento 

em Acaraú foram menores do que as do Ceará e da Microrregião. 

2.5.2.3 Indicadores da Qualidade de Vida em Acaraú: Saneamento Básico, Educação 
e Saúde 

Saneamento 

Segundo os dados do Censo de 2000, Acaraú tinha 10.343 domicílios particulares 

permanentes. Desse total, apenas 40,1% dos domicílios (ou 4.148) eram atendidos com 

sistema de abastecimento de água pela rede pública, percentagem que é inferior à de 

Camocim. Vale ressaltar que, praticamente a mesma proporção – 41,70%, ou 4.313 

domicílios – retirava a sua água de poços ou nascentes. De um modo geral, o atendimento 

dos outros serviços de saneamento (esgotamento sanitário e coleta de lixo) também era 

bastante crítico. Em termos populacionais os indicadores de Acaraú são bem menores do 

que no Ceará e Brasil. Mesmo em 2000, o único indicador que ultrapassou os 50% de 

abrangência da população foi o acesso à energia elétrica.  
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A situação sanitária em Acaraú é grave, pois quase a metade dos domicílios não tinha 

sequer um banheiro no ano de 2000. Quase 50% não têm nenhum tipo de sistema sanitário. 

Igualmente preocupante é a situação dos resíduos sólidos do Município, pois somente 

20,72% dos domicílios são atendidos pela coleta de lixo (Quadro 2-34). Essa situação 

fragiliza a saúde da população de Acaraú e põe em risco o bem-estar social e ambiental, 

uma vez que as condições de saneamento podem provocar poluição dos recursos hídricos e 

danos à fauna e à flora. 

Quadro 2-34 – Acesso a serviços básicos (1991 e 2000): Brasil, Ceará e Acaraú. 

Local 

Tipo de serviço: % de pessoas atendidas 

Banheiro e água 
encanada 

Coleta de lixo – 
domicílios urbanos 

Energia 
elétrica 

Água 
encanada 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Brasil 67,19 76,97 71,52 91,16 84,88 93,48 71,52 80,75 

Ceará 37,13 50,96 62,74 81,71 65,76 88,32 39,96 59,54 

Acaraú 9,68 17,93 24,48 37,51 42,70 75,26 10,19 26,74 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

Educação 

Acaraú tem 137 escolas distribuídas entre as modalidades de ensino de educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio, com prevalência das escolas do ensino fundamental 

(ver Quadro 2-35). Do total 49,6% pertencem a esse segmento, 47,4% são escolas de 

educação infantil e 3% de Ensino Médio, conforme dados do IBGE de 2008. Neste ano o 

município tinha 16.370 alunos matriculados, distribuídos nos três segmentos. O maior 

contingente de matrículas era do ensino fundamental com 72,9% do total. O ensino médio e 

ensino fundamental tinham números próximos, sendo 14,47% e 12,63%, respectivamente. O 

total de docentes era de 620, sendo que 68,22% lecionavam para o ensino fundamental. 

Vale registrar que não havia disponibilidade de ensino superior.  

Quadro 2-35 – Rede de ensino, matrículas e docentes no município de Acaraú. 

Ítem Segmento 
Tipo de Estabelecimento 

Pública Privada Total 

Número de 

matrículas 

Pré-escolar 1.859 208 2.067 

Ensino Fundamental 11.272 662 11.934 

Ensino Médio 2.211 158 2.369 

Ensino Superior 0 0 0 

Número de 

docentes 

Pré-escolar 100 17 117 

Ensino Fundamental 382 41 423 

Ensino Médio 66 14 80 

Ensino Superior 0 0 0 

Número de 

estabelecimentos 

Pré-escolar 60 5 65 

Ensino Fundamental 63 5 68 

Ensino Médio 3 1 4 
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Ítem Segmento 
Tipo de Estabelecimento 

Pública Privada Total 

Ensino Superior 0 0 0 

Fonte: IBGE - Cidades, 2009. 

Em 2000 a taxa de analfabetismo de Acaraú atingia 45,6% da população com mais de 25 

anos. Naquele ano, 91,4% da população adulta alfabetizada não tinha completado o ensino 

fundamental, ou seja, tinha menos de oito anos de estudo. E 72,9% tinham menos de quatro 

anos de estudo. As pessoas com 25 anos ou mais, tinham apenas 2,4 anos de estudo, em 

média. Com relação à taxa de alfabetização da população em geral no município de Acaraú, 

o Quadro 2-36 mostra que passou de 47,36% em 1991 para 60,25% em 2000. Observa-se 

que o município apresenta desempenhos bem menores na questão da alfabetização em 

relação ao Estado do Ceará e ao país.  

Do total de pessoas com mais de dez anos de idade alfabetizadas no ano de 2000, 66, 45% 

era do grupo etário de 25 anos ou mais, 15,65% estava entre 15 e 19 anos e 17,89% era de 

dez a 14 anos (Quadro 2-36). Acaraú tinha indicadores melhores do que o Brasil nessas 

duas últimas faixas etárias e em relação ao Ceará estava na frente nas faixas etárias de dez 

a 14 anos e de 25 anos ou mais.  

Quadro 2-36 – Indicadores de alfabetização (1991 e 2000): Brasil, Ceará e Acaraú. 

Nome 
Taxa de alfabetização (%) 

Pessoas de 10 anos ou mais, 
alfabetizadas (%) – 2000 

1991 2000 10 a 14 15 a 19 25 ou mais 

Brasil 79,93 86,37 13,56 14,27 72,17 

Ceará 62,62 73,46 17,22 16,91 65,88 

Acaraú 47,36 60,25 17,89 15,65 66,45 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000. 

As notas do IDEB (Quadro 2-37) mostram que nas duas ocasiões (2005 e 2007) em que 

houve avaliação do Ensino Fundamental, Acaraú ficou com melhor desempenho do que o 

Estado do Ceará. Porém as notas do município são menores do que as do Brasil. 

Quadro 2-37 – Notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: Brasil, Ceará e Acaraú – 
2005 e 2007. 

Ensino Fundamental 

Índice de desenvolvimento da Educação Básica Observado – 
Nota 

Anos Iniciais Anos Finais 

2005 2007 2005 2007 

Brasil 3,8 4,2 3,5 3,8 

Ceará  3,2 3,5 2,8 3,4 

Acaraú 3,3 3,7 3,2 3,4 
Fonte: Ministério da Educação, 2009.  
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Saúde 

O Município de Acaraú tinha em 2005 um total de 17 estabelecimentos de saúde, 

distribuídos entre instituições federais, municipais e privadas, segundo o IBGE. Em 2007, o 

número de estabelecimentos registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde aumentou para 28, distribuídos nas seguintes categorias: centros de saúde, clínicas 

especializadas, hospital geral, postos de saúde, consultórios isolados e unidade de 

vigilância em saúde, conforme as respectivas quantidades mostradas no Quadro 2-38. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) funciona em dois estabelecimentos de saúde, um deles 

privado, com especialidade e de apoio à diagnose e terapia. O Município possui também, 74 

leitos disponíveis para internação, todos com atendimento também pelo SUS. A proporção 

de leitos do SUS no município é de 1,4 para cada 1.000 habitantes. No Ceará a 

disponibilidade de leitos é de 1,8/1.000 hab. 

Quadro 2-38 – Número de unidades de saúde, por tipo de prestador, segundo tipo de 
estabelecimento, em dezembro de 2007, no Município de Acaraú. 

Tipo de estabelecimento Público Privado Sindicato Total 

Centro de saúde/unidade básica de saúde. 15 - 1 16 

Clinica especializada/ambulatório especializado. 1 4 - 5 

Consultório isolado. - 3 - 3 

Hospital geral. - 1 - 1 

Posto de saúde. 2 - - 2 

Total 19 8 1 28 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009. 

Com relação à disponibilidade de recursos humanos nos serviços de saúde a situação não é 

muito confortável, conforme evidenciam os dados do Quadro 2-39. Considerando todos os 

médicos que atendem no município chega-se a uma proporção de 0,7 profissionais para 

cada 1.000 habitantes. É um número muito baixo. No Estado do Ceará essa proporção é 

mais do que o dobro: 1,6 profissionais para cada habitante.  

Quadro 2-39 – Recursos humanos (vínculos) no serviço de saúde, segundo as principais categorias, 
em dezembro de 2007: Acaraú e Ceará. 

Categoria 

Acaraú Ceará 

Total 
Atende 

ao 
SUS 

Não 
atende 
ao SUS 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. 
SUS/ 
1.000 
hab. 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

Total de 

Médicos 
37 36 1 0,7 0,7 2,1 1,6 

Anestesista 1 1 - 0,0 0,0 0,1 0,1 

Cirurgião geral 2 2 - 0,0 0,0 0,1 0,1 

Clínico geral 8 7 1 0,2 0,1 0,4 0,3 

Ginecologista 

obstetra 
4 4 - 0,1 0,1 

0,2 0,1 

Médico de 11 11 - 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Categoria 

Acaraú Ceará 

Total 
Atende 

ao 
SUS 

Não 
atende 
ao SUS 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. 
SUS/ 
1.000 
hab. 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

família 

Pediatra  2 2 - 0,0 0,0 0,2 0,1 

Psiquiatra 1 1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Radiologista 1 1 - 0,0 0,0 0,1 0,1 

Cirurgião 

dentista 
16 15 1 0,3 0,3 0,5 0,3 

Enfermeiro 27 27 - 0,5 0,5 0,6 0,6 

Fisioterapeuta 3 2 1 0,1 0,0 0,2 0,1 

Fonoaudiólogo 1 1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Farmacêutico 5 2 3 0,1 0,0 0,2 0,1 

Assistente 

social 
1 1 - 0,0 0,0 0,1 0,1 

Psicólogo 1 1 - 0,0 0,0 0,1 0,0 

Auxiliar de 

Enfermagem 
32 32 - 0,6 0,6 1,3 1,1 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009. 

Os estabelecimentos não contam com muitos equipamentos para exames, dividindo-os em 

apenas três categorias: raios-x, ultra-sons e equipamentos odontológicos. A precariedade da 

disponibilidade de equipamentos para atender a saúde pública municipal aparece nos dados 

reunidos pelo Quadro 2-40, abaixo. 

Quadro 2-40 – Equipamentos de atendimento de saúde pública em Acaraú, segundo categorias 
selecionadas – 2007. 

Categoria  Existentes  
Em 
uso 

Disponíveis 
ao SUS 

Equip. uso / 
100.000 hab. 

Equip. SUS / 
100.000 hab. 

Raios-X 1 1 1 1,9 1,9 

Ultrassom 3 3 2 5,8 5,8 

Equipamento 

odontológico completo 
15 15 13 28,9 28,9 

Fonte: CNES  

Os recursos financeiros destinados à saúde, de 2004 a 2007, são apresentados no Quadro 

2-41. Neste período a despesa total por habitante passou de R$79,82 para R$136,98. Um 

crescimento de 71,6%. Ao contrário de Camocim, as despesas com a saúde no município 

de Acaraú são realizadas em sua maior parte via transferências do SUS. Enquanto a 

despesa por habitante com recursos próprios cresceu 25%, a transferência do SUS 

aumentou 91%. O crescimento das despesas totais com recursos próprios teve acréscimo 

de 29% e o aumento das despesas realizadas com os repasses do SUS foi de 98%. 

Portanto, a dependência de Acaraú na área da saúde com relação às transferências do SUS 
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é muito grande e tem crescido nos últimos anos. De um modo geral, a despesa total com 

saúde em Acaraú cresceu 77% entre 2004 e 2007. 

Quadro 2-41 – Recursos financeiros aplicados na saúde em Acaraú de 2004 a 2007. 

Indicadores 2004 2005 2006 2007 

Despesa total com saúde por 

habitante (R$). 
79,82 91,72 135,73 136,98 

Despesa com recursos próprios 

por habitante (R$). 
47,32 50,94 63,38 59,17 

Transferências do SUS por 

habitante (R$). 
32,50 37,38 56,05 62,27 

 

Despesa total com pessoal (%). 12,0 56,8 60,1 69,0 

Despesa com investimento (%). 16,3 0,8 7,4 0,7 

Transferência do SUS (%). 40,7 40,8 41,3 45,5 

Recursos próprios aplicados (%). 20,6 17,6 18,6 16,2 

 

Despesa total com saúde (R$). 4.020.833,50  4.690.397,61  6.993.761,59  7.139.986,54  

Despesa com recursos próprios 

(R$). 
2.383.468,41  2.605.125,07  3.265.975,75  3.083.921,15  

Transferências do SUS (R$). 1.637.365,09  1.911.584,14  2.888.206,30  3.245.484,35  

Despesas com pessoal (R$). 480.402,33  2.665.873,18   4.200.520,78  4.925.398,19  
Fonte: Ministério da Saúde - CNES, 2009. 

Em julho de 2009 o sistema de saúde pública de Acaraú acompanhava 14.158 famílias. Um 

acréscimo de 169% em relação ao ano de 1998, quando eram 5.250 famílias. Na Figura 

2-51 é apresentada a taxa de cobertura da população pelo sistema público de saúde, 

comparando Acaraú e Ceará. Entre 2002 e 2007 o Estado teve um pequeno aumento, 

porém o município atingiu a população total. Os dados do CNES mostram que o sistema 

municipal atende toda a sua população, além de pessoas de municípios vizinhos.  
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Figura 2-51 – Percentual da população coberta pelo sistema de saúde pública (Programa 
Saúde da Família e Programa Agente Comunitário de Saúde), Ceará e Acaraú, 2002 a 2007. 

2.5.2.4 Indicadores de Desenvolvimento Humano    

O escore de IDH do Município de Acaraú cresceu entre os censos de 1991 e 2000, 

principalmente impactado pelos avanços da educação, que teve a maior elevação bruta 

entre os três subíndices, conforme mostra o Quadro 2-42. O IDH-M de Acaraú saltou de 

0,489 em 1991 para 0,617 em 2000. O subíndice renda do município ficou pouco acima de 

limite para ser considerado de médio desenvolvimento no ano de 2000. E foi o que 

apresentou menor expansão entre as duas décadas. Entre os três níveis comparados, 

Acaraú teve o menor desempenho em todos os indicadores nas duas medições. A 

esperança de vida também cresceu em 7,22 anos. 

Quadro 2-42 – Indicadores de desenvolvimento humano, no Município de Acaraú, Ceará e Brasil 
entre os anos de 1991 e 2000. 

Local 

Esperança de 
vida ao 
nascer 

IDH-Municipal IDH-M Renda 
IDH-M 

Longevidade 
IDH-M 

Educação 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Acaraú 57,02 65,24 0,489 0,617 0,465 0,506 0,534 0,671 0,467 0,673 

Ceará 61,76 67,77 0,593 0,700 0,563 0,616 0,613 0,713 0,604 0,772 

Brasil 64,73 68,61 0,686 0,766 0,681 0,723 0,662 0,727 0,745 0,849 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

Cabe analisar outros dois índices: a incidência de pobreza e o Índice de Gini da distribuição 

de renda. O percentual de pobres cresceu de 52,84% em 1991 para 65,71% em 2003, 

apesar da melhoria do IDH-M. Já no Estado do Ceará a incidência da pobreza diminuiu de 

1991 para 2000. Em 2003 a intensidades da pobreza era 53,89% do total da população. O 

Índice de Gini da distribuição de renda de Acaraú piorou de 0,5 em 1991 para 0,65 em 2000, 

indicando aumento da concentração da renda. Ainda que esses dados não sejam 

animadores, ressalta-se que estudos mais recentes do IBGE e do IEPA apontam que tais 
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indicadores tem apresentado níveis melhores em decorrência das políticas públicas e do 

desenvolvimento que o país tem vivido nos últimos anos.  

A renda per capita de Acaraú aumentou em 27,83% de 1991 para 2000 (Quadro 2-43). 

Contudo, foi o menor acréscimo quando comparado a Ceará e Brasil. E também a renda 

(em R$), é a mais baixa. Em relação à renda que circula nas mãos da população em geral é 

interessante notar o quanto cresceu a dependência do dinheiro público. Ou seja, as 

transferências governamentais exercem papel fundamental na composição da renda da 

população. Desta forma, se em 1991 10,77% da renda vinha das transferências 

governamentais, em 2000 este percentual subiu para 18,56%. Já os rendimentos 

provenientes do trabalho que representavam 82,33% em 1991 passaram a ser apenas 

51,2% da renda em 2000. E o contingente de pessoas que recebia mais de 50% da sua 

renda das transferências governamentais era 8,32% da população em 1991 para 17,86% no 

início do século XXI.   

Quadro 2-43 – Indicadores de renda e pobreza: Brasil, Ceará e Acaraú (1991 e 2000). 

Nível 
Geográfico 

Renda 
per 

capita - 
R$ de 
2000 

Renda - de 
transferências 

governamentais 
- (%) 

Renda - 
rendimentos 
do trabalho - 

(%) 

Renda - de 
transferências 

governamentais 
- mais de 50% 
da renda total - 

(%) 

Pobreza - 
pessoas 

indigentes 
(P0) - (%) 

Pobreza 
– 

pessoas 
pobres 

1991 

Brasil 230,30 10,34 83,28 7,94 20,24 40,07 

Ceará 113,86 16,88 65,66 17,92 32,73 68,23 

Acaraú 63,05 10,77 82,33 8,32 37,62 52,84 

2000 

Brasil 297,23 14,66 69,76 13,24 16,31 32,74 

Ceará 156,24 16,88 65,66 17,92 32,73 57 

Acaraú 80,60 18,56 51,20 17,86 58,35 59,19 

Fonte: PNUD – Altas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

Finalmente a mortalidade infantil aparece como um indicador de desenvolvimento 

envolvendo questões relativas à saúde, educação, etc. A Figura 2-52 mostra como foi a 

ocorrência dessa situação de 2000 a 2006 em Acaraú, comparando com o Estado do Ceará. 

O Município apresentou um avanço importante nesse período, caindo de 26,9 mortes para 

20,4. Contudo, observa-se que a mortalidade infantil ainda oscila bastante. Houve um pico 

de 29,2 em 2001 e o melhor nível atingido foi em 2003 com 17,8 mortes de crianças por 

1.000 habitantes nascidos vivos.  
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Figura 2-52 – Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) no Ceará e Acaraú: 2000 a 2006. 

2.5.3 MUNICÍPIO DE CRUZ 

2.5.3.1 Histórico e Ocupação 

O Município de Cruz ocupa a margem esquerda do rio que leva o mesmo nome. 

Inicialmente o Município tinha o nome de São Francisco da Cruz. O Distrito foi criado com a 

denominação de Cruz, em 1958, sendo constituído por terras pertencentes às localidades 

de Acaraú e Jericoacoara, subordinados ao município de Acaraú. Em 1960, Cruz passou a 

ser Distrito de Acaraú e, em 1963, foi elevado à categoria de Município, com a denominação 

de São Francisco da Cruz, tendo sido desmembrado de Acaraú. 

Em 1965, o Município voltou a ser distrito de Acaraú e, em 1985, foi elevado novamente à 

categoria de município, com a denominação de Croata. Pouco depois voltou a ser chamado 

de Cruz. Em 1991, ficou estabelecida a sua divisão em dois distritos: Cruz e Caiçara. O 

Município tem 45 (quarenta e cinco) pequenas localidades rurais. 

O Município integra a microrregião do Litoral Camocim e Acaraú, (Figura 2-38). As principais 

vias asfaltadas de acesso que servem ao município são: CE-179, CE-178, CE-354, BR-402 

e BR-222. Cruz tem uma área de 335km².  

A população estimada de 2009 é de 23.543 habitantes (Quadro 2-44). Neste ano, a sua 

densidade demográfica, estimada pelo IBGE, era de 70,2 hab./km². Entre 1991 e 2000 a 

população total de Cruz diminuiu, conforme mostra o Quadro 2-44. Isso se deve ao fato de 

que Jijoca de Jericoacoara foi elevada á categoria de município e se desmembrou de Cruz 

em 1992. Com isso a população desse Município diminuiu 1,59% de uma década para 

outra. Apesar de ter diminuído, a população rural ainda era maior do que a população 

urbana em 2000. Na divisão dos sexos aparecem dois aspectos interessantes. Em 1991 a 

população de mulheres era maior tanto na cidade quanto na zona rural. E de acordo com a 

projeção para 2009, pela primeira vez os homens seriam maioria. 
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Quadro 2-44 – População por situação do domicílio e sexo: 1991, 2000 e 2009. 

Sexo 
Situação do 

domicílio 
1991 2000 2009* 

Total 

Total 20.098 19.779 23.543 

Urbana 7.145 8.218 - 

Rural 12.953 11.561 - 

Homens 

Total 9.885 9.851 11.818 

Urbana 3.427 3.981 - 

Rural 6.458 5.870 - 

Mulheres 

Total 10.213 9.928 11.725 

Urbana 3.718 4.237 - 

Rural 6.495 5.691 - 
Fonte: IBGE – SIDRA, 2009. *Estimativa. 

Quanto à divisão por faixa etária o município segue o mesmo padrão dos dois anteriores: 

diminuição do contingente de pessoas de zero a 19 anos e aumento nos grupos etários 

restantes (Quadro 2-45). Ainda assim, as faixas etárias que tem maior número de pessoas 

são: de 0 a 9 anos; 10 a 19 anos; e 20 a 29 anos, conforme mostra a Figura 2-53.  

Quadro 2-45 – Distribuição da população de Cruz por sexo e faixa etária: 1991, 2000 e 2009*. 

Grupos de idade 
1991 2000 2009 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Menos de 1 ano 1,38 1,20 1,18 1,06 1,03 0,99 

1 a 4 anos 6,29 5,96 4,98 4,40 4,16 4,10 

5 a 9 anos 7,66 7,77 6,14 6,10 5,39 5,20 

10 a 14 anos 6,91 7,19 6,69 6,70 5,24 4,83 

15 a 19 anos 5,43 5,42 6,20 6,07 5,05 5,08 

20 a 29 anos 6,34 7,69 7,19 7,66 10,13 9,63 

30 a 39 anos 4,6 5,08 5,72 6,24 5,99 6,25 

40 a 49 anos 4,04 4,37 3,91 4,27 5,05 5,39 

50 a 59 anos 2,83 2,86 3,37 3,54 3,38 3,65 

60 a 69 anos 2,04 1,96 2,55 2,25 2,62 2,59 

70 a 79 anos  1,19 1,02 1,03 1,47 1,50 1,51 

80 anos e mais 0,46 0,28 0,87 0,43 0,67 0,58 
Fonte: IBGE-SIDRA, 2009. *Estimativa. 
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Figura 2-53 – Pirâmide Etária do Município de Cruz, segundo a estimativa populacional do 
IBGE para o ano de 2009. 
Fonte: Ministério da Saúde – CNES/DATASUS, 2009.  

As próximas duas figuras apresentam os percentuais da população urbana e rural, 

comparando com os percentuais de Brasil e Ceará. A população rural de Cruz caiu de 

64,45% para 58,45% entre 1991 e 2000 (Figura 2-55). Já a população urbana avançou de 

35,55% para 41,55% no mesmo período. Entre os níveis comparados, a maior taxa de 

expansão da população urbana foi registrada no Ceará. Já o recuo da população rural 

apresentou taxas similares em Cruz, Brasil e Ceará, conforme Figura 2-54.  Em relação à 

diferença entre homens e mulheres que já era pequena, diminuiu ainda mais, chegando em 

2000 a 49,81% e 50,19%, respectivamente. 

 

Figura 2-54 – População (%) urbana: Brasil, Ceará e Cruz - 1991 e 2000. 
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Figura 2-55 – População rural (%) Brasil, Ceará e Cruz: 1991 e 2000. 

2.5.3.2 A Economia do Município de Cruz 

Cruz tem destaque no contexto do turismo regional, especialmente porque cerca de 30% da 

área do PN estão em seu território. Tem uma localidade bastante atraente – a Vila do Preá – 

para receber o transbordamento do turismo destinado à Vila de Jericoacoara, que enfrenta 

limitações físicas de expansão visto que é um enclave dentro do PN. Essa dinâmica começa 

a ser percebida, tendo em vista a construção recente em Cruz de hotéis de alto padrão e 

voltados para a prática do kitesurf. Outro fator interessante é que a Vila do Preá serve como 

ponto de passagem para quem segue para a Vila de Jericoacoara, sem passar pela sede do 

Município de Jijoca de Jericoacoara. 

Entre os quatros Municípios que estão sendo analisados, o PIB de Cruz é o terceiro menor 

da região, ficando atrás de Camocim e Acaraú. Além do mais, a contribuição do município 

para o PIB regional caiu de 6,32% em 2000 para 6,12% em 2006. O PIB cresceu 24,67% 

neste período, contra 28,87% na Microrregião e 32,17% no Ceará. A economia do Município 

concentra-se basicamente na agricultura, ocupando grande parte da mão-de-obra, na 

produção de castanha de caju, mandioca, milho, feijão, algodão, batata-doce, melancia, 

coco e carnaúba. No entanto, o setor terciário é o que mais movimenta a economia 

municipal, seguindo as tendências nacionais e estaduais. Os dados estão na Quadro 2-46. 

Quadro 2-46 – Evolução do Produto Interno Bruto, em valores nominais (em R$1.000,00), de 2000 a 
2006 (Ceará, Microrregião e Cruz) e a participação relativa dos respectivos níveis. 

Ano Ceará 
Ceará/ 

Brasil (%) 
Microrregião 

Microrregião/ 

Ceará (%) 
Cruz 

Cruz/ 

Microrregião (%) 

2000 20.799.548 1,89 462.336 2,22 29.233 6,32 

2001 19.805.010 1,8 484.611 2,45 29.386 6,06 

2002 23.986.596 1,96 544.537 2,27 37.010 6,80 

2003 23.769.665 1,92 563.802 2,37 36.027 6,39 

2004 24.906.882 1,9 576.193 2,31 35.633 6,18 

2005 25.796.100 1,91 578.913 2,24 38.126 6,59 
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Ano Ceará 
Ceará/ 

Brasil (%) 
Microrregião 

Microrregião/ 

Ceará (%) 
Cruz 

Cruz/ 

Microrregião (%) 

2006 27.492.347 1,95 595.833 2,17 36.444 6,12 

Fonte: IPEA, 2009. 

O PIB dos três níveis geográficos comparados teve oscilações nos sete anos que 

compreendem o período apresentado, como sinaliza a Figura 2-56. No ano de 2002 foi o 

momento em que todos tiveram o maior aumento. Entre eles, Cruz se destaca com 

crescimento de 25,94% do seu PIB. Isso significa que a economia neste ano apresentou 

condições favoráveis de expansão de um modo geral. Por outro lado, o município teve 

crescimento negativo das riquezas em quatro momentos da série: 2000 (-4,2%), 2003 

(2,66%), 2004 (-1,09%) e 2006 (-4,41%). Em 2005, Cruz também apresentou o maior 

crescimento. 
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Figura 2-56 – Taxa de variação anual do Produto Interno Bruto (%) do Ceará, Microrregião e 
Cruz: 2000 a 2006. 

Para se ter maior conhecimento da dinâmica econômica local é importante ver como cada 

setor participa na composição do PIB (Quadro 2-47). O setor de comércio e serviços é o 

mais importante para o PIB de Cruz. Este vem seguido pela agropecuária, indústria e 

impostos. Essa hierarquia é semelhante na Microrregião e nos outros dois municípios 

analisados anteriormente. Em Cruz a agropecuária chegou em 2006 com o dobro do valor 

adicionado pela indústria. Já no Estado do Ceará o setor industrial tem maior importância do 

que a agropecuária e aparece em segundo lugar.    

Quadro 2-47 – Valor adicionado ao PIB, por setor da economia, de 2001 a 2006: Ceará, Microrregião 
e Cruz. 

Nível 
Geográfico 

Produto Interno Bruto Setorial/Ano (%) 

Setor da 
economia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 

Impostos 8,31 7,74 12,13 11,97 12,07 11,48 12,34 

Indústria 34,90 34,13 19,92 19,15 22,10 20,42 20,63 

Comércio e 51,22 53,31 61,67 61,49 59,61 62,78 60,67 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-100 

 

Nível 
Geográfico 

Produto Interno Bruto Setorial/Ano (%) 

Setor da 
economia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

serviços 

Agropecuária 5,58 4,81 6,28 7,38 6,22 5,32 6,36 

Microrregião 

Impostos 4,80 4,35 5,34 5,46 5,77 5,75 4,70 

Indústria 19,47 17,86 13,86 13,38 16,67 16,32 17,10 

Comércio e 

serviços 
55,45 55,83 61,94 60,98 58,83 63,57 60,25 

Agropecuária 20,28 21,97 18,85 20,18 18,72 14,37 17,96 

Cruz  

Impostos 6,92 6,25 5,90 5,66 6,60 6,85 4,37 

Indústria 14,93 13,63 6,91 6,80 8,74 7,96 9,01 

Comércio e 

serviços 
60,73 64,38 66,66 65,95 63,71 72,07 68,04 

Agropecuária 17,42 15,75 20,53 21,60 20,95 13,13 18,58 
Fonte: Elaboração da consultoria a partir de dados do IPEA. 

Na comparação da participação de cada setor nos três locais analisados observa-se que 

os impostos recuaram a sua participação tanto na Microrregião quanto em Cruz. No 

Estado do Ceará os impostos aumentaram de 8,31% em 2000 para 12,34% em 2006 a 

sua participação no PIB. Em Cruz caiu de 6,92% para 4,37%. O percentual de 

participação do setor de impostos na composição do PIB tem o percentual mais baixo na 

Microrregião. Já a indústria é menos expressiva em Cruz do que nos outros dois níveis. 

Além do mais, registrou queda de 14,93% para 9,01% entre 2000 e 2006. A maior queda 

foi no Estado do Ceará: diminuiu de 34,9% para 20,63% no mesmo período. 

O setor que tem maior peso nas três economias (considerando Comércio e Serviços) 

encontra a sua maior participação no PIB de Cruz. É interessante observar que o 

comportamento do setor é muito semelhante nas três economias. Em todos os anos que 

cresceu ou diminuiu, o fenômeno foi verificado igualmente nos três níveis. Em Cruz o setor 

passou de 60,73% em 2000 para 68,04% em 2006 no valor adicionado do PIB. A 

agropecuária apresenta variações bem diferenciadas entre Ceará, Microrregião e Cruz. Em 

Cruz e no estado o setor cresceu, ainda que de forma pouco representativa. Contudo, a 

participação da agropecuária no PIB de Cruz é muito maior do que no Ceará. Passou de 

17,42% do PIB para 18,58% no período apresentado. 

O PIB per capita do Município, calculado a partir das estimativas populacionais, teve uma 

variação razoável, mas de pouca expressão no resultado final. Cresceu apenas 3% no 

município. Enquanto que no Estado o crescimento total foi de 19,51% e na Microrregião foi 

de 17,46%. Em relação à Microrregião, o PIB per capita de Cruz não tem muita diferença, 

sendo que em 2000 e 2002 foi maior no município. Em Cruz o valor do PIB per capita no 

ano de 2006 é foi menos da metade do valor do Estado do Ceará, conforme Quadro 2-48. 
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Quadro 2-48 – Produto Interno Bruto per capita (2000 a 2006): Ceará, Microrregião e Acaraú. 

Nível 
Goegráfico 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 2.799,00 2.623,000 3.133,00 3.167,00 3.063,00 3.185,00 3.345,00 

Microrregião 1.460,00 1.506,00 1.671,00 1.711,00 1.728,00 1.689,00 1.715,00 

Cruz 1.478,00 1.436,00 1.766,00 1.675,00 1.616,00 1.637,00 1.524,00 
Fonte: Cálculo da consultoria a partir de dados do IBGE e IPEA. 

A variação anual do PIB per capita apresentou comportamentos bem distintos entre os 

níveis comparados. Em 2002 foi o ano em que todos tiveram um crescimento expressivo, 

acompanhando a elevação do PIB total que houve nessa ocasião. Além de 2002, Cruz só 

teve aumento do PIB per capita em 2005, nos demais anos da série teve recuo que variou 

de -2,84% em 2001 até -6,9% em 2006. 

Em 2007, Cruz tinha 338 empresas inscritas no Cadastro Central de Empresas. Destas, 

69,53% estão no setor terciário, mais especificamente na categoria comércio, reparação de 

veículos automotores e motocicletas. Em segundo lugar, com 69 unidades, aparece o setor 

terciário na categoria ‘outros serviços’. E por último, entre as três categorias mais 

expressivas está a indústria de transformação com 15 empresas (ver Quadro 2-49). 

Quadro 2-49 – Estabelecimentos empresariais existentes em Cruz, por seção da classificação de 
atividades, em 2007. 

Estabelecimentos por Categoria Quantidade % 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. 1 0,3 

Indústrias de transformação. 15 4,44 

Construção. 3 0,89 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. 235 69,53 

Transporte, armazenagem e correio. 1 0,3 

Alojamento e alimentação. 7 2,07 

Atividades administrativas e serviços complementares. 2 0,59 

Administração pública, defesa e seguridade social. 2 0,59 

Educação. 2 0,59 

Saúde humana e serviços sociais. 1 0,3 

Outras atividades de serviços. 69 20,41 

Total 338 100,00 
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2009.   

O comércio de Cruz é bastante expressivo, contando com lojas de tecidos, armarinhos, lojas 

de calçados, de eletrodomésticos, de confecções, mercearias, armazéns, farmácias, dentre 

outras. Segundo informações da prefeitura municipal, a atividade artesanal também tem 

presença forte no município, com produção bastante diversificada: bordados, rendas-de-

birro, varandas, redes de dormir, crochê, redes de pesca etc. 
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Outro elemento importante que revela o andamento da economia é a geração de empregos 

formais. Na Figura 2-57 percebe-se que em Cruz o emprego formal apresentou muita 

oscilação entre 2001 e 2008, diferentemente da Microrregião e Ceará onde o 

comportamento entre os anos foi mais homogêneo. Ainda assim, no município não houve 

crescimento negativo em nenhum dos anos do período apresentado. Em Cruz a variação do 

emprego formal foi tão evidente que no ano de 2001 não teve crescimento. Já em 2007 

houve acréscimo de 54,74% do emprego formal. 

 

Figura 2-57 – Taxa de variação anual do emprego formal (2001 a 2008): Ceará, Microrregião e 
Cruz. 

Contudo, no balanço final do período de 2000 a 2009 teve um saldo positivo de 36 postos de 

trabalho formal, tendo uma variação relativa de 30,25% (Quadro 2-50). Na Microrregião a 

variação relativa foi de 75,6% e no Ceará foi de 61,53%. Em janeiro de 2009 o Município 

tinha 153 empregos formais, distribuídos em 412 estabelecimentos de personalidade 

jurídica. É notório que não chega a ter um emprego formal em cada estabelecimento 

empresarial. Portanto, há um grande contingente de trabalhadores na informalidade. Isso 

porque em 2000 a PEA ocupada era de 6.382 pessoas. 

Quadro 2-50 – Dados comparativos sobre a variação do emprego formal entre 2000 e 2009. 

Movimentação 
Cruz Microrregião Ceará 

Quantidade % Quantidade Quantidade 

Admissões 84 1,86 19.006 2.556.347 

Demissões 48 1,23 14.750 2.242.677 

Variação absoluta 36 - 4.256 313.670 

Variação relativa - 30,25 75,6% 61,53% 

Nº de empregos 

formais em 01/2009 
153 1,44 10.59,3 833.975 

Nº total de 

estabelecimento em 

01/2009 

412 7,56 5.452 198.023 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS/CAGED, 2009. 
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A PEA de Cruz tem representatividade semelhante entre a sua população total, quando 

comparada com a Microrregião e Ceará (Quadro 2-51). Em 1991 era um pouco maior do 

que a do primeiro nível. Entretanto, de 1991 para 2000 o crescimento foi o menor entre as 

três localidades e foi ultrapassada pela Microrregião. Nos dois anos do censo a taxa de PEA 

ocupada no Município era a maior em relação aos outros dois níveis. No Quadro 2-52 são 

apresentadas as taxas de crescimento das três variáveis (população, PEA e PEA ocupada) 

para as três esferas geográficas comparadas. Enquanto no Ceará e na Microrregião houve 

crescimento expressivo nas três variáveis, em Cruz houve diminuição na população total e 

na PEA ocupada e um pequeno aumento na PEA.     

Quadro 2-51 – Dados absolutos e relativos, referentes a população total, População 
Economicamente Ativa e População Economicamente Ativa Ocupada (1991 e 2000): Ceará, 
Microrregião e Cruz. 

População 
Ceará Microrregião Cruz 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

1991 

População residente total. 6.366.647 100,0 274.819 100,0 20.098 100,0 

População Economicamente Ativa 

– Total. 
2.264.584 35,57 88.218 32,10 6.972 34,69 

População Economicamente Ativa 

– Ocupada. 
2.162.349 95,49 85.398 96,80 6.826 97,91 

Percentual total/PEA ocupada. - 33,96 - 31,07 - 33,96 

2000 

População residente total. 7.430.661 100,0 316.514 100,0 19.779 100,0 

População Economicamente Ativa 

– Total. 
2.985.079 40,8 115.016 36,3 7.013 35,46 

População Economicamente Ativa 

– Ocupada. 
2.589.104 86,7 104.149 90,5 6.382 91,0 

Percentual total/PEA ocupada. - 34,8 - 32,9 - 32,27 
Fonte: IPEA, 2009.  

Quadro 2-52 – Taxa de crescimento da população total, População Economicamente Ativa e 
População Economicamente Ativa Ocupada na década de 1990. 

NOME Ceará Microrregião Cruz 

Taxa de crescimento da população 

total 
16,71 15,17 -1,59 

Taxa de crescimento da PEA 31,81 30,38 0,59 

Taxa de crescimento da PEA ocupada 19,73 21,96 -6,50 
Fonte: Cálculos da consultoria a partir de dados do IPEA. 
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2.5.3.3 Indicadores da Qualidade de Vida em Cruz: Saneamento Básico, Educação e 
Saúde 

Saneamento 

Em 2000, Cruz oferecia rede de abastecimento de água a 31,54% de seus domicílios 

particulares permanentes, ou 1.378 (de um total de 4.369) unidades. Contudo, o percentual 

de pessoas atendidas com água encanada é ainda menor: 26,74%. A grande maioria dos 

domicílios (60,08%) é atendida por poço ou nascente. É igualmente preocupante o alto 

percentual de domicílios com sistema sanitário, mas que não estão ligados à rede geral de 

esgoto: somente 2,2% (96) de todos os domicílios estão ligados a essa rede. Destaca-se 

que o acesso a todos os serviços básicos no município de Cruz, mostrados no Quadro 2-53, 

são muito inferiores em relação ao Ceará e Brasil. Em Cruz, exceto a energia elétrica, os 

demais serviços não chegam a 50% do percentual atingido no Estado.  

Quadro 2-53 – Acesso a serviços básicos (1991 e 2000): Brasil, Ceará e Cruz. 

Local 

Tipo de serviço: % de pessoas atendidas 

Banheiro e água 
encanada 

Coleta de lixo – 
domicílios urbanos 

Energia elétrica Água encanada 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Brasil 67,19 76,97 71,52 91,16 84,88 93,48 71,52 80,75 

Ceará 37,13 50,96 62,74 81,71 65,76 88,32 39,96 59,54 

Cruz 9,68 17,93 24,48 37,51 42,70 75,26 10,19 26,74 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

O Quadro 2-54, a seguir, complementa os dados apresentados acima e demonstra a 

proporção de moradores, e não mais de domicílios, que contam com acesso a instalação 

sanitária e qual seu tipo, em dois períodos censitários. Constata-se que a melhoria na oferta 

de esgotamento sanitário foi muito pequena. A grande maioria – 68,2% dos moradores do 

município - continuava com sistema sanitário precário, na forma de fossa rudimentar.  

Quadro 2-54 – Proporção de Moradores de Cruz, por tipo de Instalação Sanitária, 1991 e 2000. 

Instalação Sanitária 1991 2000 

Rede geral de esgoto ou pluvial. - 2,0 

Fossa séptica. 29,6 0,4 

Fossa rudimentar. 5,7 68,2 

Vala. 0,1 0,3 

Rio, lago ou mar. - 0,0 

Outro escoadouro. 0,1 0,2 

Não sabe o tipo de escoadouro. 0,1 - 

Não tem instalação sanitária. 64,4 28,8 
Fonte: IBGE/Censos Demográficos. 

As medidas de saneamento básico, portanto, são de extrema necessidade, tanto para a 

população do município quanto para o Parque Nacional de Jericoacoara. A falta de 
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investimento pode elevar os gastos da saúde com o tratamento às vítimas de doenças 

causadas pela falta de abastecimento de água adequado, de sistema de tratamento de 

esgoto e de bom padrão coleta de lixo, além de evitar contaminação da flora e fauna do 

parque.  

Educação 

O Município de Cruz disponibiliza para a sua população 49 estabelecimentos de ensino. A 

maior parte é para a educação infantil e para o ensino fundamental, que juntas representam 

97,9% de todas as escolas. O Município tem somente uma escola no segmento de ensino 

médio. Em relação às matrículas, elas também estão concentradas no ensino fundamental 

com 69,9% do total das matrículas em 2008. O ensino médio tem 17,3% e o pré-escolar 

12,8% das matrículas. A proporção de docentes é de 71% para o ensino fundamental, 

25,9% o pré-escolar e 10,6% no ensino médio. Destaca-se ainda a enorme diminuição de 

matrículas que acontece do ensino fundamental para o ensino médio: uma queda de 75%. 

Novamente, nesse município também não há disponibilidade de ensino superior para a 

população. Considerando a rede pública de ensino, no pré-escolar o Município tem um 

professor para cada 16,9 alunos, no ensino fundamental é um professor para cada 25,2 

alunos e no ensino médio é um professor para cada 40 alunos. Esses dados estão no 

Quadro 2-55.  

Quadro 2-55 – Rede escolar de Cruz no ano de 2008. 

Ítem Segmento 
Tipo de Estabelecimento 

Pública Privada Total 

Número de 

matrículas 

Pré-escolar 844 49 893 

Ensino Fundamental 4.745 153 4.898 

Ensino Médio 1.211 0 1.211 

Ensino Superior 0 0 0 

Número de 

docentes 

Pré-escolar 50 2 52 

Ensino Fundamental 188 13 201 

Ensino Médio 30 0 30 

Ensino Superior 0 0 0 

Número de 

estabelecimentos 

Pré-escolar 23 1 24 

Ensino Fundamental 23 1 24 

Ensino Médio 1 0 1 

Ensino Superior 0 0 0 
Fonte: IBGE – Cidades, 2009.  

A taxa de alfabetização em Cruz cresceu em torno de 15% de 1991 para 2000. Mas ainda 

assim o percentual está abaixo dos encontrados no Ceará e Brasil. Do total da população 

alfabetizada em 2000, 56,18% tinha 25 anos ou mais, 21,21% estava entre 15 e 19 anos e 

22,6% tinha entre 10 e 14 anos. Nesses dois últimos grupos etários o município tinha uma 

taxa de alfabetização maior do que no dos outros dois níveis. O nível médio de anos 

completos de estudo em 2000 era muito baixo, 2,2 anos (Quadro 2-56). Do total da 
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população alfabetizada 92,5% não completa o ensino fundamental e 74,4% estuda menos 

de quatro anos.  

Quadro 2-56 – Indicadores de alfabetização (1991 e 2000): Brasil, Ceará e Cruz. 

Fontes: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

O IDEB de Cruz superou o do Ceará nos anos iniciais e finais em 2005 e 2007. Além disso, 

nos anos finais do ensino fundamental as notas do município também foram melhores do 

que o nível nacional nas duas ocasiões em que houve provas (Quadro 2-57). 

Quadro 2-57 – Notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (2005 e 2007): Brasil, 
Ceará e Cruz. 

Ensino Fundamental 

IDEB Observado – Nota 

Anos Iniciais Anos Finais 

2005 2007 2005 2007 

Brasil 3,8 4,2 3,5 3,8 

Ceará  3,2 3,5 2,8 3,4 

Cruz 3,6 4,2 3,9 4,0 
 Fonte: MEC – INEP, 2009. 

Saúde 

A disponibilidade de estabelecimentos de saúde em Cruz não é grande. A rede de 

atendimento à saúde no município de Cruz contava com 16 estabelecimentos no ano de 

2007, contabilizando os públicos, privados e filantrópicos. O maior número é de postos de 

saúde que representam quase 30% do total. Entre os serviços prestados pelos 

estabelecimentos de saúde do SUS uma unidade oferece internação, outra unidade faz 

serviços de urgência, um estabelecimento é de apoio à vigilância epidemiológica e sanitária, 

dois oferecem serviços de diagnose e terapia e 12 unidades tem serviço ambulatorial 

(Quadro 2-58). Quanto aos leitos para internação existentes no município dá uma proporção 

de 2,3 leitos/1.000 hab. Esse número é maior do que no Estado do Ceará, cuja relação é de 

1,8 leitos/1.000 hab. 

Quadro 2-58 – Número de unidades, por tipo de prestador, segundo tipo de estabelecimento, em 
dezembro de 2007, no Município de Cruz. 

Tipo de Estabelecimento Público Filantrópico Privado Total 

Centro de saúde/unidade básica de saúde. 1 - - 1 

Clinica especializada/ambulatório especializado. 2 - 1 3 

Consultório isolado. 1 - 2 3 

NOME 
Taxa de alfabetização (%) 

Pessoas de 10 anos ou mais, 
alfabetizadas (%) – 2000 

1991 2000 10 a 14 15 a 19 25 ou mais 

Brasil 79,93 86,37 13,56 14,27 72,17 

Ceará 62,62 73,46 17,22 16,91 65,88 

Cruz 49,34 64,47 22,60 21,21 56,18 
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Tipo de Estabelecimento Público Filantrópico Privado Total 

Hospital geral. 1 - - 1 

Policlínica. - 1 - 1 

Posto de saúde. 5 - - 5 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e 

terapia. 
1 

- 
- 1 

Unidade de vigilância em saúde. 1 - - 1 

Total 12 1 3 16 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009.  

Já o contingente de profissionais para atender os serviços de saúde tem números bem 

abaixo daqueles encontrados no nível estadual. Enquanto no Ceará existem 1,6 médicos 

para cada 1.000 habitantes, em Cruz é 0,7 médico/1.000 hab. Somente o número de 

enfermeiros oferece uma proporção equivalente àquela encontrada no Estado que é de 0,6 

profissional/1.000 hab. (Quadro 2-59). No âmbito dos equipamentos o CNES informa que o 

Município de Cruz tem dois (2) aparelhos de raios-x, um (1) aparelho de ultra-som e dez (10) 

equipamentos odontológicos completos. 

Quadro 2-59 – Recursos humanos (vínculos) no serviço de saúde, segundo as principais categorias, 
em dezembro de 2007: Cruz e Ceará. 

Categoria 

Cruz Ceará 

Total 
Atende 
ao SUS 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

Total de Médicos 17 17 0,7 0,7 2,1 1,6 

Anestesista - - - - 0,1 0,1 

Cirurgião geral 1 1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Clínico geral 4 4 0,2 0,2 0,4 0,3 

Ginecologista 

obstetra 
3 3 0,1 0,1 0,2 0,1 

Médico de família 5 5 0,2 0,2 0,2 0,2 

Pediatra  - - - - 0,2 0,1 

Psiquiatra 2 2 0,1 0,1 0,0 0,0 

Radiologista 1 1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Cirurgião dentista 10 10 0,4 0,4 0,5 0,3 

Enfermeiro 15 15 0,6 0,6 0,6 0,6 

Fisioterapeuta 2 2 0,1 0,1 0,2 0,1 

Fonoaudiólogo 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nutricionista 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Farmacêutico 2 2 0,1 0,1 0,2 0,1 

Assistente social 2 2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Psicólogo 1 1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Auxiliar de 

Enfermagem 
17 17 0,7 0,7 1,3 1,1 

Técnico de 

Enfermagem 
7 7 0,3 0,3 0,2 0,1 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009. 
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As despesas com a saúde pública tiveram evolução importante de 2004 a 2007, conforme 

revelam os dados do Quadro 2-60. No intervalo de quatro anos a despesa por habitante 

passou de R$148,72 para R$242,81. Um crescimento de 63%. Por outro lado, o aumento 

das despesas totais com a saúde foi de 64%. A despesa por habitante retirada dos recursos 

próprios teve acréscimo de 48% e a proveniente de transferência do SUS sofreu incremento 

de 72%. Enquanto que a despesa total com recursos da prefeitura foi elevada em 38%, a 

que sai do repasse do SUS cresceu 73%. De um modo geral, conclui-se que aumentou a 

dependência do município em relação às transferências do SUS para o financiamento da 

saúde pública local, o que é comprovado pelo aumento do percentual das transferências de 

48% para 51% no período analisado. Um aspecto diferente em relação a Camocim e Acaraú 

é que as despesas com pessoal apresentaram queda em Cruz de 2004 para 2007. 

Naqueles dois municípios essa categoria de despesas teve aumento expressivo. 

Quadro 2-60 – Recursos financeiros gastos com a saúde no Município de Cruz (2004 a 2007). 

Indicadores 2004 2005 2006 2007 

Despesa total com saúde por 

habitante (R$). 
148,72 191,52 204,20 242,81 

Despesa com recursos próprios 

por habitante (R$). 
77,04 102,27 66,97 106,32 

Transferências do SUS por 

habitante (R$). 
71,69 91,36 123,03 123,93 

 

Despesa total com pessoal (%). 67,8 57,1 66,3 39,4 

Despesa com investimento (%). 0,9 9,8 2,5 13,8 

Transferência do SUS (%). 48,2 47,7 60,3 51,0 

Recursos próprios aplicados (%). 24,3 27,9 18,0 22,9 

 

Despesa total com saúde (R$). 3.278.447,60 4.458.759,00 4.882.081,59 5.376.758,78 

Despesa com recursos próprios 

(R$). 
1.698.222,09 2.380.975,14 1.601.004,81 2.354.395,55 

Transferências do SUS (R$). 1.580.225,51 2.127.012,00 2.941.427,06 2.744.284,20 

Despesas com pessoal (R$). 2.221.083,03 2.546.671,00 3.237.078,34 2.115.614,52 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009. 

O Sistema Único de Saúde cobria 92% da população de Cruz em 2002, sendo que essa 

taxa de cobertura atingiu 93,6% em 2007. Em 1998 o Município atendia 1.807 famílias e em 

julho de 2009 eram 5.924 famílias acompanhadas pelo sistema municipal de saúde. Verifica-

se que a taxa anual de cobertura pelo sistema estadual é pelo menos 10% menor do que no 

município (Figura 2-58). Ressalte-se que quanto maior é a abrangência territorial mais difícil 

se torna um atendimento total. Ainda mais considerando-se as dimensões existentes no 

Brasil, em que a maioria das Unidades Federativas são muito extensas. 
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Figura 2-58 – Percentual da população coberta pelo sistema de saúde pública (Programa 
Saúde da Família e Programa Agente Comunitário de Saúde), Ceará e Cruz, 2002 a 2007. 

2.5.3.4 Indicadores de Desenvolvimento de Humano 

Os três componentes do IDH-M de Cruz tiveram escores maiores em 2000 do que em 1991, 

mas o quesito que mais promoveu a alteração no IDH-M foi o da educação (Quadro 2-61). O 

IDH-M do Município cresceu consideravelmente, de 0,501 (1991) para 0,643 (2000), 

conforme os dados do quadro abaixo. Na composição do IDH-M o menor subíndice foi a 

renda. Nas duas décadas esse componente ficou na faixa de baixo desenvolvimento. A 

esperança de vida passou de 59,67 para 67,51 anos. Em 2000 o número encontrado no 

Município para esse indicador aproximou-se do Ceará (67,77), e principalmente do Brasil 

(68,61).   

Quadro 2-61 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e esperança de vida ao nascer (1991 e 
2000): Cruz, Ceará e Brasil. 

Local 

Esperança de 
vida ao 
nascer 

IDH-Municipal 
IDH-M 
Renda 

IDH-M 
Longevidade 

IDH-M 
Educação 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Cruz 59,67 67,51 0,501 0,643 0,461 0,489 0,578 0,709 0,464 0,732 

Ceará 61,76 67,77 0,593 0,700 0,563 0,616 0,613 0,713 0,604 0,772 

Brasil 64,73 68,61 0,686 0,766 0,681 0,723 0,662 0,727 0,745 0,849 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

Apesar da elevação do IDH-M, cresceu a incidência de pobreza sobre a população de Cruz. 

Em 1991 o município tinha um percentual de pobres menor do que o Ceará. Porém, em 

2000 e 2003 Cruz ultrapassou o Estado (Quadro 2-62). O Índice de Gini da distribuição 

municipal da renda per capita também cresceu em Cruz, indicando que a renda ficou mais 

concentrada. O Índice de Gini era de 0,43 em 1991 e passou para 0,60 em 2000, mesmo 

com a elevação da renda per capita em 18,5% no mesmo período.  
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Quadro 2-62 – Taxa de incidência da pobreza (1991, 2000 e 2003): Cruz, Ceará e Brasil. 

Nível Geográfico 
Intensidade da pobreza em % da população 

1991 2000 2003 

Cruz  49,46 58,20 61,51 

Ceará 55,37 54,44 53,89 

Brasil 49,18 49,68 - 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

A renda per capita no Município subiu de R$61,62 para R$73,02 de 1991 para 2000. Mas 

em Cruz ela é bem menor em relação ao Ceará e Brasil. O percentual de renda da 

população proveniente das transferências governamentais subiu mais do que o dobro, 

sendo que em 1991 era o menor entre os três níveis e em 2000 passou a ser a esfera com 

maior dependência das transferências governamentais. Inversamente, o percentual de 

renda oriunda do trabalho era o maior no município em 1991 e se tornou o menor, 

comparativamente ao Ceará e Brasil. Conforme mostra o Quadro 2-63, em 2000, pouco 

mais da metade da população (51,92%) tirava os seus rendimentos do trabalho. Por outro 

lado, o percentual da população que tinha mais de 50% da sua renda total proveniente de 

transferências governamentais subiu de 7,42% em 1991 para 23,81% em 2000. Um 

crescimento de 220%. O que esses dados apontam é que o nível municipal não 

acompanhou os avanços econômicos que ocorreram nos níveis estadual e nacional em 

termos de geração e distribuição de renda para a população, levando-se em conta, 

inclusive, a dinâmica demográfica. 

Quadro 2-63 – Composição da renda: 1991 e 2000: Cruz, Ceará e Brasil. 

Nome 
Renda per 
capita - R$ 

de 2000 

Renda - de 
transferências 

governamentais - 
(%) 

Renda - 
rendimentos do 
trabalho - (%) 

Renda - de 
transferências 

governamentais - mais 
de 50% da renda total 

- (%) 

1991 

Brasil 230,30 10,34 83,28 7,94 

Ceará 113,86 16,88 65,66 17,92 

Cruz  61,62 9,39 85,60 7,42 

2000 

Brasil 297,23 14,66 69,76 13,24 

Ceará 156,24 16,88 65,66 17,92 

Cruz 73,02 22,46 51,92 23,81 
Fonte: IPEA - Ipeadata, 2009.  

De 2000 a 2006 a mortalidade infantil de Cruz sempre foi menor do que no Ceará, exceto 

em 2002. Apesar das oscilações houve uma redução grande no período, passando de 24,6 

para 10,2. Nos dois últimos anos é que foram registradas as maiores quedas (ver Figura 2-

59).  
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Figura 2-59 – Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos): Ceará e Cruz – 2000 a 2006. 

2.5.4  MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA 

2.5.4.1 Histórico e População 

Jericoacoara consta no território e história do Ceará, bem antes da criação do Distrito de 

Acaraú ou da descoberta deste pelo turismo internacional em meados da década de 1970. 

O local já era indicado nas cartas geográficas do século XVII. Área conhecida e parte da 

rota dos índios Tremembé, foi escolhido para instalação do vilarejo e forte de Nossa 

Senhora do Rosário, que serviu como base de apoio aos portugueses nas batalhas contra 

os franceses que ocupavam o Maranhão. Segundo conta o historiador Raimundo Girão, "Em 

1614, depois de desembarcar no Iguape, Município de Aquiraz, e de demorar-se no Ceará, 

Fortim de São Sebastião, de Soares Moreno, esteve Jerônimo de Albuquerque na região de 

Jericoacoara, e ali ergueu ao pé do serrote uma pequena fortaleza, com estacas de madeira 

- o Forte de Nossa Senhora do Rosário, tendo-se celebrado a 5 de outubro do mesmo ano, 

festa em louvor à santa." 

Continua Raimundo Girão: "No mesmo ano esse fortim fora atacado, no dia 18 de Julho pela 

gente de Du Prat, pirata francês, compondo a tripulação de uma nau porém é repelido 

heroicamente…". Esse Fortim a que se refere o historiador está localizado numa enseada, 

do antigo distrito de Acaraú, criado pela Lei Municipal № 94, de Junho de 1923, denominado 

Jericoacoara. A enseada de Jericoacoara sempre foi naturalmente protegida por uma 

verdadeira "cordilheira de dunas", que dificultou por muito tempo o acesso de exploradores 

portugueses às suas terras. Assim sendo, as notícias são apenas de visitas esporáticas 

realizadas por aventureiros, que vindos por mar com destino ao Maranhão ali estiveram a 

partir do século XVII, além  dos nativos. 

No dia 16 de Novembro de 1952 foi inaugurado o "Farol de Jericoacoara", localizado a 120 

metros do nível do mar, no topo de um dos serrotes que delineiam a enseada. Em 1984, o 

governo brasileiro determinou a área de Jericoacoara com sendo de Área de Proteção 

Ambiental. Em 1991, por força da Lei № 11.796, Jijoca, Distrito de Cruz, tornou-se município 
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autônomo, anexando ao seu território a praia de Jericoacoara e passando a denominar-se 

Jijoca de Jericoacoara. Em 1998, a energia elétrica passou a ser provida na vila por uma 

rede subterrânea, substituindo os geradores que iluminavam apenas alguns pontos da 

aldeia de Jericoacoara. 

As praias de Jericoacoara foram umas das primeiras terras que os colonizadores do Ceará 

pisaram. Nelas, eles fixaram suas bases operacionais e seus fortes por sua localização 

estratégica, entre os povoamentos na barra do Rio Ceará (Fortaleza), Camocim e São Luiz 

do Maranhão. Das praias de Jericoacoara saiu a expedição militar holandesa a que se 

incorporaram nativos de Camocim, para consolidar a ocupação do Maranhão iniciada em 

1614. 

O Município de Jijoca de Jericoacoara foi criado em 1991 e efetivamente instalado em 1993, 

tendo sido desmembrado de Cruz. Quando fora criado na qualidade de Distrito, em 1923, 

pertencia ao Município de Acaraú. Depois de certo tempo o seu território passou a compor o 

Município de Cruz. O Município de Jijoca está localizado no ponto mais setentrional da costa 

cearense e faz divisa com outras três municipalidades: Cruz, Camocim, e Bela Cruz. Na sua 

divisão administrativa o município é constituído por somente pelo distrito sede, ou seja, que 

abrange todo o território do Município.   

Por volta de 1930, as terras que hoje formam o Município de Jijoca de Jericoacoara 

pertenciam ao Município de Acaraú. Naquela época, existiam poucos moradores. A história 

da emancipação política do Município de Jijoca de Jericoacoara começou a se concretizar 

com a realização do plebiscito em 1990, cujo resultado foi a emancipação política em 1991. 

As terras do Município de Jijoca de Jericoacoara foram desmembradas do Município de 

Cruz. 

A atividade turística é forte no município e a sua intensificação, nas duas últimas décadas, 

tem mudado o perfil das localidades do entorno do PN de Jericoacoara. A Vila de 

Jericoacoara concentra a maior parte do fluxo de turistas. É um destino de atratividade 

internacional e bastante diversificada. O início do ano é voltado em grande parte para o 

turismo doméstico. A partir de agosto, o turismo é predominantemente internacional, 

ocasionando uma alta nos preços de hospedagens e passeios. É a época mais rentável 

para os empreendedores e comerciantes da cidade (Costa, 2009). Segundo Arruda (2007, 

p. 57): 

Logo no início dos anos de 1980, Jericoacoara passa pelo processo 
acelerado de turistificação, que acaba por determinar o incremento de sua 
população e consequentemente agrava os problemas de ordem 
socioambiental [...] Com o turismo, ocorre a implantação de uma lógica de 
ocupação do território diferenciada. O incremento da população, com o 
crescimento vegetativo associado a fluxo de imigrantes gera pressão 
crescente sobre o ambiente natural, extrapolando os limites iniciais da 
ocupação do território, cujos desdobramentos causam problemas de 
natureza diversa (p. 57). 

Jijoca de Jericoacoara cresceu como sede do Município, concentrando o movimento de 

comércio e as estruturas administrativas. Ela é também o principal ponto de passagem para 

aqueles que visitam a Vila de Jericoacoara e o Parque Nacional.  
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Os povoados dos arredores da Vila de Jericoacoara - Córrego do Urubu, Córrego da 

Forquilha, Lagoa Grande, Mangue Seco – são localidades pobres, que vivem principalmente 

da agricultura de subsistência - feijão, milho e mandioca, de atividades extrativistas como a 

cata do caranguejo e da pesca, sem inserção significativa em qualquer mercado. Fornecem, 

ainda, mão-de-obra para a Vila de Jericoacoara, sobretudo, Mangue Seco, que fica a uma 

distância possível de ser percorrida a pé ou de bicicleta (Costa, 2009). 

Para atender a população sazonal, são necessários equipamentos urbanos, como hotéis, 

melhorias em estradas e revitalização do patrimônio. Dependendo da vocação turística da 

localidade, da sua demanda real e futura, da sua localização geográfica e das vias de 

acesso, pode ocorrer ainda a instalação de grandes empreendimentos, como resorts ou 

aeroportos.  

Para atender à demanda turística prevista, está em fase de projeto o Aeroporto Internacional 

de Jericoacoara. Por enquanto, os turistas e demais visitantes usam outra forma de acesso 

– rodovia – para chegar ao município mais conhecido da região. Como vias de acesso, 

existem a BR-222, CE-354, CE-178 e CE- 085. Jijoca de Jericoacoara encontra-se a 292km 

da capital cearense.  

A população do Município, em 2000, era de 12.089 habitantes, dos quais 28,41% estavam 

na zona urbana e 71,59% na zona rural. Com uma área de 195,9km², o município tinha 

densidade demográfica de 61,7 hab./km². Entre os quatro municípios da região do PN, 

Jijoca é o menor em área territorial, como mostra a Figura 2-38, e também em população. 

Segundo a última estimativa do IBGE em 2009 Jijoca de Jericoacoara chegaria a uma 

população de 16.877 habitantes (Figura 2-60). Isso representa um crescimento populacional 

de 231%. A taxa de urbanização em 2000 era de 28,41, segundo o IBGE. Entre o censo de 

1991 e o de 2000, a urbanização cresceu 58,03% e a população cresceu a uma taxa média 

anual de 8,61%.  
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Figura 2-60 – Evolução da população absoluta de Jijoca de Jericoacoara: 1991, 2000 e 2009. 
*Estimativa. 

A distribuição da população por sexo e faixa etária, em 2000 e 2009, é apresentada no 

Quadro 2-64. Conforme é possível observar nos dados, Jijoca apresenta algumas 
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características peculiares quanto à composição por faixa etária em comparação com os 

outros três municípios. De acordo com a projeção para 2009, entre a população menor de 

um ano de idade haveria aumento de pessoas, contrariando a tendência encontrada nos 

outros municípios. A população de um a 19 anos foi previsto diminuição populacional. Em 

todos os outros grupos etários foi projetado crescimento populacional, exceto entre os 

homens de 50 a 59 anos e 70 a 79 anos.   

Quadro 2-64 – Distribuição (%) da população, por sexo e faixa etária: 2000 e 2009*. 

Grupos de idade 
2000 2009 

Homem Mulher Homem Mulher 

Menos de 1 ano 0,84 1,06 1,11 1,07 

1 a 4 anos 5,33 5,02 4,47 4,36 

5 a 9 anos 6,62 6,40 5,50 5,47 

10 a 14 anos 6,99 6,75 5,25 5,22 

15 a 19 anos 5,78 5,96 5,44 5,29 

20 a 29 anos 7,92 7,94 9,97 9,92 

30 a 39 anos 6,08 6,29 6,72 6,81 

40 a 49 anos 3,76 4,13 5,02 5,34 

50 a 59 anos 3,07 2,94 2,83 3,02 

60 a 69 anos 2,07 1,93 2,10 1,94 

70 a 79 anos  1,21 0,98 1,12 1,11 

80 anos e mais 0,36 0,55 0,44 0,46 
Fonte: IBGE Cidades. *Estimativa. 

2.5.4.2 Economia de Jijoca de Jericoacoara 

A principal atividade econômica do Município é o turismo, seguida pela agricultura, 

destacando-se a existência de um vasto cultivo de caju e aproveitamento e comercialização 

da castanha de forma abundante. Os demais produtos agrícolas como o milho, o feijão e a 

mandioca, fazem parte da agricultura de subsistência. Posteriormente, aparece o comércio 

como integrante do setor produtivo, principalmente restaurantes, pousadas, lanchonetes, 

bares, mercantil, lojas de confecções e moda praia. O artesanato, considerado setor 

informal, ganha destaque na tipologia do crochê. E por último a pesca, que também ajuda 

no desenvolvimento econômico do Município. Este é o conjunto das atividades mais 

importantes que dinamizam a economia local. 

O PIB municipal mostrou uma importante evolução entre 2000 e 2006 (ver Quadro 2-65). 

Teve um crescimento de 58,87%, que foi provavelmente impulsionado pela expansão do 

turismo. Jijoca também aumentou a sua participação no PIB da microrregião, o que não 

aconteceu em nenhum dos outros três municípios, nem na participação da microrregião em 

relação ao Ceará.   

Em média, a taxa de variação anual ficou acima dos outros dois níveis (Microrregião e 

Ceará), conforme mostra a Figura 2-61. O município apresentou crescimento ininterrupto do 

seu PIB no período apresentado, exceto uma pequena queda registrada em 2001. Neste 
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ano o PIB do Estado do Ceará teve retração ainda maior (-4,78%). Depois disso, dentro na 

série apresentada, o crescimento do PIB de Jijoca só foi menor do que o do Ceará no ano 

de 2005.  

Quadro 2-65 – Evolução do Produto Interno Bruto, em valores nominais (em R$1.000,00 de 2000), 
de 2000 a 2006 (Ceará, Microrregião e Jijoca de Jericoacoara) e a participação relativa dos 
respectivos níveis. 

Ano Ceará 
Ceará 

(%) 
Microrregião 

Microrregião 
X 

Ceará (%) 

Jijoca de 
Jericoacoara 

Município 
X 

Microrregião 
(%) 

2000 20.799.548 100,0 462.336 2,22 16.627 3,60 

2001 19.805.010 100,0 484.611 2,45 16.558 3,42 

2002 23.986.596 100,0 544.537 2,27 20.312 3,73 

2003 23.769.665 100,0 563.802 2,37 21.668 3,84 

2004 24.906.882 100,0 576.193 2,31 23.214 4,03 

2005 25.796.100 100,0 578.913 2,24 23.632 4,08 

2006 27.492.347 100,0 595.833 2,17 26.415 4,43 
Fonte: IPEA, 2009. 

 

Figura 2-61 – Taxa de variação anual do Produto Interno Bruto: Ceará, Microrregião e Jijoca 
de Jericoacoara – 2000 a 2006. 

Em relação à participação dos vários setores da economia na composição do PIB, Jijoca 

também difere dos outros municípios. A agropecuária parece ser bastante instável, visto que 

apresenta grandes oscilações de um ano para outro. A partir dos dados abaixo (Quadro 2-

66) não é possível visualizar um padrão quanto ao lugar que a agropecuária ocupa na 

economia municipal. A partir de 2002, com 20,63% do PIB assumiu a segunda posição, 

ficando atrás do setor de serviços. Neste caso, uma possível explicação é que pelo fato 

desse setor se sustentar em práticas predominantemente tradicionais e pouco mecanizadas 

esteja mais suscetível às variações do ambiente natural. A indústria, que era o segundo 

setor mais importante no início da série, também não teve um comportamento que indica 

uma tendência nesse período. Este setor caiu de 2000 a 2003 e depois voltou a crescer 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-116 

 

vagarosamente. Porém, observa-se que a queda de 2002 para 2003 foi muito acentuada. O 

que esses dados sobre a variação do PIB de Jijoca mostra é que os setores econômicos 

não se encontram consolidados, ainda que o turismo seja uma atividade mais sólida. 

Contudo, é uma atividade muito dependente da saúde econômica em geral.  

Quadro 2-66 – Valor adicionado ao Produto Interno Bruto (%), por setor da economia: Ceará, 
Microrregião e Jijoca de Jericoacoara (2000 a 2006). 

Nível 
Geográfico 

PIB Setorial/Ano (%) 

Setor da 
economia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 

Impostos 8,31 7,74 12,13 11,97 12,07 11,48 12,34 

Indústria 34,90 34,13 19,92 19,15 22,10 20,42 20,63 

Comércio e 

serviços 
51,22 53,31 61,67 61,49 59,61 62,78 60,67 

Agropecuária 5,58 4,81 6,28 7,38 6,22 5,32 6,36 

Microrregião 

Impostos 4,80 4,35 5,34 5,46 5,77 5,75 4,70 

Indústria 19,47 17,86 13,86 13,38 16,67 16,32 17,10 

Comércio e 

serviços 
55,45 55,83 61,94 60,98 58,83 63,57 60,25 

Agropecuária 20,28 21,97 18,85 20,18 18,72 14,37 17,96 

Jijoca 

Impostos 5,92 4,89 4,51 5,23 6,15 6,09 5,60 

Indústria 20,18 19,10 7,96 7,66 10,17 11,13 11,42 

Comércio e 

serviços 
61,70 64,12 66,91 67,89 66,50 71,20 69,29 

Agropecuária 12,20 11,91 20,63 19,22 17,19 11,58 13,69 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA. 

A participação dos impostos no PIB de Jijoca apresenta percentuais similares aos da 

Microrregião e bastante diferente do Ceará. Em relação ao Estado a diferença é na 

quantidade e na tendência observada no período. No município o valor adicionado pelos 

impostos caiu de 5,92% em 2000 para 5,6% em 2006, com pequenas oscilações. 

O setor industrial teve um comportamento bastante semelhante nos três níveis, sendo que a 

taxa de participação da indústria em Jijoca se tornou a menor entre eles e teve uma queda 

mais acentuada do que a Microrregião no ano de 2002.  No município caiu de 20,18% para 

11,42%. 

O setor de comércio e serviços é o mais importante para a economia dos três níveis. Porém, 

entre os três, em Jijoca é o mais expressivo. No município cresceu de 61,7% para 69,29% 

no período analisado. A representatividade do setor em Jijoca é inflacionada pelas 

atividades em torno do turismo. Como foi afirmado anteriormente verifica-se certa 

instabilidade no setor agropecuário em âmbito municipal, assim como no contexto micro-

regional. Talvez isso aponte para o fato de não ser uma peculiaridade de Jijoca, mas ser 

uma realidade também de outros municípios. O setor elevou a sua participação no PIB do 

município de 12,2% para 13,69%. 
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O PIB per capita municipal é menor do que no estado e na microrregião, com uma distância 

maior em relação aos valores encontrados para o Ceará. No período de 2000 a 2006 o 

crescimento em Jijoca também foi o menor (15,3%) (ver Quadro 2-67). Entre os quatro 

Municípios da Região do Parque Nacional o crescimento do PIB per capita de Jijoca 

superou o de Camocim e Cruz. Em relação aos valores absolutos somente o PIB per capita 

de Jijoca e Cruz são menores do que os valores da microrregião ao longo do período. No 

caso de Cruz, em dois dos anos contidos na série esse indicador foi maior do que no nível 

micro-regional. Analisando a variação anual constata-se que houve uma grande margem de 

oscilação, sendo um crescimento de 17,69% em 2002 e que de 6,92% em 2005. Entre os 

três níveis não há muita correspondência no comportamento do PIB per capita, exceto em 

2002 em que todos mostraram um crescimento semelhante.   

Quadro 2-67 – Produto Interno Bruto per capita (2000 a 2006): Ceará, Microrregião e Jijoca de 
Jericoacoara. 

Nível 
Geográfico 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ceará 2.799,00 2.623,000 3.133,00 3.167,00 3.063,00 3.185,00 3.345,00 

Microrregião 1.460,00 1.506,00 1.671,00 1.711,00 1.728,00 1.689,00 1.715,00 

Jijoca de 

Jericoacoara 
1.375,00 1.289,00 1.517,00 1.548,00 1.590,00 1.480,00 1.585,00 

Fonte: Cálculo da consultoria a partir de dados do IPEA.  

O comportamento do emprego formal no período de 2000 a 2008 em Jijoca revela um 

aspecto que se destaca na Figura 2-62: o crescimento extraordinário dos postos de trabalho 

com carteira assinada no ano de 2002. Foram 300% de aumento. E isso ocorreu depois de 

um ano (2001) em que houve diminuição de 21,88%. Esse fato coincide com o ano em que 

foi registrado o maior crescimento do PIB entre os anos apresentados. Uma possível 

hipótese para explicar esse fenômeno é que havia muito pouco emprego formal nos 

estabelecimentos empresariais do município e com a expansão econômica de 2002 uma 

grande quantidade de trabalhadores (para os padrões locais) foram registrados com carteira 

assinada. Desconsiderando o ano de 2002, 2004 também teve um acréscimo importante no 

número de empregos formais: 39,36%. Os dados Quadro 2-68 mostram que houve um saldo 

positivo de 393 empregos formais entre 2000 e 2008 e uma variação relativa de 479%. Em 

janeiro de 2009 havia 550 estabelecimentos empresariais e 508 postos de trabalho formal. 

Isso significa que até 2001 existiam pouco mais de 100 empregos com carteira assinada. 

Considerando a população e o número de empresas de Acaraú e Cruz, o desempenho de 

Jijoca na geração de emprego formal é muito superior.  
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Figura 2-62 – Variação relativa do emprego formal (2000 a 2008): Ceará, Microrregião e Jijoca 
de Jericoacoara. 

Quadro 2-68 – Dados comparativos sobre a variação do emprego formal entre 2000 e 2009: Ceará, 
Microrregião e Jijoca. 

Movimentação 
Jijoca Microrregião Ceará 

Quantidade % Quantidade Quantidade 

Admissões 1.701 8,95 19.006 2.556.347 

Demissões 1.308 8,87 14.750 2.242.677 

Variação absoluta 393 - 4.256 313.670 

Variação relativa - 479,27 75,6% 61,53% 

Nº de empregos formais 

em 01/2009 
508 4,8 10.59,3 833.975 

Nº total de estabelecimento 

em 01/2009 
550 10,9 5.452 198.023 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS/CAGED. 

Em relação à PEA (Quadro 2-69), observa-se que o percentual do município (39,36%) é 

semelhante ao do Estado (40,8%). Em ambos a PEA em relação à população total é maior 

do que na microrregião (36,3%). A taxa da PEA ocupada de Jijoca também é superior à da 

microrregião. 

Quadro 2-69 – Números absolutos e relativos referentes à população total, População 
Economicamente Ativa e População Economicamente Ativa Ocupada em 2000: Brasil, Ceará e Jijoca 
de Jericoacoara. 

População 
Ceará Microrregião 

Jijoca de 
Jericoacoara 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

População residente total 7.430.661 100,0 316.514 100,0 12.089 100,0 

População Economicamente Ativa 

– Total 
2.985.079 40,8 115.016 36,3 4.758 39,36 

População Economicamente Ativa 

- Ocupada 
2.589.104 86,7 104.149 90,5 4.560 95,84 

Percentual total/PEA ocupada - 34,8 - 32,9 - 37,72 
Fonte: IPEA – Ipeadata, 2009. 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-119 

 

Segundo o Cadastro Central de Empresas, em 2007 o Município contava com 318 

empresas cadastradas e empregava 1.479 pessoas, com um salário médio mensal de 1,4 

salários mínimos. Os dados do  

Quadro 2-70 demonstram que o setor de alojamento e alimentação representa 30,34% do 

total de empresas cadastradas. O setor de comércio concentra 60,27% dos 

estabelecimentos, o que justifica a sua importância para a composição do PIB. Em Jijoca 

estão 5,7% dos empreendimentos solidários da microrregião, o que equivale a um total de 

três empreendimentos dessa natureza existentes no Município. 

Quadro 2-70 – Empresas existentes em Jijoca de Jericoacoara, por tipo de atividade, em 2007. 

Atividades Econômicas Nº de Empresas % 

Indústrias de transformação. 10 3,37 

Comércio; reparação de veículos automotores e 

motocicletas. 
179 

60,27 

Alojamento e alimentação. 91 30,34 

Informação e comunicação. 2 0,67 

Atividades profissionais, científicas e técnicas. 1 0,34 

Atividades administrativas e serviços complementares. 9 3,03 

Administração pública, defesa e seguridade social. 2 0,67 

Educação. 1 0,34 

Outras atividades de serviços. 2 0,67 

Total 297 100,0 
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2009. 

2.5.4.3 Indicadores de Qualidade de Vida no Município de Jijoca de Jericoacoara: 
Saneamento Básico, Educação e Saúde 

Saneamento 

Segundo dados do IBGE, o número de domicílios particulares permanentes de Jijoca de 

Jericoacoara no ano de 2000 era de 2.677. Destes, somente 26,90% (720 casas) eram 

abastecidos por rede de água.  

O percentual de domicílios que têm sistema sanitário e estão ligados à rede de esgoto é 

insignificante: 0,07%. Quanto ao sistema de coleta de lixo, 33% dos domicílios (909) são 

atendidos pela coleta dos resíduos sólidos. Ainda segundo dados do IBGE, cerca de 68% 

moradores no Município queimam, enterram ou jogam seus resíduos em terrenos baldios. 

No Quadro 2-71 visualiza-se a população atendida pelos sérvios básicos de saneamento no 

município. A situação municipal em 1991 mostra em todos os indicadores, as baixas taxas 

de acesso aos serviços básicos, principalmente água encanada e banheiro. No ano de 2000 

houve incrementos significativos da população coberta pelos respectivos serviços, 

especialmente coleta de lixo e energia elétrica. Mas, de um modo geral, os percentuais são 

sensivelmente menores do que no Brasil e Ceará. 
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Quadro 2-71 – População atendida por serviços básicos de saneamento: Brasil, Ceará e Jijoca de 
Jericoacoara (1991 e 2000). 

Local 

Tipo de serviço: % de pessoas atendidas 

Banheiro e água 
encanada 

Coleta de lixo – 
domicílios urbanos 

Energia elétrica Água encanada 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Brasil 67,19 76,97 71,52 91,16 84,88 93,48 71,52 80,75 

Ceará 37,13 50,96 62,74 81,71 65,76 88,32 39,96 59,54 

Jijoca 3,89 32,26 19,96 75,00 25,33 76,18 3,89 36,27 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

Somente em janeiro de 2010 foi implantada, na Vila de Jericoacoara, uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE). Já foram investidos cerca de R$2,8 milhões, que ao final da 

obra terá cobertura superior a 90% e beneficiara cerca de três mil pessoas, através de 768 

ligações prediais onde estão sendo assentados aproximadamente 13km de tubulações. 

Educação 

A rede municipal de ensino é composta por 26 escolas, distribuídas entre três segmentos: 

pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio. Em Jijoca não existe estabelecimento 

particular de ensino. Há apenas uma escola de ensino médio, sendo que os 

estabelecimentos estão concentrados no ensino fundamental (53,8%) e pré-escolar (42,3%). 

Já os professores estão concentrados também no ensino fundamental, seguido pelo ensino 

médio e por último o pré-escolar. Resulta desse contexto uma taxa de 92,6% da população 

alfabetizada com menos de 8 anos completos de estudo e a porcentagem igualmente 

elevada de 77,5% de pessoas com menos de 4 anos completos de estudo. Isso significa 

que em 2000 do total das pessoas alfabetizadas no município somente 7,4% terminaram o 

ensino fundamental. A média de anos completos de estudo dos seus residentes é de 

apenas 2,1 anos.  

Para um município cuja economia tem como um dos seus principais pilares a atividade 

turística a questão educacional é essencial para a qualificação da mão-de-obra e a 

qualidade dos serviços oferecidos (ver Quadro 2-72). 

Quadro 2-72 – Rede de ensino, matrículas e docentes no município de Jijoca de Jericoacoara em 
2008. 

Ítem Segmento 
Tipo de Estabelecimento 

Pública Privada Total 

Número de 

matrículas 

Pré-escolar 542- - 542 

Ensino Fundamental 2.992 - 2.992 

Ensino Médio 904 - 904 

Ensino Superior - - - 

Número de 

docentes 

Pré-escolar 16 - 16 

Ensino Fundamental 90 - 90 

Ensino Médio 26 - 26 
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Ítem Segmento 
Tipo de Estabelecimento 

Pública Privada Total 

Ensino Superior - - - 

Número de 

estabelecimentos 

Pré-escolar 11 - 11 

Ensino Fundamental 14 - 14 

Ensino Médio 1 - 1 

Ensino Superior - - - 
Fonte: IBGE – Cidades, 2009. 

A taxa de alfabetização no Município atingiu 62,69% da população em 2000. São mais de 

10% a menos do que a taxa estadual e quase 24% menor do que o percentual nacional. 

Entre a população alfabetizada maiores de 10 anos de idade 23,32% são de 10 a 14 anos, 

20,46% tem entre 15 e 19 anos e 56,22% tem 25 anos ou mais, conforme mostra o Quadro 

2-73.  

Quadro 2-73 – Indicadores de alfabetização em Jijoca de Jericoacoara, Ceará e Brasil: 1991 e 2000. 

Nome 

Taxa de alfabetização 
(%) 

Pessoas de 10 anos ou mais, 
alfabetizadas (%) – 2000 

1991 2000 10 a 14 15 a 19 25 ou mais 

Brasil 79,93 86,37 13,56 14,27 72,17 

Ceará 62,62 73,46 17,22 16,91 65,88 

Jijoca de Jericoacoara 41,32 62,69 23,32 20,46 56,22 
 Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000.  

Ainda que o Município apresente indicadores baixos de alfabetização até o ano 2000, o 

recente mecanismo criado para avaliar a qualidade da educação IDEB mostra bons 

resultados em Jijoca, quando comparados com Brasil e Ceará. Assim, observa-se no 

Quadro 2-74 que o município teve notas melhores do que o estado nas duas ocasiões em 

que houve a prova, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Em 2007 o município 

superou também a esfera nacional na avaliação dos anos iniciais e anos finais. 

Quadro 2-74 – Notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (2005 e 2007): Brasil, 
Ceará e Jijoca de Jericoacoara. 

Ensino Fundamental 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
Observado – Nota 

Anos Iniciais Anos Finais 

2005 2007 2005 2007 

Brasil 3,8 4,2 3,5 3,8 

Ceará  3,2 3,5 2,8 3,4 

Jijoca de Jericoacoara 3,7 4,4 3,5 4,4 
Fonte: MEC – INEP, 2009.  



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-122 

 

Saúde 

A infraestrutura existente no município para a área da saúde apresenta sérias limitações de 

atendimento. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da 

Saúde, em 2007 havia seis estabelecimentos (Quadro 2-75). Ao todo, somam seis unidades, 

das quais cinco são públicas. Dos seis (6) estabelecimentos, todos atendem pelo SUS e 

todos são ambulatoriais. Somente um (1) estabelecimento faz diagnose e terapia e somente 

um (1) tem serviço de urgência médica (CNES, 2007). No município não há leitos para 

internação pelo SUS.  

Quadro 2-75 – Número de unidades por tipo de prestador segundo o tipo de estabelecimento. 

Tipo de estabelecimento Público Privado Total 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 2 1 3 

Posto de saúde 2 - 2 

Pronto socorro geral 1 - 1 

Total 5 1 6 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/CNES, 2009.  

No Quadro 2-76 estão listados os profissionais disponíveis na área da saúde e a proporção 

por 1.000 habitantes. Assim, a disponibilidade de médico por habitantes (0,5/mil hab.) no 

município é duas vezes menor do que no estado (1,6/mil hab.). Em 2007 eram apenas oito 

médicos para atender uma população aproximada de 17.348 habitantes. O leque de 

especialidades profissionais disponíveis é bastante pequeno.  

Quadro 2-76 – Recursos humanos (por vínculos) no serviço de saúde, segundo as principais 
categorias, em dezembro de 2007: Jijoca de Jericoacoara e Ceará. 

Categoria 

Jijoca de Jericoacoara Ceará 

Total 
Atende 
ao SUS 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

Prof./1.000 
hab. 

Prof. SUS/ 
1.000 hab. 

Total de Médicos 8 8 0,5 0,5 2,1 1,6 

Ginecologista 

obstetra 
1 1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Médico de família 6 6 0,3 0,3 0,2 0,2 

Radiologista 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cirurgião dentista 5 5 0,3 0,3 0,5 0,3 

Enfermeiro 7 7 0,4 0,4 0,6 0,6 

Farmacêutico 1 1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Auxiliar de 

Enfermagem 
17 17 0,7 0,7 1,3 1,1 

Fonte: Ministério da Saúde – CNES, 2009.  

Um dado importante a ser considerado se refere às despesas realizadas com a saúde 

(Quadro 2-77). A despesa por habitante cresceu 47% e a despesa total com a área da 

saúde no Município aumentou 55% no período de 2004 a 2007. Também aumentou de 

forma significativa o custeio com recursos próprios em contrapartida de um crescimento bem 

menor das transferências do SUS. Isso se refere tanto à despesa por habitante quanto a 
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despesa total. A despesa com recurso próprio por habitante cresceu 109% e a despesa total 

aumentou 122%. Por outro lado, as transferências do SUS por habitante tiveram acréscimo 

de 16% e as transferências totais do SUS cresceram 25%. O percentual das despesas que 

são realizadas para o pagamento de pessoal caiu de 59% em 2004 para 47% em 2007. 

Quadro 2-77 – Gastos financeiros com a saúde no município de Jijoca de Jericoacoara (2004 a 
2007). 

Indicadores 2004 2005 2006 2007 

Despesa total com saúde por 

habitante (R$). 
115,57 123,75 143,88 169,98 

Despesa com recursos próprios 

por habitante (R$). 
55,39 72,43 68,42 116,05 

Transferências do SUS por 

habitante (R$). 
51,76 49,67 62,77 60,09 

 

Despesa total com pessoal (%). 59,0 71,7 73,3 47,4 

Despesa com investimento (%). 15,5 3,2 0,3 3,8 

Transferência do SUS (%). 44,8 40,1 43,6 35,4 

Recursos próprios aplicados (%). 14,1 16,9 15,0 21,1 

 

Despesa total com saúde (R$). 1.687.044,91 1.975.155,67 2.396.926,74 2.624.905,00 

Despesa com recursos próprios 

(R$). 
808.467,20 1.156.005,97 1.139.836,71 1.791.981,00 

Transferências do SUS (R$). 755.547,04 792.780,96 1.045.608,36 927.919,00 

Despesas com pessoal (R$). 995.893,43 1.415.167,02 1.756.255,74 1.244.616,00 
Fonte: Ministério da Saúde – CNES, 2009.  

Na Figura 2-63 é apresentada a taxa anual de cobertura da população pelo sistema público 

de saúde, dos níveis municipal e estadual. Nota-se que em Jijoca o percentual da população 

atendida pelo SUS diminuiu de 87% em 2002 para 80,9% em 2007. No Estado do Ceará, 

essa taxa de abrangência da população municipal em 2007 é a média aproximada do 

contingente populacional coberto pelo sistema público de saúde durante todo o período. 

Entre os quatro Municípios da Região do Parque, Jijoca é o que tem o menor percentual de 

cobertura populacional.     
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Figura 2-63 – Percentual da população coberta pelo sistema de saúde pública (Programa 
Saúde da Família e Programa Agente Comunitário de Saúde), Ceará e Jijoca de Jericoacoara, 
2002 a 2007. 

2.5.4.4 Indicadores de Desenvolvimento Humano 

O escore do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Jijoca de Jericoacoara 
cresceu na ordem de 39,9% entre 1991 e 2000. A dimensão que mais contribuiu para essa 
elevação foi a educação, que contribuiu com 60,3% do percentual de evolução (PNUD, 2000). O 
IDH-M do município cresceu de 0,448 em 1991 para 0,623 em 2000. A expectativa de vida teve 
um aumento importante, inclusive foi maior do que o verificado nos outros dois níveis (Quadro 2-
78). 

Quadro 2-78 – Indicadores de desenvolvimento humano (1991 e 2000): Brasil, Ceará e Jijoca de 
Jericoacoara. 

Local 

Esperança de 
vida ao 
nascer 

IDH-Municipal 
IDH-M 
Renda 

IDH-M 
Longevidade 

IDH-M 
Educação 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Jijoca 57,07 64,17 0,448 0,623 0,436 0,526 0,535 0,653 0,373 0,689 

Ceará 61,76 67,77 0,593 0,700 0,563 0,616 0,613 0,713 0,604 0,772 

Brasil 64,73 68,61 0,686 0,766 0,681 0,723 0,662 0,727 0,745 0,849 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD, 2000. 

Quanto ao índice de pobreza, Jijoca de Jericoacoara foi o único Município dos quatro 

analisados que, apesar das suas limitações em infra-estrutura local de saúde, educação e 

saneamento conseguiu reduzir a intensidade da pobreza. Em 2000 a taxa de pobres no 

município era de 59,88%, percentual que caiu para 53,46% em 2003 (IBGE-Cidades, 2009). 

Neste último ano o indicador municipal era ligeiramente melhor do que o do Estado do 

Ceará (53,89% de pobres).  

Os dados mostram ainda um quadro preocupante em relação à renda da população (Quadro 

2-79). A renda per capita municipal cresceu 71% de 1991 para 2000. Contudo, o dado de 

2000 mostra que ainda era muito menor do que no estado e no país. A dependência da 

população em relação às transferências governamentais quase dobrou neste período, mas 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-125 

 

apresentava o mesmo nível em relação ao Ceará no ano de 2000. O percentual de pessoas 

que tem a sua renda composta em mais de 50% pelas transferências do governo cresceram 

na mesma proporção do indicador anterior. Os rendimentos do trabalho estavam no mesmo 

patamar do Ceará. Analisando a questão da renda e desigualdade, observamos que o 

Índice de Gini melhorou entre 1991 e 2003, passando de 0,47 para 0,42, sendo que em 

2000 foi a 0,64. 

Quadro 2-79 – Indicadores de renda e pobreza: Brasil, Ceará e Jijoca (1991 e 2000). 

Nome 

Renda 
per 

capita - 
R$ de 
2000 

Renda - de 
transferências 

governamentais 
- (%) 

Renda - 
rendimentos 
do trabalho - 

(%) 

Renda - de 
transferências 

governamentais 
- mais de 50% 

da renda total - 
(%) 

Pobreza - 
pessoas 

indigentes 
(P0) - (%) 

Pobreza 
– 

pessoas 
pobres 

1991 

Brasil 230,30 10,34 83,28 7,94 20,24 40,07 

Ceará 113,86 16,88 65,66 17,92 32,73 68,23 

Jijoca 53,26 9,95 83,74 8,35 39,88 57,92 

2000 

Brasil 297,23 14,66 69,76 13,24 16,31 32,74 

Ceará 156,24 16,88 65,66 17,92 32,73 57 

Jijoca 91,19 16,34 65,51 16,53 56,24 59,88 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

A mortalidade infantil (Figura 2-64) no Município chegou em 2006 com uma taxa menor do 

que no Ceará. Contudo, no período analisado, três anos chamam atenção: 2002 e 2004 

foram os anos de mortalidade infantil mais elevada, sendo 33,5 e 28,2 crianças mortas por 

mil nascidos vivos, respectivamente. Já o ano de 2003 foi o que apresentou a menor taxa: 

8,7 mortes por de crianças por mil nascidos vivos. 

Figura 2-64 – Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos), em Jijoca de Jericoacoara e Ceará:  
2000 a 2006. 
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2.6 VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO   

O conjunto de informações e análises constantes neste tópico foi compilado a partir do 

registro de diversos encontros, reuniões, conversas, observações e entrevistas realizadas 

durante os trabalhos de campo para elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional, 

sendo que essas ocasiões aconteceram nos meses de julho e agosto de 2009. Essas 

oportunidades foram tanto com a população em geral e lideranças, quanto com 

representantes de vários órgãos públicos locais ou de outras regiões que tem atuação na 

região. 

Entre a população das comunidades que estão localizadas no entorno do parque ficou 

evidente a falta de clareza da população em relação ao que representa um Parque Nacional, 

como território protegido. A percepção mais comum que se destaca é o cultivo de uma visão 

geral da UC como instituição fiscalizadora dos aspectos ambientais e uma representação do 

poder público na região.  

É importante destacar que as diferentes percepções e visões referentes ao parque são 

influenciadas pelos múltiplos aspectos que envolvem a UC. Esses aspectos se referem 

principalmente à visibilidade e apelo turístico da Vila de Jericoacoara e às consequentes 

implicações para os arredores (comunidades e municípios) que tem alguma relação com o 

parque e, principalmente com o turismo. Envolvem de maneira mais direta a geração de 

emprego e renda para a população e diversos atores da cadeia do turismo, além de 

importantes somas de arrecadação tributária destinados aos cofres públicos locais. Além 

disso, os próprios interesses e propósitos da conservação dessa área acabam conflitando 

com outros interesses. Este contexto proporciona a criação de um amplo espectro de 

problemas e envolvimento de muitos atores sociais (públicos, particulares, associativos, 

corporativos, pessoais), o que torna a situação geral do parque mais complexa. Acrescente-

se aos aspectos mencionados anteriormente o fato de que a configuração geográfica do 

parque representa um aspecto complicador nesses interesses e visões sobre o mesmo. Ou 

seja, o fato de a Vila de Jericoacoara ter ficado envolvida pelo parque e depender de todas 

as decisões, restrições e regras relativas ao parque influencia no que as pessoas pensam 

sobre a UC. 

Outro aspecto notável entre os moradores mais próximos ao Parque é a resistência das 

pessoas ao IBAMA/ICMBio e suas atividades, dificultando uma gestão mais participativa. 

Observa-se que acontece uma transferência da imagem das instituições para os propósitos 

e finalidades da UC. Na verdade as comunidades locais não se vêem contempladas nas 

ações relativas ao PN e por isso há pouco envolvimento nas discussões e ações do parque. 

Por outro lado, ainda em relação à interação entre a população e o órgão gestor da UC, os 

moradores mencionam outra dificuldade que é a falta de referências na instituição. 

Percebem certa instabilidade institucional (mudança de Instituto, gestor, analistas, etc.) nos 

órgãos municipais, estaduais e federais, principalmente por causa das constantes trocas de 

pessoas e responsáveis. Tudo isso cria um universo de opiniões distintas, e muitas delas 

contraditórias entre si. 
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Encontram-se também condutas orientadas por interesses particulares de natureza política 

e econômica, tanto dos gestores municipais quanto da população em geral que se mostram 

contrários aos propósitos conservacionistas da UC. Por outro lado, há muitas pessoas, 

segmentos da sociedade, lideranças e simpatizantes da questão ambiental que realmente 

se interessam pela preservação e são comprometidos com a implementação integral do PN 

de Jericoacoara. Um público que pode ser um forte aliado para apoiar as ações que 

envolvem a UC são as crianças, adolescentes e jovens que atualmente estão na escola e 

estão tendo a oportunidade de formar uma consciência mais sintonizada com os problemas 

ambientais. A partir do que foi levantado em campos as escolas da região tem desenvolvido 

um importante trabalho de educação ambiental. De um modo geral, percebe-se que esse 

grupo de pessoas reconhece com maior ênfase a importância do parque. Portanto, o órgão 

responsável pode construir entre esse público uma possibilidade de maior cooperação em 

relação aos trabalhos que envolvem a UC.  

A partir dos questionários aplicados aos moradores das comunidades circunvizinhas, das 

reuniões abertas e da Oficina de Planejamento Participativo (OPP), infere-se a visão das 

comunidades sobre o Parque Nacional de Jericoacoara. De uma maneira geral, o Parque é 

bem aceito. As respostas mais simpáticas à unidade destacam a potencialidade do Parque 

de preservar e conservar a vida animal e ambiental e a garantia de que a vida possa 

melhorar para todos com equilíbrio. Há respostas que criticam o parque sem, contudo, ser 

totalmente contrárias a ele. Os autores dessas respostas temem que as normas restritivas 

implementadas com a existência do parque na localidade não sejam aplicadas igualmente a 

todos.  

Outro ponto relevante é a existência de residências dentro da área do Parque. É um tópico 

importante para o processo de planejamento e gestão, pois unidades de conservação de 

proteção integral não permitem moradores dentro dos seus limites e operacionalizam as 

restrições previstas nos dispositivos legais referentes à matéria no que se refere à presença 

e às atividades humanas mesmo no seu entorno imediato, como é o caso da ZA. Essas 

atividades estão sujeitas a normas e restrições específicas, a serem definidas no plano de 

manejo, cujo documento é composto por este encarte, além das demais partes, que analisa 

as características da região do Parque.  

Conforme a Figura 2-65, 20% dos entrevistados não sabem sequer se as suas residências 

estão dentro ou fora da área do parque. Setenta e dois por cento dizem não residir dentro da 

UC. Dezenove entrevistados (8%) declararam ter residência ou cultivar algum pedaço de 

terra dentro da área do Parque. Destes, quatro residem em Caiçara e quatro no Preá 

(ambas as comunidades são do Município de Cruz), dois em Mangue Seco, cinco em Lagoa 

Grande, quatro em Jericoacoara (Município de Jijoca de Jericoacoara). Dentre essas 

pessoas, somente duas responderam não ser interessante ou importante ter uma área onde 

a extração direta de recursos não seja permitida, para que as espécies animais e vegetais 

possam sobreviver. 
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Figura 2-65 – Localização das residências em relação aos limites da UC: dentro 
ou fora do PN de Jericoacoara. 
Fonte: Questionários. 

Quanto ao conhecimento sobre a criação do parque, 63% afirmam saber de sua criação 

(Figura 2-66). Destes, 4% (sete pessoas) foram informadas por meio do rádio e 93% não 

souberam ou não informaram como tomaram conhecimento. Isso evidencia a necessidade 

da melhoria do processo de comunicação do parque com os moradores.  

Como se pode constatar na Figura 2-67 apesar da ampla aceitação do parque (58%), ainda 

existe um percentual considerável de pessoas que não o aceitam ou que não se posicionam 

sobre ele, o que equivale a 35% dos entrevistados. Nas respostas coletadas fica clara a 

preocupação com a sobrevivência, em virtude das possíveis proibições ao uso dos recursos 

marinhos e terrestres. Há, também, inquietação no que diz respeito à falta de fiscalização, 

que poderá implicar na desobediência às regras e em dificuldades adicionais na 

implementação do PN de Jericoacoara. Aprofundando as opiniões sobre o Parque pode-se 

dividir as respostas em quatro categorias. O maior grupo de entrevistados concorda com a 

existência do parque, colocando os seguintes argumentos: “tem que ter regras; significa 

cuidado; vai acabar com o desmatamento; não vai ter exploração da natureza; as coisas vão 

melhorar; vai preservar a natureza; é bom ter área preservada, pois estavam destruindo o 

mangue; preservar a madeira e os caranguejos; para conhecer e respeitar a natureza; para 

ser melhor protegido, mas os criadores de animais não vão gostar; em alguns pontos vai ser 

bom: vai ser bom para a preservação do parque e ruim para os camioneteiros; vai ter mais 

limpeza; o IBAMA é bom em alguns pontos e ruins em outros; é melhor criar os animais 

soltos na beira d’água; aqui ninguém é pescador, então não tem problema; vai ser melhor 

para a região; bom para o turismo; vai ter mais segurança; vai melhorar se as leis forem 

aplicadas igualmente para todos; apóio porque estudo biologia; não pode acabar com a 

natureza; não entendo bem, mas acho importante; não vai mudar nada; a preservação é 

tudo; preservar as tartarugas e rios; evitar o crescimento da cidade; para os nativos não 

venderem suas casas e tirar outro pedaço do parque; o IBAMA tem que atuar mais, assumir 
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a sua responsabilidade; tem que conhecer mais o assunto; preservar para as gerações 

futuras; é bom porque protege, mas é ruim porque proíbe tudo; colocar regras e proteger as 

dunas e a natureza; coloca regras na cidade; para tirar os animais soltos da praia”. 

 

                    
Figura 2-66 – Informação sobre a criação do PN de Jericoacoara. 
Fonte: Questionários. 

Há um grupo bastante significativo entre os entrevistados (24%), como citado acima, que 

não concorda com o parque elencando as seguintes idéias: “vai ser ruim para a pesca; as 

pessoas precisam de animais da área do Parque para sobreviver; as pessoas foram 

enganadas, estão arrependidas; se for cercar vai ficar ruim para pescar; vai mudar as coisas 

para pior na vida da população; o parque foi feito sem o devido esclarecimento para 

população; é melhor tudo livre; tem que ser público; vai proibir catar caranguejo, pesca e 

pegar aves; do jeito que era é que era bom; talvez piore, as coisas vão ficar mais caras; é 

uma área onde não se pode fazer nada; só fez proibições e não trouxe benfeitorias para a 

comunidade; não pode pescar, não pode plantar; não faz nada em favor dos moradores e as 

pessoas que usam o parque vão ficar sem nada; não pode criar animais; não se sabe as 

regras e as proibições podem ser ruins para a população”.   

Um posicionamento comum é o de condicionar a “aprovação” do parque, ou melhor, uma 

opinião favorável ao parque, ao não estabelecimento de restrições a certos usos dos 

recursos naturais na área da UC. Por exemplo, alguns dizem que concordam com a 

existência do parque se... “houver conscientização; não fechar o acesso ao parque para 

criação de animais; se for bom para nós; se a comunidade concordar eu também concordo; 

se a lei for para todos e os moradores ajudarem a cuidar do parque; se for colocado em 

prática e tiver fiscalização; se for para o bem de todos; se não for para prejudicar ninguém é 

bom, porque tem que ter regras”. Existem ainda pessoas que não tem opinião formada 

sobre o parque e outras que são indiferentes à UC, dizendo que “tanto faz”.  Os percentuais 

sobre a importância de uma área de preservação fechada são apresentados na Quadro 2-

67. 
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Figura 2-67 – Opinião sobre a importância do Parque Nacional de Jericoacoara. 
Fonte: Questionários. 

As reuniões abertas realizadas nas comunidades do entorno da UC cujos objetivos eram 

explicitar as finalidades do parque e a importância do Plano de Manejo como instrumento de 

gestão e registrar as opiniões dos moradores a respeito da mesma mostram um rico 

panorama de posicionamentos e visões. Neste sentido, muitos motivos que sinalizam apoio 

e outros que revelam ressalva em relação ao parque foram lembrados pelas comunidades. 

O maior conjunto das opiniões expressa uma visão otimista sobre o parque e uma parte 

pequena se divide entre os pessimistas e os neutros ou indiferentes. O primeiro grupo revela 

a expectativa de que o parque vai ajudar a promover o desenvolvimento sustentável. Um 

aspecto positivo ainda se refere à capacidade de oferecer proteção ao patrimônio natural. 

Neste sentido, ao considerar estes dois aspectos deposita-se a expectativa de que no futuro 

as comunidades poderão viver em um local com boas condições ambientais devido à 

preservação assegurada pela UC. Outros moradores consideram que a criação do parque 

trouxe um incremento ao desenvolvimento do turismo na região. Ou seja, reforçou a 

atratividade dos aspectos naturais da região, o que é positivo porque se vislumbra 

oportunidades de trabalho, geração de emprego e renda e desenvolvimento local. Segundo 

essa opinião o parque “indiretamente significa desenvolvimento econômico, financeiro e 

ocupacional”. No fim desse encadeamento essas variáveis resultam em aumento da 

qualidade de vida da população. Por outro lado, alguns moradores manifestam, juntamente 

com esses benefícios esperados, a preocupação com a sustentabilidade de algumas 

atividades tradicionalmente praticadas na região: a perda da tradição e cultura da pesca 

artesanal, afetar os agricultores e os criadores de animais. Desse modo, ao mesmo tempo 

em que reconhecem a preservação como fator positivo, juntamente com ela preocupam-se 

“com leis que proíbem algumas atividades”, como a “ameaça da proibição da pesca, 

proibição do uso das lagoas”. Foi mencionado também o receio de que futuramente haja 

algum tipo de conflito com as comunidades exatamente em decorrência das restrições. Essa 

referência é um bom indicativo de ação no sentido de buscar evitar esse tipo de situação. 
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Ficou evidente também que entre os benefícios esperados está o de que haja maior 

visibilidade das comunidades que estão no entorno, tanto pelo envolvimento das mesmas 

com a gestão do parque quanto pelo aumento do fluxo de turistas atraídos pela UC. Neste 

caso demonstram orgulho e sentem o privilégio de estarem ao lado do parque. As 

comunidades imaginam também que o parque dará mais projeção, nacional e internacional, 

para a vila de Jericoacoara. Uma visão mais utilitarista é demonstrada pelos que não 

expressam nenhuma expectativa, exceto se o parque proporcionar algum benefício direto 

aos moradores. Portanto, para os portadores dessa opinião a preservação da natureza não 

é considerada como um benefício que atinge a vida das pessoas. Há ainda pessoas que 

expressaram preocupação, ou melhor, incerteza, já que não sabe se o parque “vai dar certo 

ou não”. Na verdade é uma insegurança diante das mudanças que podem acompanhar a 

efetivação da UC e de não ter garantias de que as promessas em torno do parque se 

concretizem. Outra opinião próxima a essa concepção é aquela em que os moradores dizem 

não ter muito conhecimento sobre o parque, tem dúvidas, “não sabe o que traz de bom e de 

ruim”. Para alguns o parque significa “proteção para uma área específica e “esquecimento” 

do entorno” e que “para algumas coisas tem vantagem, mas para outras não”. Interessante 

destacar que um grupo de pessoas vê o parque como um espaço de “ensinamentos, 

educação, limpeza e conservação das espécies”. Apesar do lixo ainda ser um problema 

grave na região, a população assume que já houve melhora depois da criação do parque. 

Esse reconhecimento remete diretamente a uma das funções mais importantes de uma UC. 

Essa informação é relevante para o contexto específico de Jericoacoara, pois mostra que o 

parque possui essa capacidade educativa e está sendo assimilado dessa maneira por uma 

parte da população. Algumas opiniões dão a perspectiva de posicionamentos pessoais que 

mostram insatisfação sem evidenciar as razões, tais como os que dizem que “a maioria (dos 

moradores) não gosta do parque”, que “trouxe transtorno” e que “significa coisas boas, mas 

também ruins”. Outros moradores também com visão negativa tiram conclusões acabadas 

sem comprovação empírica dizendo que o parque “tirou os meios de sobrevivências da 

comunidade em geral”. Sem depreciar a opinião desse grupo que apresenta uma opinião 

negativa, porém essa posição é feita a partir de afirmações vagas. Alguns destacam a 

importância do parque apontando que um dos seus méritos foi o de ter evitado que pessoas 

de fora se apropriassem das terras na área em que atualmente pertence ao parque. Uma 

das questões que essa preocupação se refere é a especulação imobiliária, uma situação 

que tem crescido na região devido aos projetos de instalação de novos empreendimentos 

turísticos. Muitos moradores preferem ser cautelosos e propor uma situação de equilíbrio 

reconhecendo que o parque demanda fiscalização para garantir a preservação do meio 

ambiente, contudo é necessário considerar a situação da população que depende dos 

recursos naturais para sobreviver. Ainda que o parque aplique algumas restrições é possível 

notar que a população consegue se adaptar. De acordo com as opiniões coletadas isso 

acontece quando as pessoas passam a conhecer as regras e o funcionamento do parque. 

Antes disso, as pessoas demonstram mais apreensão. Contudo, a partir do momento que 

tem acesso às informações passam a compreender melhor a finalidade do parque, entender 

o seu funcionamento e ter uma convivência mais agradável com a UC. A despeito desse 

reconhecimento, há muitos moradores que ainda não conhecem as normas do parque. Essa 
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é outra informação importante que sinaliza a necessidade de desenvolver reuniões 

informativas, projetos de interação e envolvimento das comunidades nas ações do parque. 

Ainda em relação às normas os moradores afirmam que o parque “é bom para quem 

cumpre as leis e rins para quem não cumpre”.  

Com esse amplo leque de percepções sobre o parque a população local deposita nele um 

grande conjunto de expectativas, sintetizadas na idéia de benefícios para o meio ambiente e 

para os moradores. A mais citada é o aumento de emprego, geração de trabalho e renda, 

oportunidades de ocupação. Estes resultados virão como consequência do incremento do 

turismo e outras atividades ligadas ao ecoturismo. Além dos benefícios diretos que esperam, 

os moradores manifestam a ansiedade de que não sejam prejudicados pelas ações e 

restrições do parque. De modo especial que não represente obstáculos ao desenvolvimento 

local e que possam continuar desenvolvendo as mesmas atividades que praticam para a 

sobrevivência, tais como a pesca, a agricultura, a criação de animais soltos, etc. No caso 

desta última já foi indicado neste e noutros documentos que esta prática é altamente 

prejudicial e conflituosa com as finalidades do parque. Neste âmbito das expectativas a 

maior parte dos moradores expressa a esperança que a área seja mais conservada e 

protegida e ver maior conscientização ecológica da população e dos turistas. Os resultados 

práticos que os moradores esperam dessa proteção se referem à solução de alguns dos 

problemas mais graves enfrentados pelo parque atualmente: redução dos impactos 

negativos das trilhas desordenadas, regulamentar a pesca artesanal e controlar o fluxo de 

veículos no parque. Nessa perspectiva foram muitas as opiniões que mencionaram a 

esperança de que a fiscalização seja efetiva. Por um lado, a população expressa que o 

principal significado e expectativa em relação ao parque giram em torno da proteção 

ambiental, por outro percebe as dificuldades de fazer respeitar integralmente as regras 

dessa área e ainda testemunha práticas impróprias dentro da UC. Desse modo, as pessoas 

esperam que a fiscalização aumente e seja aplicada igualmente para todos. Sendo assim, 

julgam como extremamente importante um ordenamento factível do parque com regras 

claras e conhecidas por todos. No aspecto da regulamentação os moradores esperam que o 

parque possa normatizar atividades tais como o transporte de passageiros e turistas 

(caminhonetes), os bugueiros, os guias, a sinalização dentro do parque, a punição das 

pessoas que desrespeitam as regras de uso, a definição de trilhas, etc. Neste sentido, 

lembram ainda a expectativa de que aconteça uma maior aproximação entre o parque 

(gestores) e eles (moradores). Esperam estabelecer parcerias e que o ICMBio procure 

conversar mais com as pessoas, as comunidades e lideranças locais. Em relação à 

interação entre população e parque é importante considerar a institucionalização de diversos 

tipos de canais de comunicação/informação. Para isso as expectativas vão desde oferecer 

para os moradores informações, orientações e explicações claras sobre a organização e as 

regras do parque até o desenvolvimento de programas de educação ambiental nas 

comunidades, nas associações de moradores e nas escolas. As ações educativas devem 

ser continuas e não apenas pontuais ou regressivas. Por isso é importante o Plano de 

Manejo e a normatização dos usos permitidos. Que o parque possa contribuir com o 

desenvolvimento sustentável da região e ajude a introduzir práticas economicamente 

sustentáveis. Há ainda a expectativa de que o parque atue junto aos municípios que 
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possuem área territorial dentro do parque e também na ZA para dirimir os conflitos 

existentes e os que eventualmente poderão surgir em decorrência do ordenamento da UC. 

Além da atuação da própria equipe da UC e das parcerias com a população para a 

fiscalização espera-se que haja cobrança de ações do poder público para contribuir nos 

processos de gestão do parque. Alguns efeitos são aguardados para o entorno do parque 

que segundo a população deverá ser operacionalizados em forma de projetos: a 

descentralização do turismo para comunidades vizinhas ao parque, buscando desafogar a 

vila de Jericoacoara; a contribuição para a preservação de algumas áreas fora do parque, 

tais como APA da Lagoa da Jijoca, Tatajuba e Morro Branco; e provisão de estrutura de 

monitoramento e fiscalização para o entorno. Os moradores desejam também que o parque 

seja espaço aberto para atividades científicas e geração de conhecimentos sobre o 

patrimônio natural da região. Por fim, há moradores que esperam compensações que 

possam minimizar as restrições e até indenizações. 

Como foi possível observar durante a apresentação desse tópico são muitos os argumentos 

levantados pela população a respeito do PN de Jericoacoara. Esses argumentos se dividem 

entre um grande grupo que apóia a existência do parque e enxerga nele um importante 

avanço para o meio ambiente, outro grupo que demonstra receptividade, mas tem alguma 

condição ou receio em relação às mudanças que serão concretizadas a partir do Plano de 

Manejo, um pequeno grupo que não tem clareza sobre o significado dessa UC e um quarto 

grupo menor ainda do que o anterior que não concorda com a presença do parque. As 

pessoas desse último grupo só vêem as consequências negativas, porém geralmente elas 

estão considerando somente a vida social. Quanto a postura do segundo grupo, ela pode 

ser considerada normal, devido as interferências que acarretam na vida das pessoas e as 

incertezas em relação a um novo ordenamento para este espaço (o parque). O mais 

importante de tudo isso é que a maior parte da população reconhece a importância e o 

papel do parque e está disposta a colaborar. Para melhorar esta visão é fundamental a 

comunicação e a informação para levar conhecimento à população, conforme foi apontado 

nas opiniões dos moradores.  

2.7 ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

A perspectiva do desenvolvimento sustentável, que passou a ser uma idéia amplamente 

difundida a partir do final da década de 1980, se fundamenta em dois pilares altamente 

complexos: 1 – melhorar as condições de vida no mundo, especialmente das populações 

pobres e; 2 – garantir a reprodução dos recursos naturais em níveis que permitam a 

manutenção de todas as espécies de vida existentes no planeta. Isso supõe conjugar o 

desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade do meio ambiente. 

Sabe-se que atualmente o desenvolvimento é impulsionado por uma lógica que se impõe 

desde o espaço micro até a escala global. Contudo, contextos mais periféricos e menores, 

como este que está sendo tratado neste estudo, apresentam maiores possibilidades de 

mudanças e reorientação do desenvolvimento em princípios ambientalmente mais 

sustentáveis. Desse modo, as alternativas para o desenvolvimento econômico sustentável 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-134 

 

nos municípios da região do PN de Jericoacoara se inserem no leque de atividades que já 

são desenvolvidas nessas localidades. Algumas delas são praticadas de forma mais 

agressiva ao meio ambiente. Outras que são potencialmente menos devastadoras podem 

ser estimuladas a uma melhor estruturação e expansão. O fato é que não se trata de criar 

novas atividades, mas avaliar e reordenar as que são desenvolvidas na região. Inclusive 

porque o desenvolvimento sustentável pode ser mais exitoso se observar as vocações 

locais.  

No âmbito da pesca, prática que ocorre de forma prioritariamente artesanal nessas 

localidades, pode-se trabalhar a conscientização dos pescadores para evitar o desperdício e 

a mortalidade de peixes que não são aproveitados ou não tem grande valor comercial e vem 

no arrasto. Quanto à pesca de camarão, a indicação é que não seja pescado na época do 

defeso e que os pescadores utilizem malha adequada, para não capturar indivíduos 

pequenos. Tudo isso pode ser viabilizado por meio da fiscalização dos órgãos responsáveis 

e celebração de acordos coletivos que envolva o compromisso mútuo. No contexto da 

atividade pesqueira é importante ainda estimular a organização dos pescadores para 

adquirirem mais força coletiva e exigir dos poderes públicos políticas que estruturem canais 

de comercialização do pescado.  

O turismo também oferece possibilidades de se pautar por uma lógica menos concentradora 

e de menor impacto ambiental. Por um lado, trata-se de coibir a especulação imobiliária que 

ocorre na região, principalmente para a implantação de grandes empreendimentos 

turísticos, cujos impactos sobre o meio ambiente são intensos e concentrados, bem como é 

concentradora a distribuição de renda gerada nesse tipo de negócio. Por outro lado, um 

possível caminho é o estímulo à diversificação das opções turísticas, proporcionando uma 

distribuição espacial dos visitantes. Isso implica em desenvolver produtos que incluam 

outras praias e comunidades fora de Jericoacoara e, adicionalmente, Tatajuba. Muitas 

tradições e costumes, como a ‘farinhada’ e a confecção de artesanato, práticas que são 

muitos comuns na região, poderiam ser explorados no cardápio turístico. Utilizar esses 

potenciais favoreceria a integração de maior número de pessoas na cadeia do turismo 

regional. Outra experiência viável para a região é a implementação do turismo de base 

comunitária. Provavelmente atrairia um público que valoriza esse tipo de turismo e poderia 

despertar a atenção do turista que já frequenta a região. Numa situação em que 

Jericoacoara já começa a apresentar limitações de capacidade de absorção do fluxo 

turístico, seria o caso de aproveitar e potencializar esse transbordamento. As paisagens 

naturais da região podem estimular também a criação de roteiros de ecoturismo, de tal 

modo que sejam mais consolidados do que a situação atual e esta prática seja utilizada para 

valorizar melhor as riquezas naturais. 

O artesanato é uma atividade importante regionalmente, tanto no aspecto das tradições 

regionais quanto economicamente. A utilização do artesanato como uma peça do 

desenvolvimento sustentável local passa pela valorização do trabalho existente e pela 

organização das trabalhadoras e trabalhadores. Na verdade, trata-se de estruturar toda a 

cadeia de produção em torno do artesanato. Já existem algumas associações como a de 

Jericoacoara e a do Preá. Inclusive essas duas associações recebem apoio do SEBRAE. 
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Portanto, é recomendável estabelecer parcerias com instituições que possam ajudar a 

potencializar essa atividade. Uma das direções do trabalho de maximização do artesanato 

pode ser uma aproximação institucionalizada com a cadeia do turismo.    

Na área da agricultura tradicional, diversas ações podem ser incorporadas e estimuladas. 

Essa agricultura pouco mecanizada, com inexistência do uso de insumos e 

caracteristicamente familiar, geralmente causa poucos impactos ao meio ambiente. Uma 

das deficiências básicas da região é a falta de assistência técnica e a falta de acesso ao 

crédito para a produção. Em todos os municípios, entre os itens mais cultivados está a 

mandioca. A maior parte é utilizada para fazer farinha. É muito comum cada comunidade 

rural ter várias casas de farinha. As famílias produzem também o beju e a própria goma de 

fazer essa iguaria da culinária regional. Porém, falta articulação na produção e 

comercialização, sendo este um dos fatores que atrapalha o desenvolvimento da atividade e 

valorização dos produtos. Além do mais, pode ser um elemento a ser explorado no âmbito 

do turismo.  

Ainda no universo agrícola, o caju é dos cultivos mais comuns nessa região. Contudo, o 

aproveitamento ainda é restrito à castanha. A maior parte da polpa do caju não é 

aproveitada. Incentivar a utilização da fruta para suco, doces e a produção em maior escala 

da cajuína por meio da instalação de agroindústrias nas comunidades rurais. Seria uma 

possibilidade de gerar uma quantidade significativa de trabalho e renda para as populações 

rurais. 

O coco também é encontrado em algumas regiões, principalmente no município de Acaraú. 

Mas a finalidade do seu cultivo é exclusivamente para a produção de água. Tanto a casca 

quanto o invólucro da castanha podem ser utilizados na produção de peças artesanais, 

vassouras e outros utensílios domésticos. A extração e beneficiamento da polpa poderá se 

constituir em mais uma fonte de renda para a comunidade. 

O estímulo à organização e participação em associações voltadas ao beneficiamento e 

comercialização de produtos regionais se apresenta como uma das alternativas para ampliar 

o mercado consumidor e agregar valor, ampliando assim a renda dos moradores da região. 

Do mesmo modo como existem muitas ações a serem estimuladas, também é possível 

identificar práticas que podem ser submetidas à revisão, a partir do estabelecimento de 

metas mais sustentáveis para o desenvolvimento da região. Assim, a carcinicultura, que é 

uma atividade presente nos quatro municípios, pode ser avaliada à luz de critérios tais como 

os riscos que oferece à biodiversidade local e a baixa geração de emprego. Com base 

nestes argumentos pode-se desenvolver mecanismos para inibir essa atividade oferecendo 

alternativas às pessoas que a praticam para se engajarem em outros trabalhos que tenham 

a mesma rentabilidade. 

Os Municípios contidos no PN de Jericoacoara e aqueles pertencentes à sua Zona de 

Amortecimento, por toda a riqueza ambiental existente, bem como por possuírem outras UC 

em seus territórios, necessitam trabalhar com esses diferentes potenciais de 

sustentabilidade ambiental e compartilhar suas ações com toda a região para permitir: 
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· Melhoria nas condições de vida das populações, sobretudo as mais carentes, dos 

municípios. 

· Valorização dos potenciais turísticos da região envolvendo a comunidade, tanto nas 

descobertas desses potenciais, como promovendo a intensificação de geração de 

empregos neste campo. 

· Desenvolvimento de programas de educação ambiental em todos os municípios da 

região a partir das escolas, de cursos oferecidos pelas prefeituras em parceria com o 

estado e ONG. 

· Valorização do debate público sobre a participação da sociedade civil no 

planejamento, implementação e manutenção de Unidades de Conservação. 

· Formulação de estratégias para solução de conflitos, que possibilitem a criação de 

alternativas em que os fluxos e usos existentes possam ser incorporados ao 

planejamento da área. 

· O desenvolvimento de ações governamentais, a partir de iniciativas Estaduais, 

Federais e Municipais, devem ser compartilhado para melhoria das condições de 

preservação e conservação das faixas limítrofes e no entorno do PN de Jericoacoara. 

· Realização de políticas públicas municipais voltadas para controle do crescimento 

urbano, implementação de infraestrutura (intensificação de melhorias do saneamento 

básico), educação ambiental, devem ser realizadas, buscando parceria com governo 

estadual e federal. 

· Iniciativas que permitam levantar os potenciais de trabalho para os moradores dos 

municípios (artesanato, culinária, agricultura tradicional sustentável) formando 

cooperativas voltadas para geração de emprego e renda, a partir do extrativismo e 

diversos usos de recursos naturais, de modo sustentável, presentes na região. 

O PN de Jericoacoara é uma UC de caráter nacional, portanto, ações que envolvam 

capacitação das unidades ambientais ligadas a meio ambiente, turismo, planejamento 

municipal, desenvolvimento sustentável, entre outros, devem ser trabalhadas por órgãos 

federais, estaduais e organizações não-governamentais. Nesse sentido, para se descobrir e 

potencializar as alternativas de desenvolvimento sustentável é fundamental um pacto entre 

poder público e sociedade para consolidar uma atuação institucional em benefício das 

populações da região e do cuidado como meio ambiente. 

2.8 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Além dos conhecimentos técnicos, científicos e populares que podem auxiliar na gestão de 

uma UC, é fundamental ter como referência as leis que regem o seu funcionamento e 

exercem influência direta ou indireta. A partir da legislação existente em cada uma das três 

esferas da federação (municipal, estadual e federal) é possível compor um conjunto de 

instrumentos jurídicos (leis, decretos, portarias, resoluções, instruções normativas) que 

devem ser observados nos trabalhos de condução da UC. Além do mais, alguns desses 
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instrumentos tratam de UC em geral, outros se referem diretamente a parque nacional e 

outros só dizem respeito indiretamente, como aquelas que normatizam o uso do espaço 

local ou então as normas que versam sobre a utilização de determinados recursos naturais 

situados em locais específicos. Desse modo, abaixo são apresentados os instrumentos 

legais que devem ser utilizados, quando cabíveis, na gestão do PN de Jericoacoara. Eles 

estão separados por níveis da federação: federal, estadual e municipal. 

2.8.1 FEDERAL 

A Lei № 9.985 declara em seu artigo 11 que “O Parque Nacional tem como objetivo básico a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico”. No parágrafo primeiro afirma que “O Parque Nacional é de posse e domínio 

públicos”. No segundo parágrafo “A visitação pública está sujeita às normas e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 

responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento”. De acordo com o 

terceiro parágrafo “A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento” (BRASIL, 2000). 

A Lei № 11.486/2007 em seu artigo segundo destaca que “o Parque Nacional de 

Jericoacoara tem por objetivos proteger e preservar amostras dos ecossistemas costeiros, 

assegurar a preservação de seus recursos naturais, possibilitando a realização de pesquisa 

científica e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. 

 

Lei № 2.419 de 10 de fevereiro de 1955 – Institui a Patrulha Costeira. 

Lei № 4.771 de 15 de setembro de 1965 – Institui o novo Código Florestal. 

Decreto-Lei № 221 de 28 de fevereiro de 1967 – Institui o Código de Pesca. 

Decreto № 64.063 de 5 de fevereiro de 1969 – Regulamenta a Lei № 2.419, de 10 de 

fevereiro de 1955, que Instituiu a Patrulha Costeira. 

Lei № 6.276, de 01 de dezembro de 1975 – Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 

№ 221, de 28 de Fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca, 

alterado pela Lei № 5.438, de 20 de Maio de 1968. 

Lei № 6.513 de 20 de dezembro de 1977 – Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e 

de Locais de interesse Turístico; Sobre o inventário com finalidades turísticas dos bens de 

valor cultural e natural; Acrescenta inciso ao Artigo 2° da Lei № 4.132 de 10 de Setembro de 

1962; Altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei № 4.717, de 29 de Junho de 1965. 
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Lei № 6.631 de 19 de abril de 1979 – Acrescenta parágrafo ao Artigo 35, do Decreto-Lei № 

221, de 28 de Fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulo à pesca. 

Lei № 6.938 de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. 

Lei № 7.347 de 24 de julho de 1985 – Disciplina Ação Civil Pública de Responsabilidade 

Por Danos Causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor, a Bens de Direitos do Valor 

Artístico, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico. 

Resolução CONAMA № 001-A de 04 de agosto de 1986 – Dispõe sobre transporte de 

produtos perigosos em território nacional. 

Lei № 7.661 de 16 de maio de 1988 – Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Lei № 7.679 de 23 de novembro de 1988 – Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies 

em períodos de reprodução. 

Resolução CONAMA № 011 de 14 de dezembro de 1988 – Dispõe sobre as queimadas 

nas Unidades de Conservação. 

Lei № 7.797 de 10 de julho de 1989 – Institui o Fundo Nacional de Meio Ambiente. 

Lei № 7.804 de 18 de julho de 1989 – Altera a Lei № 6.938 de 31 de agosto de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação a Lei № 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei № 6.803, de 2 de julho de 

1980, a Lei № 6.902, de 21 de abril de 1981. 

Resolução CONAMA № 13 de 6 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre as zonas de 

Entorno das Unidades de Conservação. 

Lei № 9.433 de 08 de janeiro de 1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Lei № 9.605 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas  derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Lei № 9.795 de 27 de abril de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental.   

Lei № 9.985 de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. 

Decreto S/№ de 04 de fevereiro de 2002 – Cria o Parque Nacional de Jericoacoara, 

redefine os limites da Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, no Estado do Ceará.  

Resolução CONAMA № 384 de 27 de dezembro de 2006 – "Disciplina a concessão de 

depósito doméstico provisório de animais silvestres apreendidos e dá outras providências".  

Lei № 11.486 de 15 de junho de 2007 – Altera os limites do Parque Nacional de 

Jericoacoara, situado nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, no Estado do Ceará. 
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Decreto № 6.514, de 22 de julho de 2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações. 

Decreto № 6.515 de 22 de julho de 2008 – Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio 

Ambiente e da Justiça, os Programas de Segurança Ambiental denominados Guarda 

Ambiental Nacional e Corpo de Guarda-Parques. 

2.8.2 ESTADO DO CEARÁ 

Lei № 11.411 de 28 de dezembro de 1987 – Dispõe sobre a Política Estadual do Meio 

Ambiente, cria o Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) e a Superintendência 

Estadual de Meio Ambiente (SEMACE).  

Lei № 11.423 de 08 de janeiro de 1988 – Proíbe no território cearense o depósito de 

rejeitos radioativos. 

Lei № 11.482 de 20 de julho de 1988 – Proíbe no âmbito do Estado do Ceará, o uso de 

sprays que contenham clorofluorcarbono. 

Lei № 11.991 de 13 de julho de 1992 – Dispõe sobre o papel do Estado do Ceará no 

tocante à realização de pesquisas, experiências, testes ou atividades na área de 

biotecnologia e engenharia genética, desenvolvidas por entidades privadas nacionais ou 

estrangeiras, ou ainda cientistas isolados. 

Lei № 11.996 de 24 de julho de 1992 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH). 

Lei № 12.245 de 30 de janeiro de 1993 – Dispõe sobre o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FUNORH).  

Lei № 12.225 de 06 de dezembro de 1993 – Considera a coleta seletiva de lixo e a 

reciclagem do lixo como atividades ecológicas de relevância social e de interesse público no 

Estado. 

Lei № 12.228 de 09 de dezembro de 1993 – Dispõe sobre o uso, a produção, o consumo e 

o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como sobre a 

fiscalização do uso, de consumo, de comércio, do armazenamento e do transporte interno 

desses produtos. 

Lei № 12.367 de 18 de Novembro de 1994 – Regulamenta as atividades de Educação 

Ambiental previstas na Constituição Estadual. 

Lei № 12.488 de 13 de Setembro 1995 – Dispõe sobre a Política Florestal do Ceará. 

Lei № 12.521 de 15 de dezembro de 1995 – Define as áreas de interesse especial do 

Estado do Ceará para efeito do exame e anuência prévia de projetos de parcelamento do 

solo para fins urbanos na forma do Art. 13, inciso I da Lei Federal № 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979. 



Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara     Encarte 2 - Análise da Região Unidade de Conservação 

 

2-140 

 

Lei № 12.522 de 15 de dezembro de 1995 – Define como áreas especialmente protegidas 

as nascentes e olhos d’água e a vegetação natural no seu entorno. 

Lei № 12.584 de 09 de maio de 1996 – Proíbe o uso de capinação química no Estado do 

Ceará. 

Instrução Normativa № 01 de 04 de outubro de 1999 – Normatiza os procedimentos 

administrativos para a exploração florestal, o uso alternativo do solo e para a queima 

controlada das florestas e demais formas de vegetação em todo o Estado do Ceará. 

Decreto № 25.975 de 10 de agosto de 2000 – Dispõe sobre a criação da Área de Proteção 

Ambiental da Lagoa da Jijoca, localizada entre os municípios de Jijoca de Jericoacoara e 

Cruz, Estado do Ceará.  

Lei № 13.103 de 24 de janeiro de 2001 – Dispõe sobre a política estadual de resíduos 

sólidos. 

Decreto № 26.462 de 11 de dezembro de 2001 – Regulamenta os artigos 24, inciso V e 36 

da Lei № 11.996, de 24 de julho de 1992. 

Portaria № 154 de 22 de julho de 2002 – Dispõe sobre padrões e condições para 

lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras.  

Portaria № 117 de 22 de junho de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos administrativos 

aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito de competência da 

SEMACE. 

Resolução COEMA № 03 de 29 de janeiro de 2009 – Estabelecimento de limites máximos 

de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas em empreendimentos de geração 

de energia elétrica no Estado do Ceará. 

2.8.3 MUNICIPAL 

Acaraú 

Lei Municipal № 877 de 06 de março de 1998 – Criação do Parque Ecológico de Acaraú. 

Lei № 017 de 10 de outubro de 2003 – criação da Área de Proteção Ambiental da Barrinha 

de Cima. 

Decreto № 27.647 de 07 de dezembro de 2004 – Cria o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Acaraú. 

Lei № 008 de 18 de março de 2005 – Criação da Área de Proteção Ambiental do Lagamar 

e Lagoa dos Espíritos. 

Lei Municipal № 1.167 de 19 de junho de 2006 – Dispõe sobre a política ambiental do 

Município de Acaraú. 
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Cruz 

Lei Orgânica do Município de Cruz S/№ de 11 de março de 1990 – Estabelece a 

organização e estrutura municipal, define as responsabilidades entre os poderes municipais.  

Camocim  

Lei Municipal № 609-A de 19 de maio de 1997 – Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente (COMMA). 

Lei Municipal s/nº de 2000 – Aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Camocim - PDDU. 

Decreto Municipal № 025 / 2002 - Institui o Código do Meio Ambiente e dispondo sobre o 

Sistema Municipal do Meio Ambiente para a administração da qualidade ambiental, 

proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso, adequado dos recursos 

naturais no Município de Camocim. 

Lei Municipal № 808 de 27 de junho de 2002 – Altera a Lei № 609-A/97 que dispõe sobre 

a Criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMMA). 

Lei Municipal № 808 de 27 de junho de 2002. 

Jijoca de Jericoacoara 

Em Jijoca, a legislação que afetará o parque é o Plano Diretor do município, cujo escopo é 

disciplinar o uso do espaço no território municipal. Não é citada a referida lei, pois esta se 

encontrava em construção no momento da coleta de dados e redação deste documento, e 

ainda não havia sido aprovada pelo poder legislativo local.  

2.9 POTENCIAL DE APOIO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

A gestão da Unidade de Conservação necessita de um amplo conjunto de serviços, infra-

estrutura e parcerias para que o funcionamento da mesma cumpra os seus objetivos de 

existência. Neste sentido, os quatro municípios da região do PN de Jericoacoara possuem 

um quadro extenso de potencial apoio, de acordo com as demandas da UC em cada 

momento. 

Por se tratar de uma região turística e todos os municípios possuírem praias a infra-estrutura 

de hotelaria é bastante ampla. Há muitas opções de hotéis, pousadas, restaurantes e 

empresas de turismo em geral. Em Jericoacoara o quadro de opções desses serviços é 

concentrado devido ao fato da vila ser um destino conhecido nacional e internacionalmente. 

Os serviços de saúde são prestados por uma rede que totaliza 64 unidades nos quatro 

municípios. Chama a atenção o fato de Jijoca ter somente a categoria posto de saúde, ou 

seja, isso significa que neste município são encontrados somente os serviços básicos. 

Unidade de apoio à vigilância sanitária existe em Acaraú e Cruz. E são apenas cinco 

hospitais em toda a região, conforme os dados do Quadro 2-80. 
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Quadro 2-80 – Infraestrutura de saúde, por tipo de unidade (2007). 

Tipo de Unidade 
Município 

Acaraú Camocim Cruz Jijoca 

Hospital geral 1 3 1 - 

Posto de saúde  10  - 

Clínica especializada/Ambulatório 

especialidades 
3 4 2 - 

Centro de saúde/Unidade básica de saúde 14 8 7 5 

Centro de atenção psicossocial - 1 1 - 

Unidade de serviço auxiliar de diagnóstico e 

terapia 
- 1 1 - 

Unidade de vigilância sanitária 1 - 1 - 

TOTAL  19 27 13 5 
Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA). 

No Quadro 2-81 é identificado o número de escolas em cada município, por categoria 

(estadual, municipal, particular). A região totaliza 218 estabelecimentos escolares, 

distribuídos da seguinte forma: 86,8% são municipais, 7,3% são particulares e 5,9% são 

estaduais. No  

Quadro 2-82 são listadas as agências dos correios disponíveis na região. 

Quadro 2-81 – Escolas existentes em cada município da região do Parque Nacional de Jericoacoara. 

Município 
Escolas 

Estadual Municipal Particular 
Acaraú 6 59 5 
Camocim  5 85 10 
Cruz  1 23 1 
Jijoca  1 24 - 

Fonte: Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará (SEDUC). 

Quadro 2-82 – Agências dos Correios da região do Parque Nacional de Jericoacoara. 

Município Nome da Agência Endereço 

Acaraú AC Acaraú 
Rua Expedito José Sousa Farias, № 177 – Centro 
Fone: +55 88 3661-1135 

Camocim  AC Camocim 
Rua General Sampaio, № 33 – Centro 
Fone: +55 88 3621-1035 

Cruz ECT Cruz 
Rua 6 de abril, № 269 – Centro  
Fone: +55 88 3660-1135  

Jijoca  ECT Jericoacoara 
Av. Manoel Teixeira, № 89 – Centro 
Fone: +55 88 3669-1135 

Fonte: www.correios.com.br 

Os serviços de banco podem ser feitos em oito agências distribuídas entre os municípios da 

região do PN. Em Acaraú e Camocim existem três agências bancárias em cada um, sendo 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco. Em Jijoca e Cruz há somente 

uma agência do Banco do Brasil em cada município. Os dados estão no Quadro 2-83. 
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Quadro 2-83 – Agências bancárias da região do Parque Nacional de Jericoacoara. 

Município Banco Endereço 

Acaraú  

Banco do Brasil S.A. Av. Cel. Manuel Duca Silveira, S/№ - Centro 

Bradesco S.A. 
Av. José Júlio Lousada, № 196 – Centro.  
Fone: +55 88 3661-1320 

Caixa Econômica Federal 
Av. Presidente Getúlio Vargas, № 361 – Centro 
Fone: +55 88 3661-1230 

Camocim 

Banco do Brasil S.A. Rua José de Alencar, № 54 – Centro 

Bradesco S.A. 
Praça Pinto Martins, № 500 – Centro 
Fone: +55 88 3621-1120 

Caixa Econômica Federal 
Rua José de Alencar, № 357 – Centro 
Fone: +55 88 3621-0382 

Cruz  Banco do Brasil S.A. 
Rua Cel. Teixeira Pinto, № 286 – Centro  
Fone: +55 88 3660-1132 

Jijoca  Banco do Brasil S.A. 
Rua Cel. Manoel Teixeira, № 139 – Centro  
Fone: +55 88 3669-1140 

Fonte: FEBRABAN. 

A segurança pública é feita pela Polícia Militar que tem destacamento nos quatro 

municípios, sendo que todos eles estão subordinados à 3ª CIA de Sobral, conforme mostra 

o Quadro 2-84. O Corpo de Bombeiros Militar mais próximo está localizado em Sobral, com 

a seguinte identificação e endereço: 3° Grupamento de Bombeiro – 1ª Seção de Bombeiro 

na Cidade de Sobral: Rua Geraldo Rangel, 500 - Betânia - Sobral-CE – CEP: 62014-380 

Telefones: (88) 3677-4663 / 4664 / 4660. Entre os quatro municípios a Polícia Civil tem 

delegacia somente em Acaraú e Camocim.  

Quadro 2-84 – Delegacias das Polícias Civil e Militar. 

Município Nome Endereço 
Polícia Civil 

Acaraú  Delegacia Regional de Acaraú 

Endereço: Rua José Júlio Louzada, 1088 - 
Centro 
CEP: 62.580-000 
Fone: +55 88 3661-1017 

Camocim  Delegacia Regional de Camocim Endereço: Rua 24 de maio, 911, Centro - 
CEP: 62.400-000 
Fone: +55 88 3621.6475 

Polícia Militar 
Acaraú  Pelotão do 3° BPM Centro  

Camocim  3ª CIA/3° BPM 
Rua 03 de Outubro, 57 - Bairro Tijuca - 
Camocim 
Fones: +55 88 3621-1112 

Cruz  Pelotão do 3° BPM Centro  
Jijoca  Pelotão do 3° BPM Centro  

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. 

Os meios de comunicação podem ser importantes colaboradores para o conhecimento das 

ações da UC. Nos municípios da região do PN existem cinco rádios, sendo que três são 

transmitidas no modo AM e duas no modo FM (ver Quadro 2-85). 
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Quadro 2-85 – Rádios existentes na região do PN de Jericoacoara. 

Município Nome da rádio Frequencia Endereço 

Camocim  

Rádio União 
AM 

Rua Marechal Deodoro, № 445 – 
Bairro São Pedro 

Rádio Pinto Martins 
AM 

Rua Marechal Deodoro, № 445 – 
Bairro São Pedro 
Fone: +55 88 3621-0449 

Cruz  
Rádio 6 de abril 

FM 
Praça da Matriz, № 166 – Centro 
Fone: +55 88 3660-1285 

Jijoca  
Rádio Jacarequaria 

FM 
Rua 6 de Março, № 203 – Centro 
Fone: +55 88 3669-1438 

Acaraú 
Rádio Difusora Vale 
do Acaraú AM 

Rua José Júlio Lousada, № 312 – 
Centro 
Fone: +55 88 3661-1280  

Fonte: Anatel.  

A situação da energia disponível para os municípios pode ser visualizada por meio da 

energia consumida e aquela que é produzida na região. Desse modo, verifica-se que a 

região gera, por meio das usinas eólicas instaladas em Acaraú e Camocim, um total de 

225.600 KWh (Quadro 2-86). Com os projetos de ampliação do parque eólica há expectativa 

de que a geração de energia na região possa crescer nos próximos anos.  

Quadro 2-86 – Energia disponível pelas usinas eólicas existentes na região. 

Município Usina Energia Gerada (kW) 

Acaraú 
Praia do Morgado 79.200 

Volta do Rio 42.000 

Camocim Praia Formosa 104.400 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica. 

A energia elétrica consumida nos quatro municípios somou 84.272 MWh no ano de 2007. 

Toda a energia é distribuída pela Companhia Energética do Ceará (COELCE). Porém o 

consumo total de cada um deles é bastante diferente, assim como é muito distinto o padrão 

de consumo por classe. O consumo residencial individual médio em 2007 foi de: 1,05 

MWh/consumidor em Jijoca, 0,86MWh/consumidor em Camocim, 0,79MWh/consumidor em 

Cruz e 0,85MWh/consumidor em Acaraú. Observa-se que em Jijoca tem-se o maior 

consumo médio individual na categoria residencial. Já o consumo industrial é difícil de fazer 

comparações, pois o consumo desse setor depende do tipo de indústria. Assim constata-se, 

olhando para o consumo dessa classe em cada município uma variação muito grande. O 

setor comercial também apresenta padrões muito díspares de consumo energético, pois 

isso decorre da composição do comércio. Em Camocim, Cruz e Acaraú o setor rural tem 

uma participação importante na energia consumida no município. No caso de Acaraú é o 

maior consumidor entre as seis classes de consumo. Isso evidencia a importância do setor 

rural na economia do município. 

O Quadro 2-87 apresenta uma lista de instituições e organizações que de alguma forma 

podem auxiliar no funcionamento do PN. São instituições públicas, privadas, ONGs e 
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organizações populares que lidam diretamente com a questão ambiental ou então que 

desenvolvem atividades que relacionam com o funcionamento do parque.  

Quadro 2-87 – Rede de instituições que tem potencial de colaboração com a gestão do Parque 
Nacional. 

Instituição Atividades/Potencial de Cooperação 

Ministério da Pesca/ MPA - CE 

Mobilização e articulação dos pescadores que trabalham na 

área do Parque. 

Articulação junto às Instituições do setor da pesca. 

Apoio e orientação sobre a cadeia produtiva da pesca. 

Capacitar pescadores em técnicas de melhoramento dos 

produtos. 

IBAMA Proteção e fiscalização. 

Ministério Público 
Acompanhamento e orientação em relação aos dispositivos 

legais referentes ao PN. 

Universidade Federal do Ceará Atividades de pesquisa. 

INCRA-CE 
Analisar a situação da sobreposição da área da UC com os 

assentamentos e propor soluções a curto e longo prazo. 

Fundação Banco do Brasil Captação de recursos e financiamento de projetos. 

Banco do Nordeste Financiamento de projetos. 

SEBRAE 

Cursos de qualificação, Marketing. 

Cursos de capacitação em turismo; projetos de ecoturismo 

de base comunitária; formatação de roteiros turísticos. 

Capacitação de guias. 

IDACE Complementar a regularização fundiária. 

EMATERCE 
Capacitar agricultores para plantios em sistema de 

agroecologia. 

Companhia de Polícia Militar 

Ambiental - CPMA 
Suporte à fiscalização no Parque e área do entorno e ZA. 

Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (SEMACE) 

Parceria principalmente nas ações para a ZA e áreas do 

entorno do Parque e APA Lagoa da Jijoca. 

Coibir as agressões ao meio ambiente. 

Apoio político ao Escritório Regional da SEMACE – Jeri. 

Licenças ambientais das atividades do entorno da APA. 

Regularização fundiária e ordenamento territorial da praia 

do Preá. 

Apoio aos processos da Agenda 21 na Região. 

Instalação de trilhas ecológicas na APA de Jijoca – Zona de 

Amortecimento. 

Universidade do Vale do Acaraú Pesquisa e capacitação. 

Fundação Edson Queiroz Captação de recursos. 

Fundação Demócrito Rocha Captação de recursos. 

DETUR - Jeri Divulgação do Parque (usos e normas). 

SETUR Camocim 
Interação com as comunidades. 

Maior participação (compreensão) dos Gestores Municipais. 

Secretarias Municipais de Educação 

e escolas 
Desenvolver projetos de educação ambiental. 
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Instituição Atividades/Potencial de Cooperação 

Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente de Jijoca 

Implantação de Políticas ambientais. 

Educação Ambiental. 

Fiscalização. 

FEPESCE Articulação das colônias e sindicatos da pesca. 

Associação de Kitesurf 

Monitoramento. 

Fiscalização. 

Ações conjuntas. 

Associação de Guia do Preá Cuidar da preservação e monitoramento do Parque. 

Associação dos Guias de Jijoca de 

Jericoacoara 
Observar as normas do Parque. 

Associação Família Agrícola Vale do 

Acaraú (EFAVA) 
Formação de técnicos; educação ambiental. 

Associações Comunitárias de 

Moradores: Preá, Córrego do Urubu 

I, Cavalo Bravo, Caiçara,  

Palestras de sensibilização sobre a importância do PN; 

propor, elaborar e implementar projetos de desenvolvimento 

sustentável para as comunidades. 

Associação de Empresários 

Patrocinar projetos diversos. 

Oferecimento de recursos econômicos (hospedagem, 

transporte, alimentação, etc.). 

Associação dos Motoristas de 

Caminhonete de Jijoca de 

Jericoacoara 

Ajudar a cuidar da preservação e manutenção do Parque; 

definição das estradas que dão acesso ao Parque. 

Colônias de Pescadores Z 22 e Z 19 Organização e mobilização dos pescadores. 

Conselho do PN de Jericoacoara 

Gestão do plano de manejo. 

Divulgação das ações do PN de Jericoacoara. 

Envolvimento comunitário para sensibilização. 

Estímulo e articulação de trabalhos voluntários. 

Buscar e estruturar parcerias. 

Rede TUCUM 
Assessoria na implantação de projetos de turismo de base 

comunitária. 

Rede TRAF – Turismo Rural na 

Agricultura Familiar 

Assessoria na implantação de projetos de turismo de base 

comunitária. 

Conforme se observa, existem diversas possibilidades de cooperação, com instituições de 

atuação local e outras com potencial para se tornarem parceiras na conservação da região. 

As formas de cooperação variam conforme o perfil da instituição, podendo ser, desde 

fomentadoras de projetos como executores diretos na capacitação de pessoas ou em ações 

diretas para a conservação. 

2.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste encarte foram analisadas as principais características (ambientais, histórico-cultural e 

socioeconômicas) da região do PN de Jericoacoara. Essa região é composta por quatro 

Municípios da região do litoral norte cearense: Acaraú, Camocim, Cruz e Jijoca de 

Jericoacoara. O principal objetivo foi o de compor um arcabouço geral dos elementos que 

apresentam alguma interface com a UC. Trata-se de um exercício fundamental para 
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organizar a execução do Plano de Manejo e o cumprimento das finalidades do Parque 

considerando as suas relações com o entorno.  

Diante de todos os aspectos que foram abordados neste texto é importante tecer algumas 

considerações finais sobre as especificidades que se podem notar a respeito da presença 

do Parque nessa região e as implicações com o entorno. A área do parque incorporou uma 

região que possui grande potencial e apelo turístico, com suas dunas, lagoas e vegetação 

típica. Essas características naturais levam anualmente milhares de visitantes a 

Jericoacoara. Neste sentido o parque representa uma forte instituição para a conservação 

desses atributos. Portanto, essa UC tem uma contribuição à natureza ao preservar aspectos 

singulares que fazem de Jericoacoara um das mais belas paisagens naturais do mundo e 

uma contribuição social ao possibilitar a continuidade das atividades turísticas que exploram 

esses atrativos a se manterem de forma sustentável. Sobre este último aspecto destaca-se 

que em uma situação em que não existisse uma UC dessa categoria a tendência era o 

esgotamento dos potenciais turísticos em função do uso predatório comumente encontrado 

em locais intensamente visitados sem mecanismos de controle. Desse modo, o PN de 

Jericoacoara representa um grande avanço para a conservação ambiental na região.  

Os quatro Municípios possuem características históricas, culturais e econômicas similares. 

Porém, entre eles Camocim possui estrutura produtiva e de serviços mais diversificada e 

alguns indicadores sociais que sinalizam uma qualidade de vida melhor para a população. 

Isso se deve ao fato de que este município foi o primeiro que historicamente foi alvo de 

investimentos em infraestrutura e capacidade produtiva, o que alavancou o desenvolvimento 

local. O turismo é uma atividade econômica importante em todos eles, porém em Jijoca o 

impacto dessa cadeia é maior devido a atratividade de Jericoacoara (área que pertence ao 

Parque). 

A população do entorno apresenta diferentes posições em relação ao parque. Porém, de um 

modo geral verifica-se uma visão positiva e uma boa receptividade. Os moradores 

reconhecem a importância do parque para a preservação, sensibilização e educação 

ambiental. Demonstram interesse em colaborar nos cuidados com o parque, estabelecer 

parcerias de apoio e abertura para dialogar com os gestores e com órgão responsável pela 

UC. As incertezas manifestadas pela população local em relação ao ordenamento e às 

regras de uso a partir da implementação do Plano de Manejo podem ser dirimidas por meio 

de informações e transparência na gestão do parque.  

Assim, prognostica-se que há um grande potencial interno e externo para obter sucesso na 

nova configuração do PN de Jericoacoara a partir do seu Plano de Manejo, envolvendo 

diversos atores e setores da sociedade e aí aproximar do ideal que fundamentou a criação 

dessa UC. 


