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1 Introdução

A localidade de Jericoacoara compreende terrenos tanto de dunas como de 
depósitos eólicos a lacustres, ocorrendo áreas de depósitos de areias finas 
esbranquiçadas, e também áreas com argilas arenosas. Trata-se do compartimento 
conhecido com costa semi-árida norte, ponto em que a plataforma continental e a linha 
de costa mudam bruscamente da direção oeste-leste para nordeste-sudoeste.

Nesta porção do litoral dominam os depósitos sedimentares do grupo Barreiras, 
à frente dos quais se desenvolveram numerosos campos de dunas, alimentados pelos 
sedimentos oriundos da plataforma continental interna (SILVEIRA, 1964). 

A região tem, ainda, aspecto promontório, ou seja, de forma proeminente uma 
ponta do continente avança em direção ao mar (ARRUDA, 2007). Esse formato se 
deve ao afloramento rochoso do “serrote”.

Dos trabalhos existentes para a região, que procuraram descrever seus 
atributos físicos, destacam-se:

Do autor João Wagner Alencar Castro, foi publicado o artigo: “Burying 
processes carried out by a mobile transversal dunefield, Paracuru County, State of 
Ceará, Brazil” Na revista Environment Geology (2005). Este artigo procura descrever, 
na região, como se dá o transporte de sedimentos, a dinâmica eólica, a movimentação 
de dunas e os movimentos geológicos de forma geral. Foram identificadas duas 
direções de transporte de sedimentos, a primeira decorrente de ventos predominantes 
do leste e a segunda de ventos do sudeste. Com a manutenção das condições eólicas 
e pluviais, as dunas se movimentam de forma característica, especialmente em 
direção leste, tormando o formato de barcanas.

Maíra Gomes Cartaxo de Arruda desenvolveu dissertação de mestrado, no 
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, intitulada: Parque 
Nacional de Jericoacoara: Zoneamento Ambiental para o Plano de Manejo. Nesta, a 
autora descreve a compartimentalização geoambiental do Parque, procurando 
diferenciar, especialmente, as formações geológicas e fitofisionômicas.

O professor Dr. Jeovah Meireles também desenvolveu diversas pesquisas, 
ligadas à descrição geológica e geomorfológica das paisagens do Parque Nacional de 
Jericoacoara. Dentre seus trabalhos, destaca-se “Um modelo geomorfológico 
integrado para planície costeira de Jericoacoara, litoral oeste cearense”, publicado na 
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Revista Mercator (MEIRELES e SERRA, 2003). Esta pesquisa procurou grupar os 
indicadores geomorfológicos dos eventos eustáticos e mudanças climáticas ao longo 
da planície costeira cearense. Foi feita, ainda, uma caracterização dos processos
transgressivos e regressivos, que modelaram os terraços marinhos holocênicos, 
sistemas estuarinos, planície de aspersão eólica, lagoas e lagunas costeiras, gerações
de dunas, paleoplataformas de abrasão, paleomangues, rochas de praia, antigos 
corais e praia atual. Foi elaborado ainda, um modelo evolutivo, tomando como base o 
conjunto existente ao longo da planície costeira de Jericoacoara. Segundo os autores,
foi possível demonstrar que a integração dos processos morfogenéticos caracterizou
uma planície costeira construída a partir dos eventos transregressivos e de mudanças 
climáticas que ocorrem durante o Quaternário.

Outras contribuições importantes ao conhecimento dos atributos físicos da 
região de Jericoacoara foram: 

 MEIRELES, A. J. A., SERRA, J., SABADIA, J. A. B. Sea level changes 
in Jericoacoara – Ceará costal plain. The Mediterranean, News Letter, 
n.22, p. 87- 88, 2000.

 MEIRELES, A.J.A.; SERRA, J. & MONTORI, C.M. Evolução 
paleogeográfica da planície costeira de jericoacoara, litoral oeste 
cearense. Revista Paranaense de Geografia, Curitiba,p. 1-12,vol 7, 
2002.

 MEIRELES, A. J. A. As unidades morfo-estruturais do Estado do Ceará. 
In: org. da SILVA, J. B.; CAVALCANTE, T. C.; DANTAS, E. W.C.... [et 
al]. Ceará: um novo olhar geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito 
Rocha, 2005. 480p.

 TSOAR, H.; N. LEVIN; N. PORAT, L. P. MAIA, H. J. HERRMANN, S. H. 
TATUMI, V. CLAUDINO-SALES. 2009. The effect of climate change on 
the mobility and stability of coastal sand dunes in Ceará State (NE 
Brazil). Quaternary Research 71 (2009) 217–226.

 SAUERMANN, G.; J.S. ANDRADE JR.; L.P. MAIA; U.M.S. COSTA; A.D. 
ARAÚJO, H.J. HERRMANN. 2003. Wind velocity and sand transport on 
a barchan dune. Geomorphology 54 (2003) 245–255

Dessa forma, pode-se afirmar que, diversos trabalhos de cunho científico já 
procuraram descrever os aspectos físicos da região, no que tange a temática da 
geologia e geomorfologia, especialmente. No entanto, para a descrição do meio físico 
do Parque Nacional de Jericoacoara, foi realizada uma campanha de campo, entre os 
dias 14 e 22 de agosto de 2009, além de busca por informações climatológicas, das 
estações oficiais, além da consulta nos materiais bibliográficos disponíveis.
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2 Meio Físico

2.1 Caracterização do Clima e Condições Meteorológicas
 

Quase a totalidade do território Cearense é dominada pelo clima semi-árido 
quente o que integra boa parte do estado ao Polígono das Secas (Decreto-Lei nº 
9.857, de 13 de setembro de 1946 e atualizações). Segundo a classificação de 
Köppen predomina o clima semi-árido quente (Bsh) com variações de temperaturas 
nas diferentes regiões do estado, como: Litoral (com clima quente e úmido, suas 
médias térmicas são de 26ºC a 27ºC, com máximas de 30ºC e mínimas de 19ºC), 
Serras (com clima frio e úmido, têm médias térmicas em torno de 22ºC, com máximas 
de 27º e mínimas de 17ºC) e Sertão (33°C durante o dia e 23°C a noite). Os territórios 
relacionados ao Parque Nacional de Jericoacoara estão localizados na região do 
Litoral. 

As chuvas, por sua vez, são reduzidas e escassas diferindo da mesma forma, 
de região para região. Há concentração das chuvas num curto período anual (de 3 a 5 
meses), com um média de precipitação de 775mm e um coeficiente de variação de 
30%. Em alguns pontos, o índice pluviométrico registrado fica abaixo dos 1.000mm e 
em alguns 600mm (bacia do rio Caxitoré). Em outros, como no vale do Cariri, Serra de 
Uruburetama e Baturité e chapada do Ibiapaba as chuvas ocorrem com mais 
frequência, em índices superiores a 1.000mm. Nessas serras e chapadas, as chuvas 
são mais regulares e com período mais longo, tornando as temperaturas mais amenas
nestas áreas.

Ainda em relação ao Estado do Ceará, verifica-se forte insolação, com uma 
média de 2.800 h/ano. A umidade relativa do ar fica em média aos 82% no litoral e 
inferior a 70% no sertão.

As variações sazonais no clima da região nordeste são associadas a um 
Centro de Vorticidade Ciclônica com variação temporal inserida no período chuvoso 
bem como à Zona de Convergência Intertropical. Outros fatores de influência de 
menor potencial são ventos localizados (brisas) e convecções locais influenciados, 
entre outros fatores pela variação morfológica dos terrenos.

A Zona de Convergência Intertropical trata-se de área de convergência dos 
ventos alíseos de Nordeste e Sudeste, com intensa nebulosidade e baixa pressão
atmosférica. Ela influencia as condições de tempo e clima em diversas áreas de 
latitudes tropicais (CLIVAR/BRASIL, 1998). Seu deslocamento é de Norte a Sul, 
durante o verão setentrional, atingindo seu máximo no Hemisfério Sul nas 
proximidades do equinócio outonal (23 de março), retornando ao Hemisfério Norte, 
com a diminuição do período chuvoso.

A movimentação da Zona de Convergência Intertropical torna os ventos alísios 
de Sudeste mais intensos quando esta zona se posiciona ao norte, durante os meses 
de agosto a outubro. No deslocamento desta zona em direção ao equador, os ventos 
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diminuem progressivamente atingindo valores mínimos durante os meses de março a 
abril (MAIA et al., 1996)

No norte da Região Nordeste brasileira, a Zona de Convergência Intertropical 
posiciona-se ligeiramente mais ao sul de sua posição climática em anos chuvosos do 
que em secos (UVO, 1989 apud RODRIGUES, 1999). O fator mais importante na 
determinação da qualidade da estação chuvosa dessa região é o tempo de 
permanência dessa zona de convergência em torno de suas posições mais ao sul. Os 
períodos secos ocorrem com a intensificação dos ventos sudeste, que se inicia em 
maio, e o deslocamento desta zona em direção a norte causará forte efeito sobre o 
oceano (CLIVAR/BRASIL, 1998). Vórtices Ciclônicos formados no Atlântico Sul, 
também atingem o nordeste do Brasil entre setembro e abril, atuando mais no verão, 
principalmente no mês de janeiro.

Os dados climatológicos a seguir foram resumidos a partir de dados fornecidos 
pelas estações climatológicas de Jijoca, Guriú e Acaraú (Agritempo - Centro de 
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura e Instituto Nacional de 
Metereologia - INMET). 

A tabela abaixo mostra as os principais registros pluviométricos e de 
temperatura das estações Guriu, Jijoca, Acaraú, nos municípios de Camocim, Jijoca 
de Jericoacoara e Acaraú, respectivamente, ao longo do ano de 2008 e 2009.

Tabela 1 – Dados climatológicos das Estações presentes na Região do Parque Nacional de 

Jericoacoara, ao longo dos anos de 2008 e 2009. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Precipitação mm 
(2008 - GURIU)

78,23 145,51 269,06 258,43 258,43 144,07 144,07 0,06 0,5 1,22 5,69 14,92

Precipitação mm 
(2008 - JIJOCA)

103,93 173,26 319,30 329,12 181,94 45,93 23,76 1,36 1,65 2,07 3,82 14,53

Precipitação mm 
(2008 - ACARAU)

74,40 14,40 303,50 527,40 264,20 21,30 0,00 0,50 0,00 0,40 0,40 0,20

Precipitação mm 
(2009 - ACARAU)

93,1 79,5 259,9 203,3 220,0 73,8 6,6 0,1 0,0 * * *

Temper máx oC
(2008 - ACARAU)

32,5 32,9 32,0 31,5 28,5 28,5 28,0 31,1 32,1 33,6 32,6 32,7

Temper máx oC
(2009 - ACARAU)

33,3 32,7 33,1 31,6 30,5 28,2 29,1 30,5 32,1 * * *

Temper mín oC
(2008 - ACARAU)

23,2 23,1 22,6 22,1 19,1 17,8 17,3 19,1 19,6 21,6 22,3 22,4

Temper mín oC
(2009 – ACARAU)

22,5 22,6 22,8 21,9 20,3 18,0 18,2 19,2 20,8 * * *

DAAS mm Média 
2008 (ACARAU)

16,1 21,4 63,5 78,8 78,2 48,9 20,1 6,5 1,7 0,4 0,1 0,0

DAAS mm Média 
2009 (ACARAU)

22,7 47,8 73,6 78,0 79,8 67,1 43,8 14,0 4,0 * * *

* correspondem a são dados ainda não registrados. Fonte: Instituto Nacional de Metereologia (INMET) e 
Agritempo.

As análises quanto aos parâmetros climatológicos e metereologicos
encontram-se descritas a seguir.
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Precipitação

O Litoral Norte da Região Nordeste do Brasil tem como característica a grande 
incidência de raios solares, implicando assim a disponibilidade de energia luminosa, 
um regime térmico análogo, temperaturas elevadas de pouca e pequenas variações, e 
apresenta-se sem chuvas a maior parte do tempo.

A presença de chuvas e do tempo estável deve-se à imposição do Anticlone 
Sul, centro de alta pressão localizado no centro do Oceano Atlântico, que no final do
verão e no outono diminui no norte e nordeste do Brasil, passando a atuar os ventos 
alísios do hemisfério norte da Zona de Convergência Intertropical (Figura 5). Com a 
intensidade desta corrente perturbada irá coincidir a duração e qualidade da estação 
chuvosa desta região.

 

Figura 1 – Taxas de precipitação (mm) nas estações climatológicas da região do Parque Nacional de 

Jericoacoara. Fonte: INMET, 2009. 

 

A maior taxa de precipitação se concentra ao longo dos meses de fevereiro a 
maio, sendo praticamente ausente entre agosto e dezembro em todas as estações 
climatológicas levantadas. Observa-se ainda, uma elevada precipitação no ano de 
2009, onde chegou-se a registrar, na estação de acaraú, pluviosidade de até 1300 
mm.

Sendo assim, a precipitação tem seu ciclo iniciado no mês de fevereiro, indo de 
junho a julho. A precipitação média mensal é da ordem de 100 mm, considerando o 
ano de 2008.

A precipitação influencia ainda, a disponibilidade atual de água no solo (DAAS), 
que é uma variável agrometeorológica de grande importância para produtores 
agrícolas. Seu cálculo é feito com base na precipitação, quantidade de dias sem chuva 
e evapotranspiração potencial. O valor do DAAS é, ainda, limitado à capacidade 
máxima de armazenamento de água do solo.
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Figura 2 – Gráfico da disponibilidade atual de água no solo (DAAS), para a estação climatológica de 

Acaraú, nos anos de 2008 e 2009 (até setembro). Fonte: Agroweb, 2009. 

Para as estações da região do Parque Nacional de Jericoacoara, o DAAS 
apresentou níveis elevados nos meses chuvosos, especialmente entre janeiro e julho. 
Verifica-se ainda uma elevação significativa na disponibilidade hídrica no ano de 2009 
para os meses de fevereiro (início das chuvas), junho e julho, quando as chuvas 
começam a se dissipar.

Isso é resultante da elevada pluviosidade observada para o ano de 2009. No 
entanto o padrão de disponibilidade não varia muito quanto a sua distribuição ao longo 
dos meses. E apenas para o mês de Abril, o ano de 2009 apresentou uma 
disponibilidade um pouco inferior quanto a 2008. No restante dos meses, a DAAS de 
2009 foi sempre maior que do ano anterior.

Temperatura

De acordo com os dados observados nas estações, a temperatura foi 
monitorada nos horários de 0h e 12h, apresentando uma estabilidade no decorrer dos 
anos de 2008 e 2009 (até setembro).

Tanto a temperatura máxima quanto a mínima, apresentam queda na estação 
do inverno, entre os meses de abril a junho. As menores temperaturas são registradas 
nos meses de junho ou julho, de 17 a 18 °C, enquanto as temperaturas mais elevadas 
ficam na faixa de 34°C, sendo registradas ao longo dos meses de verão, com picos 
em outubro e janeiro.



7 

 

Figura 3 – Gráfico das temperaturas máximas e mínimas registradas na estação climatológica de 

Acaraú, nos anos de 2008 e 2009 (até setembro). Fonte: INMET, 2009.  

Regime de Ventos

Na região de Jericoacoara e demais litoral do Estado do Ceará, os ventos 

sopram predominantemente de leste para oeste, o que fica claramente evidenciado 

pela origem das dunas costeiras. 

O regime de ventos está detalhado, conforme sua velocidade e direção, pela 

estação climatológica de Acaraú (INMET, 2009).

A velocidade do vento varia siginificativamente ao longo do ano. O mesmo 

ocorre entre os dias e ainda, dentro do período de um dia, entre a manhã e a noite 

(12h e 0h), quando a velocidade é medida.

Mesmo com tamanha variação, é possível notar um valor médio, cujo padrão 

demonstra uma oscilação sazonal anual.

Nos meses de março a junho a velocidade do vento fica em torno de 1 a 2 m/s. 

No entanto, entre os meses de agosto a outubro, essa velocidade fica acima do 

patamar dos 5 m/s, atingindo picos de até 7 m/s.

A distribuição sazonal das direções dos ventos não apresenta grandes 

variações, ocorrendo apenas mudanças na freqüência em função de perturbações 

atmosféricas, cuja intensidade respeita o ciclo climatológico dos ventos na região 

equatorial.
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Figura 4 – Gráfico da velocidade do vento registrada na estação climatológica de Acaraú, nos anos de 

2008 e 2009 (até setembro). Fonte: INMET, 2009.  

A direção E ou SE predominante dos ventos está relacionado à ação do 

Anticlone Sul que diminui no Norte e Nordeste do Brasil passando para a atuação da 

Zona de Convergência Intertropical (NIMER, 1972).

Figura 5 - Mapa esquemático mostrando o centro de alta pressão localizado no centro do oceano Atlântico, que 

influencia diretamente a presença de chuva no Norte e Nordeste do Brasil (NIMER, 1972).  
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Sauermann et alii. (2003) estudaram as características de carreamento e 

deposição de sedimentos em dunas, especialmente, na região do Parque Nacional de 

Jericoacoara. Esse estudo levantou as características do vento, ao longo do ano de 

2000, tais como: direção e intensidade.

O gráfico a seguir demonstra a combinação desses dois elementos (direção e 

intensidade).

 

Figura 6 – Gráfico da combinação da velocidade do vento e direção predominantes na região de 

Jericoacoara (SAUERMANN et alii, 2003). Onde: Wind direction = Direção do vento; Wind velocity = 

Velocidade do vento. 

Corroborando com os dados mensurados pelo INMET, o mês de abril é o que 

possui menor intensidade eólica. Os picos de intensidade são verificados entre agosto 

e outubro.

Relativo à direção dos ventos, os mesmos sopram de Leste a Leste-Sudeste a 

maior parte do tempo (especialmente nos picos de baixa e alta intensidade eólica).

Verifica-se ainda, ventos provenientes de Leste-Nordeste e Sul-Sudeste, 

menos freqüentes e que ocorrem nos períodos de mudança de estação. Os ventos 

fortes de agosto a outubro, por exemplo, são precedidos por uma marcada variação 

dos ventos Sul-Sudeste para Leste-Nordeste, antes de fixar a direção Leste-Sudeste 

predominante.
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Nebulosidade

A nebulosidade é um parâmetro climatológico que representa a fração do céu 

coberta pelas nuvens. o céu é dividido em octas (ou décimas, dependendo da região). 

De acordo com o número de octas com cobertura total de nuvens, a nebulosidade 

pode ser dividida em:

 Céu limpo ou ensolarado, quando o céu não apresenta nenhum vestígio de 
nuvens (não há nenhuma octa encoberta). 

 Céu quase limpo, quando pelo menos uma octa esta encoberta; 
 Céu pouco nublado, quando há pelo menos duas octas encobertas; 
 Céu parcialmente nublado, quando há pelo menos quatro octas encobertas 

ou aproximadamente metade do céu está encoberto pelas nuvens; 
 Céu quase nublado, quando há no mínimo seis octas encobertas e 
 Céu nublado, quando as oito octas do céu estão totalmente encobertos pelas 

nuvens. 

Dessa forma, a nebulosidade pode variar de valores que vão de 0 a 10, 

representando céu limpo a céu nublado.

O gráfico a seguir demonstra as medições disponíveis na estação climatológica 

de Acaraú (INMET, 2009) para a nebulosidade da região.

 

 

Figura 7 – Gráfico da nebulosidade registrada na estação climatológica de Acaraú, nos anos de 2008 e 

2009 (até setembro). Fonte: INMET, 2009.  

A partir do gráfico acima é possível verificar uma grande variação anual da 

nebulosidade medida nos horários de meia-noite (0h). Observa-se picos de 
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nebulosidade ao longo dos períodos diários e entre os dias, porém, há um padrão 

médio, apresentado pela curva do polinômio, que demostra baixa nebulosidade

noturna nos meses de setembro e novembro, especialmente. São meses que 

possuem, também, alta intensidade eólica. 

Durante o dia (12h), a nebulosidade é considerada sempre elevada, com céu 

de parcialmente nublado a nublado. A variação anual é menor, quando se observa o 

período noturno, porém, nos meses de agosto e outubro, o céu fica com menos 

nuvens, mas raramente limpo de nuvens.

Pressão atmosférica

A pressão atmosférica é, também, um parâmetro climatológico, que representa 

a força por unidade de área, exercida pelo ar contra uma superfície. As diferenças 

observadas neste indicador estão diretamente relacionadas com a radiação solar e os 

processos de aquecimento das massas de ar.

As altas pressões resultam da descida do ar frio. Quando o ar quente se eleva 

cria, por baixo dele, uma zona de baixa pressão, que normalmente signficam mau 

tempo.

Esse parâmetro também foi medido pela estação climatológica de Acaraú, 

conforme dados apresentados no Anexo 2 e no gráfico abaixo.

Figura 8 – Gráfico da variação de pressão atmosférica registrada na estação climatológica de Acaraú, 

nos anos de 2008 e 2009 (até setembro). Fonte: INMET, 2009.  
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Os dados demonstram que a variação anual é baixa, ficando relativamente 

estável, tanto no período noturno quanto diurno, na faixa de 1012 hPA.

Quando temos uma pressão atmosférica superior a 1013 hPa, significa alta 

pressão, quando o ar está mais pesado, descendo, consequentemente mais frio e 

seco, indicando um tempo bom e/ou frio. Se a pressão atmosférica estiver com valor 

abaixo de 1013 Mb ou hPa (baixa pressão) é porque o ar está mais leve, se ele está 

mais leve, ele subirá, subindo leva o calor e umidade que se transformarão em nuvens 

e mais tarde em chuva, assim sendo o tempo poderá ser ruim e/ou quente. 

Alguns picos, especialmente de alta pressão, foram detectados nos meses de 

fevereiro, abril e maio, e pontualmente, em julho e setembro. Enquanto, em maio se 

observou um pico de baixa pressão. 

Em média, nos meses de outubro a fevereiro são os períodos em que mais se 

registra baixa pressao, e é quando, também, se observa a maior taxa de precipitação.

Umidade Relativa 

A medida mais utilizada para a determinação da umidade presente na 

atmosfera é a umidade relativa do ar e que é expressa em porcentagem (%), assim, 

quanto mais alta a porcentagem de umidade relativa do ar, mais umidade encontra-se

na atmosfera.

Figura 9 – Gráfico da variação da umidade relativa do ar, registrada na estação climatológica de 

Acaraú, nos anos de 2008 e 2009 (até setembro). Fonte: INMET, 2009.  
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A umidade relativa resulta da combinação entre a pressão de vapor do ar e a 

pressão de vapor do ar obtida em condições de equilíbrio ou saturação sobre uma 

superfície de água líquida.

Na região de Jericoacoara, devido à proximidade com o oceano, verifica-se 

uma umidade média sempre alta, na faixa de 93% no período noturno, sem muita 

variação sazonal, e na faixa de 81% no período diurno, com picos de baixa umidade 

(50%) nos meses de outubro, janeiro e fevereiro.

Classificação climática

A planície costeira de Jericoacoara é representada por um conjunto de 

unidades morfológicas diretamente relacionadas com os componentes meteorológicos 

locais e regionais. A ação dos ventos, a sazonalidade das precipitações pluviométricas 

e a insolação atuam na dinâmica de transporte de sedimentos, formação de lagoas 

costeiras e comportamento ecodinâmico da fauna e flora da planície costeira de 

Jericoacoara (MEIRELES, 2001).

A temperatura média da água do Oceano Atlântico, nas adjacências do Parque 

Nacional de Jericoacoara, está entre 25ºC e 28ºC, com salinidade entre 36% e 37%. 

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

velocidade entre 5,6 e 8,0 km.

2.2 Aspectos Geomorfológicos

A região do Parque Nacional de Jericoacoara apresenta os seguintes domínios 

geomorfológicos: Planície Litorânea; Planície Flúvio–Marinha com Manguezal, e

Serrote da Pedra Furada e Tabuleiros Pré-Litorâneos.

Planície Litorânea

A Planície Litorânea abrange as seguintes feições:

- Dunas Fixas de Primeira Geração;

- Dunas Móveis de Segunda Geração;

- Dunas Móveis de Terceira Geração

- Planície de Aspersão Eólica;

- Praia Leste Fonte de Sedimentos;

- Praia Oeste Receptora de Sedimentos

- Praia Norte Rochosa.

As dunas apresentam-se em formas de barcanas em série, propiciando o 
aumento de dunas maiores à medida que se deslocam, uma vez que as dunas 
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menores que se deslocam mais rapidamente se associam a elas. Segundo Rodrigues 
& Aguiar (1995), o deslocamento médio anual destas dunas é de 14 metros/ano.

 

Figura 10 – Topografia de uma duna barcana, da região de Jericoacoara, formada segundo a direção 

do vento. Fonte: Sauermann et alii (2003). 

As dunas semi-fixas não apresentam uma morfologia bem definida. Em geral 
apresentam formas alongadas assimétricas do tipo “Hairpin”. As dunas fixas 
(paleodunas) ocorrem na porção sul de Jericoacoara, sob a forma de dunas 
parabólicas.

A zona de praia, que acompanha toda a costa ao longo de 16 km, apresenta 
uma superfície suavemente inclinada em direção ao mar, sem grandes ressaltos 
topográficos, exceto na área do Serrote. Os depósitos de praia, segundo Wright & 
Short (1984) são classificados como praias dissipativas, as quais são praias largas, 
com baixo gradiente topográfico e elevada quantidade de areia, a qual é transportada 
e depositada sob a forma de dunas costeiras a sotavento destas praias.
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Figura 11 – Campo dunar (acima à esquerda), com mobilização de dunas e lagoas temporárias ao 
fundo. Duna “do lixão” (acima à direita) em processo de movimentação para oeste. Avanço dunas 
sobre tabuleiro pré-litorâneo a sul do Parque.

Planície Flúvio-Marinha com Manguezal

Ocorrem os manguezais, com sedimentos pelíticos associados à matéria
orgânica. Ocorrem principalmente na porção oeste do Parque Nacional, nas 
proximidades das comunidades de Mangue Seco e Guriú.

Nessa planície também encontram-se presentes a barra do rio Guriú. A planície 
é esculpida pelo trabalho hidrodinâmico do escoamento fluvial dos cursos de água de 
maior competência e que correm sobre sedimentos de baixa coesão passíveis de 
alteração pela subida e descida das águas, segundo o período de recarga hídrica.

   

Figura - Aspectos da Planície Flúvio-Marinha.

A superfície dos tabuleiros é uma unidade que se encontra nos limites do 
Parque Nacional, especialmente ao sul da área de estudo. Apresentam um suave 
caimento para o mar por uma linha de pequenas falésias de contorno irregular. Esses 
tabuleiros apresentam morfologia plana, com cotas altimétricas em torno de 30 metros. 
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São formados pelos sedimentos da Formação Barreiras, encontrando-se sotopostos 

por dunas atuais e sobrepostos discordantemente, sobre quartzitos.

 

 

Figura 12 – Tabuleiros Pré Litorâneos

Maciços Residuais

Trata-se do serrote constituído por quartzitos ferruginosos. Localiza-se na 
porção Norte e Nordeste, onde sua cota máxima chega a 98 metros formando uma 
crista de direção ENE-WSW, com aproximadamente dois quilômetros de extensão na 
linha de praia. São observadas escavações na rocha a sudeste, resultante de antigas 
explorações minerais do quartzito, os quais serviram de material para construção civil 
na vila de Jericoacoara. 

   

Figura 13 -  Promontório do Quartzito Avermelhado apresentando mergulho de camadas em direção ao mar. Na 

foto à direita observa-se área onde foi explorado material na zona de praia.
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Figura 14 - Antiga área de empréstimo onde se explorou quartzito utilizado em construção civil na vila de 

Jericoacoara (coordenadas UTM do local: 24 M 9691268 mN; 331969 mE) 

2.3 Pedologia
Foram individualizadas 06 unidades pedológicas, a saber: Areias Quartzosas 

Marinhas, Solos Litólicos, Solos Indiscriminados de Mangue, Podzólico Vermelho 
Amarelo Distrófico, Solos Aluviais e Areias Quartzosas Distróficas.

Areias Quartzosas Marinhas

Ocorrem na planície litorânea, numa faixa estreita acompanhando a linha de 
costa. São solos de baixa fertilidade, profundos, excessivamente drenados, com uso 
agrícola limitado.

Solos litólicos

Apresentam granulometria com predomínio da fração areia sobre a fração de
silte e argila. Ocorrem na área do Serrote.

Quanto ao uso desses solos, observa-se a inexistência de ocupação humana, 
onde o uso é representado pela cobertura vegetal com herbáceas e algumas 
cactáceas. As limitações deste solo são a pouca profundidade e pedregosidade.

Solos Indiscriminados de Mangue

São solo halomórficos indiscriminados, alagados, englobando Solonchasks e
Solos Glei Timórficos. São solos pouco desenvolvidos, geizados, mal a muito mal 
drenados, com alto teor de sais minerais oriundos de água do mar e de componentes 
de enxofre, que se formam nessas áreas sedimentares baixas e alagadas, onde há 
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ocorrência de matéria orgânica resultante da decomposição das plantas do mangue e 
da intensa atividade biológica.

Podzólicos Vermelho-Amarelos Distróficos

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-amareladas a bruno-
acinzentadas.

Solos Aluviais

Produzidos a partir de sedimentos fluviais recentes, distribuindo-se ao longo 
das planícies fluviais. São medianamente profundos, com texturas variadas, moderada 
a imperfeitamente drenados e com pH moderadamente ácido a levemente alcalino

São de grande fertilidade, com bom potencial agrícola.

Areias Quartzosas Distróficas

Ocorrem na faixa litorânea e pré-litorânea. Por vezes estão associados a areias 
marinhas e podzólicos vermelho-amarelos, ambos distróficos. São desenvolvidos a 
partir do retrabalhamento dos sedimentos da Formação Barreiras ou do transporte de 
areias marinhas.

2.4 Geologia
No contexto regional, a área do Parque Nacional de Jericoacoara abrange 

unidade com registro de idades Pré-Cambrianas, Terciárias e Quaternárias.

As rochas Pré-Cambrianas estão representadas pelos quartzitos ferríferos e 
migmatitos homogêneos. O Terciário é representado pelos sedimentos variegados da 
Formação Barreiras. Os Quaternário é representado por sedimentos litorâneos e 
eólicos litorâneos, sedimentos flúvio-marinhos, sedimentos aluviais e lacustres.

Embasamento cristalino

Os primeiros registros de ocorrências de rochas Pré-Cambrianas no norte do 
Ceará foram realizados por Kegel, Scorza e Coelho (1958) apud Projeto 
RADAMBRASIL (1981), com esboço tectônico para a área, definindo o embasamento 
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cristalino constituído por gnaisses, micaxistos, filito, calcário e quartzitos com fases de 
dobramentos intensas.

   

Figura 15 – quartzitos do Serrote apresentando dobramentos devido aos eventos metamórficos aos 

quais foi submetido.

Regionalmente ocorrem quartzitos ferríferos encaixados concordantemente nas 
sequências migmatíticas, na forma de lentes estreitas, podendo atingir 10 km de 
extensão. Foram definidos como quartzitos impuros, micáceos e ricos em ferro, 
podendo ocorrer quartizitos puros, laminados e extremamente fraturados.

São evidenciados expressivos afloramentos desta feição litológica na faixa 
costeira de Jericoacoara, representado localmente por um corpo denominado de 
“Serrote de Jericoacoara”, constituído de quartzito ferrífero intensamente cataclasado, 
formando uma saliência que quebra a regularidade da linha do litoral na área. 

   

Figura 16 – detalhe da “Pedra Furada (esquerda). Quartzitos apresentam fraturas (foto à direita)

Macroscopicamente, o quartzito apresenta textura maciça, cor creme a cinza 
escuro, às vezes avermelhado devido à presença de óxido de ferro, granulação fina.

É observado intenso fraturamento no maciço em várias direções, com sistema 
de fraturas principal N60W. Este fraturamento geralmente encontra-se preenchido por 
óxido de ferro (hematita especular). Os dobramentos observados nos quartzitos 
evidenciam as fases de deformação do embasamento cristalino.
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Figura 17 - Fraturas no quartzito preenchidas por hematita.

Na porção mais extrema do litoral de Jericoacoara, ocorre um conglomerado 
constituído de seixos e calhaus de quartzito composto de arenito grosseiro cinza-claro 
e material ferruginoso castanho avermelhado muito consistente e apresentando 
estratificação paralela erosiva sobre o quartzito de modo concordante com a 
laminação deste. Esta litologia é considerada por Nascimento et al., no Projeto 
RADAMBRASIL (1981) como uma fácies do Grupo barreiras, correspondendo a 
Formação Camocim, de Costa el al. (1973, no Projeto Jaibaras).

Na porção Sul do Serrote, esse conglomerado constitui a frente da falésia e 
mais a Leste constitui o terraço de abrasão marinha, encontrando-se seixos de 
quartzito, bem arredondados, na vertente Norte do Serrote, e seixos mais angulosos 
de material ferruginoso, indicando trabalho marinho de desagregação da formação.

Segundo Rodrigues & Aguiar (1995) na porção a Leste do Serrote, praia do 
Preá, ao longo dos baixios de marés, pode-se observar um outro litotipo pertencente 
ao embasamento. O afloramento ocorrente exibe característica de rocha migmatítica, 
onde verificam-se estruturas típicas como paleossoma (veios escuros) e neossoma 
(veios claros), em forma abaulada (devido ao retrabalhamento do mar), com falhas de 
várias dimensões dividindo o pacote em blocos de tamanhos diversos entre 2 a 5 m3,
exibindo coloração cinza escura, com fraturas de tamanhos variados preenchidas por 
feldspato potássico e às vezes quartzo. Observa-se em todo o pacote veios de quartzo 
dobrados em várias direções, com tamanhos que variam aproximadamente de 1 a 25 
cm. Verifica-se “ripple marks” indicando direção do deslocamento de sedimentos por 
arraste provocados por movimentos ondulatórios oriundos do posicionamento deste 
afloramento.

Formação Barreiras

Alguns autores (REZENDE, 1984; REZENDE, 2002), com base em estudos 
históricos, afirmaram que os sedimentos depositados na região do Parque Nacional de 
Jericoacoara possuem sua fonte de origem nas rochas do embasamento cristalino que 
ocorrem próximo à costa oceânica. King (1956) e Matoso e Robertson (1959) 
entretanto, descreveram estes sedimentos em áreas continentais interiores, tais como 
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na Amazônia e no Centro-Oeste brasileiro. Esses estudos são corroborados por 
Schobbenhaus (1984). Mais recentemente, pesquisadores vêm mapeando a 
Formação Barreiras e os solos por ela sustentados. Nesses mapeamentos, inclui-se 
um grande número de ocorrências sedimentares (Formação, Série), aparentemente 
isolados, de idade Terciária ou Tércio-Quaternária, que deverão fazer parte da nova 
cartografia da Formação Barreiras. Essas ocorrências sedimentares foram submetidas 
a descontinuidades no tempo e no espaço em virtude das “pulsações” (fluxos 
descontínuos) no processo de sedimentação, ou fragmentação em virtude dos 
episódios tectônicos e erosivos relacionados aos vários ciclos de aplainamento que 
ocorreram no espaço geográfico brasileiro, desde o que se costuma chamar de Pós-
Gondwana.

Os estudos mais recentes sobre a Formação Barreiras indicam que esses 
sedimentos tiveram o inicio de sua deposição no Mioceno (ARAI et al., 1989 apud
MAIA, 1993), no entanto a maioria dos autores aceita a idade como Pliocênica a 
Pleistocênica. Um modelo de evolução geológica das planícies costeiras das regiões 
leste e nordeste do litoral brasileiro durante o Quaternário é apresentado na Figura 20.
Nele são evidenciados eventos de transgressão e regressão marinha.

Os sedimentos da Formação Barreiras na área do Parque são observados em 
cortes e em forma de falésias. São formados por arenitos argilosos de cor 
avermelhada, granulação média e um nível mais argiloso.

   

Figura 18 - sedimentos da Formação Barreiras apresentando estratificações cruzadas (foto esquerda) e 

bioturbação (tubos de vermes fossilizados na foto à direita). 
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Figura 19 - Sedimentos arenosos da Formação Barreiras apresentando voçorocas.

Figura 20 - Modelo de evolução geológica das planícies costeiras das regiões leste e nordeste do litoral 

brasileiro durante o Quaternário, com destaque para a sedimentação das rochas das formações 

Barreiras e Pós-Barreiras. Adaptado de Suguio et al. (2005) in Sousa et al, 2008. 
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Na faixa costeira do Parque Nacional de Jericoacoara ocorre uma intercalação 
de um nível conglomerático onde os seixos de quartzo sub-angulosos variam de 
tamanho (01 a 05 cm), indicando deposição fluvio-continental. São constituídos por 
grãos de quartzo sub-angulosos de granulometria variada e por minerais pesados. 
Encontram-se sobreportos discordantemente sobre a superfície de erosão das rochas 
Pré-Cambrianas do embasamento cristalino e sotopostos às coberturas arenosas 
formadoras de dunas.

Sedimentos Litorâneos (Depósitos de Praia)

Representados por areia finas a médias de cores creme a cinza claras,
oriundas da plataforma continental adjacente e das rochas que ocorrem na praia. São 
compostos principalmente por grãos de quartzo sub-arredondados, e 
secundariamente, por minerais pesados e bioclastos.

Rochas de Praia (Beach Rocks)

Os arenitos praiais ocorrem na área, numa extensão de 2 km na linha de costa, 
constituindo uma linha de arenitos cimentados por material carbonático. Apresentam-
se fraturados ou apresentando diáclases, sulcos e, em geral, superfície corroída. 

Esses arenitos possuem cores cinza, crema a castanho, granulometria fina a 
grossa, níveis conglomeráticos e cimento carbonático. São moderadamente 
selecionados, com grãos sub-arredondados a angulosos. Macroscopicamente 
apresentam mineralogia quartzosa, com subordinada quantidade de feldspato e óxido 
de ferro, apresentando também fragmentos de conchas (RODRIGUES & AGUIAR, 
1995).

Entre a praia da “Pedra Furada” e a praia da Vila de Jericoacoara, estes 
arenitos praiais apresentam granulometria variada. Na porção noroeste da área 
estudada, apresentam granulometria média a fina, enquanto que em direção a 
nordeste, a granulometria aumenta de tamanho, com fragmentos de quartzitos 
variando de arredondados a angulosos.

São observadas duas gerações diferentes de rochas de praia, uma constituída 
por frações clásticas e outra constituída por fragmentos de rochas Pré-Cambrianas. 
São formadas em graus diferentes de erosão da praia.
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Figura 21 – Arenitos praiais (“beach rocks”) apresentando camadas de bioclastos de moluscos na praia 

da malhada. 

 

Figura 22–“beach rocks” indicando níveis marinhos mais elevados na época de sua formação. 

Figura 23 – Níveis conglomeráticos apresentados nos arenitos praiais.
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Figura 24 – Arenitos praiais em contado com o quartzito avermelhado do Serrote. Observa-se a 

presença de fragmentos de rochas do embasamento cristalino constituindo o arenito praial.

Depósitos Eólicos

Tendo como base relações estratigráficas, Maia (1998) diferenciou quatro 
gerações de dunas, sendo a terceira geração somente presenciada no litoral noroeste 
no estado.

1ª geração – Paleodunas

Foram identificadas como depósitos eólicos (paleodunas) sem forma definida e 
que se encontram em contato direto com os sedimentos da Formação Barreiras. As 
paleodunas são formadas por areias quartzosas, inconsolidadas, de granulometria fina 
a média, com grau de seleção moderado a bom. Apresentam espessura variável 
diminuindo em direção ao interior, apresentando desenvolvimento de solos. São 
fixadas por vegetação densa que impede mobilização devido à ação eólica. 

2ª geração – Dunas Parabólicas

São dunas parabólicas inativas, fixadas por vegetação do tipo arbórea, com 
areias quartzosas inconsolidadas de granulometria fina a média, moderadamente a 
bem selecionadas. Exibem formas em U ou V, vistas em planta, com alturas de 20 a 
40 metros e comprimento entre 1200 e 200 metros e largura variável, geralmente entre 
320 a 460 metros. Para sua formação é necessária a estabilização de seus lados por 
vegetação ou umidade, possibilitando a migração de sua parte central mais 
rapidamente que seus extremos.
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3ª geração – Eolianitos

São dunas cimentadas por carbonato de cálcio. Ocorrem em zonas áridas e 
semi-áridas de muitas regiões do mundo, particularmente em áreas costeiras com 
grandes acumulações de areias biogênicas.

O nível de conhecimento deste tipo de dunas é ainda incipiente, restringindo-se 
apenas a aspectos gerais de composição e morfologia. A ausência de estudos sobre a 
ocorrência destas formas abre uma lacuna em relação aos processos de formação, 
gerando uma polêmica sobre a sua origem.

Quanto a sua composição os eolianitos apresentam como elemento principal o 
quartzo, contendo ainda grãos de feldspato e fragmentos líticos e componentes 
biodetríticos. O cimento é constituído por carbonato de cálcio (MAIA et al., 1977a)

4ª geração – Dunas Ativas

Ocorrem paralelamente à linha de costa, migrando em direção ao continente 
até aproximadamente uns 6 km. São formadas por areias fina a médias na fácies de 
barlavento e areias mais grossas na fácies de sotavento. O grau de seleção destes 
sedimentos é moderadamente selecionado, os grãos de quartzo são sub-angulosos a 
sub-arredondados, apresentando esfericidade média a alta, mostrando cor creme a 
amarelo claro.  Estas dunas apresentam formas entre os tipos barcanas, cadeias 
barcanóides, transversas e lençóis de areias.

Segunda Maia (1998), as quatro gerações de dunas estão diretamente 
associadas às flutuações do nível relativo do mar durante o Quaternário.

Os sedimentos eólicos são a principal unidade geológica da região, recobrindo 
grande parte da área em estudo ocorrendo em formas de cordões com direção NE-
SW. No Município de Jijoca de Jericoacoara podem ser encontradas dunas móveis, 
semi-fixas e fixas (paleodunas), correspondendo a 1ª, 2ª e 4ª geração de dunas 
definida por Maia (1998), tendo com fonte de alimentação a Praia do Desterro e Preá,
na porção leste da área estudada.

As dunas móveis apresentam alta mobilidade pela ausência de vegetação de 
fixação dos sedimentos. Suas areias apresentam cor creme e granulometria fina a 
média. São quartzosas contendo minerais pesados.
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Figura 25 – Indícios de concentração de minerais pesados (foto esquerda) na margem da lagoa do 

coração (foto direita) tendo ao fundo a Lagoa de Jijoca.

O auge da migração ocorre em períodos de estiagem, devido à seca das 
lagoas interdunares, intensificando o transporte eólico.

As dunas fixas encontram-se geralmente em meio às dunas móveis e na sua 
retaguarda, apresentando vegetação herbácea, a qual evita a movimentação de 
sedimentos. São formadas por areias de cor creme e granulometria fina a média, 
contendo grãos de quartzo e pequena quantidade de minerais pesados.

As dunas fixas (paleodunas) são constituídas por areias bem selecionadas, 
finas a médias, às vezes síltica e dominantemente quartzosas, podendo conter 
pequena quantidade de feldspato. Sua cor varia de cinza claro a escuro. As 
paleodunas representam uma geração de dunas mais antigas estabilizadas por 
processos pedogenéticos.

Depósitos Flúvio – Marinho (Depósitos de Mangue)

São ambientes caracterizados por mudanças laterais regidas pela variação 
horizontal de salinidade. Os manguezais são ambientes especiais por apresentarem 
solo, fauna e flora característicos e posicionamento geográfico restrito bem definido.

A origem destes depósitos está relacionada com o resultado do afogamento da 
região costeira durante o último evento transgressivo, onde eles seriam o resultado da 
substituição de antigas lagunas deixadas na regressão anterior.

Na região, a presença deste depósito pode ser verificada com grande 
predominância na localidade de Mangue Seco. O manguezal na barra do rio Guriú é 
uma desembocadura ligeiramente alongada com forte influência da maré.

Litologicamente estes depósitos são constituídos de sedimentos argilosos e 
siltosos, salinizados, não consolidados, de cor escura.  São formados por grãos de 
quartzo, mica, raros grãos de feldspato, minerais pesados e argilas.



28 

 

Sedimentos Lacustres e Aluviais.

São formados por areias quartzosas, com presença de silte a argila, resultado 
de retrabalhamento de sedimentos da Formação Barreiras e das dunas. Estes 
ocorrem nos leitos das lagoas, indo até as margens sazonais. Regionalmente são 
bastante representativos, sendo o maior indicador desta unidade na região, a Lagoa 
de Jijoca.

A Unidade Quaternária aluvionar é representada por sedimentos 
inconsolidados, de coloração variando com a composição, onde as areias assumem 
colorações creme, claras, e os termos mais argilosos, podem atingir tons enegrecidos, 
ficando a composição siltosa, dentro dessa variação de tonalidade. As areias 
representam grãos de dimensões variadas e dispõem-se de maneira principalmente 
na calha dos principais rios, riachos e córregos.

Dinâmica Sedimentar Costeira

Na área do Parque Nacional de Jericoacoara, segundo Grangeiro & Cavalcanti 
(1985), a costa se origina de acordo com a direção geral E-W, e em termos locais a 
linha do litoral a Leste da “Ponta de Jericoacoara” possui uma direção NW- SE sendo 
mais próximo a E-W nos arredores da praia do Desterro, e a Oeste do Serrote a linha 
do litoral segue a orientação NE-SW, sendo quase N-S nas proximidades da Vila. No
domínio do Serrote a linha do litoral apresenta direção NE-SW (em torno de N70ºE).

O Serrote de Jericoacoara é constituído por quartzito ferruginoso silicificado, 
formando uma saliência que quebra a regularidade da linha do litoral na área, 
caracterizando-se como uma Falésia. Esta feição influencia na dinâmica de deposição 
de sedimentos, ventos e escoamento hídrico da região.

A refração das ondas sob a influência do serrote, principalmente na sua área 
Leste, desenvolve correntes longitudinais e deriva em direções aproximadamente 
ortogonais entre si e com sentido oposto, o que evidencia que o Serrote pode ser 
responsável pela suavização marinha no sentido do Oeste, contrastando com a 
intensa energia na direção Leste.

Rodrigues & Aguiar (1995) definiram a evolução da “Ponta” de Jericoacoara e a 
formação da “Pedra Furada”, nos seguintes estágios:

1 – Existia um pacote de quartzito compacto fraturado, intercalado por um meta-
arenito mais friável e que encontrava-se na linha de praia sofrendo a abrasão 
constante das ondas;

2 – Começou a ocorrer nas laterais do pacote, erosão por recuo e conseqüentemente
erosão também nas partes mais fracas com a formação de pequenas “pontas”;
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3 – Estas “pontas” começaram a influenciar o “trend” de ondas, causando a refração 
dessas ondas, que irão atingir com mais intensidade as zonas de fraqueza; e

4 – como conseqüência nessas zonas de fraqueza a erosão causada pelo ataque 
contínuo das ondas nessa “Ponta”, formou arcos que irão desabar e que deixarão 
como testemunhos “stacks”, à medida que estas ondas vão provocando desabamento.

A sedimentação de detritos é favorecida à Leste e, uma vez expostos, devido 
ao regime de fluxo e refluxo de maré, os detritos são carreados pela intensa ação 
eólica de Leste para Oeste, dando origem às atuais dunas móveis.

A Oeste, a sedimentação, mais intensa, pelo menos nas proximidades da linha 
do litoral, é predominada por detritos mais finos, embora ocorra ainda no domínio do 
Serrote a restrita deposição de um nível de seixos de quartzito, proveniente do 
retrabalhamento marinho no conglomerado da Formação Camocim. Neste setor 
(quadrante NW) a sedimentação é reforçada pelos detritos carregados pela ação dos 
ventos, através do corredor de dunas móveis, ou seja, neste ponto as areias das 
dunas são direcionadas ao mar, formando bancos de areia na praia.

A falésia apresenta saliências e reentrâncias formadas por fraturamentos 
ortogonais entre si, onde as fraturas de direção N55ºW são paralelas à frete de ondas 
e são bastante silicificadas, dificultando o processo erosional marinho e as fraturas 
N30ºE são perpendiculares à frente de onda e menos silicificadas, permitindo maior 
atividade erosiva e constituindo as reentrâncias.

No setor Leste do Serrote ocorre sedimentação eólica de grãos de quartzo de 
cor creme avermelhada, formando um capeamento dunar ao Norte desta feição, com 
desenvolvimento de vegetação de acordo com os ventos predominantes. O 
capeamento arenoso do Serrote é pouco significado. Em alguns locais é ausente, 
como nos afloramentos e na vertente Leste, onde ocorrem áreas recobertas por 
calhaus desagregados e em processo de desagregação pelo intemperismo.

Este Serrote é um anteparo natural para os ventos que incidiriam na vila de 
Jericoacoara, em sua ausência. Sua existência é importante no que se refere ao 
campo de dunas, garantindo a estabilidade da área da vila com relação ao não 
aparecimento de duna e conseqüente assoreamento de casas.

O campo de dunas móveis tem movimentação de E para W, coincidindo com a 
direção principal de ventos e as dunas barcanas se posicionam perpendicularmente à 
linha de costa. Sua movimentação inicia-se na praia do Desterro, seguindo um 
corredor e se depositando no oceano, entre a vila e a barra do Guriú. O limite Sul do 
campo dunar parece estar condicionado por pequenos acúmulos de água, ás vezes 
alongados, os quais ocorrem segundo uma linearidade provavelmente provocada por 
fraturamentos ortogonais do substrato que bordejam ao Norte a lagoa de Jijoca.

Rodrigues & Aguiar (1995) definiram a origem da Lagoa de Jijoca, onde a 
nordeste da área, o retrabalhamento das areias de plataforma interna e de antepraia 
formam o suprimento principal dos materiais terrestres necessários à origem dos 
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bermas e consequentemente a formação de campos de dunas existentes na região de 
Jaricoacoara, que depositaram-se sobre os terraços holocênicos hoje recobertos e 
sem evidência superficial. Através da geomorfologia pretérita, extensos corredores se 
formaram e direcionaram as dunas ao encontrar obstáculos. Ao seu movimento normal 
e ao migrarem obstruem leitos de rios e riachos e consequentemente formar lagos e 
lagoas na sua passagem. A partir dessa evidência observou-se que o riacho Doce (a 
Norte) e a lagoa de Jijoca (a Sul), com o campo dunar entre eles, mostrava que essa 
lagoa não existia antes do deslocamento dessas dunas, existindo somente após essa
passagem. Foi formulada a hipótese de que este rio Doce (anterior) com um grande 
volume de água, ao ter as dunas obstruindo o seu leito, o nível de água do lado Sul, 
por ser mais alto, começou a se elevar originando a lagoa, enquanto que, do lado 
norte, o volume de água baixou, estreitando o canal e transformando o rio em riacho.

A superfície dos tabuleiros é uma unidade que se encontra no limite sul do
Parque Nacional de Jericoacoara. As altitudes aumentam em direção a Sul e o contato 
desta unidade com as áreas interdunares se faz de modo suave sem a presença de 
escarpas ou ressaltos, devido talvez ao intenso capeamento por areias quartzosas. 

No entorno próximo, a dinâmica sedimentar é bastante ativa, onde a evolução 
natural dos sedimentos ocorre por constante movimentação de areias no sentido da 
direção dos ventos. 

2.5 Recursos Hídricos

Neste capítulo apresenta-se uma síntese dos aspectos gerais das águas 
superficiais e subterrâneas existentes na área estudada.

Recursos Hídricos superficiais

O Município de Jijoca de Jericoacoara está inserido na bacia hidrográfica do rio 
Aracatiaçu, podendo ser citadas como drenagens significativas na região os córregos 
do Paraguai e do Mourão.

As principais lagoas identificadas no município são as seguintes: lagoa da 
Enseada, lagoa do Carlos, lagoa das Piabas, lagoa Jerônimo de Albuquerque, lagoa 
da Jijoca, lagoa Murici e lagoa do Riacho Doce, sendo algumas perenes e outras 
temporárias. Dentre os riachos destacam-se o riacho do Balseiro e o riacho Doce e os 
córregos do Urubu, da Forquilha e do Piquizeiro.

A Dinâmica Dunar, de movimentação Leste - Oeste faz com que os pequenos 
riachos, com eixo Norte-Sul, sejam barrados pelos depósitos sedimentares, originando 
algumas das lagoas de maior expressão. 
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Para a análise da qualidade das águas superficiais foram coletadas águas da 
Lagoa dos Homens, do riacho Doce e da praia de Jericoacoara.

 

   

Figura 26 -  Coleta de água no riacho Doce para análises bacteriológicas e físico-químicas. 

 

 

Figura 27 -  Coleta de água na Praia de Jericoacoara para análises bacteriológicas e físico-químicas. 

 

   

Figura 28 - Coleta de água na Lagoa dos Homens para análises bacteriológicas e físico-químicas. 
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As análises, em anexo, não detectaram contaminantes nas amostras coletadas.

Recursos Hídricos Subterrâneos

As características das águas subterrâneas (volume e qualidade) refletem o 
comportamento integrado dos fatores ambientais, interferentes na trajetória da água 
através do seu ciclo hidrológico, destacando-se entre estes fatores a litologia, a 
estratigrafia, o solo, a vegetação, a taxa de infiltração, a taxa de escoamento 
superficial, a pluviometria e o excedente hídrico. Tais parâmetros são utilizados para 
definir o potencial hidrogeológico da área.

Na área do Parque Nacional de Jericoacoara, podem-se diferenciar dois tipos 
de aqüíferos, o aqüífero cristalino e o aqüífero sedimentar.

O aqüífero cristalino tem um caráter fissural, ocorrendo nas fraturas das rochas 
metamórficas do Serrote. O aqüífero sedimentar ocorre nos sedimentos da Formação 
Barreiras. Os poços cadastrados no Município de Jijoca de Jericoacoara estão 
localizados na Formação Barreiras.

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) executou o Programa de 
Recenseamento de Fontes de Abastecimento de Água Subterrânea no Estado do 
Ceará, no qual registrou a presença de 26 poços tubulares profundos, dos quais 11 
são públicos e 15 privados, perfurados nos sedimentos da Formação Barreiras. Dos 
poços tubulares privados, 9 poços estão em uso, 2 inoperantes e 2 não instalados. 
Três poços públicos estão operantes e 7 poços estão desativados ou não instalados.

Sugestões:

Implantar bateria de piezômetros no entorno do parque e na vila de 
Jericoacoara no intuído de monitoramento contínuo dos parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos das águas do aqüífero livre, bem como o conhecimento das direções 
de fluxo deste aqüífero. O monitoramento constante apontará quais os locais e tipos 
de contaminantes dos aqüíferos. O monitoramento contínuo é sugerido ser feito com 
parceria com a CAGECE para um controle maios dos poços, bem como os poços 
tubulares instalados no aqüífero Barreiras. Estes novos poços de monitoramento, em 
conjunto com dados de testes de bombeamento dos poços já existentes criarão 
subsídios também para a execução do Balanço Hídrico local.

- Implantação de anemômetros em locais estratégicos no Parque e no seu 
entorno (principalmente na vila de Jericoacoara) para monitoramento contínuo dos 
ventos e ao mesmo tempo implantar dispositivos que mensurem a quantidade de 
sedimentos carreados pelos ventos.
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No intuito de preservar a continuidade da atividade dunar na planície de 
aspersão eólica, deve ser evitada a implantação de barramentos que alterem a 
dinâmica eólica, tais como os parques eólicos, os quais podem causar impactos com a 
sua implantação no entorno do parque.

Estudo da morfodinâmica das praias arenosas.

Implantação de uma Obra de Arte Especial (ponte) sobre o riacho doce para 
evitar contaminação da água por óleos e graxas.

Realização  de levantamento arqueológico sistemático na área.

Conclusão

As relações do homem com o meio ambiente expressam e refletem as mais 
diversas paisagens, que poderão estar conservadas ou não, dependendo da 
consciência da comunidade local, dos seus direitos  e deveres e da necessidade da 
harmonia de suas relações com o meio natural. no entanto, é possível, com a 
extensão de projetos de planejamento do ordenamento urbano e da orla marítima e da 
aplicação e cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais, o 
adequado manejo da paisagem e de seus ecossistemas, conciliando assim o 
desenvolvimento econômico, social, ambiental e ético nos campos de dunas nas 
Praias, riachos e mangues de Jericoacoara.A área do Parque Nacional de 
Jericoacoara é de grande importância preservacionista.

Este trabalho evidenciou a necessidade de implantação de programas de 
monitoramento de parâmetros físicos , tais como qualidade das águas, dinâmica 
dunar, entre outros. Foram colocadas propostas de gestão para a área estudada.

Nas áreas em seu estado natural mais conservado, é necessário um 
gerenciamento sistemático, com base na legislação, para que esses setores não 
sofram degradação ambiental. 
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4 Anexos

Anexo 1: Análises da qualidade de água
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Anexo 2 – Dados climatológicos da Estação de Acaraú, segundo o INMET.

ESTAÇÃO DE ACARAÚ (INMET)

Observações: Temperatura Máxima é colhida às 00h; Temperatura Mínima é colhida 

às 12h; Nebulosidade é a quantidade de cobertura de nuvens em unidade de 1/10 do 

céu.

Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

17/10/2008 00 26.2 91 1011.3 4.1 9 0

17/10/2008 12 30.2 81 1011.4 4.1 9 9

18/10/2008 00 26.2 91 1010.9 4.1 9 1

18/10/2008 12 30.6 82 1012.0 4.6 9 8

19/10/2008 00 26.8 89 1010.7 3.6 9 9

19/10/2008 12 30.6 75 1012.5 3.1 9 8

20/10/2008 00 26.0 91 1012.0 4.1 9 0

20/10/2008 12 30.8 86 1012.7 4.6 9 9

21/10/2008 00 26.2 92 1011.3 4.1 9 10

21/10/2008 12 30.4 81 1012.1 5.1 9 8

22/10/2008 00 26.8 95 1010.5 5.1 9 0

22/10/2008 12 31.4 86 1011.3 5.1 9 1

23/10/2008 00 26.6 94 1009.5 5.1 9 0

23/10/2008 12 30.8 50 1011.2 4.1 9 3

24/10/2008 00 26.8 82 1010.7 4.6 9 0

24/10/2008 12 31.6 67 1012.0 4.6 9 3

25/10/2008 00 26.2 93 1012.0 4.1 9 0

25/10/2008 12 30.6 73 1012.2 5.1 9 8

26/10/2008 00 26.3 88 1010.7 3.6 9 0

26/10/2008 12 31.2 70 1011.3 3.1 14 5

27/10/2008 00 26.8 90 1010.3 5.1 9 3

27/10/2008 12 31.2 70 1011.7 4.6 14 3

28/10/2008 00 26.6 86 1010.1 4.1 9 0

28/10/2008 12 30.8 72 1011.9 4.6 9 3

29/10/2008 00 26.0 90 1010.0 4.1 9 1

29/10/2008 12 30.1 75 1010.5 4.6 9 8

30/10/2008 00 25.8 90 1009.7 3.6 9 0

30/10/2008 12 30.6 78 1011.3 4.1 9 8

31/10/2008 00 26.6 89 1009.9 5.1 9 0

31/10/2008 12 31.0 70 1010.7 5.7 9 8

01/11/2008 00 26.6 96 1009.8 5.1 9 5

01/11/2008 12 30.6 76 1011.0 5.7 9 8

02/11/2008 00 26.0 91 1010.5 5.1 9 0

02/11/2008 12 31.4 86 1011.1 4.1 9 8

03/11/2008 00 27.0 93 1010.7 4.1 9 0

03/11/2008 12 30.4 77 1011.8 5.1 9 8

04/11/2008 00 26.8 88 1010.3 3.1 9 0

04/11/2008 12 30.8 78 1010.6 4.1 9 8

05/11/2008 00 26.4 88 1009.8 5.1 9 0

05/11/2008 12 29.6 79 1010.8 4.6 9 9

06/11/2008 00 26.2 91 1009.6 3.6 9 0

06/11/2008 12 30.0 80 1010.4 4.6 9 8

07/11/2008 00 25.6 88 1008.6 3.6 9 0

07/11/2008 12 30.8 74 1009.9 4.1 9 9

08/11/2008 00 26.4 90 1015.9 3.6 9 3

08/11/2008 12 30.2 76 1009.7 4.6 9 9

09/11/2008 00 26.0 94 1009.1 3.1 9 1

09/11/2008 12 30.8 71 1011.4 4.6 5 8

10/11/2008 00 26.0 90 1009.9 3.6 9 1

10/11/2008 12 31.3 71 1010.6 4.1 5 6
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

11/11/2008 00 26.0 90 1010.5 3.6 9 0

11/11/2008 12 31.0 67 1010.1 4.1 9 8

12/11/2008 00 26.6 85 1007.9 4.6 9 0

12/11/2008 12 31.2 80 1009.1 5.1 9 6

13/11/2008 00 27.0 89 1007.2 4.6 9 9

13/11/2008 12 31.2 77 1008.8 5.7 9 9

14/11/2008 00 26.4 88 1007.6 5.1 9 1

14/11/2008 12 30.0 76 1008.4 5.7 9 9

15/11/2008 00 26.8 87 1010.4 5.1 9 1

15/11/2008 12 30.2 70 1008.6 5.1 9 8

16/11/2008 00 26.7 84 1006.7 5.1 9 0

16/11/2008 12 31.0 73 1008.2 5.7 9 8

17/11/2008 00 25.9 91 1007.0 5.1 9 0

17/11/2008 12 31.0 69 1008.8 5.7 9 8

18/11/2008 00 26.4 88 1007.6 5.1 9 0

18/11/2008 12 29.0 86 1009.2 4.1 9 9

19/11/2008 00 26.4 88 1007.8 4.1 9 10

19/11/2008 12 30.0 76 1009.8 5.7 9 8

20/11/2008 00 26.4 86 1008.0 5.1 9 0

20/11/2008 12 30.6 67 1009.2 4.6 9 8

21/11/2008 00 26.0 93 1009.1 3.6 9 6

21/11/2008 12 30.0 76 1010.6 3.6 14 9

22/11/2008 12 31.4 80 1011.2 2.6 9 8

23/11/2008 00 26.4 88 1010.3 2.1 9 0

23/11/2008 12 30.6 63 1010.1 5.1 9 9

24/11/2008 00 26.4 87 1008.0 5.1 9 0

24/11/2008 12 31.1 70 1010.3 5.7 9 8

25/11/2008 00 25.5 95 1009.1 3.6 9 0

25/11/2008 12 31.6 70 1009.3 4.1 9 9

26/11/2008 00 26.8 90 1009.2 4.6 9 0

26/11/2008 12 31.4 74 1009.5 4.6 9 8

27/11/2008 00 27.0 86 1008.5 5.1 9 0

27/11/2008 12 32.0 73 1009.9 4.6 9 9

28/11/2008 00 26.6 89 1009.1 3.6 9 0

28/11/2008 12 29.0 82 1009.8 3.1 9 9

29/11/2008 00 26.2 89 1008.7 3.6 9 0

29/11/2008 12 31.4 67 1010.2 3.6 9 9

30/11/2008 00 26.8 88 1009.1 3.1 9 0

30/11/2008 12 29.8 77 1010.6 3.1 9 9

01/12/2008 00 26.8 90 1009.4 2.6 9 1

01/12/2008 12 31.2 75 1010.2 4.1 9 9

02/12/2008 00 27.0 87 1010.1 4.6 9 4

02/12/2008 12 29.8 83 1010.3 4.1 14 8

03/12/2008 00 29.8 74 1008.7 1.5 9 0

03/12/2008 12 30.4 76 1010.4 2.6 9 9

04/12/2008 12 29.9 77 1009.7 4.1 9 6

05/12/2008 00 26.2 90 1009.2 3.6 9 0

05/12/2008 12 30.9 83 1010.1 4.1 9 3

06/12/2008 00 27.4 93 1009.3 4.1 9 5

06/12/2008 12 31.6 60 1011.1 4.2 9 7

07/12/2008 00 26.7 90 1011.1 3.2 9 2

07/12/2008 12 30.6 69 1011.4 4.3 14 7

08/12/2008 00 26.8 88 1010.0 3.8 9 0

08/12/2008 12 31.2 77 1011.4 4.1 9 9

09/12/2008 00 26.8 92 1010.3 3.1 9 1

09/12/2008 12 29.4 80 1011.8 2.6 9 9

10/12/2008 00 26.8 93 1010.0 3.1 9 0

10/12/2008 12 29.8 81 1010.2 2.6 9 9

11/12/2008 00 26.9 88 1008.5 3.1 9 9

11/12/2008 12 30.8 76 1009.3 4.1 9 9

12/12/2008 00 27.2 87 1007.5 3.1 9 1
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

12/12/2008 12 30.2 82 1010.2 2.6 9 8

13/12/2008 00 27.0 85 1008.5 4.6 9 0

13/12/2008 12 30.4 74 1010.0 4.1 9 5

14/12/2008 00 27.0 87 1008.7 4.1 9 0

14/12/2008 12 31.4 78 1009.5 4.6 9 8

15/12/2008 00 27.0 86 1007.9 3.6 9 5

15/12/2008 12 31.2 73 1007.8 4.1 9 8

16/12/2008 00 27.0 86 1007.1 4.1 9 5

16/12/2008 12 30.6 77 1007.9 4.1 9 8

17/12/2008 00 26.8 90 1007.6 3.6 9 0

17/12/2008 12 30.6 77 1008.2 3.6 9 8

18/12/2008 00 27.2 89 1007.1 2.6 9 0

18/12/2008 12 31.2 77 1007.8 5.1 9 10

19/12/2008 00 27.2 89 1006.6 3.6 9 0

19/12/2008 12 31.2 80 1007.2 4.1 9 9

20/12/2008 00 27.1 88 1011.0 4.1 9 5

20/12/2008 12 30.6 82 1008.0 3.1 14 9

21/12/2008 00 27.7 87 1007.6 2.6 9 8

21/12/2008 12 29.8 83 1009.1 3.6 9 9

22/12/2008 00 27.4 88 1009.3 4.6 9 10

22/12/2008 12 29.6 77 1010.8 5.1 9 8

23/12/2008 00 26.2 92 1008.9 3.6 9 0

23/12/2008 12 31.6 61 1010.3 3.1 9 6

24/12/2008 00 27.0 82 1008.9 3.1 9 0

24/12/2008 12 30.6 64 1008.6 3.0 9 7

25/12/2008 00 26.4 81 1006.8 3.2 9 0

25/12/2008 12 29.8 70 1007.5 3.0 9 9

26/12/2008 00 27.4 88 1007.1 2.8 9 0

26/12/2008 12 29.6 80 1008.1 4.1 9 9

27/12/2008 00 26.6 91 1006.9 3.6 9 0

27/12/2008 12 30.4 80 1009.2 3.1 9 8

28/12/2008 00 27.4 90 1007.0 3.6 9 0

28/12/2008 12 31.1 84 1008.1 3.1 14 9

29/12/2008 00 27.4 91 1006.0 4.1 9 0

29/12/2008 12 30.6 83 1009.2 4.1 9 9

30/12/2008 00 27.4 87 1007.4 5.1 9 0

30/12/2008 12 29.2 83 1009.3 5.1 9 8

31/12/2008 00 26.8 90 1008.4 4.6 9 0

31/12/2008 12 30.2 76 1009.4 5.1 9 9

01/01/2009 00 27.6 89 1008.6 4.1 9 10

01/01/2009 12 28.8 82 1010.2 3.6 9 9

02/01/2009 00 27.0 91 1009.2 3.6 9 8

02/01/2009 12 30.0 77 1010.1 3.6 9 9

03/01/2009 00 27.0 86 1008.5 3.1 9 1

03/01/2009 12 30.0 71 1009.6 2.6 9 8

04/01/2009 00 26.7 88 1008.2 3.6 9 1

04/01/2009 12 30.6 73 1009.6 4.6 9 9

05/01/2009 00 27.0 90 1008.4 3.1 9 0

05/01/2009 12 30.4 79 1009.6 4.1 9 9

06/01/2009 00 27.2 89 1008.1 3.6 9 0

06/01/2009 12 30.8 66 1008.2 7.2 9 8

07/01/2009 00 27.4 87 1008.2 5.1 9 6

07/01/2009 12 30.0 74 1008.8 5.1 9 10

08/01/2009 12 28.6 86 1009.5 2.6 9 9

09/01/2009 00 27.2 81 1008.6 3.1 9 8

09/01/2009 12 30.6 76 1007.8 2.6 9 8

10/01/2009 00 27.2 85 1010.5 3.6 9 10

10/01/2009 12 29.8 87 1011.5 3.1 9 9

11/01/2009 00 27.1 85 1010.7 3.6 9 8

11/01/2009 12 31.4 69 1010.7 4.1 9 6

12/01/2009 00 26.8 88 1008.8 3.6 9 8
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

12/01/2009 12 29.2 72 1009.8 4.1 9 8

13/01/2009 00 27.1 93 1009.4 3.1 9 5

13/01/2009 12 30.4 79 1009.8 4.1 9 6

14/01/2009 00 27.0 91 1009.1 1.0 9 0

14/01/2009 12 29.7 77 1010.3 4.1 9 5

15/01/2009 00 27.2 87 1009.5 3.1 9 0

15/01/2009 12 26.6 95 1011.2 2.1 14 10

16/01/2009 00 26.8 90 1009.9 1.0 5 3

16/01/2009 12 30.0 63 1011.0 3.1 9 9

17/01/2009 00 27.0 97 1010.3 2.6 9 0

17/01/2009 12 29.0 82 1009.8 2.6 14 8

18/01/2009 00 27.2 93 1009.8 2.1 5 1

18/01/2009 12 0.0 53 1011.0 2.1 9 10

19/01/2009 12 28.6 85 1011.5 3.1 9 8

20/01/2009 00 26.6 91 1010.0 1.5 5 5

20/01/2009 12 29.1 79 1010.4 3.1 5 9

21/01/2009 00 26.9 89 1010.5 2.1 5 10

21/01/2009 12 28.0 88 1010.8 2.1 36 8

22/01/2009 00 25.4 83 1012.2 2.6 18 10

22/01/2009 12 26.0 90 1011.4 1.0 14 9

23/01/2009 00 25.2 94 1011.5 1.0 27 10

23/01/2009 12 27.6 83 1010.9 2.6 9 8

24/01/2009 00 27.0 90 1009.9 2.6 5 8

24/01/2009 12 26.8 88 1009.7 2.1 5 9

25/01/2009 00 26.4 93 1008.8 2.1 9 8

25/01/2009 12 27.2 89 1009.5 2.6 5 8

26/01/2009 00 24.4 98 1009.7 2.1 14 10

26/01/2009 12 27.2 92 1010.1 2.1 14 9

27/01/2009 00 26.6 88 1009.1 2.6 9 0

27/01/2009 12 29.0 90 1010.3 4.6 14 8

28/01/2009 00 27.0 82 1009.1 4.1 9 0

28/01/2009 12 30.2 70 1009.7 4.1 9 9

29/01/2009 00 26.6 89 1009.5 3.1 9 0

29/01/2009 12 28.8 88 1009.4 3.1 9 8

30/01/2009 00 26.5 87 1009.5 1.0 9 0

30/01/2009 12 26.2 94 1010.7 1.0 14 9

31/01/2009 00 25.4 96 1010.1 1.0 18 5

31/01/2009 12 27.8 91 1010.5 1.0 5 8

01/02/2009 00 26.2 92 1009.8 0.5 5 8

01/02/2009 12 27.2 89 1010.1 1.0 5 10

02/02/2009 00 26.2 91 1010.0 2.1 9 8

02/02/2009 12 30.2 78 1009.5 2.6 9 8

03/02/2009 00 26.0 96 1009.7 1.5 14 10

03/02/2009 12 27.0 91 1010.5 1.0 14 6

04/02/2009 00 25.8 91 1010.5 1.0 14 10

04/02/2009 12 22.8 98 1013.4 1.0 9 10

05/02/2009 00 25.6 94 1010.8 1.0 9 10

05/02/2009 12 29.0 84 1011.1 3.1 9 8

06/02/2009 00 0.0 91 1010.1 2.6 9 1

06/02/2009 12 29.4 81 1011.3 3.1 9 8

07/02/2009 00 26.9 91 1010.4 2.6 9 4

07/02/2009 12 27.5 91 1012.1 2.6 9 9

08/02/2009 00 26.2 91 1010.3 2.6 9 3

08/02/2009 12 29.2 93 1010.3 3.1 9 9

09/02/2009 00 26.8 92 1008.8 2.6 9 0

09/02/2009 12 30.0 82 1009.0 3.6 9 6

10/02/2009 00 27.2 87 1008.4 3.1 9 8

10/02/2009 12 30.4 84 1010.2 3.6 9 9

11/02/2009 00 27.4 87 1009.0 2.6 9 9

11/02/2009 12 30.2 83 1009.9 3.1 9 8

12/02/2009 00 27.8 85 1009.3 2.6 5 9
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

12/02/2009 12 27.4 93 1010.3 3.6 9 10

13/02/2009 00 27.2 91 1007.9 2.6 5 10

13/02/2009 12 28.8 84 1008.0 3.1 9 9

14/02/2009 00 26.2 92 1007.3 1.0 9 1

14/02/2009 12 23.6 97 1008.7 1.0 14 10

15/02/2009 00 26.0 96 1008.2 1.0 14 1

15/02/2009 12 24.0 98 1008.9 1.5 9 10

16/02/2009 00 26.2 91 1007.9 2.6 9 0

16/02/2009 12 29.4 96 1008.0 2.6 9 8

17/02/2009 00 26.6 91 1008.7 2.6 9 5

17/02/2009 12 28.0 91 1009.2 2.1 14 8

18/02/2009 00 26.4 91 1007.8 2.6 5 10

18/02/2009 12 28.6 84 1009.5 2.1 5 10

19/02/2009 00 26.0 96 1008.0 1.0 9 8

19/02/2009 12 29.0 57 1009.4 1.5 9 8

20/02/2009 12 28.6 86 1008.5 2.1 5 8

21/02/2009 00 26.8 92 1008.1 1.0 5 0

21/02/2009 12 27.6 90 1008.5 1.5 5 8

22/02/2009 00 25.6 94 1008.8 2.1 5 10

22/02/2009 12 24.0 95 1009.8 2.1 18 10

23/02/2009 00 25.2 89 1009.6 1.5 23 10

23/02/2009 12 23.0 98 1011.6 1.5 9 10

24/02/2009 00 22.8 99 1009.1 1.5 14 10

24/02/2009 12 27.4 85 1027.6 3.1 18 6

25/02/2009 00 25.8 95 1007.1 2.6 9 0

25/02/2009 12 23.2 96 1009.8 1.5 9 10

26/02/2009 12 28.6 91 1008.5 3.1 9 10

27/02/2009 00 25.0 96 1008.4 1.5 9 8

27/02/2009 12 28.2 89 1009.0 2.1 5 8

28/02/2009 00 23.6 97 1010.0 1.5 9 10

28/02/2009 12 25.4 93 1008.9 1.5 32 8

01/03/2009 00 24.8 95 1010.0 1.5 23 8

01/03/2009 12 25.2 95 1025.2 1.5 23 10

02/03/2009 00 23.8 96 1009.7 0.5 18 0

02/03/2009 12 27.4 90 1010.1 1.5 18 8

03/03/2009 00 25.2 99 1010.2 1.5 14 6

03/03/2009 12 24.0 98 1010.6 1.5 14 10

04/03/2009 00 24.8 98 1009.8 1.0 14 6

04/03/2009 12 25.2 97 1009.7 1.0 36 10

05/03/2009 00 24.2 97 1009.6 0.5 9 10

05/03/2009 12 26.2 94 1008.4 2.1 18 10

06/03/2009 00 24.2 96 1008.5 0.0 0 10

06/03/2009 12 27.0 86 1011.2 0.0 9 6

07/03/2009 00 25.6 97 1009.7 1.5 5 6

07/03/2009 12 28.6 89 1010.9 2.1 9 9

08/03/2009 00 0.0 97 1009.5 1.0 9 10

08/03/2009 12 27.6 91 1010.8 2.1 5 8

09/03/2009 00 25.4 91 1008.7 1.0 14 8

09/03/2009 12 27.6 87 1009.5 1.0 14 6

10/03/2009 00 26.2 92 1026.2 2.6 9 8

10/03/2009 12 26.8 90 1010.0 1.5 14 9

11/03/2009 00 26.2 87 1008.4 2.6 9 9

11/03/2009 12 28.0 83 1009.3 3.1 5 9

12/03/2009 00 26.2 97 1008.5 2.6 9 10

12/03/2009 12 27.2 87 1009.7 2.1 9 8

13/03/2009 00 26.0 94 1008.8 1.5 14 9

13/03/2009 12 29.2 95 1008.4 2.1 5 8

14/03/2009 00 26.2 91 1008.4 9.3 9 6

14/03/2009 12 27.6 88 1009.0 2.1 9 9

15/03/2009 00 26.0 94 1009.3 0.0 0 8

15/03/2009 12 27.8 88 1011.1 1.0 5 9
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

16/03/2009 00 25.9 91 1010.2 0.5 5 10

16/03/2009 12 25.4 96 1010.9 2.6 9 8

17/03/2009 00 0.0 96 1009.8 1.0 14 10

17/03/2009 12 25.8 92 1011.4 1.0 5 10

18/03/2009 00 25.0 94 1010.5 2.6 23 10

18/03/2009 12 27.6 77 1010.5 0.0 28 8

19/03/2009 00 25.4 91 1009.7 2.1 9 0

19/03/2009 12 29.0 73 1009.8 2.6 9 8

20/03/2009 00 26.4 82 1008.5 1.5 9 10

20/03/2009 12 28.0 90 1009.0 2.6 9 8

21/03/2009 00 25.8 92 1008.5 3.1 14 10

21/03/2009 12 28.8 81 1008.4 1.5 9 9

22/03/2009 00 24.9 90 1007.9 2.1 9 10

22/03/2009 12 25.2 96 1008.2 1.5 9 10

23/03/2009 00 24.6 97 1008.2 2.6 9 10

23/03/2009 12 24.8 99 1008.7 1.5 9 10

24/03/2009 00 24.6 98 1008.1 1.0 14 10

24/03/2009 12 28.5 86 1009.7 1.5 9 8

25/03/2009 00 25.6 96 1007.9 1.5 14 9

25/03/2009 12 29.6 78 1008.2 1.5 9 6

26/03/2009 00 26.2 94 1008.1 0.5 14 0

26/03/2009 12 27.8 85 1009.2 0.5 23 9

27/03/2009 00 25.2 96 1007.7 1.0 14 10

27/03/2009 12 27.8 83 1009.7 1.5 14 9

28/03/2009 00 26.8 92 1008.3 1.0 18 10

28/03/2009 12 24.8 90 1010.0 1.0 32 10

29/03/2009 00 24.4 98 1010.0 1.0 18 10

29/03/2009 12 28.0 84 1009.0 1.0 18 8

30/03/2009 00 26.2 91 1008.8 0.5 5 8

30/03/2009 12 26.2 94 1009.0 0.5 18 10

31/03/2009 00 23.8 96 1008.2 1.0 14 10

31/03/2009 12 28.8 80 1009.1 1.5 9 9

01/04/2009 00 26.2 92 1010.6 1.0 36 0

01/04/2009 12 27.0 90 1009.8 0.5 27 9

02/04/2009 00 25.0 96 1009.6 1.0 27 8

02/04/2009 12 27.8 90 1010.6 1.5 9 8

03/04/2009 00 25.8 92 1008.9 1.0 9 8

03/04/2009 12 27.2 92 1010.3 1.5 9 9

04/04/2009 00 25.0 97 1008.6 1.5 9 9

04/04/2009 12 28.4 80 1009.5 2.6 9 9

05/04/2009 00 24.4 96 1009.4 2.6 18 10

05/04/2009 12 28.6 86 1010.5 2.1 9 8

06/04/2009 00 25.8 95 1010.2 2.1 36 8

06/04/2009 12 27.0 93 1010.8 2.6 23 10

07/04/2009 00 25.2 97 1010.2 1.0 18 10

07/04/2009 12 28.6 86 1011.5 2.1 5 8

08/04/2009 00 26.2 90 1009.5 2.6 9 0

08/04/2009 12 28.0 82 1010.5 2.1 9 8

09/04/2009 00 26.6 92 1009.5 2.6 9 10

09/04/2009 12 24.2 98 1010.2 0.0 14 10

10/04/2009 00 0.0 96 1010.0 0.0 36 10

10/04/2009 12 25.0 98 1012.4 1.5 23 10

11/04/2009 00 24.8 99 1010.1 1.0 9 10

11/04/2009 12 23.8 99 1011.4 1.0 32 10

12/04/2009 00 25.4 97 1009.7 0.5 9 9

12/04/2009 12 26.6 95 1010.7 1.3 9 9

13/04/2009 00 24.3 98 1012.0 1.5 27 10

13/04/2009 12 24.6 97 1012.4 1.5 14 10

14/04/2009 00 25.0 97 1011.9 5.1 36 10

14/04/2009 12 28.6 86 1012.1 2.6 14 6

15/04/2009 00 26.8 93 1011.5 2.1 5 5
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

15/04/2009 12 28.6 90 1012.5 2.1 9 8

16/04/2009 00 24.2 99 1010.6 1.5 14 10

16/04/2009 12 29.1 85 1012.5 2.6 9 6

17/04/2009 00 27.0 93 1011.3 3.1 14 8

17/04/2009 12 23.4 98 1012.5 2.1 14 10

18/04/2009 00 25.2 97 1009.9 2.1 14 10

18/04/2009 12 24.8 96 1010.2 2.6 9 9

19/04/2009 00 24.7 99 1009.7 1.0 14 10

19/04/2009 12 26.2 98 1010.1 1.5 9 9

20/04/2009 00 25.2 97 1010.8 1.5 9 9

20/04/2009 12 27.4 87 1011.7 2.1 18 9

21/04/2009 00 25.9 99 1011.2 1.0 18 10

21/04/2009 12 25.4 96 1012.2 1.0 14 10

22/04/2009 00 25.8 84 1011.2 1.0 27 10

22/04/2009 12 24.1 99 1011.0 1.0 14 10

23/04/2009 00 25.2 96 1009.7 1.0 32 10

23/04/2009 12 29.4 81 1009.7 1.0 27 9

24/04/2009 00 26.0 97 1009.5 1.0 27 10

24/04/2009 12 27.2 85 1010.4 2.1 18 8

25/04/2009 00 26.7 88 1009.9 1.0 27 8

25/04/2009 12 27.7 86 1011.9 1.0 14 9

26/04/2009 00 23.8 99 1011.2 1.0 18 10

26/04/2009 12 28.2 83 1010.8 1.0 36 6

27/04/2009 00 26.6 89 1010.9 0.5 32 10

27/04/2009 12 26.2 92 1009.5 1.5 5 10

28/04/2009 00 23.8 96 1010.9 0.5 36 10

28/04/2009 12 28.4 80 1010.5 1.0 36 8

29/04/2009 00 26.6 91 1009.9 0.5 32 5

29/04/2009 12 26.4 95 1011.1 1.0 27 9

30/04/2009 00 26.0 93 1010.2 0.5 36 6

30/04/2009 12 24.6 97 1011.4 2.6 23 10

01/05/2009 00 25.4 91 1011.2 2.1 14 10

01/05/2009 12 28.4 72 1010.9 3.1 9 8

02/05/2009 00 26.6 91 1009.7 2.6 36 6

02/05/2009 12 24.8 89 1010.5 0.5 18 10

03/05/2009 00 24.0 96 1010.9 2.6 27 10

03/05/2009 12 0.0 98 1012.0 1.0 23 10

04/05/2009 00 24.8 98 1012.0 0.5 27 10

04/05/2009 12 28.0 86 1009.9 1.0 18 8

05/05/2009 00 25.8 92 1011.4 0.5 9 8

05/05/2009 12 28.0 83 1011.9 2.1 18 5

06/05/2009 00 25.2 96 1011.7 1.0 18 10

06/05/2009 12 25.0 98 1010.2 2.1 9 10

07/05/2009 12 30.2 98 1011.7 1.5 9 6

08/05/2009 00 25.6 97 1010.6 1.5 9 5

08/05/2009 12 29.8 78 1011.5 2.6 9 8

09/05/2009 12 29.2 80 1011.7 1.0 9 8

10/05/2009 00 25.4 95 1011.1 0.5 9 8

10/05/2009 12 29.4 79 1010.3 1.5 9 8

11/05/2009 00 26.4 98 1009.3 1.0 18 8

11/05/2009 12 26.6 98 1010.7 1.5 14 10

12/05/2009 00 24.2 97 1010.1 2.1 18 8

12/05/2009 12 28.2 79 1010.7 1.0 14 1

13/05/2009 00 26.0 93 1010.1 1.0 5 4

13/05/2009 12 29.2 78 1009.9 1.0 14 8

14/05/2009 00 0.0 91 1025.4 1.0 18 10

14/05/2009 12 28.0 84 1009.5 1.5 9 8

15/05/2009 00 26.0 94 1009.1 1.0 14 10

15/05/2009 12 27.6 84 1009.5 1.5 9 9

16/05/2009 00 26.0 95 1009.0 1.0 27 10

16/05/2009 12 28.2 86 1009.5 1.0 27 8
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

17/05/2009 00 25.0 91 1009.3 0.5 14 0

17/05/2009 12 30.2 69 1010.3 0.0 9 9

18/05/2009 00 26.0 94 1009.9 1.0 14 8

18/05/2009 12 26.6 89 1010.0 1.0 9 10

19/05/2009 00 25.8 98 1010.7 0.5 9 10

19/05/2009 12 26.6 90 1012.6 0.5 9 9

20/05/2009 00 25.4 91 1010.4 1.0 9 10

20/05/2009 12 28.2 87 1010.7 1.0 23 6

21/05/2009 12 25.8 90 1010.9 1.0 18 9

22/05/2009 00 25.8 92 1025.4 1.5 14 10

22/05/2009 12 28.6 80 1001.1 2.6 9 8

23/05/2009 12 24.8 95 1012.6 1.0 9 10

24/05/2009 00 24.8 98 1011.6 1.0 9 8

24/05/2009 12 26.4 93 1010.8 1.0 14 9

25/05/2009 00 25.4 95 1010.2 0.5 27 10

25/05/2009 12 27.1 85 1010.2 2.6 14 9

26/05/2009 00 25.2 98 1012.7 1.0 14 8

26/05/2009 12 26.2 91 1011.4 1.0 27 8

27/05/2009 00 24.4 98 1012.5 1.0 18 10

27/05/2009 12 28.3 82 1011.4 2.6 14 6

28/05/2009 00 25.0 98 1010.1 1.0 14 10

28/05/2009 12 29.0 73 1010.9 2.6 14 8

29/05/2009 00 26.4 93 1011.8 1.0 9 10

29/05/2009 12 29.4 77 1010.3 0.0 9 9

30/05/2009 00 26.2 89 1010.7 2.1 9 10

30/05/2009 12 29.4 81 1010.6 1.5 14 8

31/05/2009 00 24.0 99 1011.2 2.1 14 9

31/05/2009 12 25.0 98 1011.6 1.0 14 10

01/06/2009 00 25.4 93 1010.2 1.0 9 6

01/06/2009 12 28.2 87 1011.1 1.0 14 9

02/06/2009 00 25.7 95 1010.9 1.0 9 8

02/06/2009 12 29.4 79 1011.1 1.0 5 8

03/06/2009 00 24.8 94 1012.4 1.0 14 9

03/06/2009 12 29.2 78 1012.2 1.0 9 6

04/06/2009 00 25.8 92 1011.7 1.0 9 6

04/06/2009 12 28.8 80 1012.6 4.1 9 3

05/06/2009 00 26.0 94 1012.5 1.0 14 0

05/06/2009 12 29.0 77 1011.9 2.6 9 4

06/06/2009 00 25.8 88 1011.9 2.1 9 8

06/06/2009 12 27.4 83 1011.8 2.6 14 8

07/06/2009 00 25.5 95 1010.7 1.5 18 6

07/06/2009 12 28.4 83 1010.2 2.1 14 8

08/06/2009 00 24.6 90 1009.9 0.0 14 8

08/06/2009 12 29.0 72 1010.0 1.5 18 0

09/06/2009 00 26.0 90 1010.1 1.0 18 1

09/06/2009 12 26.6 88 1011.9 2.1 14 9

10/06/2009 00 24.8 93 1012.8 1.0 14 10

10/06/2009 12 27.2 82 1012.1 2.1 14 8

11/06/2009 00 25.4 95 1012.1 1.0 14 8

11/06/2009 12 27.2 84 1012.6 1.5 14 9

12/06/2009 00 25.2 96 1011.7 2.1 14 10

12/06/2009 12 27.8 84 1012.8 2.6 14 6

13/06/2009 00 25.4 93 1011.7 1.0 9 8

13/06/2009 12 26.2 94 1011.7 1.0 14 8

14/06/2009 00 26.0 94 1011.1 0.5 14 0

14/06/2009 12 28.6 83 1011.1 1.0 14 6

15/06/2009 00 26.2 89 1011.1 1.0 9 8

15/06/2009 12 28.8 75 1010.9 3.1 9 6

16/06/2009 00 25.6 86 1011.5 1.0 14 8

16/06/2009 12 27.2 89 1011.6 1.5 18 10

17/06/2009 00 26.2 90 1011.4 1.0 14 10
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

17/06/2009 12 25.2 88 1011.8 1.5 18 10

18/06/2009 00 25.6 90 1011.8 2.6 5 10

18/06/2009 12 28.6 80 1011.2 2.1 14 6

19/06/2009 00 26.2 88 1011.1 1.5 9 8

19/06/2009 12 28.0 81 1011.5 2.6 14 5

20/06/2009 00 26.4 88 1011.5 2.6 9 9

20/06/2009 12 29.2 75 1011.3 3.1 9 4

21/06/2009 00 25.4 87 1011.0 2.6 9 10

21/06/2009 12 28.8 71 1010.5 3.1 14 1

22/06/2009 00 26.4 87 1010.5 3.1 14 10

22/06/2009 12 29.6 66 1010.2 3.1 14 3

23/06/2009 00 26.5 85 1010.1 1.5 9 8

23/06/2009 12 24.2 94 1012.0 1.5 18 9

24/06/2009 00 23.6 89 1011.5 2.6 18 10

24/06/2009 12 27.2 80 1012.5 3.1 14 3

25/06/2009 00 25.6 91 1012.1 3.1 9 1

25/06/2009 12 23.3 92 1013.5 3.1 9 10

26/06/2009 00 25.0 94 1012.8 2.6 14 6

26/06/2009 12 27.2 81 1014.1 3.1 18 6

27/06/2009 00 24.3 94 1013.1 1.5 14 0

27/06/2009 12 28.2 81 1014.0 2.6 14 8

28/06/2009 00 25.2 91 1013.7 2.6 14 9

28/06/2009 12 28.2 82 1014.3 3.1 14 8

29/06/2009 00 25.2 92 1012.5 2.6 14 5

29/06/2009 12 27.6 81 1012.5 3.6 14 8

30/06/2009 00 26.0 88 1011.5 1.5 14 8

30/06/2009 12 29.6 68 1011.3 2.6 14 1

01/07/2009 00 25.4 88 1010.5 3.1 14 0

02/08/2009 12 27.8 71 1012.9 2.6 18 1

03/08/2009 00 25.8 92 1012.5 0.0 9 9

03/08/2009 12 28.8 75 1013.7 2.6 14 5

04/08/2009 00 25.6 89 1012.9 3.1 9 0

04/08/2009 12 28.6 86 1013.3 4.1 9 0

05/08/2009 00 26.5 98 1012.2 3.1 9 9

05/08/2009 12 28.8 87 1012.4 2.1 14 3

06/08/2009 00 25.9 55 1012.0 3.6 9 0

06/08/2009 12 29.8 87 1012.9 4.6 14 10

07/08/2009 00 25.6 94 1012.3 3.1 9 0

07/08/2009 12 28.6 92 1013.2 5.1 9 8

08/08/2009 00 26.2 96 1012.5 4.1 9 8

08/08/2009 12 26.2 96 1013.4 5.1 14 0

09/08/2009 00 25.4 88 1013.5 3.1 9 0

09/08/2009 12 28.7 85 1013.3 3.6 14 1

10/08/2009 00 26.0 97 1012.5 2.1 9 5

10/08/2009 12 28.4 87 1013.1 3.1 14 6

13/08/2009 00 25.6 86 1027.1 2.6 9 9

13/08/2009 12 28.6 86 1014.5 3.6 14 1

14/08/2009 00 26.6 95 1011.3 3.1 9 0

15/08/2009 00 26.0 91 1011.5 4.1 9 9

15/08/2009 12 29.0 87 1012.1 6.2 14 1

16/08/2009 00 26.0 96 1011.1 3.6 9 48

16/08/2009 12 28.0 85 1011.6 5.7 14 0

17/08/2009 00 26.2 97 1010.1 4.1 9 0

17/08/2009 12 28.0 87 1011.5 3.1 9 0

18/08/2009 00 26.0 98 1010.6 4.6 9 0

18/08/2009 12 29.4 82 1011.4 5.1 9 8

19/08/2009 00 25.0 98 1010.1 4.6 9 9

19/08/2009 12 29.4 82 1011.4 5.1 9 8

20/08/2009 00 25.2 97 1010.4 4.6 9 8

20/08/2009 12 28.4 92 1011.7 4.1 9 8

21/08/2009 00 25.8 89 1010.3 5.1 9 0
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

21/08/2009 12 26.8 92 1011.9 5.1 5 6

22/08/2009 00 26.2 95 1008.9 4.6 9 3

22/08/2009 12 29.8 85 1009.9 4.1 9 9

23/08/2009 00 26.3 98 1008.8 5.1 9 10

23/08/2009 12 26.0 95 1010.9 4.1 9 8

24/08/2009 00 25.6 96 1010.4 4.6 9 0

24/08/2009 12 26.8 90 1010.9 4.1 9 8

25/08/2009 00 25.4 98 1010.5 4.1 9 9

25/08/2009 12 28.0 88 1011.2 4.1 14 9

26/08/2009 00 25.8 96 1010.3 5.1 9 0

26/08/2009 12 27.6 88 1011.8 4.6 14 9

27/08/2009 00 24.4 99 1012.6 3.1 9 6

27/08/2009 12 29.4 86 1013.7 3.6 14 9

28/08/2009 00 25.4 98 1012.6 1.5 9 0

29/08/2009 00 25.4 98 1011.1 3.1 9 0

29/08/2009 12 29.1 86 1011.9 4.1 14 8

30/08/2009 12 28.6 88 1012.2 6.2 14 9

31/08/2009 00 26.4 96 1011.1 5.1 9 0

31/08/2009 12 29.3 87 1011.1 5.1 9 0

01/09/2009 00 26.4 96 1012.6 4.6 9 0

01/09/2009 12 29.0 90 1013.0 3.1 14 3

02/09/2009 00 25.8 96 1011.7 5.1 9 0

02/09/2009 12 29.8 92 1013.5 5.7 14 9

03/09/2009 00 26.0 96 1012.5 5.1 9 0

03/09/2009 12 30.0 84 1013.9 5.1 14 0

04/09/2009 00 25.6 97 1013.3 4.6 9 0

04/09/2009 12 29.2 86 1013.0 5.1 14 1

05/09/2009 00 26.0 96 1012.7 4.6 9 0

05/09/2009 12 29.2 89 1012.9 5.1 9 9

06/09/2009 00 25.8 98 1012.3 4.6 9 0

06/09/2009 12 28.8 77 1012.5 5.1 9 0

07/09/2009 00 25.8 96 1012.7 4.1 9 0

07/09/2009 12 29.0 86 1013.6 6.2 9 8

08/09/2009 00 25.2 96 1011.3 5.1 9 0

08/09/2009 12 28.4 87 1011.6 5.7 9 9

09/09/2009 00 25.2 96 1010.3 5.1 9 0

09/09/2009 12 29.0 89 1011.2 5.7 14 8

10/09/2009 00 26.0 96 1010.9 6.7 9 10

10/09/2009 12 29.8 83 1013.1 6.7 9 9

11/09/2009 00 26.2 95 1012.3 5.7 9 0

11/09/2009 12 30.4 82 1012.3 3.6 14 1

12/09/2009 00 26.2 94 1011.9 6.2 9 1

12/09/2009 12 29.2 90 1012.4 5.1 9 8

13/09/2009 00 26.2 94 1011.7 0.0 9 6

13/09/2009 12 29.2 90 1013.2 6.2 14 8

14/09/2009 00 26.2 91 1012.5 5.1 9 6

14/09/2009 12 29.6 90 1014.1 4.1 5 9

15/09/2009 00 26.4 95 1012.9 6.2 9 8

15/09/2009 12 29.2 86 1013.8 5.0 9 9

16/09/2009 00 26.0 96 1010.9 5.0 9 2

16/09/2009 12 28.0 88 1012.4 4.1 9 8

17/09/2009 00 26.0 95 1010.7 5.1 9 0

17/09/2009 12 30.0 85 1012.0 6.2 14 9

18/09/2009 00 26.2 94 1015.6 5.1 9 0

18/09/2009 12 29.4 88 1011.4 4.1 9 9

19/09/2009 00 26.2 96 1011.3 5.7 9 10

19/09/2009 12 29.6 87 1012.9 6.2 14 8

20/09/2009 00 26.2 96 1012.1 5.1 14 6

20/09/2009 12 29.4 90 1013.9 6.7 9 9

21/09/2009 00 25.6 97 1012.2 5.1 9 0

21/09/2009 12 29.4 83 1012.3 5.1 9 8
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Data Hora
Temperatura

(°C)
Umidade

(%)
Pressão

(hPa)
Velocidade 
Vento (m/s)

Direção
do vento (°)

Nebulosidade
(décimos)

22/09/2009 00 25.8 95 1009.0 5.1 9 8

22/09/2009 12 29.2 87 1010.3 6.2 9 8

23/09/2009 00 26.0 96 1009.5 4.6 9 0

23/09/2009 12 29.6 86 1011.6 6.7 9 8

24/09/2009 00 26.0 93 1009.8 5.1 9 0

24/09/2009 12 30.2 82 1011.7 6.2 7 9

25/09/2009 00 26.2 96 1010.5 3.1 9 0

25/09/2009 12 30.0 87 1012.5 6.2 9 8

26/09/2009 00 26.2 97 1011.3 5.7 9 6

26/09/2009 12 30.0 94 1012.8 5.7 9 10

27/09/2009 00 26.2 96 1010.7 5.1 9 0

27/09/2009 12 30.0 77 1012.5 6.7 9 8

28/09/2009 00 26.4 96 1012.0 6.2 9 0

28/09/2009 12 30.8 93 1012.3 5.7 9 8

29/09/2009 00 26.6 97 1011.7 5.1 9 0

30/09/2009 00 26.6 96 1011.7 5.7 9 0

30/09/2009 12 29.8 92 1013.7 6.2 9 8

01/10/2009 00 25.7 96 1011.9 5.1 9 0

01/10/2009 12 29.8 93 1013.7 6.2 9 8

02/10/2009 00 26.0 96 1026.0 5.1 9 0

02/10/2009 12 29.8 96 1013.0 6.2 9 8

03/10/2009 00 26.0 94 1026.0 5.1 9 0

03/10/2009 12 30.2 93 1012.3 5.7 9 8

04/10/2009 00 26.0 96 1010.7 5.1 9 0

04/10/2009 12 29.2 86 1011.2 4.1 14 9

05/10/2009 00 26.0 96 1010.5 6.2 9 6

05/10/2009 12 29.2 83 1011.7 4.1 9 9

06/10/2009 00 25.6 98 1011.9 5.1 9 0

06/10/2009 12 29.2 83 1011.7 4.1 9 9

07/10/2009 00 25.6 96 1011.9 5.1 9 0

07/10/2009 12 29.0 86 1012.4 6.7 9 9

08/10/2009 00 26.2 92 1011.5 7.2 9 0

08/10/2009 12 29.6 89 1011.5 7.2 9 8

09/10/2009 00 29.6 74 1011.0 4.1 9 0

09/10/2009 12 28.8 92 1011.0 5.1 9 9

10/10/2009 00 26.0 94 1010.6 4.6 9 3

10/10/2009 12 30.0 86 1011.7 6.2 9 8

11/10/2009 00 26.1 94 1009.1 6.2 9 1

11/10/2009 12 29.0 87 1011.2 6.7 9 8

12/10/2009 00 25.9 91 1010.5 5.1 9 4

12/10/2009 12 29.6 79 1011.4 5.1 9 8

13/10/2009 00 25.6 89 1009.5 5.1 9 8

13/10/2009 12 28.8 95 1011.1 6.2 9 9

14/10/2009 00 25.8 96 1009.1 4.1 9 0

14/10/2009 12 29.6 94 1008.4 7.2 9 8

15/10/2009 00 26.0 95 1009.5 3.1 9 1

15/10/2009 12 31.0 92 1009.2 4.1 9 8

16/10/2009 00 26.2 96 1008.7 5.1 9 0

16/10/2009 12 30.8 82 1011.4 6.7 14 8

* As datas não contempladas, especialmente do mês de julho de 2009, referem-se a dias não operacionais da 

estação climatológica. 
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1. INTRODUÇÃO

O Parque Nacional de Jericoacoara foi criado no ano de 2002 e tem seus limites 

definidos pela Lei 11.986/07, possuindo uma área de 8.850 ha. Trata-se de uma Unidade 

de Conservação de Proteção Integral que tem como objetivo proteger amostras 

significativas de ecossistemas costeiros e oferecer oportunidades controladas de 

visitação, recreação e ecoturismo, além de atividades de educação ambiental e pesquisa 

científica.

Apesar de sua extensão reduzida, o Parque Nacional apresenta uma série de 

ecossistemas distintos, na qual se destaca a área marinha que se estende 01km (um) 

mar-adentro ao longo dos 22km (vinte e dois) de costa da unidade, composta 

principalmente por praias arenosas. As praias constituem sistemas dinâmicos, onde 

elementos básicos como ventos, água e areia interagem, resultando em processos 

hidrodinâmicos e deposicionais complexos (Brown & McLachlan, 1990), e 

compreendem uma porção subaérea (supra e mediolitoral) e outra subaquática que 

inclui a zona de arrebentação e se estende até a base orbital das ondas (Short & Wright, 

1983). 

Vários motivos justificam o marcado interesse pelo conhecimento da fauna de 

praias. Muitas espécies têm importância econômica direta, como é o caso dos crustáceos 

e moluscos utilizados na alimentação humana ou como isca para pesca, a estes somados 

os poliquetas, que também constituem rica fonte de alimento para alguns organismos, 

principalmente peixes, crustáceos e aves (Amaral et al., 2003). Além disso, diversos 

estudos têm demonstrado a relevância da utilização de comunidades bentônicas na 

avaliação da qualidade ambiental. 

A diversidade ou abundância de espécies estão diretamente relacionadas com fatores 

associados à morfodinâmica, como inclinação da praia e tamanho das partículas do 

sedimento. Quase sempre, quanto maior o tamanho do grão, mais íngreme o perfil da 

praia (Villwock, 1994). Quanto maior o diâmetro do grão e a declividade, menor a 

diversidade e a abundância específica (McLachlan, 1980). A macrofauna da zona 

entremarés de praias pode ser caracterizada como uma comunidade com baixa 

diversidade, reduzida riqueza e elevada dominância numérica de poucas espécies, 

quando comparada com a de regiões submersas.
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HISTÓRICO/DADOS PRETÉRITOS

Após o trabalho pioneiro realizado por Dansereau (1947) sobre a fauna de praias 

do estado do Rio de Janeiro, alguns estudos foram efetuados entre as décadas de 60 e 70 

em outros pontos do litoral brasileiro, e a partir de então vários trabalhos foram

realizados (Amaral et al., 1990; Amaral et al., 1995; Corbisier, 1994; Corbisier, 1991; 

Lana, 1991). No entanto, o conhecimento atual da fauna de praias da costa brasileira é 

ainda insatisfatório.

No caso específico do estado do Ceará, estudos sobre a distribuição e abundância 

do zooplâncton costeiro foram desenvolvidos (Garcia et al., 2007), assim como alguns 

aspectos da biologia de peixes, crustáceos e moluscos. Entretanto, o Parque Nacional de 

Jericoacoara, carece de informações básicas sobre sua fauna marinha e costeira, 

fazendo-se necessária uma investigação aprofundada sobre sua composição e 

variabilidade sazonal.

3. MÉTODOS

Entre os dias 10 e 25 de agosto de 2009, foram amostrados, com a metodologia 

da Avaliação Ecológica Rápida, 3 sítios (Tabela 1), onde foram descritos vários 

parâmetros físicos, ecológicos e pesqueiros de cada ecossistema analisado.

Tabela I. Sítios amostrais determinados para o diagnóstico oceanográfico do PNJ.

Sítios Pontos

1 – Praia arenosa

Preá

Jericoacoara

Mangue Seco

Cavalo Marinho/Guriú

2 – Mangue Cavalo Marinho

3 – Costão rochoso Malhada
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Amostragem do Plâncton

O Plâncton (do Grego  !"#$%&'( )( errante) é constituído de organismos que 

estão na coluna d’água e que não possuem poder de locomoção suficiente para evitar o 

transporte passivo pelas massas de água. Por este motivo sua distribuição é controlada 

por processos físicos como corrente, maré, vento e turbulência.  O tamanho de abertura 

de malha do corpo de uma rede é a principal decisão a ser tomada ainda durante o 

desenho amostral já que ela irá determinar quais organismos serão coletados. O 

tamanho de abertura de malha varia de 20µm a 500µm e na presente amostragem foi 

utilizada malha de tamanho 300 µm. A rede de plâncton usada (Figura 1)foi uma 

cilindro-cônica arrastada manualmente durante 5 minutos. As amostras foram 

acondicionadas em garrafas numeradas e fixadas em formalina 10% para posterior 

análise em microscópio. Um total de 10 amostras foram obtidas, distribuídas em 3 sítios 

previamente definidos.

Figura 1. Esquema de uma rede coletora cilindrocônica. A, abertura circular; B, corpo; 

C, coletor tipo copo.

Amostragem do Bentos

A palavra “bentos” origina-se do grego “benthos” (fundo do mar), assim como 

“pelagos” (mar aberto). Organismos bentônicos são aqueles que vivem em relação 

direta com o fundo. Além da classificação taxonômica os invertebrados bentônicos 

podem ser classificados de modo funcional quanto ao tamanho, tipo de relação com o 

substrato. É difícil separar o pélagos do bentos, uma vez que o domínio bentônico 

mantém uma relação continua com o pelagial, inclusive muitos macroinvertebrados 

bentônicos possuem fase larval pelágica.

Para a amostragem dos organismos bentônicos foi aplicado o método dos 

quadrados amostrais. Em cada um dos sítios foram coletadas amostras de sedimento 

(com réplica) relativas a uma área de 1m2 por 0,5m de profundidade. Essas amostras 

foram peneiradas em malha 200 µm e congeladas para posterior análise em 
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microscópio. Um total de 10 amostras foram obtidas, distribuídas em 3 sítios 

previamente definidos.

Amostragem do Nécton

A coleta de peixes e outros organismos aquáticos, atividade conhecida como 

pesca, tem sido realizada pelo homem desde tempos pré-históricos. Para fins científicos, 

os métodos de coleta de peixes são os mesmos disponíveis na pesca comercial ou 

esportiva. Vários fatores devem ser considerados para a escolha do método. Entre os 

principais aspectos estão: 1) a especificidade do grupo de peixes a ser coletado, pois as 

espécies variam nos seus padrões de atividade, nas suas necessidades ecológicas e nos 

seus hábitos e comportamento; 2) as características do ambiente a ser amostrado, pois a 

eficiência dos métodos de pesca esta diretamente relacionada a esse fator; 3) a 

profundidade de coleta, pois diferentes métodos de pesca estão desenhados para atuar 

em determinadas camadas de profundidade; 4) aspectos técnicos como a seletividade 

dos aparelhos de pesca. 

Os organismos nectônicos foram coletados através de uma parceria com os 

pescadores locais. Um total de 35 lances de arrasto de praia foi acompanhado, sendo 

anotadas as espécies capturadas, assim com a quantidade de camarão e também do 

bycatch. Dessa forma foi possível estabelecer uma lista das principais espécies que 

compõem o ambiente nectônico do PNJ. A pesca de arrasto de praia é realizada sempre 

no período de maré baixa, com a utilização de uma rede de malha de nylon com uma 

linha com pesos (chumbada) na porção inferior e bóias na porção superior. As redes 

utilizadas têm sua extensão variando de 35 metros a menor a 148,5 metros a maior 

sendo o tamanho médio em torno de 101 metros.

O procedimento é iniciado antes da maré está no seu ponto mínimo. Um 

pescador fica na praia segurando uma das cordas da rede enquanto a rede é lançada por 

uma canoa ou paquete a cerca de 400 metros da costa, a embarcação, com propulsão 

humana, lança a rede formando um “U” e retorna a praia com a ponta da outra corda. 

Após este procedimento os pescadores na praia começam a ação de arraste puxando a 

rede à em direção a praia, à medida que a rede se aproxima da praia os pescadores

procuram segurar ambas as extremidades da rede para evitar a fuga dos pescado. O 

lance culmina com a retirada dos pescados da rede na praia, onde é separado o pescado 

que será aproveitado e o que será descartado. Durante um período de maré são 

realizados em média de 3 (três) a 5 (cinco) lances.
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Dentre o pescado que será aproveitado, os camarões são separados para 

comercialização e os demais são utilizados para a alimentação dos pescadores e 

ajudantes que participam da pescaria. O pescado descartado é normalmente composto 

por espécimes muito pequenos e de diversas espécies, que não fazem parte da 

alimentação dos pescadores. No levantamento realizado observou-se que uma grande 

diversidade de espécies de peixes e alguns invertebrados são capturados pelas redes.

1 Resultados e Discussão

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

Os principais habitats encontrados na área de estudo foram numerados de acordo 

com a lista abaixo:

I – Praias arenosas (Preá, Jericoacoara, Mangue Seco, Cavalo Marinho e Guriú)

II – Manguezais (Cavalo Marinho)

III – Costão rochoso (Malhada)

CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA MARINHA DO PARQUE NACIONAL DE JERICOACOARA

1.1.1 Sítio 1-“Praia arenosa” 

A plataforma continental desses ambientes é estreita e rasa, com largura 

variando de 15 a 75 km e profundidade máxima de 70m, é quase que totalmente 

recoberta por sedimentos biogênicos carbonáticos (areias e cascalhos, consistindo 

principalmente de algas calcárias). As barreiras arenosas mostram cristas de praias 

quase sempre remobilizadas pelos fortes e persistentes ventos de NE, responsáveis pelos 

gigantescos campos de dunas. As praias são dissipativas, de baixa energia e com 

declives pouco proeminentes (Figura 2).
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Figura 2. Praia arenosa no PNJ.

As lagunas e estuários desse trecho do litoral também são ocupados por 

manguezais e cristas de praias remobilizadas por ventos SE com a formação de campos 

de dunas. As construções recifais são inibidas na região pelos sedimentos em suspensão. 

No casoespecífico do ponto Cavalo Marinho, a praia está sob a influência de um 

importante manguezal, causando um desague significativo de água doce e reduzindo 

pontualmente a salinidade de 35 para 24.
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Tabela II. Espécies do zoôplâncton capturadas na região costeira do PNJ.

Espécie Grande grupo Filo

Spirillina sp Foraminifera
Hidromedusa Siphonophora Cinidaria

Polychatea (larva) Annelida
Bivalvia (véliger) Mollusca
Gastropoda (véliger) Mollusca

Lamelaria sp. Mollusca
Ostracoda Mollusca
Amphipoda Arthtopoda (Crustacea)
Tanaidacea Arthtopoda (Crustacea)
Brachyura (zoé e megalopa) Arthtopoda (Crustacea)
Caridea Arthtopoda (Crustacea)
Cirripedia (náuplio) Arthtopoda (Crustacea)

Lucifer faxoni Arthtopoda (Crustacea)
Acartia lillgeborgi Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Clausocalanus furcatus Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Centropages furcatus Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Coryaceus sp Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Euterpina acutifrons Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Lapidocera sp Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Microsetella sp Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Oithona sp Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Oncaea sp Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Parvocalanus crassirostris Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Temora sp Copepoda Arthtopoda (Crustacea)
Echinopluteus Echinodermata
Ophiopluteus Echinodermata
Sagitta sp Chaetognata
Cyphonautes Bryozoa

Teleostei (larva e ovo) Chordata
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Figura 3. Importância relativa dos principais grupos encontrados no plâncton da 

área marinha do PNJ.

Foram identificadas 18 espécies distribuidas em 10 famílias. A partir da

composição do zôoplâncton marinho, pode-se concluir que a cadeia trófica da zona de 

arrebentação do PNJ é extremamente complexa (Figura 3). Tal fato está de acordo com 

o reportado para literatura (Lalli & Parson, 2006), que sugere cadeias tróficas longas (5 

a 6 níveis tróficos) para regiões marinhas tropicais. Consequentemente, a produtividade 

é baixa, já que a perda de energia ao longo dos níveis tróficos é alta. Por outro lado, a 

diversidade é extremamente alta, sendo a cadeia trófica baseada em diatomáceas de 

tamanho reduzido (Figura 4).
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Figura 4. Exemplos de organismos capturados na coleta de plâncton. A- Copépodes, B-

Chaetognatos e C- Sifonóforos.

Foram identificadas 35 espécies de organismos bentônicos, distribuídos em 18 

famílias. Dentre os organismos do bentos, o camarão-branco (Litopenaeus schmitti) e o 

camarão-sete-barbas (Xyphopenaeus kroyeri) se detacam por sua abundância e valor 

comercial. Adicionalmente, os siris Callinectes danae, C. sapidus e Arenaeus cribarius

são os representantes dos Brachyura mais abundantes da fauna bentônica (Tabela III, 

Figuras 5, 6).

A

B C
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Tabela III. Espécies do bentos capturadas na região costeira do PNJ.

Espécie Família Filo

Hastula cinerea Terebridae Mollusca
Olivella minuta Olividae Mollusca
Turbinella laevigata Turbineliidae Mollusca
Cassis tuberosa Cassidae Mollusca
Donax striatus Donacidae Mollusca
Tivela mactroides Veneridae Mollusca
Strigilla pisiformis Tellinidae Mollusca
S. carnaria Tellinidae Mollusca
S. miriabilis Tellinidae Mollusca
Tellina lineta Veneroida Mollusca
T. punicea Veneroida Mollusca
T. sandix Veneroida Mollusca
T. nitens Veneroida Mollusca
T. alternata Veneroida Mollusca
Mulinia cleryana Veneroida Mollusca
Scolelepis squamata Spionidae Polychaeta
Hemipodus olivieri Glyceridae Polychaeta
Mellita quinquiesperforata Mellitidae Echinodermata
M. sexiperforata Mellitidae Echinodermata
Encope emarginata Mellitidae Echinodermata
Astropecten cingulatus Astropectinidae Echinodermata
A. brasiliensis Astropectinidae Echinodermata
Jassa morinoi Ischyroceridae Crustacea
Excirolana brasiliensis Cirolanidae Crustacea
Callinectes ornatus Portunidae Crustacea
Callinectes danae Portunidae Crustacea
Arenaeus cribarius Portunidae Crustacea
Cronius ruber Portunidae Crustacea
Ocypode quadrata Ocypodidae Crustacea
Emerita portoricensis Hippidae Crustacea
Lepidopa richmondi Galatheidae Crustacea
Litopenaeus schmitti Penaeidae Crustacea
Farfantepenaeus brasiliensis Penaeidae Crustacea
Farfantepenaeus subtilis Penaeidae Crustacea
Xyphopenaeus kroyeri Penaeidae Crustacea
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Figura 5. Importância relativa dos principais grupos encontrados no bentos da área 

marinha do PNJ.

Figura 6. Fauna bentônica das praias arenosas do PNJ. A- camarão-branco Litopenaeus 

schmitti e B- bolacha-do-mar Echinaster sp.

Foram identificadas 59 espécies de peixes compreendidas entre 19 famílias e 

uma espécie de tartaruga marinha (Chelonia mydas) (Tabela IV, Figuras 7, 8). Muitos 

dos peixes da fauna nectônica do PNJ são de interesse comercial, sendo aproveitados 

pelos pescadores como produto comercializado ou para sua subsistência. Espécies com 

estratégia de vida K, como as raias e cações, apresentam menor resiliência à pesca, já 

que possuem ciclos de vida longos, baixa fecundidade e crescimento lento. 

A B
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Adicionalmente, algumas estão classificadas como em ameaça de extinção, 

demandando uma atenção especial durante o processo de manejo.

Tabela IV. Espécies do necton capturadas na região costeira do PNJ

Espécie Família Filo

Acanthurus chirugus Acanthuridae Chordata
Achirus declivis Achiridae Chordata
Citharrichthys spilopterus Paralychtydae Chordata
Anchoa spinifer Engraulidae Chordata
Anchoa spp. Engraulidae Chordata
Anisotremus surinamensis Haemulidae Chordata
Bagre marinus Ariidae Chordata
Colomesus psitatus Tetraodontidae Chordata
Cynoscion acoupa Scianidae Chordata
Cynoscion leiarchus Scianidae Chordata
Diapterus spp. Scianidae Chordata
Gymnothorax ocellatus Muraenidae Chordata
Haemulon plumieri Haemulidae Chordata
Harengula jaguana Clupeidae Chordata
Menticirrhus americanus Scianidae Chordata
Mycteroperca acutirostris Serranidae Chordata
Ogcocephalus nasutus Ogcocephalidae Chordata
Polydactylus virginicus Polydactylidae Chordata
Selene vomer Carangidae Chordata
Sphyraena guachancho Sphyrinidae Chordata
Stellifer stellifer Scianidae Chordata
Trachinotus cayennensis Carangidae Chordata
Trichiurus lepturus Trichiuridae Chordata
Dasyatis centroura Dasyatidae Chordata
Gymnura micruna Gymnuridae Chordata
Rinobathos percellens Rinobathidae Chordata
Chelonia mydas Cheloniidae



13

Figura 7. Importância relativa dos principais grupos encontrados no nécton da área 

marinha do PNJ.

Figura 8. Exemplos da fauna nectônica da região marinha do PNJ. A- tartaruga verde 

(Chelonia mydas), B- coca (Anisotremus surinamensis), C- raia (Dasyatis centroura) e 

D- viola (Rinobathos percellens).

A B

C D
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Sítio 2-“Manguezal” 

Conhecidos como ambientes de transição no ecossistema costeiro são 

característicos de ambientes tropicais e sub-tropicais. Esses ambientes estão sujeitos a 

variações importantes de maré, sendo dominados por espécies vegetais típicas, que se 

associam a outras espécies vegetais ou animais. Funcionam como importantes berçários 

para espécies de interesse comercial de camarão e moluscos, sendo altamente 

susceptíveis a impactos antrópicos.

Figura 9. Visual do mangue situado no interior do PNJ.
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Tabela VI. Espécies do plâncton capturadas no mangue localizado no PNJ.

Espécie Família Filo

véliger Mollusca

misis Penaediae Arthropoda

Tabela VII. Espécies do bentos capturadas no mangue localizado no PNJ.

Espécie Família Filo

Crassostrea rhizophorae Ostreidae Mollusca

Uca thayeri Ocypodidae Arthropoda

Uca maracoani Ocypodidae Arthropoda

Quando comparada aos outros locais, no que diz respeito a diversidade, o 

ambiente de mangue apresentou menor número de espécies (Tabelas VI, VII). Esse 

padrão está de aocrdo com o citado na literatura e se justifica por ser um ambiente de 

elevado stress salino, apresentando grandes variações na salinidade associado a 

reduzidas concentrações de oxigênio na água e no sedimento. Por outro lado, fornece 

um habitat importante para berçário de diferentes espécies, incluindo algumas de 

interesse comercial, já que apresenta áreas abrigadas e com boa disponibilidade de 

alimento. A fauna de mangue do PNJ, necessita de uma investigação mais aprofundada, 

já que não foi possível a realização de amostragens tradicionais nesse ambiente devido à 

ausência de pesca nessa região específica.
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Sítio 2-“Costão rochoso”

Os habitats costeiros bentônicos estão entre os ambientes marinhos mais 

produtivos de planeta. Dentre os ecossistemas presentes na região costeira e entre-

marés, os costões apresentam a maior riqueza e biodiversidade, contendo espécies de 

interesse comercial como mexilhões, ostras e crustáceos. Como consequência, são áreas 

de alimentação, crescimento e reprodução de um grande número de espécies. Embora 

esse ambiente não seja amplamente representado dentro do PNJ, a praia da Malhada 

contém um pequeno trecho composto por costão rochoso, sendo também considerado 

no presente relatório. Dessa forma, serão relatadas nessa seção, apenas as espécies 

características desse ambiente, já que as espécies nectônicas e zôoplanctônicas são 

muito similares às outras regiões de praia arenosa.

Figura 9. Costão rochoso no PNJ.
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Tabela V. Espécies do bentos capturadas na região costão rochoso do PNJ

Espécie Família Filo

Porifera
Actina equine Actiniidae Cnidaria
Coscinasterias spp Asteroidea Cnidaria
Echinaster spp Echinoidea
Mellita spp Echinoidea
Mytilus edulis Mytilidae Mollusca
M. galloprovincialis Mytilidae Mollusca
Fissurella spp Fissurellidae Mollusca
Tegula spp Trochidae Mollusca
Octopus vulgaris Octopodidae Mollusca

Anfipoda Arthropoda
Chatamalanus spp Cirripedia Arthropoda
Ligia spp Ligiidae Arthropoda

Paguridae Arthropoda
Palaemon paivai Palaemonidae Arthropoda
Callinectes ornatus Portunidae Arthropoda
Callinectes danae Portunidae Arthropoda
Arenaeus cribarius Portunidae Arthropoda
Cronius ruber Portunidae Arthropoda
Pachygrapsus transversus Grapsidae Arthropoda
Litopenaeus schmitti Penaeidae Arthropoda
Farfantepenaeus brasiliensis Penaeidae Arthropoda
Farfantepenaeus subtilis Penaeidae Arthropoda
Xiphopenaeus kroyeri Penaeidae Arthropoda

Figura10. Importância relativa dos principais grupos amostrados na fauna bentônica de 

costão rochoso do PNJ.
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Figura 11. Espécies da fauna bentônica capturada no costão rochoso da Praia da 

Malhada no PNJ. A- cracas, B- siri-azul, C- camarão e D- anêmonas.

A B

C D
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Espécies Exóticas e Invasoras 

Nenhuma espécie exótica foi detectada durante as coletas. Entretanto, a presença 

de um cultivo do camarão do Pacífico Litopenaeus vannamei (Decapoda, Penaeidae) 

(Figura 12) provavelmente permite o escape de indivíduos para o meio. Dessa forma a 

ameaça de invasão dessa espécie é iminente, ou já está em curso, já que separação entre 

esta e a L. schmitti é extremamente difícil taxonomicamente (Figura 13). A

carcinocultura de espécies exóticas vem sendo desenvolvida ao longo do litoral norte e 

nordeste do Brasil como uma atividade bastante rentável, tanto em pequena quanto e 

maior escala. Entretanto, o custo ambiental desses empreendimentos é muitas vezes 

bastante alto, já que sua instalação e operação causam impactos importantes no 

ambiente. 

Figura 12. Vista do PNJ com destaque para o cultivo de camarão-branco do 

Pacífico (L. vanammei) indicado pela seta amarela.
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Figura 13. A- Litopenaeus vanammei e B- Litopenaeus schmitti.

Várias são as conseqüências da introdução de espécies alóctones ou exóticas no 

ambiente aquático, podendo ocorrer extirpação, predação, e exclusão pela 

competitividade com as espécies nativas, bem como a hibridação (Willianson, 1996), 

causando impactos ao ecossistema e problemas à pesca em geral. São consideradas 

espécies exóticas os organismos ou materiais biológicos (sementes, ovos, esporos,etc) 

capazes de propagar animais e plantas e que tenham entrado em um ambiente onde 

antes não existiam. Os estudos sobre espécies exóticas têm acompanhado o homem ao 

longo de sua história (Rosique & Barbieri, 1992). Além dos escapes, a qualidade da 

água no entorno de tais empreendimentos pode ser bastante prejudicada, já que a

liberação de grande quantidade de matéria orgânica, oriunda da excreção dos animais 

normalmente cultivados em altas densidades, pode causar a eutrofização do meio.

Alguns princípios básicos devem nortear a instalação de um sistema de cultivo (FAO, 

2006):

a) Construir os cultivos acima da zona intermareal

b) Não permitir que ambientes sensíveis como os manguezais sejam reduzidos 

em função do empreendimento

c) Não instalar cultivos em solos arenosos e em locais onde a liberação de água 

salgada prejudique a qualidade da água doce para agricultura e consumo

d) Não instalar cultivos em áreas onde a capacidade suporte do ambiente já tenha 

sido alcançada

e) Manter áreas de amortecimento e corredores entre os empreendimentos eos 

ambientes que os rodeiam

f) Obedecer o planejamento estratégico da região para que injustiças ambientais 

e sociais não sejam cometidas

g) Separar a descarga de efluentes do canal principal do mangue para evitar a 

contaminação ambiental e a auto-contaminação.

A B
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h) Evitar o escape de espécies exóticas e incentivar o cultivo de espécies locais

Porém, os problemas causados pela invasão de espécies exóticas vêm aumentando 

e estão começando a se tornar um fenômeno com conseqüências ao nível mundial 

(Tavares e Mendonça, 1996; Tavares, 2003). A alta freqüência de invasão está

associada em grande parte às atividades humanas (Barbieri, 1998), como o transporte e 

introdução acidental através de água de lastro de navios, ou resultado de fuga de 

espécimes provenientes da aqüicultura mal planejada.

A comunidade científica nos últimos anos, tem se voltado, para a questão da 

introdução de espécies exóticas, em função dos impactos ecológicos e econômicos 

decorrentes da invasão de vários ecossistemas, por animais e plantas estranhos ao 

ambiente (Silva et al, 2002). Porém, a questão das invasões biológicas já ultrapassa os 

interesses acadêmicos, tornando-se, em alguns casos, uma questão de saúde publica 

(Howe et al, 1997). A introdução de crustáceos decápodes em regiões os quais não são 

naturais tem sido bastante citado na literatura científica (Magalhães et al, 2005). Estudos 

de Rodrigues e Suarez (2001) registraram vários casos da dispersão de crustáceos 

decápodes, tanto em água doce como salgada, decorrentes da ação antrópica. O camarão 

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), nativo do Pacífico leste foi trazido para o Rio 

Grande do Norte em 1981 para fins de cultivo em viveiros (Tavares & Mendonça, 

1996), porém não apresentou bons resultados durante anos. Somente a partir do início 

da década de 90, a espécie começou a apresentar resultados positivos, passando a ser 

cultivada ao longo de praticamente toda a costa brasileira. 

Por questões de logística, os viveiros de camarões marinhos localizam-se quase 

sempre junto à costa, freqüentemente em áreas de manguezal. Não raro, por ocasião das 

despescas ou do rompimento dos diques de contenção, quantidades indeterminadas de 

indivíduos acabam escapando dos tanques de cultivo e invadindo o ambiente natural 

(Tavares, 2003). Além disso, é preocupante a possibilidade da transmissão de doenças 

às espécies nativas de camarões nativos da região, tais como o vírus da mancha branca 

(white spot virus- WSV).

Adicionalmente, a presença do siri Charybidis helleri foi reportada para o Estado 

do Ceará e confirmada também no PNJ. Esta espécie foi introduzida no Brasil via água 

de lastro e vem extendendo sua distribuição a partir da Argentina e do Nordeste 

brasileiro.
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Figura 14. O siri introduzido via água de lastro Charybidis helleri.

Espécies endêmicas 

A única espécie endêmica encontrada durante as coletas foi o palemonídeo 

Palaemon paivai (Figura 15), sendo citado apenas para poças de maré no Estado do 

Ceará.  

Figura 15. O camarão carídeo Palaemon paivai.

Atividades extrativistas 

Existem três principais tipos de pesca artesanal realizados dentro do PNJ (arrasto

manual duplo objetivando o camarão-barba-ruça, pesca de arrasto objetivando o 

camarão-branco e pesca com tarrafa em pequena escala) e adicionalmente 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 com pesos (chumbada) na tralha

inferior e bóias na porção superior. O tamanho de malha, medido entre nós opostos 
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variou entre 35 e 45 mm. Já o comprimento das redes variou entre 35 a 150 m, com 

média em torno de 100 m (Figura 16) e altura de aproximadamente 2 m. Essa pesca não 

apresenta um período de defeso bem delimitado, mas apenas um acordo formal entre o 

ICMBio e os pescadores locais. 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.

Figura 16. Frquência de tamanho das redes de arrasto utilizadas no Parque Nacional de 

Jericoacoara e no seu entorno.

O procedimento é iniciado antes da maré estar no seu ponto mínimo. Um pescador 

fixa uma das extremidades da rede, enquanto esta é operada por uma canoa ou paquete a 

uma distância de aproximadamente 400 metros da costa. Esta embarcação, com propulsão 

humana, lança a rede formando um “U” e retorna a praia com a outra extremidade do 

cabo. Após este procedimento os pescadores, na praia, começam o recolhimento da rede e

à medida que a rede se aproxima da praia os pescadores procuram segurar ambas as 

extremidades da rede para evitar a fuga dos pescado. 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 

(Figura 17). 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. Durante um dia de 

pesca são realizados de 3 a 5 lances. As redes de arrasto são operadas, por 6 a 9
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pescadores, sendo o número máximo de pescadores declarados em uma única rede foi 12,

evidenciando que a operação manual deste artefato requer grande esforço humano. No

total a pesca de arrasto no Parque Nacional de Jericoacoara e área de entorno emprega 

423 pessoas, segundo as informações dos proprietários das redes.

Figura 17. Pesca de arrasto de praia no PNJ. A- Canoa utilizada, B- Recolhimento 

manual das redes, C- Extremidade fixada manualmente durante a operação e D- Coleta 

manual da comunidade local.

4. RESULTADOS

4. 1 Caracterização da área e pessoas envolvidas

Durante as reuniões realizadas pelo ICMBio com os pescdarores foram 

cadastrados os proprietários de redes de arrasto que utilizam a área do Parque Nacional 

de Jericoacoara e seu entorno para a pesca. Tal levantamento detectou um total de 41 

proprietários de rede operando um 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 (Figura 18).

A B

C D



25

Figura 18. Percentual de redes que operam na pesca de arrasto de praia na área do 

Parque Nacional de Jericoacoara e seu entorno

A atividade utiliza toda a costa do Parque Nacional de Jericoacoara, para uma 

melhor sistematização dividiu-se a costa do Parque em três regiões: Praia do Preá –

Riacho Doce, Jericoacoara – Serrote e Praia do Mangue Seco – Guriú. Na região da 

Praia do Preá – Riacho Doce foram cadastradas de 19 redes; na região de Jericoacoara -

Serrote foram cadastradas 06 redes e na região da Praia do Mangue Seco – Guriú foram 

cadastradas 12 redes (Figura 19).

Figura 19. Distribuição do esforço de pesca do arrasto de praia na costa do Parque 

Nacional e no seu entorno.
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Dentre os pescadores que participam da pesca de arrasto, foi observado que 

muitos são chefes de famílias e que possuem dependentes. Em média há 3 dependentes 

por cada pescador sendo que destes 46% são solteiros enquanto 54% são casados ou 

possuem relação conjugal estável Quanto às atividades exercidas, 65% afirmaram que 

possuem como principal atividade a agricultura, 23% afirmaram que possuem tanto a 

agricultura como a pesca como principal atividade e 12% somente a pesca (Figura 20).

Salienta-se que a pesca incluem 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 desta atividade, tendo em vista 

que a espécie alvo (camarão) tem alto valor de comercialização representando um 

aporte de recursos nos orçamentos familiares.

Figura 20. Demonstrativo da principal atividade exercida pelos pescadores que 

participam da pesca de arrasto de praia.

4.2 Espécies capturadas na pesca de arrasto

No levantamento realizado observou-se que uma grande diversidade de espécies 

de peixes e alguns invertebrados são capturados pelas redes. Foram contabilizadas 59 

espécies de pescado, sendo 11 de invertebrados e 49 de vertebrados.

Não houve o levantamento quantitativo, contudo as espécies foram fotografadas 

para posterior identificação. A grande maioria dos indivíduos capturados 

incidentalmente apresentou pequeno tamanho o que implica que os espécimes são 
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retirados ainda jovens e provavelmente não atingiram a maturidade sexual. Entretanto, 

estudos mais detalhados sobre a composição da fauna e sua biologia devem ser 

desenvolvidos no sentido de elucidar questões importantes sobre o menejo das mesmas.

Dentre as espécies de invertebrados encontrou-se representantes dos filos: 

Cnidária, Mollusca, Arthropoda e Echinodermata. Já no grupo dos vertebrados todos 

são representantes do grupo dos peixes (Figura 21).

Figura 21. Importância relativa dos principais grupos encontrados na pesca de arrasto no 

Parque Nacional de Jericoacoara.

No grupo dos peixes foram encontrados representantes dos dois grandes 

subgrupos: peixes cartilaginosos (Chondrichthyes) e peixes ósseos (Osteichthyes). 

Dentre os peixes cartilaginosos destaca-se a presença das raias e cações, sendo 

encontradas pelo menos três espécies diferentes, sempre com representantes muito 

jovens de pequeno tamanho ou fêmeas grávidas, indicando atividade reprodutiva na 

região (Figura 22).
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Figura 22. Exemplos de elasmobrânquios capturados incidentalmente na pesca de 

arrasto no PNJ. A- Rinobhatos percellens e B- Gymnura micruna.

Os dados relativos à quantidade total de pescado e o seu aproveitamento foram 

estimados, sendo classificados como espécie-alvo (camarão-branco), bycatch

aproveitado e bycatch descartado. Com exceção da Praia Malhada, onde a comunidade 

local recolhe toda a captura rejeitada pelos pescadores, nos outros locais apenas cerca de 

10% do pescado é aproveitado, sendo todo o resto liberado na zona intermareal. Os 

dados obtidos revelam que em média são capturados 3,4 kg (±2,0) de camarão para

13,46 kg (±8,8) de captura incidental (várias espécies) (Figura 23). O preço por quilo de 

camarão-branco vendido diretamente pelo pescador variou entre 10 e 15 R$.

Figura 23. Espécies capturadas incidentalmente na pesca de arrasto de praia no PNJ. A-

Gymnothorax ocellatus, B- Sphyraena guachancho, C- Cytharhicthys spilopterus e D-

Arenaeus cribarius.

A B

A B

C D
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Com relação à estrutura de tamanho dos indivíduos de camarão-branco 

capturados conclui-se que as fêmeas são significativamente maiores que os machos e 

portanto, sofrem uma mortalidade por pesca maior, uma vez que estão mais susceptíveis 

à captura com rede de arrasto. O menor macho capturado mediu 18 mm CC, enquanto 

que o maior tamanho registrado foi de 46 mm CC. Já as fêmeas apresentaram maiores 

comprimentos, variando entre 22 mm e 73 mm CC (Figura 25).

Figura 25. Estrutura de tamanhos do camarão-branco capturado na pesca de arrasto no 

PNJ. Amarelo- machos e azul- fêmeas).

O tamanho médio de primeira maturação (LM) foi estimado em 42,2 mm CC, 

enquanto que o tamanho onde a probabilidade de estar madura é 100% foi estimado em 

55 mm CC (Figura 26). Dessa forma, pode-se utilizar esses parâmetros como pontos de 

referência biológica para a preservação de fêmeas juvenis, permitindo, através do 

estabelecimento de áreas, épocas ou tamanhos de malha, reduzir a mortalidade sobre 

esse estrato da população. Mais da metade da captura é composta por fêmeas imaturas 

(57%), enquanto que 42% encontra-se na faixa entre o LM50 e o LM100 e apenas cerca 

de 1% está acima do LM100 (Figura 27).
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y=1/1+e(-0,33(CC-42,2))
r2=0.97
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Figura 26. Curva logística de maturação sexual estimada para as fêmeas do camarão-

branco L. schmitti.

Figura 27. Percentual de fêmeas do camarão-branco capturadas de acordo com o estágio 

de maturação.

5. CONCLUSÕES

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 todo 

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 
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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. Os levantamentos 

iniciais permitiram o conhecimento preliminar da diversidade da fauna costeira da 

unidade, contudo revelaram que esta diversidade está ameaçada pela ação da pesca de 

arrasto, especialmente aquela espécies menos resilientes, tais como elasmobrânquios e 

tartarugas marinhas.

Os levantamentos quantitativos não foram suficientes para uma melhor 

caracterização do impacto e efetividade da atividade, sendo necessárias novas 

investigações sobre áreas de reprodução e dinâmica das populações das espécies mais 

susceptíveis à pesca. Os levantamentos se restringiram a um período restrito bastante 

restrito e estudos de longo prazo que contemplem a variação sazonal e interanual das 

capturas deveriam ser desenvolvidos. Esta atividade pelo risco potencial que apresenta a 

biodiversidade marinha do PNJ e os conflitos com usos tradicionais das populações 

residentes do entorno da UC deve ter destacada importância nos futuros estudos e 

planejamentos da unidade.

6. SUGESTÕES DE MANEJO E FUTUROS ESTUDOS

Pesca

A) AVALIAR CONTINUAMENTE A ABUNDÂNCIA DA ESPÉCIE–ALVO 

DA PESCA DE ARRASTO;

B) MONITORAR O ESFORÇO DE PESCA MANTENDO OS NÍVEIS 

ATUAIS;

C) AVALIAR O IMPACTO DA PESCA SOBRE A COMUNIDADE 

BENTÔNICA;

D) ESTABELECER UMA TEMPORADA DE PESCA DURANTE 4 MESES 

DO ANO;

E) PADRONIZAR O TAMANHO DA MALHA DAS REDES DE ARRASTO 

PARA 45MM ENTRE NÓS OPOSTOS

F) REALIZAR RODÍZIO DE ÁREAS PARA ARRASTO, PERMITINDO A 

RECUPERAÇÃO DA COMUNIDADE BENTÔNICA

G) PROIBIR A PESCA NOS AMBIENTES DE MANGUEZAL
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H) DESENVOLVER ESTUDOS SOBRE A BIOLOGIA POPULACIONAL 

DAS ESPÉCIES DE CRUSTÁCEO COLETADAS PARA SUBSISTÊNCIA 

NO MANGUE DO PNJ

Levantamentos biológicos

I) INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE REPRODUÇÃO DA TARTARUGA-

VERDE Chelonia mydas NO PNJ

J) INVENTARIAR A FAUNA INTERSTICIAL DAS PRAIAS ARENOSAS E 

SUA VARIAÇÃO SAZONAL

K) INVENTARIAR A FAUNA DE INSETOS DO PNJ

L) MONITORAR

Cultivo

M) MONITORAR O ESCAPE DOS CAMARÕES DE CULTIVO 

DENTRO DO PNJ

N) MONITORAR A VARIABILIDADE GENÉTICA DAS POPULAÇÕES 

NATURAIS EXÓTICAS, ASSIM COMO POSSÍVEIS HIBRIDIZAÇÕES

O) IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS CAPAZES DE MINIMIZAR O 

IMPACTO DO EFLUENTE, DOS ESCAPES E DAS DOENÇAS, TAIS 

COMO TANQUES DE DECANTAÇÃO

P) TESTAR A VIABILIDADE DE SUBSTITUIR A ESPÉCIE EXÓTICA 

DE CAMARÃO-BRANCO PELA ESPÉCIE NATIVA DO ATLÂNTICO 
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Introdução

Este relatório contém informações geológicas e meto-oceanográficas sobre a plataforma 

cearense, mais especificamente, a região que contém o Parque Nacional de Jericoacoara (ver figura 

1). Ele está divido em 6 seções: Geomorfologia, Meteorologia, Ondas, Hidrodinâmica e Massas de 

Água, e Sensoriamento Remoto. Nesta última são apresentados informações sobre concentração de 

clorofila-a, que é um indicativo de produtividade, sobre o coeficiente de dispersão difusa, que é uma 

estimativa de material em suspensão, e sobre temperatura superficial do oceano.

Geomorfologia

O Parque Nacional de Jericoacoara localiza-se no litoral Nordeste, que segundo Silveira 

(1964) estende-se desde as proximidades da Baia de São Marcos até a baía de Todos os Santos. 

Mais especificamente, o Parque pertence ao macrocompartimento conhecido com costa semi-árida 

norte, que estende-se da Ponta dos Mangues Secos (Latitude 2,38ºS e Longitude 43,46ºW) , a leste 

da Baía de Tubarão, até a Ponta de Itapagé (Latitude 2,59°S e Longitude 40,01°W), um pouco a 

leste da desembocadura do rio Acaraú, ponto em que a plataforma continental e a linha de costa 

mudam bruscamente da direção oeste-leste para nordeste-sudoeste.

Nesta porção do litoral dominam os depósitos sedimentares do grupo Barreiras, à frente dos 

quais se desenvolveram numerosos campos de dunas, alimentados pelos sedimentos oriundos da 

plataforma continental interna (Silveira, 1964). Feições morfológicas destacadas são representadas 

pelo enorme campo de dunas dos Lençóis Maranhenses e pelo delta do rio Parnaíba. 
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Figura 1: Área do Parque de Jericoacoara

A plataforma continental interna, como sua própria plataforma continental, é estreita e rasa. 

Sua largura até a isóbata de 50m, é da ordem de 70km, não muito distante da quebra de plataforma, 

que ocorre a uma distancia da ordem de 80km, em profundidade de apenas 70 a 80m (Palma, 1979). 

O recobrimento da plataforma continental interna é predominantemente de areias, chegando a 

formar ondas ou dunas subaquosas voltadas para sotavento (Palma, 1979). A presença desse 

abundante estoque de areias, que transborda por sobre o litoral, formando, sob ação dos ventos 

alísios, os extensos campos de dunas denominados Lençóis Maranhenses e de outros de menor 

expressão, a leste do delta do Parnaíba, deve apenas em parte, estar associado ao aporte de 

sedimentos fluviais. A estes deve-se somar o resultado do selecionamento dos sedimentos oriundos 

da retrogradação dos depósitos sedimentares do Barreiras e concomitante alargamento da 

plataforma continental, em consonância com as sucessivas transgressões marinhas ocorridas desde o 

Pleistoceno. A leste do delta do Parnaíba, em profundidades geralmente superiores a 20m, a areia 

terrígena é substituída por um recobrimento de areias e cascalhos de algas coralíneas (Kowsmann e 
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Costa, 1979).

A influência fluvial, provavelmente mais pretérita do que atual, na morfologia da plataforma 

continental interna, é bem evidenciada pela configuração da isóbata de 20m que se afasta da linha 

de costa na altura de desembocaduras fluviais como as dos rios das Preguiças, Parnaíba, Timonha e 

Acaraú. Inseridas nestas feições progradacionais, identificáveis por acentuadas indentações da 

isóbata de 20m, ocorrem dois paleo vales associáveis às atuais desembocaduras do rio Preguiças e 

ao atual distributário do Parnaíba, o rio das Canárias, no flanco leste do delta do Parnaíba. Mais a 

leste ocorrem duas inflexões, cuja associação às atuais desembocaduras fluviais é mais difícil. Uma, 

de menor amplitude, parcialmente interrompida pelo banco do Mergulho, com profundidade de 7m 

sobre um fundo de 15m, se dirige em direção à atual desembocadura do rio Igaraçu, distributário 

mais oriental do delta do Parnaíba (Palma, 1979).

Meteorologia

Do ponto de vista meteorológico a área do Parque sofre influência direta do sistema de

ventos alísios os quais estão condicionados pela presença da ZCIT (Zona de Convergência Inter-

Tropical). Os ventos alísios são a parte inferior das células atmosféricas de Hadley, ou seja, são a 

porção das células de Hadley que entram em contato com a superfície do oceano. No hemisfério 

norte ocorrem os alísios de Nordeste (NE) e no hemisfério sul os alísios de Sudeste (SE). Os alísios 

de NE e SE convergem, em superfície, para a ZCIT, localizada ao longo do equador, mas 

apresentando grande variabilidade espaço-temporal de acordo com as variações sazonais dessas 

células. Essas variações estão diretamente relacionadas com as variações de posição e intensidade 

dos centros de alta pressão atmosférica localizados no Atlântico Norte e no Atlântico Sul, as quais 

estão em fase com as migrações latitudinais da ZCIT. 

Durante o verão (ver figura 2a) a ZCIT está deslocada para o sul e o centro de alta pressão 

atmosférica do Atlântico Sul está maior e mais forte, fazendo com os ventos alísios de NE sejam 

mais intensos e a área de estudo fica então sob a influência direta dos mesmos. Durante o inverno 

(ver figura 2b) o oposto ocorre, a ZCIT desloca-se para o norte, o centro de alta pressão do 
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Atlântico Sul enfraquece, os alísios de NE se retraem e os alísios de SE são mais fortes e mais 

intensos (Castro e Miranda, 1998, Rodrigues et al., 2006).

Figura 2a: Ventos Alísios de Verão. As cores representam o cisalhamento do vento com o oceano e 
os vetores a direção do mesmo. 
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Figura 2b: Ventos Alísios de Inverno. As cores representam o cisalhamento do vento com o oceano 
e os vetores a direção do mesmo. 

Dois fenômenos são importantes controladores das variações de larga escala dos ventos nessa 

região: o PDAT (Padrão de Dipolo do Atlântico Tropical) e o fenômeno ENSO (El-Niño/Southern 

Oscillation).

O PDAT apresenta variabilidade inter anual que está ligada as variações da TSM  

(Temperatura Superficial do Mar) na região tropical do Oceano Atlântico e que resulta em variações 

no padrão de ventos global (alísios e ventos subtropicais).  Uma anomalia negativa de TSM resulta 

em menor fluxo de calor latente para a atmosfera  e consequente aumento da pressão ao nível do 

mar (anomalia positiva de PNM) resultando em fortalecimento da ALTA PRESSÃO TROPICAL e 

fortalecimento dos alísios. O Dipolo em questão é a diferença entre a anomalia de TSM que ocorre 

no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. Quando a anomalia de TSM é negativa no hemisfério 

norte, observa-se uma anomalia positiva de PNM nesse hemisfério e fortalecimento dos alísios de 

Nordeste. Em fase com essa alteração, observa-se um aumento do fluxo de calor latente no 
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Atlântico Tropical ao sul do equador.

Essa intensificação de fluxo de calor latente associada ao fortalecimento dos alísios de 

Nordeste resulta em maior precipitação sobre o nordeste brasileiro e a porção leste da Amazônia. O 

inverso é observado nas fase de anomalias positivas de TSM no hemisfério norte, de  modo que as 

principais consequências do DPAT são alterações na circulação meridional dos ventos, ou seja, na 

célula de Hadley. Paralelamente, o fenômeno ENSO, que ocorre devido a anomalias de TSM no 

Pacífico Equatorial, altera os padrões de precipitação sobre a América do Sul através de 

perturbações geradas nos ventos zonais, com consequente alterações na celula de Walker, e 

propagações de ondas de Rossby anômalas. O resultado da combinação dos dois fenômenos é uma 

célula de Hadley-Walker que regula o padrão de ventos dessa região.

Além disto, na porção litorânea da área do Parque o vento apresenta alta variabilidade 

diurna, com a presença constante de um forte sinal diurno com amplitudes entre 2 e 3 m/s 

(Signorini et al.,1983).  Este sinal pode ser explicado pela grande variação térmica diária que ocorre 

em terra em contraste as pequenas varições no oceano, criando as brizas, assim como, a presença de 

maré atmosférica (Harris, 1959). O sinal de briza normalmente desaparece a algumas dezenas de 

kilometros da costa (Halpern, 1974).  

Ondas

O clima de ondas é de particular importância para a área do Parque, uma vez que controla o 

balanço sedimentar ao longo do litoral criando áreas de deposição e de erosão.  A descrição abaixo é 

de  Besil et al.(2005) e foi realizada com base no monitoramento do Instituto de Pesquisas 

Hidroviárias (INPH), na estação do Pecém, para o período de 1997 a 2003. Segundo os autores os  

dados foram utilizados como representativos de toda a plataforma cearense devido a escassez de 

dados de onda ao longo da plataforma continental cearense.

Para o período citado acima pode-se concluir que ao longo do ano ocorrem dois climas de 
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ondas principais, um formado pelas ondas geradas no Atlântico Norte (Swell), com direção entre 

15º e 70º, e outro formado por ondas geradas próximas à costa (Sea), com direção entre 70º e 120º. 

Entre dezembro e abril a incidência de ondas geradas no Atlântico Norte (Swell), é mais intensa, 

decaindo sua intensidade nos meses seguintes. No mês de agosto não ocorreram ondas de Swell 

com direção entre 15º e 70º, e houve predominância de ondas Sea com incidência entre 90º e 120º.

A seguir apresenta-se estimativas de deriva litorânea para a área do Parque de acordo com 

Bittencourt et al., (2003). Como forma de localizar o leitor, observe no mapa da figura 3 que o 

Parque localiza-se entre as regiões 6 e 7. A tabela abaixo apresenta direção da frente de onda, altura 

significativa de onda, ângulo de incidência do raio de onda, componente principal da deriva, 

percentual de incidência anual das ondas e a deriva litorânea efetiva, para as regiões 6 e 7.

Segmento Direção da
frente de 

onda

Altura da 
onda ao 
longo da 
linha de 
costa(m) 

(H*)

Ângulo de 
incidência 

dos raios de 
onda 

Componente 
principal da 

deriva

Percentual 
de 

incidência 
anual das 

ondas

Deriva 
efetiva

6
N0º 1 58º W-E 5 3190

E-WN45º 1 76º E-W 13

N90º 0,9 36º E-W 82

7
N0º 1 90º - 7 1971

E-WN45º 0,9 57º E-W 23

N90º 0,6 30º E-W 70

Bittencourt et al.(2003) discuti que no setor 6 há maior tendencia de erosão e deriva 

litorânea, devido à mínima refração nas ondas predominantes de leste, e desta forma, preservação 

dos níveis de energia próximos aos originais, que se traduz em pouco alteração na altura original 

das ondas, e aos ângulos de incidência estarem próximos de 45º, este mais favorável a deriva 

litorânea. Já no setor 7, os processos de refração das ondas predominantes é maior e os ângulos de 

incidência se afastam mais de 45º. Este fato deve ser condicionante para que o setor seja um dos 

trechos costeiros mais favoráveis para a acumulação flúvio-marinha ao longo da linha de costa.  
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Mais explicitamente, o local do Parque é de acumulo de sedimentos devido a deriva litoral na região 

6 ser maior do que em 7.

Figura 3: Esquema representando a linha de da região nordeste brasileira. Os números arábicos 
dividem as regiões tais quais foram comentadas no texto. Os vetores com valores associados 
representam o sentido e a intensidade da deriva litorânea respectivamente. O Parque de 
Jericoacoara localiza-se próximo a reta vertical que divide o setor 6 e 7. De Bittencourt et al. 
(2003)

Hidrodinâmica e Massas de Água

A principal corrente que ocorre ao largo do Parque é a Corrente Norte do Brasil (CNB). Essa 

corrente tem o seu eixo principal localizado fora da plataforma continental, ao longo do talude 

continental, mas pode apresentar meandros que incursionam sobre a plataforma continental. Sua 

origem ocorre na bifurcação da corrente sul-equatorial (CSE), a qual flui através do oceano 

Atlântico Sul, vinda da África, e se bifurca ao encontrar o continente americano, aproximadamente 

na latitude do Cabo de São Roque (Stramma & England, 1999). A porção da CSE que flui para o 

norte dá origem a CNB e a porção que flui para o sul dá origem a CB (Corrente do Brasil). 

De acordo com Rodrigues et al. (2006), a bifurcação da CSE apresenta migrações 
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latitudinais devidas a variações no sistema de ventos, as quais resultam em variações nos 

transportes das correntes CNB e CB. Quando a ZCIT está deslocada para o norte (verão) a 

bifurcação da SEC também se move para o norte e consequentemente o volume de água desviado 

para a CNB é maior e essa corrente se fortalece em detrimento da CB, a qual é enfraquecida. No 

inverno ocorre o contrário e a CNB é enfraquecida relativamente a CB. Veja as figuras 4a e 4b 

como um exemplo da circulação média superficial representativa de verão e de inverno, 

respectivamente.  

Figura 4a: Correntes médias superficiais de verão produzidas por simulações utilizando o modelo 
Hycom. O vetor em vermelho indica posição aproximada da bifurcação. Simulações conduzidas 
pela Associação Atlantis.
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Figura 4b: Correntes médias superficiais de inverno produzidas por simulações utilizando o 
modelo Hycom.  O vetor em vermelho indica posição aproximada da bifurcação. Simulações 
conduzidas pela Associação Atlantis.

Segundo Silveira et al. (1994) a CNB flui ao largo da plataforma continental norte do Brasil, 

bordejando o talude e ocupando o espaço entre as latitudes de 5ºS  e 10ºS, transportando em média 
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o volume de 21 Sv (21.000.000 m3/s). Ainda segundo esses autores, as variações de transporte 

dessa corrente dependem das variações do sistema de correntes e contra-correntes equatoriais, as 

quais resultam em variações no transporte de volume da CSE e consequentemente da CNB e da CB. 

Com relação as massas de água presentes na região as principais são: Água Costeira (AC), 

Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediaria Antártica (AIA)  

Os índices termohalinos dessas massa de água estão descritos na tabela abaixo:

Massa de água Temperatura (°C) Salinidade

Água Costeira (AC) 26,00 – 28,87 < 34,01

Água Tropical (AT) >18,00 >36,00

Água Central do Atlântico Sul 
(ACAS)

5,95 – 18,35 34,52 – 36,40

Água Intermediária Antártica 
(AIA)

4,92 – 5,90 34,48 – 34,78

Essas massas de água se organizam verticalmente com AC ou AT em superfície, seguida de 

ACAS e após AIA. Importante ressaltar que não se sabe ao certo qual o volume de cada uma dessas 

massas possui na área do Parque, e nem mesmo suas distribuições horizontais e verticais.  Para a 

região ao largo da foz do Amazonas sabe-se que a profundidade em que ocorre a transição entre as 

massas varia ao longo do ano e deve estar intimamente ligadas as variações da CNB, uma vez que 

esta é conduíte das trocas entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Isto quer dizer esta corrente é 

a responsável por transportar ACAS e AIA para o norte, e consequentemente até a área do Parque. 

Devido a presença de aportes continentais nas proximidades do Parque, deve haver uma 

regionalização da AC, que nada mais é do que o resultado do processo de mistura de AT com os 

aportes costeiros, e processos de evaporação e precipitação, que nas áreas mais costeiras devem ter 

um impacto significativo. 

Sob a plataforma continental é evidente a ocorrência de dois processos distintos, as correntes 

geradas pelo vento, e as correntes geradas por maré.  Apesar da presença de briza na região, não 

existe um consenso de quanto da circulação de alta frequência pode ser atribuída ao vento, uma vez 
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que as corrente de maré são supostamente mais intensas.  Há um consenso que a maior parte da 

variância das correntes perpendiculares à costa é causada por oscilações subtidais com grande 

importância dada a maré. A figura 5 é de Signorini & Miranda (1983) e apresenta uma série de 

velocidade da componente  perpendicular a costa para o período de 13/03/79 a 24/04/79. De acordo 

com os autores, a  maré influencia todas as profundidades amostradas, 8m, 16m e 36m, sendo a 

série muito similar para todas estas.  

Figura 5:  Séries temporais horárias coletadas no porto de Mucuripe (Latitude 3º 42,6' S; 
Longitude 38º 28,6'W) entre 13/03/79 e 23/04/79.   De cima para baixo apresenta-se a componente 
perpendicular a costa do: vento, correntes a 8m, correntes a 16m e correntes a 36m. Fonte: 
Signorini & Miranda (1983)
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A tabela abaixo apresenta algumas constantes harmônicas obtidas aplicando o método Almirante 

Santos Franco à serie de dados da estação Camocim (Latitude 2º 53,7' S; Longitude 40º 50,4'W) do 

período de 06/04/73 a 07/05/73. Destaca-se as componentes de maré M2, S2 e N2, todas semi-

diurnas, com as maiores amplitudes 112,3cm, 35,6cm e 23,2cm respectivamente.   

CONSTANTES HARMÔNICAS 

Componentes Semi-
amplitude 

H(cm)

Fase
graus(º)

Componentes Semi-
amplitude 

H(cm)

Fase
graus(º)

Sa - - MU2 2,7 129

Ssa - - N2 23,2 138

Mm 9,4 27 NU2 4,4 139

Mf - - M2 112,3 144

MTM 1,2 192 L2 5,2 92

Msf 5,3 124 T2 2,1 169

Q1 1,9 221 S2 35,6 170

O1 8,2 196 K2 9,7 173

M1 1,6 300 MO3 0,6 227

P1 2,7 228 M3 2,3 204

K1 8,1 230 MK3 1,7 263

J1 1,1 228 MN4 2,2 207

OO1 0,7 6 M4 4 173

MNS2 2,5 191 SN4 1 100

2N2 3,1 132 MS4 3,9 189

A tabela a seguir é modificada de Signorini & Miranda (1983) e apresenta as velocidades 

das três componentes em destaque na tabela acima para os eixos de maior e de menor variância, e a 

excentricidade  para uma série de dados obtidas no porto de Mucuripe (Latitude 3º 42,6' S; 

Longitude 38º 28,6'W) entre 13/03/79 e 23/04/79.  Verifica-se que as velocidades mais intensas são 
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causadas pela componente de maré M2, seguida de S2 e N2. A M2 também apresenta as menores 

excentricidades  ao longo da coluna de água. 

Constituinte Profundidade da 
Observação

Eixo de maior 
variância (cm/s)

Eixo de menor 
variância (cm/s)

Excentricidade(po
sitivo sentido 

horário)

M2
8 13,38 0,79 0,06

16 13,78 1,09 -0,08

36 18,25 0,17 0,01

S2
8 5,64 2,49 0,44

16 5,9 3,14 0,53

36 6,14 1,24 0,2

N2
8 4,03 1,14 -0,28

16 3,74 0,29 -0,08

36 2,61 1,33 0,51

Já para as corrente paralelas à costa, ver figura 6, a maior parte da variância é supratidal 

(baixa frequência) causada pelo vento, mas não ausente as subtidais. No entanto, para esta 

componente não há um claro sinal de maré. Das flutuações de baixa frequência sob a plataforma, 

grande parte é forçada pelo vento. A direção das correntes são quase constantes na direção noroeste, 

sendo que as situações em que houveram inversões do sentido elas ocorreram devido a movimentos 

submareais.   Novamente não há grandes diferenças entre superfície e fundo, principalmente no que 

diz respeito as séries contendo somente o sinal de baixa frequência.  No caso desta componente, 

maior parte da energia está no estado básico (campo médio), sendo as flutuações menos energéticas.

Portanto, vale relatar a velocidade média das correntes observadas: V_8m = 16,  V_16m = 15 e V_36 =

6 cm.s-1. Signorini & Miranda (1983) ressaltam que é muito provável que a medição destas 

correntes capturou somente o ramo interno do corrente costeira que flui sobre a plataforma.
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Figura 6: Séries temporais horárias coletadas no porto de Mucuripe (Latitude 3º 42,6' S; Longitude 
38º 28,6'W) entre 13/03/79 e 23/04/79.   De cima para baixo apresenta-se a componente paralela a 
costa do: vento, correntes a 8m, correntes a 16m e correntes a 36m. A linha mais escura é a série 
com o sinal de alta frequência filtrado em 35h. Fonte: Signorini & Miranda (1983)
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Sensoriamento Remoto

Para finalizar dados de sensoriamento remoto são apresentados como estimativas de 

produtividade, imagens de clorofila-a, material em suspensão, K490mn, e temperatura superficial 

da água do mar. Para cada uma das variáveis são exibidas médias temporais de junho a setembro de 

2008, período de verão austral,  e de dezembro de 2008 a fevereiro de 2009, inverno austral, como 

um exemplo da distribuição espacial destas propriedades; e séries temporais entre 2002 e 2009 de 

médias espaciais calculadas na região compreendida entre 42W-37W e 4S-1S, como caracterização 

das variabilidades temporais. 

Nota-se, figura 7a e 7b, que a área apresenta baixa produtividade primaria quando 

comparado as regiões mais próximas a foz do Amazonas. Os maiores valores concentram-se 

próximos a costa sendo observado pequena variação entre verão e inverno, sendo no último 

observado menores valores e processos mais localizados que no primeiro.  Importante destacar que 

não há grandes variações verão -inverno na área costeira na região do Parque. 
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Figura 7a:  Mapa de concentração de Clorofila-a média do período entre Dezembro 2008 a 
Fevereiro 2009. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov
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Figura 7b:  Mapa de concentração de Clorofila-a média do período entre Junho 2008 e Setembro 
2008. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov

A série temporal, figura 7c, é estável e sem a presença de algum ciclo acentuado, com os 

valores ficando em torno de 0,2-0,5mg/m3, salvo no mês de janeiro de 2008 em que atingiu quase 

1mg/m3. Não foi encontrado na literatura informações sobre possíveis causas deste pico “anômalo” 

observado. 
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Figura 7c: Evolução temporal da concentração de clorofila-a média da área que se extende desde 
42W – 37W a 4S-1S. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov

As figuras 8a e 8b apresentam o coeficiente de atenuação difusa a 490nm para verão e 

inverno, respectivamente. O padrão espacial de distribuição é semelhante ao observado para 

clorofila, com maiores valores, que indicam mais material em suspensão, nas áreas costeiras.  Em 

termos das diferenças entre verão e inverno as diferenças são pequenas, mas tem-se que no primeiro 

há mais material em suspensão do que no último, semelhante ao observado para clorofila. Em 

especial chama-se a atenção para o fato de na região próxima ao Parque não é observado grande 

variação na quantidade de material em suspensão. Isto pode estar de acordo com o fato de que a

região é receptora de sedimentos por deriva litorânea, assim como, estar localizada próxima a foz 

do Parnaíba e do rio  Acaraú.



20

Figura 8a: Mapa do coeficiente de atenuação difusa a 490nm, média do período entre Dezembro 
2008 a Fevereiro 2009. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov
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Figura 8b: Mapa  do coeficiente de atenuação difusa a 490nm, período entre Junho 2008 e 
Setembro 2008. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov

A figura 8c apresenta a evolução temporal do coeficiente de atenuação difusa a 490nm. 

Aparentemente não há um ciclo bem definido. Por outro lado, o maior coeficiente no verão pode 

indicar influência das ondas tipo swell que são geradas por tempestades no verão do hemisfério sul 

e que possuem grande competência em remobilizar sedimentos. Novamente há um pico anômalo no 

inicio de 2008 não relatado na literatura.
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Figura 8c: Evolução temporal do coeficiente de atenuação difusa a 490nm,  média da área que se 
extende desde 42W – 37W a 4S-1S. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov

As figuras 9a e 9b apresentam a distribuição espacial de temperatura superficial do oceano 

para verão e inverno, respectivamente. Nestas, nota-se claras diferenças tanto na porção costeira 

quando no oceano profundo, com águas mais quentes no verão e mais frias no inverno.  Este padrão 

está diretamente ligado a maior incidência solar no hemisfério sul no verão e consequente 

esquentamento das águas superficiais do oceano que são trazidas pelas correntes até a região. Este 

processo de aquecimento, por sua vez, é responsável por deslocar o ZCIT para o sul causando no 

sistema atmosférico o comportamento já descrito algumas páginas acima.
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Figura 9a: Mapa da temperatura superficial do oceano média do período entre Dezembro 2008 a 
Fevereiro 2009. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov
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Figura 9b: Mapa  da temperatura superficial do oceano, período entre Junho 2008 e Setembro 
2008. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov

A série de temperatura superficial do oceano apresentado na figura 9c deixa claro a presença 

de um ciclo anual.   Este ciclo é mais um indício de que a temperatura superficial do oceano na 

região do Parque responde diretamente as forçantes de larga escala tanto atmosféricas quando 

oceanográficas, considerando a resolução do satélite. Ao contrario dos dados de clorofila-a e de 

K490 não há um pico anômalo no início de 2008.
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Figura 9c: Evolução temporal da temperatura superficial do oceano média da área que se extende 
desde 42W – 37W a 4S-1S. Informação obtida no sítio oceancolor.gsfc.nasa.gov
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PROPOSTAS PARA O USO PÚBLICO

RESUMO DAS PROPOSTAS

A partir do diagnóstico, procurou-se elaborar de forma sucinta e objetiva um
resumo das propostas que apresentam-se detalhadas, na seqüência, em forma 
de Ações Gerencias Gerais e como ações e normas nas Áreas Estratégicas 
Internas.

As propostas têm como objetivo construir o caminho para o desenvolvimento 
da unidade e da região no sentido de uma visão de futuro que é fruto da 
síntese dos anseios identificados nos trabalhos de pesquisa com turistas, 
prestadores de serviços, dos resultados das oficinas abertas e das oficinas de 
planejamento com a comunidade e com os pesquisadores.

De forma geral:

O Parque Nacional deve ser a referência de exemplo de ação do poder público 
na região, o que significa: por um lado, primar pelo diálogo, pela transparência 
e pela construção participativa e por outro, não condescender com 
comportamentos que atentem contra seus objetivos, mostrar coerência e 
equanimidade nas ações de fiscalização, ser duro, efetivo e inflexível na 
punição.

Assim, as bases da ação da unidade deverão ser a comunicação, a 
fiscalização e a punição.

A comunicação é uma das principais carências da UC, em todos os níveis, e 
deverá ser prioridade para a gestão.

O objetivo, além dos evidentes de sensibilização ambiental e capacitação, é 
garantir apoio popular e respaldo para os momentos em que os objetivos da 
unidade se confrontarem com interesses políticos ou econômicos.

A comunicação deverá ser ágil, barata, eficiente, bem planejada e executada e 
desburocratizada.

O Conselho Consultivo deverá ser o principal aliado para a gestão do uso 
público, com a formação de uma Comissão de Manejo de Trilhas e Uso 
Público, que deverá ser partícipe na proposição de critérios e indicadores para 
o manejo e ainda funcionar como entidade auxiliar para captação de recursos.

A ação de fiscalização e controle do uso público deve ser ostensiva e 
permanente, através de parcerias com os órgãos de policiamento de trânsito e 
CPMA e com o uso de todos os recursos possíveis, binóculos, quadriciclos, 
barcos, etc.

As guaritas devem funcionar 24 horas por dia, durante todo o ano e deverão 
ser uma das principais fontes de informações para o manejo das trilhas, com o 
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registro sistemático do volume e características dos veículos que transitam pelo
Parque.

A interferência na paisagem deve ser a mínima possível. Não serão 
construídas estruturas fixas (transitoriedade) e os equipamentos de apoio 
deverão se resumir à sinalização de orientação somente nos locais de visitação 
intensiva. 

As exceções se referem ao sistema de demarcação de trilhas e ao trecho final 
da Trilha da Pedra Furada.

O Parque deverá se organizar para atrair técnicos através de parcerias e 
programas de estágio e voluntariado. Quanto maior a diversidade de áreas de 
conhecimento, melhor, o que inclui técnicos em turismo, marketing, 
comunicação, administração, engenheiros florestais, etc.

As residências existentes no Sítio do Papai Noel deverão, após a regularização 
fundiária, ser utilizadas como centro de apoio à pesquisa e à fiscalização.

O Parque deverá se organizar para, ao longo do tempo, reduzir o número de 
veículos transitando no seu interior, com o objetivo final de eliminação dos 
veículos mais impactantes, principalmente caminhões pesados, carros e 
caminhonetes sem tração nas quatro rodas e motos.

O estudo dos impactos de um sistema interno de transporte (com jardineiras) 
por meio de concessão deverá ser iniciado e sua implantação deverá ser objeto
de avaliação quando da revisão do Plano de Manejo.

A situação atual da oferta de serviços e atividades motorizadas deverá ser 
congelada, uma vez que excede a capacidade de suporte da unidade, 
concentrando-se os esforços na minimização e mitigação dos impactos.

Com exceção das ações de fiscalização, o transito de veículos motorizados 
ficará restrito somente às trilhas de acesso à Vila de Jericoacoara (Preá, 
Mangue Seco e Lagoa Grande) e somente pelos trechos demarcados. 

Não será permitido o transito de veículos particulares no interior do Parque. O 
transito de veículos pesados (caminhões) somente será permitido pela trilha do 
Preá.

Todos os veículos utilizados pela Vila de Jericoacoara serão cadastrados, 
segundo critérios a serem estabelecidos pela gerência da Unidade e pelo 
Conselho Consultivo. 

Todos os veículos que transitarem pelo Parque deverão estar devidamente 
regulamentados e equipados e não serão toleradas as transgressões às leis de 
transito (os condutores deverão ser habilitados, os veículos deverão estar 
emplacados, com cintos de segurança, extintor, etc).

Não será permitido o transporte de pessoas nas caçambas de caminhonetes 
(na realidade, a lei já restringe este tipo de transporte, basta que ela seja 
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fiscalizada e cumprida). O objetivo, além da questão da responsabilidade civil e 
criminal do ICMBio no caso de acidentes, é promover a substituição das 
caminhonetes por veículos mais adequados ao transporte de passageiros e 
menos impactantes (caminhonetes com cabine e tração nas quatro rodas).

No interior do Parque serão priorizadas as atividades não motorizadas e de 
maior contato com a natureza (caminhadas, cavalgadas, observação, 
contemplação, banho, surf, kitesurf e windsurf).

As atividades de caminhada deverão ser restritas a grupos de no máximo oito 
pessoas mais o guia.

Todos os prestadores de serviços ligados à visitação serão cadastrados de 
acordo com critérios serem definidos pela gerência da Unidade.

Não será permitido o comércio de qualquer natureza no interior do Parque, o 
que inclui a restrição de venda de bebidas, água, refrigerantes, seja pelos guias 
com isopor, seja em estruturas improvisadas nas lagoas.

O lazer e a recreação para as comunidades do entorno que acontece nas 
lagoas no interior da unidade será estimulado, mas deverá acontecer de acordo 
com as diretrizes do PARNA.

O modelo de recreação e lazer com o apoio de barracas com venda de bebidas 
e churrasqueiras deverá acontecer fora da unidade.

O Parque deverá promover e estimular constantemente o desenvolvimento de 
atrativos, atividades e equipamentos de apoio no entorno, para incrementar as 
oportunidades de desenvolvimento econômico das comunidades.

O desenvolvimento de novas atividades como caminhadas de longa duração 
deverá estar associado ao desenvolvimento de estruturas e equipamentos de
apoio no entorno, próximas aos limites do Parque.

O Parque deverá promover e participar da revisão do contrato de concessão do 
transporte coletivo, atualmente operado pela Redenção, inserindo no contrato 
algumas condicionantes e contrapartidas, entre elas o fornecimento de 
informações sobre o fluxo, a obrigatoriedade do preenchimento dos formulários 
de avaliação pelos turistas, a divulgação das informações do Parque e o 
pagamento de uma taxa pela concessão dos serviços.

O desembarque de turistas que chegam através da jardineira deverá acontecer 
obrigatoriamente no Centro de Visitantes, onde os turistas terão o primeiro 
contato com as informações do Parque.

O Centro de Visitantes deverá ser implantado fora da área do Parque, 
aproveitando a estrutura do Centro de Artesanato na Vila de Jericoacoara.

Deverão ser organizadas palestras diárias para os turistas, no período 
vespertino, com informações sobre os diferentes aspectos da unidade.
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

É importante ressaltar que essa avaliação estratégica se insere num contexto 
em que a visitação pública vem contribuir como um elemento essencial para: 
formar o apoio social necessário para legitimar os esforços de preservação; 
educar sobre a natureza; oferecer alternativas de lazer; dinamizar a economia 
local; ampliar as capacidades de investimento; e, tornar o controle social aliado 
da conservação.

As decisões foram balizadas pela convicção de que, através do uso público, a
unidade tem potencial para ser o grande vetor de transformação da região, que 
já é um destino indutor, referência em turismo de sol e praia, induzindo ainda o 
desenvolvimento de outros atrativos privados no entorno, e investimentos em 
serviços, que não se restringem somente ao entorno imediato, mas que podem 
alcançar regiões, estados e o país como um todo.

Para cumprir este papel, considerou-se que o processo de desenvolvimento de 
atividades de uso público deve ter como objetivos: 

- Minimizar os impactos ambientais negativos;

- Promover a valorização das culturas locais;

- Contribuir para financiar as iniciativas de conservação da biodiversidade; 

- Melhorar a renda das comunidades do entorno.

No processo de proposição de ações e atividades, observaram-se, como 
regras gerais:

- A área destinada às atividades de turismo deve representar uma pequena 
parcela da área total e tomar todos os cuidados necessários para proteger a 
integridade dos remanescentes de grande sensibilidade;

- O manejo das áreas sob uso público deve ser definido com base no 
conhecimento científico disponível, que será estimulado e promovido, visando o 
aperfeiçoamento da sustentabilidade das atividades praticadas;

- As atividades que ameaçam a diversidade biológica devem ser antecedidas 
de medidas de precaução e objeto de monitoramento permanente;

- O transporte associado à atividade deve buscar níveis aceitáveis de 
sustentabilidade, adotando os transportes alternativos quando possível;

- Os mecanismos de controle social devem ser estimulados para acompanhar 
os incentivos econômicos utilizados, bem como a publicidade dos objetivos, 
metas e destinatários das iniciativas que usufruírem destes benefícios;

- A qualidade dos serviços oferecidos deve ser objetivo permanente desde o 
planejamento das ações, ajustando os requerimentos de gestão que permitam 
a certificação dos serviços;
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- O treinamento e o aperfeiçoamento dos recursos humanos empregados na 
atividade turística e na visitação devem ser constantes para acompanhar a 
qualidade e os níveis de sustentabilidade exigidos;

- O turismo e a visitação devem promover a educação dos visitantes sobre os 
ecossistemas, possibilitando a experiência de contato com a natureza;

- Os negócios advindos das atividades devem contemplar a economia local, 
evitando que a maior parte dos gastos dos visitantes seja transferida para 
outras regiões e torne sem efetividade os esforços de desenvolvimento;

- Uma parte dos recursos gastos pelos turistas deve ser reinvestida nos 
programas de conservação da área protegida. Os investimentos e seus 
resultados devem estar disponíveis permanentemente ao controle social e 
fazer parte dos esclarecimentos aos visitantes.

Considerando o papel fundamental das atividades de Uso Público no PARNA 
como instrumentos de desenvolvimento, conscientização e conservação, 
alguns princípios devem ser observados para que os resultados desejados 
sejam alcançados, entre eles:

- Desenvolvimento da consciência da interdependência. 

As ações programas e projetos devem incentivar em todos os atores o 
desenvolvimento da consciência das conexões interdependentes nos diferentes 
graus: os problemas sociais se transpõem para dificuldades na gestão da 
unidade, os problemas sociais se transpõem para os negócios turísticos, os 
problemas nos negócios para a comunidade, a deterioração da qualidade 
ambiental do PARNA prejudica a atratividade turística de Jericoacoara, o 
manejo adequado do PARNA favorece o desenvolvimento local, etc;

- Desenvolvimento de ferramentas e fóruns para comunicação constante e 
aberta. 

Criação de espaços para valorização do diálogo e da sinergia, envolvendo a 
participação efetiva de todos os atores.

Utilização da internet como instrumento para a ampliação do alcance da 
comunicação, utilização de todas as ferramentas possíveis (rádio, mural, 
parcerias, escolas, etc) para difusão das mensagens relacionadas ao PARNA;

- Desenvolvimento da visão de longo prazo. 

As ações e decisões devem sempre levar em conta a próxima geração e não 
os interesses imediatos. Atenção especial para o desenvolvimento das crianças 
e jovens. Incentivar investimentos que busquem a qualificação e o 
envolvimento dos professores locais, o desenvolvimento de locais seguros e de 
atividades estruturadas fora dos horários escolares, saúde e alimentação, 
desenvolvimento de habilidades comercializáveis, desenvolvimento de 
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oportunidade para retribuir a comunidade com o próprio serviço (incentivo ao 
voluntariado);

- Desenvolvimento de alternativas econômicas. 

Tendo em vista a fragilidade da atividade turística, é de vital importância que os 
atores e os negócios turísticos impulsionados pelo PARNA não sejam 
dependentes exclusivamente do turismo, devendo desenvolver atividades 
integradas e complementares;

- Incentivo aos negócios locais. 

Em todos os momentos, deve-se promover a participação e o desenvolvimento 
de pequenos e médios empreendimentos, de preferência conduzidos por 
proprietários locais. É importante incentivar e apoiar aqueles com recursos 
limitados para que possam se estabelecer como protagonistas do 
desenvolvimento de sua região.

Por fim, no que se refere à gestão do uso público na unidade, deve ser 
reforçado, em todas as instâncias, o compromisso constante com a qualidade. 

Entende-se por qualidade em serviços a capacidade de dar resposta às 
expectativas dos usuários, parceiros e colaboradores por um preço 
determinado, que é medida pelo grau de satisfação dos mesmos. 

A qualidade é um conceito relativo relacionado com o preço. Não deve ser 
confundido com luxo. 

Isso implica na constatação que a qualidade não é um conceito universal, já 
que os elementos de percepção da mesma variam com os públicos (diferentes
culturas e necessidades) e com cada visitante. É fato também que a exigência 
de qualidade por parte dos visitantes aumentará com o tempo e o aumento da 
experiência.

Gerir o uso público com qualidade significa gerir as expectativas dos visitantes, 
parceiros e colaboradores, transformá-las em promessas de serviços e 
procurar cumpri-las, sempre em consonância com os objetivos da unidade. 

Diretrizes

Para embasar o processo de proposição de ações e atividades foram definidas 
e sistematizadas as seguintes diretrizes de ação:

- Realização de parcerias para implementação da gestão do Uso Público;

- Diversificação de opções de Uso Público;

- Qualificação de serviços e produtos para Uso Público;

- Capacitação de fornecedores de serviços e produtos para Uso Público;

- Informação interpretativa, orientadora e sinalizadora para Uso Público;



7 

 

- Normatização e regulamentação dos serviços e atividades no interior do
Parque;

- Qualificação de serviços e produtos de Educação e Interpretação Ambiental;

- Parcerias para a realização de atividades de Educação e Interpretação 
Ambiental no Parque;

- Diversificação de opções de Educação e Interpretação Ambiental;

- Informação orientadora e sinalizadora no entorno e nas áreas estratégicas da 
região de influência do PARNA;

- Apoio à divulgação do empreendedorismo responsável no entorno; 

- Parcerias para incentivo ao empreendedorismo local no entorno.

- Divulgação de oportunidades de negócios compatíveis no interior e entorno 
do Parque;

- Produção e distribuição de material didático-ambiental para comunidades do 
entorno;

- Parcerias para a realização de atividades de Educação Ambiental no entorno;

- Estímulo à organização e ao associativismo;

- Elaboração de um Plano de Concessões;

- Terceirização da operação de atividades ligadas ao Uso Público;

- Fortalecimento permanente do Conselho Consultivo;

- Implantação de estrutura para pesquisadores através de convênios com 
instituições de pesquisa;

- Contrapartida das pesquisas voltadas para programas de divulgação científica 
(palestras, conteúdo para mídia de divulgação científica, etc); para 
monitoramento (desenvolvimento de metodologias, dados, etc); para Educação 
Ambiental; etc;

- Implementar Banco de Dados com sistema de monitoramento;

- Priorizar pesquisas voltadas para avaliar impactos ambientais do uso público.

Prioridade de Ação

A partir da avaliação estratégica, fundamentada pelos conceitos apresentados, 
destacaram-se como prioridades para a ação:

Melhoria na condição gerencial das atividades de uso público, com a formação,
contratação ou atração de pessoal técnico capacitado para elaboração e 
implementação de sistema de gestão da visitação;
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Formação da Comissão de Uso Público do Conselho Consultivo, que deve 
participar das decisões relativas à implementação do Plano de Uso Público, ao 
Manejo da Capacidade de Suporte e avaliação de resultados;

Desenvolvimento de novas atividades no interior e no entorno do PARNA para 
incrementar as oportunidades de conscientização ambiental e a satisfação do 
visitante, ampliando também os benefícios econômicos através do aumento da 
permanência média do visitante na unidade e na região;

Implementação de equipamentos e serviços de apoio à visitação sob o sistema 
de concessão ou co-gestão;

Incremento na integração e inter-relação entre PARNA e entorno.

AÇÕES GERENCIAIS GERAIS – AGG RELACIONADAS AO USO PÚBLICO

As ações gerenciais gerais relacionam-se àquelas que, por seu caráter e 
abrangência, são aplicadas ao conjunto das áreas das unidades. São ações 
voltadas para o estabelecimento das estratégias que deverão orientar as ações 
de manejo do uso público a serem desenvolvidas nas áreas internas e externas 
da Unidade.

São denominadas atividades as ações necessárias para o manejo do uso 
público, com seus desdobramentos e sugestões de normas e parâmetros. 

Para otimizar a organização, as ações gerenciais gerais foram agrupadas 
segundo o enquadramento por programas temáticos. 

Embora algumas destas atividades sejam objeto do Encarte 2 do Plano de 
Manejo, a repetição visa tornar imediata para os gestores a visão geral das 
ações específicas relativas ao Uso Público e complementar detalhar e 
especificar, quando necessário, as ações sob a perspectiva da gestão do Uso 
Público.

Objetivos Específicos

• Assegurar uma eficiente gestão do uso público;

• Assegurar ao visitante a qualidade nos serviços relacionados ao uso 
público.

Resultados esperados

• Pessoal capacitado para gestão do uso público;

• Sistema de monitoramento de impactos implementado e ajustado 
periodicamente;

• Atividades de uso público sistematizadas e regulamentadas;



9 

 

• Visitantes satisfeitos com os serviços oferecidos nas unidades;

• Parque dotado de meios adequados para o funcionamento das 
atividades de uso público;

• Concessão de serviços de apoio ao uso público implementadas e 
operando de forma adequada.

AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS - AGGI

Condicionantes - As atividades de visitação previstas pelas Ações Gerenciais 
Gerais Internas estarão, quando couber, condicionadas ao processo de 
regularização fundiária das propriedades abrangidas pelas Áreas Estratégicas 
Internas (AEI).

Visitação

- Elaborar sistema de cadastro dos veículos que atendem à Vila de 
Jericoacoara, veículos de particulares, veículos de agências e operadoras, 
caminhonetes, caminhões de entrega, buggys, quadriciclos, etc.

Os critérios para o cadastro serão definidos pela gerência da Unidade, 
com a participação do Conselho Consultivo.

O objetivo do cadastro é restringir o fluxo de veículos até que o 
monitoramento da capacidade de suporte indique a possibilidade de alteração 
dos limites.

O valor do cadastro deverá ser definido de acordo com o potencial de 
impacto (veículos pesados deverão pagar taxas maiores para o cadastro, 
seguidos por veículos sem tração nas quatro rodas, carros 4X4, motos, buggys 
e quadriciclos). 

- Proibir o trânsito de veículos particulares ou não cadastrados no interior da 
unidade.

O trânsito de veículos particulares só será permitido para os veículos 
cadastrados na Unidade.

- Integrar as atividades de visitação e a oferta de novos atrativos no interior e 
no entorno da unidade.

Elaborar e disponibilizar material descritivo sistematizado e mapa em 
escala adequada (1:10.000) das atividades e novos atrativos para os postos de 
controle e funcionários responsáveis pelo uso público no Parque.

• Os materiais e mapas deverão estar organizados de forma a abranger 
cada uma das Áreas Estratégicas, com seus respectivos espaços de 
intervenção. 
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• Os materiais e mapas terão que conter informações sobre os atrativos, 
os equipamentos, os procedimentos e normas para a visitação e o 
monitoramento dos impactos.

• Este material deverá ser disponibilizado também para as atividades de 
Educação Ambiental.

- Promover os ajustes necessários aos roteiros e pacotes de atividades de 
visitação oferecidos aos visitantes da região.

• Os ajustes necessários deverão ser acordados entre a gerência do 
Parque, agências, operadores e prestadores de serviços.

• Devem ser considerados os estudos específicos de capacidade de 
suporte, risco e tempo estimado de realização para a elaboração dos roteiros e 
pacotes.

- Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de visitação realizadas 
no interior do PARNA, contemplando os servidores, funcionários conveniados e 
prestadores de serviço.

• O guia de procedimento deve estar fundamentado na análise e 
sistematização das normas e ações específicas detalhadas para as Áreas 
Estratégicas Internas.

• Neste guia deverá constar a normatização e regulamentação das 
atividades de visitação.

Promover a capacitação para servidores, funcionários conveniados, 
prestadores de serviço e concessionários. 

Promover a capacitação quanto à interpretação ambiental, 
monitoramento de impactos, conduta de mínimo impacto, relações humanas, e 
outras temáticas correlacionadas.

Estabelecer procedimentos para avaliar a capacitação dos servidores, 
funcionários conveniados e prestadores de serviço para atuar com educação e 
interpretação ambiental, recepção e condução de visitantes nos Parques.

Promover o nivelamento quanto aos procedimentos e normas das 
atividades de visitação.

Promover a capacitação dos prestadores de serviço quanto à 
normatização específica de cada uma das atividades.

Elaborar e implantar projeto de sinalização indicativa, interpretativa e 
orientadora de forma integrada e complementar, para uso público no PARNA,
conforme as necessidades especificadas nas AEI.

Elaborar folheteria de uso público para os visitantes do PARNA.

Viabilizar o desenvolvimento conceitual e a produção de folheteria de 
uso público, de forma integrada e complementar.



11 

 

Elaborar e implementar, em parceria, as atividades de uso público 
subsidiado para as comunidades organizadas nos municípios do entorno do 
Parque.

Estabelecer sistema de cadastramento das comunidades para o 
programa subsidiado, prevendo a obrigatoriedade de ser feito por meio de 
organizações sociais existentes em cada um dos municípios do entorno 

Cadastrar as organizações sociais existentes nos municípios do entorno.

Estabelecer o cronograma de visitação para as comunidades.

As parcerias devem ser estabelecidas junto às prefeituras dos 
municípios do entorno, iniciativa privada, instituições públicas e organizações 
da sociedade civil para implementar o programa subsidiado de visitação, no 
apoio logístico.

Estabelecer e implementar sistema de venda de ingressos e pacotes 
para o Parque, contemplando o que segue.

Realizar estudos específicos para a terceirização do sistema. 

Viabilizar a divulgação das informações sobre os locais de venda de 
ingressos e pacotes nos materiais de divulgação produzidos pelo Parque, na 
página da Unidade a ser produzida e alocada nos sites do ICMBIO, dentre 
outros.

Estabelecer e implementar sistema de reservas para os pacotes e/ou 
atividades estabelecidas para as Áreas Estratégicas Internas, via telefone e 
internet.

Desenvolver sistema de reservas, pré-agendamento e emissão de 
autorização para as atividades mais restritivas em parceria com as agências 
locais e prestadores de serviços.

Educação e Interpretação Ambiental

- Dotar o PARNA de um técnico responsável pela coordenação da educação 
ambiental.

• O Técnico de Apoio à Educação Ambiental deverá trabalhar sob a 
supervisão e orientação do Coordenador do Setor de Uso Público 

- Desenvolver o Programa de Educação Ambiental e as atividades de 
educação e interpretação ambiental definidas nas Áreas Estratégicas Internas 
(AEI) e Externas (AEE) de forma integrada.

Desenvolver em parceria a concepção dos conteúdos e informações (de 
caráter indicativo, interpretativo e orientador) para o Centro de Visitantes, 
Centros Temáticos (localizados nas sedes dos municípios do entorno) e pontos 
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de apoio, de forma integrada e complementar, conforme vocações e temas 
propostos para as AEI e AEE.

• Na integração das atividades deverão ser considerados os estudos 
específicos de tamanho de grupo ideal e tempo estimado de realização da 
atividade.

• Capacitar e treinar os funcionários, voluntários, parceiros e estagiários 
para atuarem na implantação do Programa.

• O programa deverá contemplar temas como:

o Histórico da criação do PARNA e seus objetivos;

o Zoneamento;

o A importância dos atrativos turísticos e dos espaços protegidos, em 
termos ambientais, culturais, históricos e econômicos;

o coleta e extrativismo vegetal;

o caça;

o lixo;

o os ecossistemas presentes e suas singularidades;

o as espécies da fauna e flora (principalmente as raras, ameaçadas de 
extinção e endêmicas);

o a geologia e geomorfologia;

o a hidrologia;

o o clima;

o a inserção do homem no ambiente;

o Os valores ambientais protegidos pelo PARNA;

o As normas estabelecidas para visitação do PARNA e sua Zona de 
Amortecimento;

o Os meios de participação da comunidade nas atividades de turismo e 
proteção;

o Os benefícios ambientais e econômicos advindos do uso adequado dos 
espaços turísticos e daqueles de acesso restrito; e

o Problemas que unidade enfrenta e as soluções que estão sendo 
adotadas para contorná-los.

• Cada AEI deverá contemplar todos os temas (evolução da paisagem;
características ambientais e sociais da região), porém aprofundando-se mais 
em um deles (p. ex. na AEI Serrote – geologia, interpretação da paisagem,
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histórico da ocupação da vila; AEI Mangue Seco – vegetação, fauna, medidas 
de proteção).

• A linguagem a ser adotada deverá ser compatível com o público alvo, 
devendo fazer uso de todos os meios de comunicação disponíveis, de forma a 
despertar o interesse dos mesmos na conservação do PARNA

• Cada visitante deverá ainda preencher um formulário ao final da sua 
visita como forma de avaliar os conhecimentos por ele adquiridos.

• A avaliação do programa deve ser periódica, com a finalidade de 
contornar e corrigir eventuais distorções existentes.

- Desenvolver sub-programa específico para a sensibilização, informação e 
orientação para a observação de aves

• Deverá se buscar, de forma simples e adequada ao público do Parque, 
despertar o interesse do público leigo, turistas e comunidade em geral, para a 
identificação das espécies de avifauna da unidade, sejam espécies comuns, 
endêmicas ou ameaçadas, e no conhecimento de hábitos e características de 
cada espécie.

• O sub-programa deverá prever a inserção de informações e ilustrações 
nos folhetos, equipamentos e ações em todas as Áreas Estratégicas Internas, 
de forma complementar e integrada

• A identificação e o registro de espécies deverá ser incentivada e 
estimulada 

• O conhecimento tradicional, nomes populares e regionais, deverá ser 
aproveitado e incorporado ao sub-programa.

- Oferecer cursos de treinamento, capacitação e reciclagem sobre temas 
ambientais para técnicos do ICMBIO, da rede escolar e dos órgãos municipais 
e estaduais de meio ambiente e educação.

- Firmar parcerias para a realização de atividades de Educação e 
Sensibilização Ambiental no entorno.

• As atividades e materiais educativos e informativos (folders, mapas, 
jogos, guias,etc) relacionados ao programa de educação e interpretação 
ambiental no entorno, devem estar relacionados aos temas definidos nas 
normas anteriores e a particularidades e/ou problemáticas ambientais locais 
das comunidades e municípios.

- Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de educação e 
interpretação ambiental no interior do PARNA.

• O guia deve estar fundamentado na análise e sistematização das 
normas, ações específicas e integração de atividades, de educação e 
interpretação ambiental, detalhadas para as Áreas Estratégicas Internas.
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• As contribuições dos profissionais responsáveis por tais atividades, 
sejam funcionários, parceiros ou concessionários, devem ser consideradas 
objetivando a incorporação das experiências.

• O conteúdo deste guia deverá ser direcionado aos servidores, 
funcionários conveniados e prestadores de serviço.

- Construir de forma participativa o projeto de educação e interpretação 
ambiental subsidiadas para as comunidades dos municípios do entorno do
Parque, para atuar na interpretação Ambiental recepção e condução de 
visitantes.

• Os temas específicos devem ser definidos em conjunto com as 
organizações cadastradas pelo programa de visitação subsidiado, por meio de 
consulta prévia junto às mesmas.

• A implementação deste programa, incluindo cronograma, programação, 
apoio logístico e parcerias deve ser concebida de forma integrada ao programa 
de visitação subsidiado.

• As parcerias devem ser buscadas junto às Prefeituras, Universidades, 
iniciativa privada e organizações não governamentais para o apoio técnico e 
logístico para a execução das atividades.

- Organizar calendário de eventos e palestras para moradores do entorno, com 
a finalidade de despertar a consciência ambiental.

• Deverão ser priorizadas as datas comemorativas relevantes na área 
ambiental (semana da árvore, semana do meio ambiente, dia do índio, dia da 
água, entre outros), além daqueles de cunho cultural e religioso local.

- Desenvolver campanhas para sensibilizar a população local no sentido de 
colaborar com a gestão do Parque por meio de denúncias sobre qualquer tipo 
de contravenção ambiental observada no PARNA ou na sua Zona de 
Amortecimento .

O número do telefone e as outras formas de contato deverão ser 
divulgados pelos meios de comunicação, divulgação e educação associados ao 
PARNA e ao ICMBIO

Relações Públicas

- Elaborar um sistema de relacionamento do PARNA via internet.

• Elaborar conteúdo para a construção da página do PARNA na internet,
associada a criação de perfis do PARNA nas principais redes sociais na 
internet e ao plano de divulgação de boletins eletrônicos.
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• A construção do sistema de relacionamento do PARNA via internet 
(página, redes sociais e boletins eletrônicos) deve procurar a 
desburocratização, para que as atualizações sejam freqüentes e ágeis. 

• A responsabilidade pela manutenção do sistema de relacionamento do 
PARNA via internet deve ser do Conselho Consultivo, que deverá realizar as 
parcerias necessárias para que o sistema funcione com a qualidade e 
velocidade adequadas.

Operacionalização

- Buscar a complementação do quadro de funcionários da unidade com um 
Coordenador de Uso Público e Técnicos de Apoio ao Uso Público, mediante 
redistribuição de pessoal do ICMBIO, contratação, cessão de serviços, 
programa de estágio ou programa de voluntariado, para formação do Setor de 
Uso Público

• Os funcionários a serem contratados poderão ser provenientes de 
prestadoras de serviços e/ou pessoal cedido pelos concessionários, 
prefeituras, universidades ou outras instituições.

• É recomendável que o Coordenador de Uso Público tenha 
formação acadêmica relacionada ao turismo e experiência com trabalhos 
realizados em unidades de conservação

• O Coordenador de Uso Público trabalhará subordinado à administração 
da unidade

• Os Técnicos de Apoio deverão trabalhar sob a liderança e coordenação 
do Coordenador de Uso Público

• O trabalho do Setor de Uso Público deverá ter com ofoco a avaliação de 
resultados e a transparência

• Caberá ao Setor de Uso Público: 

- organizar, implementar e avaliar as atividades relacionadas ao Uso Público 
previstas neste Plano

- organizar, implementar e avaliar as atividades de Educação e Interpretação 
Ambiental previstas neste Plano

garantir a provisão permanente das informações necessárias aos 
visitantes, concessionários, prestadores de serviços e a chefia da unidade

identificar e implementar alternativas de provimento de pessoal 
capacitado para gestão do uso público quando necessário.

organizar o sistema de controle da qualidade dos serviços prestados 
pelos concessionários; 



16 

 

organizar e acompanhar o sistema de monitoramento de impactos nos 
atrativos e trilhas, providenciando para que sejam efetuadas as ações de 
manejo

garantir o funcionamento da pesquisa com visitantes (formulário de perfil 
e avaliação da satisfação)

- Realizar estudos específicos para a definição do sistema e de valores para 
cobrança do ingresso no PARNA e definição oficial do sistema de isenção (com 
estabelecimento das normas e especificações para o ingresso de isentos).

• Deverá ser estabelecida a isenção de 50% da taxa do ingresso para 
escolas particulares de todos os níveis e a isenção de 100% para: autoridades; 
ex-combatentes da 2a Guerra; crianças menores de cinco anos; idosos acima 
de 65 anos; moradores dos municípios do entorno quando integrantes de 
algum grupo social organizado cadastrado junto ao Programa de Visitação 
Subsidiado.

• O sistema de cobrança deverá ser estabelecido de forma integrada 
visando permitir a entrada dos visitantes nos diferentes atrativos do PARNA,
facilitar o controle da arrecadação e proporcionar e incentivar a permanência 
dos visitantes e turistas na região

- Realizar a normatização e regulamentação de todos os serviços de 
concessão, terceirização, parcerias e outras cooperações. 

• Os contratos de concessão, terceirização, parcerias e outras 
cooperações deverão contemplar sua participação nos programas subsidiados 
de visitação para comunidades do entorno, quando e na forma que for 
pertinente.

• Deverão ser alvo de concessão os serviços de operação das guaritas, 
controle de visitantes e cobranças de ingressos.

• A manutenção dos serviços e da infra-estrutura, deve ser incluída como 
contrapartida nos Contratos de Concessão e/ou ficar a cargo da supervisão da 
chefia da unidade.

- Elaborar Programa de Concessões detalhado para os serviços previstos 
neste Plano.

• O Programa deve ser elaborado mediante acompanhamento técnico 
qualificado após o desenvolvimento de Modelos de Negócios, de modo a 
assegurar a sua viabilidade, atratividade e especificações relacionadas à 
definição de contrapartidas necessárias;

• As contrapartidas a serem definidas devem prover o Parque com 
infraestrutura de uso público e serviços de manutenção.

- Elaborar o Programa de Cadastramento dos Prestadores de Serviços ligados 
à visitação (bugueiros, caminhoneteiros, cavaleiros, guias, etc); 
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• Os prestadores de serviço relacionados à visitação deverão ser 
cadastrados de acordo com os critérios estabelecidos pela gerência da 
unidade, com a participação do Conselho Consultivo e representantes das 
instituições ligadas ao turismo no estado;

• Os critérios para o cadastramento deverão ser estabelecidos de forma a 
permitir que os moradores das comunidades do entorno tenham oportunidades 
reais de inserção nas atividades, exigindo a atualização e o treinamento 
constante e prevendo punições no caso da observação de faltas cometidas, 
transgressões, etc.

• Somente prestadores de serviço devidamente cadastrados e em dia com 
suas obrigações poderão prestar serviços no interior da unidade.

• As taxas para o cadastramento serão estabelecidas de acordo com as 
especificidades de cada atividade.

- Providenciar revisão e manutenção periódicas das instalações e 
equipamentos do PARNA, principalmente das estruturas de apoio ao visitante.

Estabelecer os parâmetros de monitoramento para a manutenção de 
instalações e equipamentos de visitação.

Exigir o cumprimento das cláusulas estabelecidas no contrato de 
concessão e terceirização para a revisão e manutenção de instalações e 
equipamentos de responsabilidade dos concessionários, terceirizados e 
prestadores de serviços cadastrados.

- Realizar a revisão e manutenção de instalações e equipamentos de 
responsabilidade da administração do Parque.

- Avaliar periodicamente, através de auditoria independente regular, os serviços 
previstos nos contratos de terceirização e concessão, observando a 
performance de pessoal e serviços. Deverão ser avaliadas as falhas no 
cumprimento dos contratos, procedendo-se as medidas corretivas 
estabelecidas no Programa de Concessão e Terceirização, quando couber.

• Esta auditoria independente deverá ser contratada pela concessionária 
ou terceirizado e supervisionada pelo ICMBIO.

- Manter relatórios periódicos de atividades de Uso Público do Parque através 
da criação do Sistema de Informações de Uso Público

- Exigir relatórios periódicos de atividades dos concessionários e terceirizados 
conforme contratos de Concessão e Terceirização e Cronograma.

- Desenvolver e implementar um Programa de Voluntariado para o PARNA,
respeitando a legislação vigente que trata do assunto.
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- Buscar parcerias com universidades para possibilitar o estágio de estudantes 
nas áreas relacionadas ao uso público.

• Os estágios deverão respeitar a legislação específica.

• Realizar parcerias com empresários locais para viabilizar a oferta de 
hospedagem e alimentação para voluntários e estagiários.

• Priorizar a atração de voluntários e estagiários nas áreas de turismo, 
comunicação, marketing e administração.

- Articular a realização de intercâmbio ou troca de experiências com instituições 
de pesquisa, governamentais e não-governamentais, e outras entidades 
ligadas ao uso público em áreas naturais protegidas.

Articular a troca de experiências (cases) com entidades responsáveis 
pela gestão de outras áreas naturais protegidas, nacionais e internacionais, 
preferencialmente as que tenham particularidades ou problemáticas 
correspondentes às do Parque.

- Articular e estabelecer parcerias com instituições privadas, públicas e não 
governamentais para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, 
conforme as Ações Gerenciais Gerais previstas neste plano.

Proteção e manejo

- Planejar e implementar um Sistema de Informações de Uso Público a ser 
incorporado ao Bando de Dados da unidade.

• O Sistema de Informações de Uso Público incorporará as informações 
obtidas nos programas de proteção e manejo, monitoramento, fiscalização, 
pesquisa, visitação e interpretação e educação ambiental.

• A coleta de dados deverá ser georreferenciada, sempre que possível.

- Planejar e implantar o sistema de fiscalização dos setores de uso público, 
priorizando áreas com maior fluxo de visitantes e com maior vulnerabilidade 
ambiental.

• Deverá ser formada dentro do Conselho Consultivo uma comissão 
específica para o manejo das trilhas, com a participação obrigatória dos 
representantes das categorias ligadas às atividades mais impactantes.

- Capacitar a unidade de conservação para atendimento de primeiros socorros 
aos visitantes, pesquisadores e funcionários.

Organizar cursos de primeiros socorros para os funcionários do Parque 
e prestadores de serviços

- Elaborar manual contendo as informações necessárias para a segurança dos 
visitantes e funcionários no que se refere a animais peçonhentos.
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Pesquisa e monitoramento

- Locar, elaborar projeto e implantar laboratório e alojamento para 
pesquisadores no PARNA.

- Incentivar a realização de pesquisas sobre a ecologia das espécies da fauna 
do Parque, envolvendo:

. viabilidade do tamanho das populações

. dinâmica das populações

. hábitos alimentares e reprodutivos

. migrações

. abundância das espécies

. origem das ameaças

. efeitos da fragmentação de habitats

. endemismos

- Elaborar código de conduta para pesquisadores com ênfase na limitação e 
controle de coletas

- Assegurar parceria com os pesquisadores que desenvolverem pesquisas na 
área do PARNA e entorno para envolvimento em atividades e disponibilização 
de informações para programas de: divulgação científica (palestras, conteúdo 
para mídia de divulgação científica, etc); monitoramento (desenvolvimento de 
metodologias, fornecimento de dados, etc) e educação ambiental (palestras, 
cursos, material impresso, etc). 

• Dever-se-á buscar promover, no início e no fim de cada pesquisa, 
juntamente com a instituição e/ou o pesquisador responsável, palestra de 
esclarecimentos sobre os objetivos, a importância e os resultados da pesquisa, 
dirigida à equipe do Parque, fiscais e comunidades do entorno.

• Os pesquisadores e/ou instituições deverão disponibilizar cópia dos 
relatórios parciais e finais das pesquisas desenvolvidas para arquivamento no 
Parque.

• Os pesquisadores e/ou instituições deverão disponibilizar resumo 
executivo da pesquisa, em linguagem jornalística, para ser utilizado em 
programas de divulgação e de educação e informação ambiental para 
visitantes e comunidades do entorno.

- Incentivar a realização de pesquisas voltadas ao manejo de impactos e 
capacidade de carga.

• As capacidades de carga definidas neste Plano deverão ser analisadas 
e redimensionadas caso seja necessário.
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- Incorporar ao Sistema de Informações de Uso Público do PARNA 
Jericoacoara as pesquisas relacionadas às atividades turísticas e recreativas e 
seus resultados, com sistema de monitoramento que permita identificar lacunas 
de conhecimentos importantes para os objetivos específicos do Plano de Uso 
Público.

- Propiciar cursos de treinamento para o pessoal destinado a efetuar a coleta 
de dados para monitoramento.

- Integrar todos os dados levantados ao Sistema de Informações de Uso 
Público.

- Monitorar os impactos decorrentes da visitação pública, fiscalização e 
pesquisa.

• O monitoramento das trilhas para a fiscalização, pesquisa e uso público, 
deverá ter uma planilha de vistoria a ser aplicada periodicamente ao longo de 
toda a trilha, sendo trimestral nas trilhas de uso público e áreas críticas e
semestral nas trilhas de pesquisa e fiscalização. A periodicidade proposta 
deverá ser ajustada em razão dos resultados obtidos.

• Devem ser produzidos laudos de Recomendação de Ação Corretiva e, 
após a aplicação da recomendação, o processo de recuperação deve ser 
fotografado, como continuidade às informações contidas no registro de danos 
ambientais.

• Deverão ser implantadas junto dos locais abertos à visitação áreas 
amostrais para monitorar os efeitos de borda e fragmentação da vegetação, 
objetivando induzir a recuperação das áreas danificadas.

• Estes estudos deverão ser desenvolvidos por especialistas em avaliação 
de impacto, monitoramento ambiental e avaliação da capacidade de suporte, 
através de Convênios de Pesquisa.

- Monitorar as áreas abertas à visitação, observando os períodos do ano, os 
dias e/ou horas de pico de visitação.

• A coleta de dados deverá ser feita junto às guaritas, Centro de Visitante, 
Centros de Apoio e entradas de trilhas e equipamentos.

• As informações deverão, principalmente, fornecer subsídios para o 
ajuste do índice da capacidade de suporte.

- Implantar uma estratégia de Monitoramento da Visitação, incluindo perfil e 
grau de satisfação do visitante.

• Deverá ser aplicado um questionário ao visitante como forma de coleta 
de dados para o monitoramento do grau de sua satisfação.

• O questionário além das informações gerais sobre o perfil do visitante e 
os motivos que o levaram ao Parque, deverá graduar os temas prestação de 
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serviços, atrativos, infra-estrutura e atendimento, entre outros, possibilitando ao 
visitante expressar sua opinião sobre estes.

• O questionário deverá conter espaço para o visitante apresentar 
sugestões. (uma sugestão de modelo de questionário segue em anexo)

• Os dados deverão ser compilados no Sistema de Informações de Uso 
Público

• Os resultados deverão nortear ações corretivas sobre os temas 
abordados.

AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS - AGGE

Operacionalização

Infraestrutura e equipamentos

- Implantar a sinalização padronizada no exterior da Unidade.

Implantar sinalização nos acessos ao Parque (estradas e trilhas) para 
informar os seus limites territoriais.

Implantar sinalização na frente de propriedades limítrofes ao Parque em 
acordo com os proprietários.

Uma vez implantada a sinalização, remover todas as placas que não 
estejam em harmonia com o projeto.

Promover periodicamente a manutenção e a reposição das placas de 
sinalização da Unidade.

Gestionar junto aos órgãos competentes a colocação de placas 
indicadoras ao longo das estradas de acesso ao Parque.

Cooperação institucional

- Realizar parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, 
empresas e atores sociais do entorno.

Realizar parcerias para alternativas de desenvolvimento econômico no 
entorno, relacionadas e complementares as atividades turísticas e recreativas.

Realizar parcerias para o incentivo e implementação de melhores 
práticas para atividades econômicas e/ou tradicionais já consolidadas do 
entorno.

Realizar parcerias com Universidades, Centros de pesquisa, ONGs, etc, 
para a implementação de atividades de interpretação e educação ambiental no 
interior e entorno do Parque.
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Integração Externa

- Divulgar e promover o programa subsidiado de visitação para as 
comunidades organizadas do entorno da Unidade.

Divulgar tanto as atividades recreativas quanto as de interpretação e 
educação ambiental, conforme o programa subsidiado de visitação.

Realizar parceria com órgãos estaduais, prefeituras, empresas e 
instituições públicas dos municípios do entorno, e organizações da sociedade 
civil, para o fornecimento de apoio logístico ao programa subsidiado de 
visitação.

• Este apoio logístico deve estar relacionado principalmente a viabilização 
de transporte, alimentação e cadastramento, entre outros.

- Planejar e implementar a divulgação de oportunidades de negócios 
ambientalmente compatíveis no entorno da Unidade.

• A divulgação de oportunidades de negócio compatíveis deverá ser 
adequada aos públicos-alvo.

- Apoiar a divulgação de iniciativas de empreendedorismo responsável no 
entorno do PARNA como: produtos e serviços que utilizam praticas de 
conservação de energia e recursos naturais, que têm responsabilidade social, 
etc. 

- Firmar parcerias para a divulgação e informação orientadora e sinalizadora na 
região de influência da Unidade e dos principais pólos turísticos do estado e/ou 
da EMBRATUR.

• Esta divulgação e informação deve incluir os atrativos e atividades do 
Parque e região e também direcionar visitantes para os atrativos nos 
municípios do entorno.

- Apoiar a divulgação de atividades e eventos de valorização cultural, para 
promover o envolvimento comunitário;

- Criar e implementar estratégia específica para comunicação social com as 
comunidades do entorno, no intuito de fornecer, quando necessário, 
esclarecimentos relacionados a: Etapas/atividades de execução do Plano de 
Manejo; 

• Poderão ser incluídas temáticas adicionais para esclarecimentos das 
comunidades durante a execução do Plano de Manejo, desde que 
consideradas relevantes pela administração do PARNA

- Utilizar as rádios locais como ferramenta de divulgação e educação e 
informação ambiental do PARNA, através de programas periódicos, nos 
moldes do que programa já existente
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• Os programas de rádio deverão ser disponibilizados via internet na 
página da unidade.

- Elaborar conteúdo para a construção da página do Parque Nacional de 
Jericoacoara na internet, perfis nas redes sociais e boletins eletrônicos.

• A página deve funcionar como um Centro de Visitantes virtual, 
oferecendo todas as informações necessárias aos visitantes (acessos, horários 
de funcionamento, atrativos, preços, condições e equipamentos de segurança, 
política da Unidade, reservas de passeios, etc), além de prever a venda de 
produtos relacionados à Unidade, à divulgação dos atrativos e serviços do 
entorno e à divulgação de oportunidades de negócios e de trabalhos
voluntários relacionados ao PARNA.

Educação ambiental

Identificar áreas, elaborar projetos e implantar, através de parcerias, os 
Centros Temáticos nas sedes dos municípios de Jijoca de Jericoacoara, Cruz e 
Camocim, conforme as especificações abaixo:

• Os Centros Temáticos deverão constituir-se em pontos de convergência 
e integração das oportunidades de uso público no PARNA e entorno, de forma 
a orientar e apoiar o planejamento das visitas pelos próprios visitantes.

• A partir dos Centros Temáticos, a visitação deverá ser estimulada de 
forma organizada e integrada, inclusive de maneira a distribuir melhor a 
visitação entre os atrativos, otimizando a capacidade de suporte do PARNA e 
dos atrativos do entorno e reduzindo a pressão sobre equipamentos e infra-
estruturas de apoio.

• Os Centros Temáticos deverão proporcionar espaços para a 
manifestação artística, cultural e a integração entre as comunidades locais e os 
turistas.

• Os Centros Temáticos deverão operar de forma a se tornarem centros 
de referência cultural, ambiental e de negócios do turismo em cada município.

Elaborar conteúdo, definir mídias e instalar exposição multimídia 
permanente em cada Centro Temático.

• Cada Centro Temático deverá apresentar um conteúdo diferente, 
relacionado às características e atributos naturais da região e do município

• Deverão ser incluídas nos conteúdos das exposições informações que 
visem resgatar, valorizar e promover a cultura tradicional local em todas suas 
manifestações: história, hábitos e costumes, festas, músicas, artesanato e 
culinária.
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Implantar, em parceria, serviços e equipamentos de apoio ao uso 
público nos Centros Temáticos, incluindo estacionamento, loja, sanitário e 
outros.

• Nos Centros Temáticos deverão estar disponíveis ou acessíveis os 
principais fornecedores de serviços e produtos, tais como transporte até o 
PARNA, operadoras de turismo, rede de hospedagem e outros.

• Cada Centro Temático deverá prever espaço para a realização de 
palestras, a serem proferidas por técnicos, pesquisadores e atores locais que 
atuem na UC ou convidados, e poderão ser realizadas no início da noite, como 
alternativa de atividade noturna para os turistas, se constituindo em momento 
para educação e informação dos visitantes.

Realizar, quando couber, estudos específicos para a concessão e 
licitação dos serviços.

- Realizar parcerias para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental 
nas comunidades do entorno do Parque.

Realizar parcerias com universidades, possibilitando o estágio para os 
estudantes nas áreas relacionadas ao Uso Público.

Realizar parcerias com ONG, iniciativa privada e instituições públicas no 
intuito de trabalhar com pessoas ligadas à área.

- Articular parcerias para produzir e distribuir materiais didático-ambientais para 
as comunidades do entorno do Parque.

Desenvolver o conceito e o conteúdo dos materiais didático-ambientais 
com foco nos atributos cênicos e de biodiversidade do PARNA e suas 
principais ameaças.

• A concepção dos materiais deverá também atender a demandas 
levantadas através de consulta às comunidades/escolas, desde que aprovadas 
pela equipe técnica responsável e/ou administração da Unidade.

Distribuir os materiais didático-ambientais nas escolas da rede de 
ensino público do entorno do PARNA.

- Promover, em parceria, cursos de capacitação para professores e 
multiplicadores em educação ambiental nas comunidades do entorno da 
Unidade.

- Promover campanhas junto aos produtores rurais do entorno do PARNA 
Jericoacoara, prevenindo danos ambientais.

• Orientá-los, por meio do material adequado, sobre a legislação 
ambiental

• Orientá-los por meio, do material adequado, sobre os riscos do uso de 
agrotóxicos para os recursos naturais e para sua própria saúde.
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- Solicitar aos órgãos responsáveis, controle e fiscalização efetivos no comércio 
e uso de agrotóxicos.

- Desenvolver, no entorno, campanha de aproveitamento dos resíduos 
orgânicos oriundos das culturas tradicionais.

- Estimular a implantação da cultura orgânica na Zona de Amortecimento.

- Desenvolver campanha de reciclagem do lixo.

- Realizar reuniões periódicas com as comunidades do entorno e com os 
municípios que constituem a Zona de Amortecimento, abordando temas 
específicos de interesse do PARNA e de relação com as pessoas nela 
residentes.

• As reuniões devem acontecer, aproveitando os eventos comemorativos 
das cidades de forma a atingir o maior público possível.

- Desenvolver campanhas sobre a importância do PARNA para a qualidade 
ambiental e de vida do entorno, com foco nas relações de interdependência.

- Divulgar o Plano de Manejo do Parque Nacional de Jericoacoara junto às 
comunidades da Zona de Amortecimento.

• Divulgar os limites da Zona de Amortecimento estabelecidos pelo Plano 
de Manejo do PARNA.

• Divulgar a Lei do SNUC como instrumento legal que garante ao ICMBIO
o controle ambiental na Zona de Amortecimento de unidades de conservação
de proteção integral como o PARNA.

• Distribuir exemplares da referida Lei nas prefeituras, órgãos oficiais, 
sindicatos, associações, dentre outros.

• Tais divulgações deverão ser feitas de maneira mais abrangente 
possível, utilizando a mídia falada e escrita, em reuniões abertas ao público e 
em reuniões técnicas a ser agendadas junto às comunidades abrangidas pela 
Zona de Amortecimento.

- Promover a formação de associações de defesa do PARNA nos municípios 
que lhe são limítrofes.

- Desenvolver campanhas para sensibilizar a população local a colaborar com 
o PARNA, denunciando qualquer tipo de contravenção ambiental observada 
pelo cidadão consciente.

Incentivo às alternativas de desenvolvimento

- Realizar parcerias para o incentivo ao empreendedorismo responsável no 
entorno do Parque.
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- Promover, em parceria, cursos de capacitação para a população interessada 
nos municípios do entorno do PARNA, incluindo os temas: Empreendedorismo; 
Noções básicas de turismo; Qualidade em serviços; e Manejo de trilhas e 
técnicas de mínimo impacto.

- Identificar, divulgar e apoiar oportunidades de negócios relacionados ao uso 
público no entorno da Unidade, incluindo incentivo à implantação de: campings, 
passeios a cavalo, hospedaria domiciliar nas áreas rurais, e empreendimentos 
de serviços de apoio no entorno, como locação de equipamentos; 
estacionamentos, hospedagem, alimentação, entretenimento cultural, etc.

- Incentivar e apoiar iniciativas de desenvolvimento econômico compatíveis no 
entorno do PARNA, inclusive com agregação de valor às técnicas e atividades 
tradicionais (caju, pesca, etc).

Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial do 
artesanato local 

• As iniciativas locais devem ser diagnosticadas e avaliadas de modo 
participativo com as comunidades e, na medida do possível, fortalecidas em 
todos os municípios do entorno de forma complementar, através de apoio 
técnico no que diz respeito ao incremento produtivo e comercial.

Incentivar a implementação de melhores práticas para as atividades 
econômicas e/ou tradicionais já consolidadas do entorno.

- Incentivar e apoiar a articulação de assessoria técnica para elaboração de 
projetos de estruturação e adequação dos atrativos turísticos do entorno da 
Unidade.

- Articular a integração de roteiros e atividades turísticas e culturais externas ao 
uso público no Parque.

- Estimular a organização, o associativismo e o cooperativismo no entorno, 
objetivando o desenvolvimento de ações compatíveis com a conservação.

- Promover, em parceria, a qualificação de serviços e produtos turísticos no 
entorno.

Realizar parceria com assessoria técnica qualificada para criar critérios 
de certificação de serviços e produtos do entorno compatíveis com a Unidade.

- Gestionar junto ao Conselho Consultivo do Parque a criação de instância 
executiva articuladora, captadora e impulsionadora das atividades turísticas e 
recreativas na região

• Esta instância deverá ser criada na forma de instituto ou agencia 
articuladora de desenvolvimento local, instituída como OSCIP (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público).
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• A estrutura organizacional deverá ser composta por um Conselho 
Deliberativo, presidido pelos membros do Conselho Consultivo do Parque, e 
ainda por um representante do ICMBIO, e representantes das Prefeituras dos 
municípios do entorno. Deverá ser criada, também uma estrutura executiva, 
com uma pequena equipe técnica, contratada com as funções de articulação, 
representação, negociação, captação, e execução das ações acordadas com o
conselho.

• A atuação geográfica da OSCIP deverá estar focada na região de
Jericoacoara e nas Áreas Estratégicas Externas.

• O objetivo principal da OSCIP será identificar e promover novos 
processos, produtos, negócios ou serviços, alternativos ou adaptáveis aos 
tradicionalmente existentes, que representem competitividade econômica e 
eqüidade social.

• A OSCIP desenvolverá as seguintes atividades: estudos de mercado; 
organização de cooperativas para atividades já existentes; Implantação de 
incubadora para novos negócios; articulação de capacitação técnica e 
gerencial; articulação de transferência de tecnologias; políticas integradas de 
racionalização de custos, agregação de valor, complementaridade de cadeias 
produtivas; negociação em bloco junto a fornecedores; estabelecimento de um 
processo de certificação de práticas ambientalmente adequadas; promoção e 
fortalecimento pela marca; prospecção e acessibilidade a novos mercados; 
articulação de fontes alternativas de crédito; e captação direta através de 
projetos.

• Os temas de interesse imediato, para fins de atuação da OSCIP são os 
seguintes: produtos e serviços de apoio ao Uso Público do Parque e ao do 
entorno; melhores práticas em agricultura e pesca; resgate cultural no cenário 
econômico; promoção do envolvimento e mobilização comunitária; implantação 
de rotas turísticas (rurais e ecológicas/contemplativas) e roteiros integrados; 
cooperação e Interação institucional; proposição e contribuição em políticas 
públicas locais e regionais buscando harmonização de interesses; implantação 
e coordenação, em conjunto com o gestor do PARNA, dos Centros Temáticos 
Municipais e eventualmente de um posto avançado (semelhante aos Centros 
Temáticos) no aeroporto em Fortaleza.

• A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao sistema 
de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos projetos de práticas 
econômicas ambientalmente amigáveis.

• O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente 
amigáveis deverá ser feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do Parque, 
ou por terceiros por estes outorgados.

Criar a OSCIP.
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- Elaborar e implantar um plano de investimentos, através da OSCIP, no 
entorno do PARNA, integrado aos Subprogramas de Relações Públicas e de 
Alternativas de Desenvolvimento (Programa de Integração Externa).

• O plano de investimentos no entorno para o desenvolvimento e incentivo 
a melhores práticas, práticas amigáveis e melhoria e implantação de serviços e 
produtos, deve priorizar o investimento em parceiros locais da Zona de
Amortecimento.

ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS

Com o intuito de facilitar a visualização e espacialização das ações voltadas 
para a otimização dos potenciais identificados para o uso público e a 
minimização ou mitigação dos riscos e ameaças, foram definidas áreas 
estratégicas internas à unidade.

Na definição, consideraram-se principalmente a vocação das áreas para as 
ações de conscientização ambiental, visitação, recreação e lazer e as 
possibilidades de agrupamento e aproveitamento dos principais atrativos 
listados no diagnóstico. 

As áreas estratégicas internas (AE), do ponto de vista do uso público, são:

AE1 – Trilha da Lagoa Grande

AE2 – Trilha do Mangue Seco

AE3 – Trilha do Preá

AE4 – Serrote

AE5 – Duna do Por do Sol

AE6 – Lagoas Interdunares

AE7 – Restinga – Junco

AE8 – Rio Guriú

Além dos atrativos e atividades existentes, apresentam-se como propostas:

Caminhada às lagoas do Sossego

Caminhada à Duna do Lixão

Passeio de caiaque no Rio Guriú

Trilha no Mangue

Observação astronômica

Trilhas noturnas (Lagoa Grande e Guriú)
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Observação de aves

Mirante do Serrote

Trilha da Lagoa do Junco (interpretação da Restinga)

AE1 – Trilha da Lagoa Grande

Descrição e localização

A AE1 compreende a guarita e a Trilha da Lagoa Grande, o principal acesso ao 
Parque e à Vila de Jericoacoara para quem vem de Jijoca e que atravessa a 
região de dunas, lagoas interdunares e a planície de aspersão eólica.

É uma das áreas mais impactadas pelo trânsito de veículos da Unidade.

Ações e Normas

- Implantar o funcionamento da guarita 24 horas por dia, durante o ano todo.

- Implantar um sistema de cobrança de ingressos automatizado e informatizado 

Realizar estudos específicos para a concessão e licitação dos serviços 

• Os estudos para a concessão e licitação dos serviços deverão 
considerar projeções atualizadas para o crescimento da demanda

• Deverá se tomar especial cuidado para reduzir os momentos de 
pagamento do visitante, agrupando tarifas sempre que possível (ingressos para 
vários dias, passes semanais, mensais ou anuais, por exemplo). 

• Deverá ser avaliada a possibilidade e viabilidade de implantação de um 
sistema de cobrança integrado com as outras entradas do PARNA e
posteriormente com a venda pela internet;

• Não será permitido o ingresso de veículos não cadastrados.

- Sinalizar em local bem visível as tarifas e horários de funcionamento do 
Parque e de seus atrativos e as normas gerais da unidade 

- Dotar a guarita de material informativo e dos formulários de pesquisa de perfil
e satisfação do visitante

Distribuir o material informativo o formulário aos visitantes, quando estes 
adquirirem o ingresso

• O folheto informativo deverá incluir um mapa básico da unidade 
contendo as opções e horários de trilhas e atrativos da unidade e do entorno, a 
localização das principais estruturas, normas da unidade e informações gerais.
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• O formulário pode ser confeccionado junto ao folheto, em parte 
destacável para ser devolvido na saída.

• A confecção do material e dos formulários poderá ser incluída no pacote 
de concessão dos serviços

- Promover e estimular a implantação de estacionamento para motos, carros e 
ônibus em áreas externas ao Parque, próximas à guarita.

• A localização do estacionamento deve buscar o mínimo impacto visual 
possível

• O estacionamento deve prever local adequado para pessoas com 
necessidades especiais

• Deverá se prever no projeto paisagístico o plantio de árvores nativas da 
região que produzam sombra.

- O traçado da Trilha da Lagoa Grande deverá ser determinado pela gerência 
da unidade com a participação da Comissão de Manejo de Trilhas do Conselho 
Consultivo.

Elaborar estudo sobre formas e materiais para a demarcação do 
traçado.

Os critérios para seleção da forma e dos materiais para demarcação das 
trilhas deverão incluir principalmente: a mobilidade (deverão ser passíveis de 
instalação e remoção) para adequação do traçado de acordo com o 
monitoramento; baixo custo; baixo impacto visual; uso de materiais disponíveis 
na região.

O monitoramento da trilha deverá ser realizado trimestralmente pela 
comissão e pela gerência da unidade, que deverão propor e executar as ações 
de manejo necessárias e/ou a readequação do traçado.

AE2 – Trilha do Mangue Seco

AE3 – Trilha do Preá

(as ações e normas são as mesmas para as outras duas trilhas, a única 
diferença é a recomendação de ao definir o traçado da Trilha do Preá, não 
permitir o trânsito pela praia).

AE4 – Serrote

Descrição e localização

A AE4 compreende as Trilhas a guarita e a Trilha da Lagoa Grande, o principal 
acesso ao Parque e à Vila de Jericoa
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AEI6 – Lagoas Interdunares

ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS

AEE1 – Centro de Visitantes

Implantar, sob o sistema de parceria, concessão ou co-gestão, serviços e 
equipamentos de apoio ao uso público no Centro de Artesanato incluindo: 
exposição multimídia permanente e lojas de produtos do parque

Negociar com a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara a cessão de espaço 
para a realização das exposições e palestras.

Realizar estudos específicos para a concessão e licitação dos serviços

Elaborar conteúdo, definir mídias e instalar exposição multimídia 
permanente no espaço destinado ao Centro de Visitantes

• A exposição permanente deve ilustrar aspectos relevantes da região e 
da unidade

• A lanchonete e as lojas devem funcionar durante todo o período de 
funcionamento do parque

• As lojas deverão oferecer também material de apoio ao uso público, tais 
como mapas e guias das unidades e do entorno, guias para interpretação de 
rastros e fezes e identificação da fauna presente na unidade 

• Deve-se prever espaço para a divulgação dos serviços e atividades no 
interior do parque e entorno

• O Centro de Visitantes prevê espaço para a divulgação dos serviços e 
atividades no interior do parque e entorno



Jericoacoara: História, Cultura e Socioeconomia

1. Fortaleza e a história da ocupação do litoral cearense

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 com 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. Nesta capitania, diferente de 

Pernambuco, que tinha uma zona da mata entre matas litorâneas e sertão 

seimi-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).

Américo Vespúcio fez parte da primeira expedição marítima européia a 

passar ao longo da costa cearense, em meados de 1499, em meio a uma 

viagem que percorria o litoral norte do Brasil. Dois meses antes de Pedro 

Álvares Cabral partir de Lisboa, o navegador espanhol Vicente Yañez Pinzón, 

seguindo um roteiro semelhante ao de Américo Vespúcio, desembarcou no 

litoral cearense, embora sem tentar a conquista do território (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 
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colonizadoras, começando, em 1603, com a bandeira de Pero Coelho de 

Souza, que fundou o Forte de São Tiago. Em 1607, chegaram os jesuítas 

Francisco Pinto e Luís Filgueiras, que iniciaram os trabalhos de catequese dos 

índios, com relativo sucesso. A tomada de posse oficial do Ceará ocorreu com 

a fundação do Forte de São Sebastião, por Martins Soares Moreno, em 1612, e 

com o seu reconhecimento, pela Coroa, em 1619, como donatário da capitania

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

Os holandeses tomaram o Forte de São Sebastião, em 1637. Ele foi 

destruído, em 1644, quando os invasores foram expulsos pelos índios. Cinco 

anos depois, os holandeses voltaram ao Ceará, comandados por Matias Beck, 

e ergueram o Forte Shoonemborch, às margens do rio Pajeú. Em 1654, os 

holandeses foram expulsos pelos portugueses e entregaram o forte a eles. 

Álvaro de Azevedo Barreto, nomeado capitão-mor do Ceará, mudou o nome do 

forte para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, dando origem ao nome 

da futura capital cearense. O povoado se desenvolveu gradativamente. A vila 

de Fortaleza foi instalada em abril de 1726 e tornou-se cidade, por ordem régia, 

somente em 17 de março de 1823, com o nome de Fortaleza de Nova 

Bragança (Oep Tecnologia Ltda, 2009).

Com a ameaça de novas invasões estrangeiras, a Coroa Portuguesa 

seguiu enviando expedições para manter, salvaguardar e controlar o território.

Designou um destacamento para ocupar Fortaleza, que 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, 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 
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essencialmente pecuarista. Os currais se transformaram gradativamente em 

fazendas. O boi virou a moeda, garantindo a alimentação e os subprodutos 

baseados no couro, como roupas, sapatos, chapéus, gibões e perneiras. 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).

Voltado para a pecuária e agricultura de subsistência, sem grandes 

plantações de cana de açúcar, disponibilidade de ouro ou outras riquezas, o 

Ceará atravessou obscuramente a época da colonização, dependendo 

sucessivamente do Maranhão, Pará e Pernambuco. Somente em 1799, o rei de

Portugal nomeou o primeiro governador, Bernardo Manuel de Vasconcelos, 

que instalou a capital em Aquiraz. Em 1810, Fortaleza foi elevada à condição 

de capital (Oep Tecnologia Ltda, 2009).

As sucessivas estiagens e as demandas originadas com a Revolução 

Industrial, sobretudo, com o desenvolvimento do setor têxtil, estimularam o 

cultivo do algodão em detrimento da pecuária. Com isto, iniciou-se um

processo de migração do sertão para o litoral, que teve seu ponto culminante 

com a abertura do porto de Fortaleza. Com o desenvolvimento da produção do 

algodão e com a construção do ancoradouro, em meados do século XIX, 

Fortaleza passou a ter um papel determinante na vida econômica, social e 

cultural do Ceará. Foi reforçada, também, a independência do Ceará em 

relação à Pernambuco, na medida em que Fortaleza passou comerciar 

diretamente com a Europa e os Estados Unidos (LIMA, 2007). 

Com a autonomia de Fortaleza e o funcionamento do porto, a atividade 

pesqueira ganhou fôlego e inserção no mercado local. Atividade rotineira dos
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povos indígenas, a atividade pesqueira foi reforçada em todo o litoral cearense, 

reiterando as ligações do homem com o mar. Ela favoreceu a sedentarização 

de alguns grupos nômades, que se fixaram no litoral e se tornaram 

essencialmente marítimos. Eles desenvolveram uma tradição baseada na 

relação cotidiana com o mar, espaço que garantia a subsistência e dava 

margem ao surgimento de mitos e crenças ligados ao oceano. Criou-se, a partir 

de então, uma cultura da pesca e da maritimidade por todo o litoral cearense

(LIMA, 2007).

Já no século XX, o governo brasileiro procurou estimular o povoamento 

da zona costeira por meio da criação de colônias de pescadores vinculadas à 

Capitania dos Portos da Marinha Brasileira. O governo cedia a posse de 

terrenos litorâneos, mantendo-os como propriedade da União. Criava, assim, 

zonas pesqueiras especiais - ZPE. No Estado do Ceará, estes terrenos de 

marinha foram destinados, em grande parte, a grupos de retirantes da seca 

que assolava os sertões (LIMA, 2007).

Com o desenvolvimento de Fortaleza, a pesca se estabeleceu como 

fonte de subsistência e renda. Foram organizadas várias colônias de 

pescadores na área urbana próxima ao porto. Os retirantes, objeto de políticas 

higienistas de ordenamento e de controle social, recebiam, também, terrenos 

de marinha. O litoral não era um espaço valorizado pela elite da capital, que 

preferia residir no bairro de Jacarecanga, para além do atual centro histórico. A 

região litorânea configurou-se, desse modo, como local de trabalho de 

pescadores, estivadores e mercadores e de moradia das classes mais pobres. 

A sua imagem era a de um local de concupiscência e marginalidade, por onde 

circulavam trabalhadores com pouca roupa, marinheiros e prostitutas (LIMA, 

2007).

Essa percepção do litoral só começou a mudar por causa da influência 

da sociedade européia, que mantinha um contato intenso com o mar, usufruído 

como espaço de lazer e tratamentos terapêuticos. A partir disso, 

desenvolveram-se em Fortaleza uma nova visão e novas práticas sociais 

ligadas à maritimidade: caminhadas à beira-mar, serenatas ao luar, banhos de 

mar e tratamentos em casas de saúde e chácaras de repouso construídas na 

orla marítima. Entre 1920 e 1930, as elites de Fortaleza passaram a habitar as 

zonas de praia, em especial, a área que vai de Iracema ao Meireles. Essa 
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ocupação deslocou as comunidades de pescadores e o restante da população 

mais pobre para áreas mais afastadas, onde se constituíram favelas: Arraial 

Moura Brasil, Barra do Ceará e Pirambu. A Praia do Futuro foi a última a ser 

incorporada ao espaço urbano; primeiro como periferia da zona portuária, e, 

posteriormente,  como espaço de lazer e moradia das elites (LIMA, 2007).

As práticas sociais ligadas à maritimidade, vinculadas ao trabalho ou ao 

lazer, foram instituídas de modo profundo na sociedade de Fortaleza. A 

imagem da cidade associou-se firmemente ao sol e ao mar. O desenvolvimento 

do turismo, sobretudo a partir dos anos 1970-1980, intensificou a busca pelo 

ambiente marítimo do Estado. Fortaleza passou a ser centro de recepção e 

distribuição de turistas para o restante do litoral, que vem sendo, aos poucos, 

explorado e inserido nos roteiros de viagem. Os governos estaduais têm 

incentivado e investido esperançosamente na atividade turística, com o intuito 

de gerar alternativas de desenvolvimento econômico e, consequentemente, 

emprego e renda para a população. A intenção é construir uma imagem 

positiva, nacional e internacionalmente, para atrair os turistas para o litoral 

cearense.

2. O Turismo no Ceará 

O Estado do Ceará tem uma faixa litorânea de 573 quilômetros de extensão. 

Tem sido um dos estados brasileiros que mais explora as potencialidades da

indústria do turismo. Está dividido em 33 microrregiões, 21 delas com áreas 

costeiras. Em 1979, o Instituto de Planejamento do Estado do Ceará 

(IPLANCE) elaborou o I Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do 

Ceará. Apesar do pioneirismo da iniciativa, ela não foi implementada 

(FONTELES, 2004). Mais efetivos foram o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Ceará 1995/1998 e o Plano Plurianual 1996/1999, que 

contemplaram o turismo como uma das prioridades para a atuação da 

Secretaria de Turismo do Estado do Ceará (Setur). Estes planos têm orientado 

as ações de sucessivos governos, que vêm implementando os seus programas 

estruturantes e definindo projetos complementares para a sua atualização 

(FONTELES, 2004; e LIMA, 2007).
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O Plano de Desenvolvimento Sustentável adota cinco princípios básicos: 

a) uma sociedade que viva em harmonia com a natureza e que seja 

espacialmente equilibrada; b) uma sociedade democrática e justa; c) uma 

economia sustentável; d) uma sociedade avançada quanto à cultura, ciência e 

tecnologia; e) um Estado a serviço da sociedade (FONTELES, 2004; e CEARÁ, 

1995).

No que diz respeito ao turismo, ele é estimulado pelo plano, levando em 

consideração o respeito aos valores culturais e à preservação do meio 

ambiente. O plano atribui um papel primordial ao turismo na criação de 

empregos e estabelece que o governo irá promovê-lo, induzindo o 

aproveitamento das potencialidades existentes no litoral e no interior do estado

(FONTELES, 2004; e CEARÁ, 1995).

A atividade turística, segundo o Plano de Desenvolvimento Sustentável,

deve desempenhar as seguintes funções: a) atividade econômica 

estruturadora, situando-se em termos de potencialidade, no mesmo nível de 

prioridade conferida à indústria convencional; b) atividade de forte impacto 

sobre a base física do estado, guardando íntima relação com as políticas de 

ordenamento urbano, de recursos hídricos, de transportes e, primordialmente, 

de meio ambiente; c) atividade de grande efeito multiplicador na economia 

estadual, justificando plenamente a alocação de recursos públicos para 

investimento, configurando-se como postura de governo pioneira e indutora; d) 

atividade determinante do aumento no bem-estar social, já que é programada 

para proporcionar lazer e recreação para os diversos segmentos da sociedade

e resgatar o valor dos bens culturais específicos da população e de várias 

regiões do estado. Desse modo, definiu-se um conceito de turismo baseado no 

planejamento das ações para a manutenção dos recursos naturais, humanos e 

culturais, preservando o patrimônio turístico, ecológico e a ambiência das áreas 

ocupadas pela população local (FONTELES, 2004; e CEARÁ, 1995).

Outro documento importante para o planejamento, orientação e 

coordenação das ações voltadas para a atividade turística no estado é a 

Política Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo do Ceará 

1995-2020, elaborada pela Setur, em 1995. A partir dele foram estabelecidas 

três unidades geoambientais básicas: litoral, serra e sertão. O litoral, no qual se 

localiza o Parque Nacional de Jericoacoara, é caracterizado pela costa, 
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planícies fluvio-marinhas, dunas, lagoas, barras e rios, tabuleiros litorâneos, 

vegetação de mangue e carnaubais. A serra tem dois tipos de formação: os 

planaltos sedimentares (serras de Ubajara, do Araripe e do Apodi) e os 

maciços cristalinos (serras de Baturité, da Meruoca e de Uruburetama). O 

sertão se define pela grande planície sertaneja, pelos rios intermitentes e 

açudes, pela caatinga e pela paisagem própria e inusitada do semi-árido (LIMA, 

2007).

Com base nestes documentos e visando o planejamento da atividade 

turística, a Setur definiu três grandes linhas de ação: territorial, institucional e 

comercial. A estratégia de ação territorial, considerando a caracterização das 

três unidades geoambientais, ordenou o espaço físico em seis macrorregiões 

turísticas (MRT): MRT 1 – Fortaleza Metropolitana; MRT 2 – Litoral 

Oeste/Ibiapaba; MRT 3 – Litoral Leste/Apodi; MRT 4 – Serras Úmidas/Baturité; 

MRT 5 – Sertão Central; e MRT 6 – Araripe/Cariri (FONTELES, 2004; e LIMA, 

2007). A região do Parque Nacional de Jericoacoara está enquadrada na MRT 

2 – Litoral Oeste/Ibiapaba.

A Setur criou, também, o conceito de corredor turístico estruturante, com 

o objetivo de agregar o conjunto de atrativos, infra-estruturas e facilidades, 

interligando-os por eixos de transportes existentes ou projetados, definindo 

pólos e núcleos turísticos, bem como um roteiro capaz de estimular o 

desenvolvimento das macrorregiões turísticas, conforme as suas 

potencialidades e vocações (LIMA, 2007).

No que diz respeito à infra-estrutura, a estratégia de ação territorial da 

Setur se apóia nos seguintes programas: a) Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Litoral do Ceará – Prodeturis-CE; b) Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – Prodetur-NE – e sua a ramificação 

Prodetur-CE; c) Macroplanos de Desenvolvimento; e d) Programa de Centros 

Turísticos Integrados. Estes programas contam com recursos do Banco do 

Nordeste, do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, dos governos

estadual e federal. Eles pretendem a instalação de infra-estrutura de suporte 

para as atividades turísticas: construção e melhoramento de estradas, marinas 

e aeroportos; saneamento e abastecimento de água; recuperação do 

patrimônio histórico e cultural; preservação de ecossistemas; fortalecimento 

institucional; urbanização e construção de centros turísticos integrados –
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edificados e instalados em ação conjunta do poder público, da iniciativa privada 

e das comunidades locais, para a oferta de serviços turísticos (FONTELES, 

2004; e LIMA, 2007).

A ação institucional compreende uma série de atividades relacionadas 

com a promoção e o desenvolvimento do turismo: marketing; informação para 

as diversas áreas e níveis de governo, para os usuários e para as operadoras; 

gestão institucional e capacitação de recursos humanos. A ação comercial 

consiste nas atividades de comercialização e fomento ao turismo, visando, 

sobretudo, investidores e operadores, para a intensificação e captação de 

negócios, o financiamento, os incentivos e a gestão de equipamentos turísticos 

(FONTELES, 2004).

Segundo Fonteles (2004):

toda a política de investimento turístico no Ceará visa integrar o 

Estado na economia nacional e global, ampliando o seu espaço 

territorial em direção ao interior. O Estado percebeu que, além da 

capital, possui outros atrativos interessantes que também 

precisam ser explorados, destacando-se as serras e, sobretudo, o 

litoral. Nesse sentido, há toda uma preocupação infra-estrutural e 

de marketing (p. 121).

Há preocupações, no entanto, por parte de organizações não-

governamentais ambientalistas, com os impactos ambientais e sociais gerados 

pela ampliação do fluxo turístico. São questionadas as iniciativas de incremento 

do turismo que acabam por descaracterizar a paisagem e a cultura das 

populações locais. Existe desconfiança em relação ao modelo de 

desenvolvimento turístico praticado, percebido como concentrador de renda, 

favorável aos grandes empreendimentos e dotada de fraca sustentabilidade 

ambiental (FONTELES, 2004; e LIMA, 2007).

Outra iniciativa de incentivo ao desenvolvimento do turismo no Estado 

do Ceará, mas, também, no Piauí e no Maranhão, é a chamada Costa Norte. 

Trata-se de um consórcio interestadual apoiado pelo governo federal, por 

intermédio do Ministério do Turismo e do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio 

à Micro e Pequena Empresa. É um roteiro turístico que abrange, em linha reta, 

cerca de 300 quilômetros de costa, percorrendo três eixos centrais: o Parque 

Nacional de Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e o Parque Nacional dos 
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Lençóis Maranhenses. Estes eixos compõem três regiões, que agregam, em 

torno delas, doze municípios: a) Região de Jericoacoara (CE) – Jijoca de 

Jericoacoara, Camocim e Barroquinha; b) Região do Delta (PI) – Cajueiro da 

Praia, Luís Correia, Ilha Grande e Parnaíba; c) Região dos Lençóis 

Maranhenses (MA) – Araioses, Tutóia, Água Doce do Maranhão, Paulino 

Neves e Barreirinhas. Além de Costa Norte, o roteiro é designado, também, 

como Pólo Costa Norte, Roteiro CEPIMA (Ceará, Piauí e Maranhão) e Rota 

das Emoções (Costa, 2009).

O turismo no Ceará tem se constituído em alternativa de 

desenvolvimento e geração de renda e emprego. Envolve uma grande 

variedade de atores sociais: setor público (nos níveis municipal, estadual e 

federal); iniciativa privada; sociedade civil organizada; comunidades locais e os 

turistas. Uma grande parcela desses atores se preocupa em consolidar o 

Ceará como destino turístico nacional e internacional, apto a receber uma 

quantidade crescente de visitantes. Há setores igualmente interessados em 

difundir uma imagem positiva do estado e que enfatizam a importância e a 

necessidade de apoio às populações nativas e à preservação ambiental 

(FONTELES, 2004).

3. A Vila de Jericoacoara

A vila de Jericoacoara – originariamente uma comunidade de 

pescadores – situa-se no litoral oeste do Ceará, a cerca de 310 quilômetros de 

Fortaleza e a 18 quilômetros da sede do município (Jijoca de Jericoacoara). 

Localizada entre os rios Acaraú e Coreaú. Ela serviu, nas décadas passadas, 

como ancoradouro para embarcações provenientes dos estados vizinhos. A 

paisagem em torno da vila é fascinante, composta de praias, dunas, lagoas, 

dentre outros ecossistemas costeiros. Nas residências, observa-se uma 

diversidade de vegetação frutífera e ornamental (Fonteles, 2004).

O significado e a origem do nome Jericoacoara são controversos. Nas 

cartas náuticas do século XVI, a localidade consta como Baía das Tartarugas 

ou Enseada das Tartarugas. Mais tarde, aparece o nome atual, muito 

provavelmente vindo do tupi-guarani: Jurucoá (tartaruga) + coara (buraco) = 

Buraco da Tartaruga. Há outra versão: Jeru (papagaio) + cua (várzea) + coara 
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(buraco) = Enseada da Várzea dos Papagaios. Há ainda a interpretação, 

oriunda dos pescadores da região, de que o nome seria devido ao fato de que, 

visto do mar, o serrote, localizado à direita da vila, parece-se com um jacaré 

quarando ao sol (FONTELES, 2004; ORJUBIN, 2008; e ALVES, 1979).

A história de Jericoacoara remonta aos primórdios da colonização do 

território brasileiro. Alves (1979) argumenta que, ao invés do Cabo de Santo 

Agostinho ou da Ponta do Mucuripe, o navegador Vicente Yáñez Pinzón, em 

sua rota de descobrimento, desembarcou mesmo foi no promontório de 

Jericoacoara, a 26 de janeiro de 1499. A localidade oferecia bom porto para 

descanso e abastecimento de água e consta das cartas náuticas do século 

XVI, como ponto de apoio para os navegantes portugueses.

Já em 1614, Gaspar de Sousa, governador geral do Brasil, organizou 

uma expedição denominada “Jornada do Maranhão”, para combater os 

corsários franceses. A região se mostrou propícia para instalação de uma base 

de apoio. Jerônimo de Albuquerque, o encarregado das operações, fundou, ao 

pé do Serrote de Jericoacoara, o forte de Nossa Senhora do Rosário. A frota 

francesa tentou se apropriar do forte, mas foi vencida pelo comandante 

português Manoel de Souza Eça. Depois da derrota francesa, o próprio 

Jerônimo de Albuquerque ordenou a destruição do forte que havia mandado 

construir, permanecendo o local abandonado por mais dois séculos. No final do 

século XIX, cinco famílias de retirantes da seca encontraram recursos 

pesqueiros em abundância e se fixaram (FONTELES, 2004).

O vilarejo de Jericoacoara foi elevado à categoria de Distrito, em 1923, 

pela Lei Municipal Nº 94, com uma área de 510 km², pertencendo ao Município 

de Acaraú. Em 1985, com a emancipação de Cruz, passou a pertencer a este 

município. Só em 1990, com a emancipação de Jijoca de Jericoacoara, passou 

integrar esse município. (FONTELES, 2004).

Segundo Fonteles (2004):

Até o final dos anos 70 só havia movimento na praia quando as 

canoas voltavam da pesca. Observavam-se os mateiros, as 

boleiras e tapioqueiras, os garotos jogando bola de gude ou 

pelada. A troca de peixe por mercadoria era uma prática comum 

na comunidade, e dava-se entre pescadores e mateiros e entre 

pescadores e vendedores ambulantes (p. 134).



11

A população vivia basicamente da pesca artesanal, utilizando-se de 

canoas movidas por pequenos motores ou mesmo por propulsão natural (com 

tripulações de 3 a 4 pescadores), tarrafas, caçoeiras – redes de pesca - e linha 

de mão. Havia também a atividade agrícola - sobretudo, pequenas plantações 

de coco, feijão e batata doce - e o artesanato – geralmente, para a confecção 

de utensílios de pesca (FONTELES, 2004).

O comércio era constituído por bares, mercearias e ambulantes que 

vendiam lanches para os pescadores que voltavam do mar. Existia um 

intercâmbio entre os pescadores – fornecedores de pescado – e os mateiros 

(agricultores das comunidades vizinhas) – fornecedores de gêneros de primeira 

necessidade, como milho, mandioca e frutas da região (FONTELES, 2004):

O comércio entre pescadores e agricultores se dava em dinheiro 

ou escambo. No caso da troca, ela era feita diretamente nas 

canoas, à beira-mar, e também nas residências dos pescadores. 

Às vezes o agricultor chegava na praia e se dirigia ao pescador: 

“Rapaz, eu deixei lá uma farinha, pra tu... o pescador já 

compreendia que ele tava querendo peixe. Tirava um peixe, dava 

pra ele” (p. 136).

Com o tempo, esta prática acabou cedendo o lugar às transações 

mercantis entre comerciantes de peixe – em geral havia o monopólio por parte 

de um grande comerciante - e pescadores, baseadas no meio circulante. O 

auge da pesca em Jericoacoara se deu entre 1965 e 1973, envolvendo cinco 

barcos e cerca de sessenta canoas. Por volta de 1970, Manoel Lousada 

Vasconcelos instalou na vila uma fábrica de conserva de peixe, que não 

vingou. Havia, também, uma estrada que escoava a produção pesqueira para 

Fortaleza, que foi tomada pelas dunas e pelas águas da Lagoa da Jijoca, em 

1973. Por fim, com a morte de Olavo Vasconcelos, principal comerciante de 

peixe, a pesca começou a decair, o que fez com que muitas famílias 

abandonassem a vila em direção a outras praias e aos centros urbanos

(FONTELES, 2004).

A economia retrocedeu:

De 1973 a 1980, os jericoacoarenses passaram por um período 

de muita dificuldade. Nessa época, quem capturasse peixe corria 

o risco de levá-lo para casa, de doar ou de vender por um preço 
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irrisório. Os únicos compradores eram os mateiros, que tinham 

poucos recursos. A falta de estrada inviabilizava a abertura do 

mercado local para outros centros consumidores (Fonteles, 2004, 

p. 137).

Modificando esse cenário, no final dos anos 1970 e no início dos anos 

1980 começaram a chegar os primeiros visitantes, conhecidos por 

“alternativos”, “hippies” ou “mochileiros”. Eram grupos que buscavam maior 

contato com os ambientes naturais e com o estilo de vida das populações 

nativas, com as quais ficavam hospedados. Foram eles, também, que

começaram a divulgar a imagem da vila de Jericoacoara como um paraíso 

onde se podia desfrutar de uma vida simples e tranqüila, desprendida dos 

valores materiais e econômicos, em sintonia com a natureza. (FONTELES, 2004;

LIMA, 2007; ORJUBIN, 2008). Em pouco tempo, Jericoacoara ganhou fama 

internacional como point turístico, atraindo o interesse do poder público e da 

iniciativa privada. No início da década de 1980, o jornal norte-americano The 

Washington Post classificou Jericoacoara como uma das dez mais belas praias 

do planeta. Outras reportagens se seguiram na imprensa nacional e 

internacional. A Revista Geográfica Universal, em 1984, em artigo intitulado 

“Jericoacoara: um paraíso no Ceará”, enaltecia as belezas naturais e o modo 

de vida dos habitantes da região (FONTELES, 2004; LIMA, 2007).

Com o crescimento do fluxo turístico e consequentes oportunidades de 

obter renda, uma parcela significativa da população nativa que vinha migrando 

para as cidades vizinhas – principalmente Camocim e Acaraú – e mesmo para 

grandes centros urbanos começou a retornar. Muitos turistas, cansados do 

ritmo frenético das cidades, acabaram por se fixar em Jericoacoara. A estrutura 

para o negócio do turismo começou a crescer, com o surgimento de 

restaurantes, mercearias e pousadas (FONTELES, 2004; LIMA, 2007).

No início, chegava-se à Vila de Jericoacoara por Jijoca ou Camocim. O 

caminho de Jijoca era feito a pé. Como não existiam carros para transportar os 

visitantes, alugava-se uma tropa de jegues para levar as bagagens e seguia-se 

em uma caminhada, de mais de duas horas, por sobre as dunas e lagoas. 

Logo, no entanto, foi se estabelecendo um serviço que, hoje, conta com 

veículos tracionados, jardineiras (ônibus abertos) e buggies para fazer o 

percurso. Atualmente, são quatro os caminhos possíveis para a Vila: de Jijoca 
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via comunidade de Lagoa Grande (o mais usado), de Jijoca via comunidade do 

Mangue Seco, da comunidade do Preá – a Leste - pela praia, e de Camocim –

a Oeste - pela praia (FONTELES, 2004; LIMA, 2007).

Os dados de Fonteles (2004) indicam que, no que diz respeito à 

demografia:

[...] até 1980, Jericoacoara contava 731 habitantes, sendo 354 

homens e 377 mulheres. Em 1984, a população estava reduzida a 

580 habitantes, com 48,8% deles com idade entre 0 e 15 anos. A 

partir daí, [...] com o aumento do fluxo turístico, a população fixou-

se na comunidade. Famílias que estavam fora, por falta de 

condições de sobrevivência na vila, voltaram ao seu lugar de 

origem acreditando que podiam montar o seu próprio negócio, 

trabalhar como empregados nas pousadas, nos bares, nos 

restaurantes ou desenvolverem outras atividades relacionadas ao 

turismo (p. 131).

No final de 1989, Jericoacoara contava aproximadamente 650 

moradores nativos, que se definiam como uma única família 

descendente de poucos patriarcas originais lá estabelecidos no 

início do século XX (p. 132).

Atualmente a vila conta com uma população que flutua entre 950 

habitantes – na baixa estação – e 1300 – na alta [...] (p. 132).

Ingrid Lima (2007) informa uma população de 2.200 para 2003, e de 

2.500 para 2006. Estima-se que o número de moradores da Vila de 

Jericoacoara em 2009 esteja na faixa de 3.100 pessoas. Para ela, o 

crescimento da população se deu de forma desordenada, pois, embora o 

movimento turístico tenha aumentado, a infra-estrutura e o planejamento que 

seriam necessários para garantir a sua sustentabilidade não ocorreu na mesma 

proporção. Entre os problemas apontados, destacam-se os seguintes:

Os nativos passaram a viver do fluxo de visitantes, oferecendo 

serviços de guias e construindo pequenos comércios. No entanto, 

a recolocação destes, de proprietários a empregados das 

empresas que se instalavam era em razão das precárias 

condições educacionais. Assim, eles se restringiam, em sua 

maioria, a serviços de menor valor (p. 48).
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Outra problemática do turismo foi a venda de terrenos dos nativos 

para veranistas ou comerciantes vindos de outros locais para se 

estabelecerem na Vila. Isso levou os moradores a buscar outros 

locais para construir suas moradias. Chegou-se nesse ponto a um 

paradoxo interessante. Por um lado, o desenvolvimento da Vila 

como mercado, por outro, a questão da perda cultural do 

habitante nativo e a exploração do ecossistema natural (pp. 48-

49).

O ecossistema passa, com o turismo, a ser visto como 

mercadoria. [...] A busca desenfreada pela novidade, pelo natural, 

promoveu uma procura por paisagens naturais, inóspitas que, ao 

serem encontradas, foram exauridas pelo consumo de seus 

recursos (p. 49).

O fluxo de pessoas que transita, hoje, na Vila de Jericoacoara é grande, 

em torno de 130 mil visitantes por ano. Em alta temporada, chegam a haver

10.000 pessoas. A permanência e os deslocamentos dessas pessoas implicam 

em considerável impacto no ambiente. O espaço da Vila vem se alterando 

rapidamente, sobretudo, a partir dos últimos dez anos, quando a quantidade de 

turistas cresceu intensamente de ano para ano. Afinal, foi preciso criar uma 

estrutura para acomodar e suprir todo este contingente (LIMA, 2007).  

Em princípio, existiam poucas casas na vila, a maioria de taipa e 

algumas de pedra. Elas foram sendo substituídas por edificações de alvenaria, 

que pouco deixaram da fisionomia mais antiga do lugar. Hoje, as residências, 

pousadas e estabelecimentos comerciais se espalham por um traçado que 

inclui quatro ruas principais, que dão acesso à praia, e várias outras 

secundárias, distribuídas desordenadamente (FONTELES, 2004). As ruas 

permanecem sem calçamento, por opção, pois pretende-se manter o aspecto 

mais rústico e o clima bucólico da localidade. Pelo mesmo motivo, as ruas 

continuam sem iluminação noturna, mesmo depois da instalação da energia 

elétrica pela Companhia de Eletrificação do Ceará (Coelce), em 1988. Com o 

intuito de não descaracterizar a vila, as ligações são subterrâneas, experiência 

pioneira no estado (FONTELES, 2004; LIMA, 2007).

Apesar desta preocupação com a manutenção do aspecto bucólico da 

vila, ela não tem sido o suficiente para evitar os problemas decorrentes do 
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excesso de turistas na alta estação e da especulação imobiliária, tais como: a) 

descaracterização da paisagem urbana pela ocupação desordenada; b) 

produção excessiva de lixo e falta de tratamento adequado; c) falta de rede de 

esgoto, o que tem acarretado a poluição do lençol freático, dos mananciais e 

mesmo da praia (este problema tende a ser resolvido com a inauguração da 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, prevista para o final de 2009); d) 

compactação e erosão do solo da vila, das praias e dos cordões dunares pelo 

excessivo trânsito de veículos; e) poluição sonora e visual (FONTELES, 2004;

LIMA, 2007).

Helena Costa (2009), ao realizar entrevistas com os moradores de

Jericoacoara, informa que a quase totalidade deles citou o problema com o 

caminhão do lixo, inadequado para recolher o material, por se tratar de um 

caminhão aberto e que permite que o vento leve os resíduos rumo ao mar. No 

entanto, este problema tem sido solucionado com a colocação de lonas nos 

caminhões. Além disso, os animais soltos na cidade, principalmente vacas e 

cachorros, abrem as sacolas colocadas no exterior das residências e espalham 

lixo pela vila. Ela registra que existiu, em dado momento, um sistema modelo 

de coleta seletiva de lixo implementado, mas que parou de funcionar.

Remanesce uma usina de reciclagem, desativada.

Ainda quanto ao lixo e à poluição, foi constatado que o comportamento 

do turista regional (Sobral, Fortaleza) é o mais inadequado. Admite-se, no 

entanto, que o próprio morador é o responsável por grande parte da sujeira da 

vila, devido ao acondicionamento indevido dos resíduos e à falta de 

mecanismos de coleta e disposição (COSTA, 2009).

Buscou-se resolver o problema do trânsito desregrado de veículos sobre 

dunas, margens das lagoas e praias por meio da demarcação das trilhas, o que 

acabou por gerar insatisfação, principalmente, por parte dos motoristas (Costa, 

2009). Esta solução tem se mostrado pouco eficaz, na medida em que as trilhas 

são rapidamente erodidas pelo tráfego, além de serem transitórias, em 

decorrência dos movimentos das dunas.

Costa (2009) relata que uma variedade maior de problemas aparece 

quando se consulta o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio), sendo eles, em ordem de importância: 1- os conflitos 

entre empresários, governo e outros grupos; 2 - o pastoreio de cerca de três mil 



16

animais no Parque Nacional de Jericoacoara; 3 - a pesca, tendo em vista que a 

extração de recursos naturais não é permitida dentro de parques nacionais e; 4 

- a falta de alternativas e a necessidade de geração de renda para os 

moradores da Vila de Jericoacoara e das demais comunidades em torno do 

parque. A dificuldade de sobreviver à baixa estação de turistas é um dos 

problemas apontados por empresários e trabalhadores da Vila de Jericoacoara.

Evidenciam-se, ainda, outros efeitos negativos da atividade turística na 

Vila de Jericoacoara, como: o deslocamento da população local para a periferia 

e para outros povoados, em função da venda de seus terrenos para 

empresários do turismo; o aumento do custo de vida e a falta de oportunidades 

de trabalho, principalmente para aqueles que tradicionalmente viviam da pesca;

e os registros de problemas relacionados com o tráfico de drogas, a violência e 

a exploração sexual de menores (FONTELES, 2004; LIMA, 2007; e COSTA, 2009).

Fonteles (2004) esclarece que:

Com a chegada do turismo teve início a especulação imobiliária, 

com medição indiscriminada de terrenos que deveriam ser 

loteados para venda. A terra passou a ser vista como um bem de 

mercado. Alguns moradores resistem à venda da sua terra e do 

seu terreno. Outros são “tentados” pelo valor que lhes é oferecido 

e acabam cedendo. Muitos dos que venderam seus bens 

instalaram-se em áreas de risco como, por exemplo, próximo às 

dunas, área conhecida hoje como “Nova Jeri”, com condições de 

vida um tanto precárias. Alguns construíram em áreas irregulares, 

em terrenos de domínio da União ou em terrenos alagadiços (p. 

162).

O mesmo autor chama a atenção para aspectos mais positivos da 

atividade turística e para a capacidade dos nativos de se adaptarem à nova 

realidade e tirarem vantagem dela:

Na disputa pelo controle dos espaços – territorial e social – os 

jericoacoarenses conseguem obter maior representatividade junto 

ao poder político institucionalizado e junto às entidades 

associativistas. Afinal, os nativos têm acesso a algumas novas 

práticas introduzidas na comunidade pelo turismo, como ao lazer, 

e até mesmo às novas experiências de cunho econômico e 
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político. O próprio exercício de reinvenção permanente do 

cotidiano sem ter, necessariamente, que deixar a vila, aponta para 

a existência de alguma forma de acesso da população local à 

cultura objetiva (p. 160).

Vale ressaltar, portanto, que, embora a falta de planejamento e, 

sobretudo, de orçamento e políticas públicas efetivas que viabilizem a o

planejamento, nos âmbitos federal, estadual e municipal, resultem em uma 

série de problemas e impactos negativos, há, também, uma série de impactos 

positivos com a intensificação da atividade turística: a) geração de trabalho e 

renda; b) atração de obras de saneamento básico; c) melhoria dos 

equipamentos, serviços e infra-estrutura turística; d) valorização do patrimônio 

natural; e) dinamização da economia local; f) estímulo à organização social e 

produtiva do turismo e bens complementares (COSTA, 2009).

Os atrativos da região são, sobretudo, naturais, além do charme da Vila 

de Jericoacoara, que se tornou uma aldeia global, mas com características de 

vilarejo. Há serviços de gastronomia internacional e hospedagens de alto 

padrão. Como principais atrações aparecem as praias, a Pedra Furada, os 

passeios de buggie, as lagoas Azul e Bonita, a duna do pôr-do-sol, a prática de 

wind e kite surf. Há ainda passeios às vilas do Preá (especialmente para a 

prática de kitesurf) e de Tatajuba, pertencentes a municípios vizinhos, 

respectivamente Cruz e Camocim. Não foram encontrados atrativos culturais 

como danças, gastronomia local ou espetáculos culturais populares que 

tenham sido agregados a esta oferta turística (COSTA, 2009). No entanto, a 

capoeira ocorre todos os dias após o por do sol, na praia da Vila de 

Jericoacoara. É inclusive um centro de comunicação comunitária, onde são 

feitos informes gerais sobre a vila e suas atividades culturais ou sociais.

4. O Parque Nacional de Jericoacoara

O crescimento desordenado da Vila de Jericoacoara e as ameaças ao 

seu patrimônio natural levaram, na década de 1980, a uma preocupação em 

manter o “paraíso” a salvo. Apoiados por turistas, ambientalistas e estudiosos -

Universidade Estadual do Ceará, por meio do Nuga (Núcleo de Geografia 

Aplicada), e GTZ (Agência de Cooperação Técnica Alemã) -, e sob a 
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coordenação do vereador de Acaraú, Sr. João Jaime Neto, os moradores de 

Jericoacoara moveram intensa campanha, cujo slogan era “salve esta praia”. 

(FONTELES, 2004; LIMA, 2007). O Decreto Municipal nº 3, de 31 de julho de 

1983, declarou a região de Jericoacoara uma área de utilidade pública, para 

fins de desapropriação e preservação paisagística. O Decreto Federal nº 

90.379, de 29 de outubro de 1984, criou uma APA (Área de Proteção 

Ambiental), com área de 5.430 hectares, 23 quilômetros lineares de praia. O 

seu objetivo era o de proteger e preservar: a) os ecossistemas de praias, 

mangues e restingas; b) as dunas; c) as formações geológicas de grande 

potencial paisagístico e científico; d) as espécies vegetais e animais, 

principalmente quelônios marinhos; e) as aves de rapina e praieiras 

(FONTELES, 2004).

A Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema), que em 1989 veio a se 

incorporar ao IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis, a Semace - Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente - e a Prefeitura Municipal de Acaraú (depois Cruz e, finalmente, de 

Jijoca de Jericoacoara) eram os órgãos responsáveis pelo gerenciamento da 

APA, respectivamente, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Em 1984, foi 

constituído ainda o Conselho Comunitário (formado, sobretudo, por moradores 

nativos), a Associação dos Moradores de Jericoacoara (fundada em 1994, 

constituída por moradores nativos e adventícios), associações de bugueiros, 

caminhoneteiros, entre outras, contemplando diversas categorias ocupacionais 

(FONTELES, 2004).

Diversas medidas foram tomadas visando a conservação. Segundo 

Fonteles (2004), destacavam-se, por parte da Semace, as seguintes:

[...] controle da Área pelo Conselho Comunitário e pela SEMACE; 

não será permitida a instalação de indústrias potencialmente 

poluidoras; proibido o uso de qualquer veículo automotor em toda 

a extensão da praia, sendo permitido apenas o tráfego de cargas 

ou pessoas doentes; não será permitida a instalação de camping; 

a compra e venda de imóveis só será permitida com o aval da 

Prefeitura Municipal; proibida a retirada de areia ou outro tipo de 

material que comprometa os ecossistemas. Para a 

implementação de qualquer projeto de infra-estrutura turística na 
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área, deverá ser feito um estudo e submetido à apreciação da 

SEMA [mais tarde IBAMA], da Prefeitura Municipal e da SEMACE, 

exigindo-se o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Não será 

permitida a construção de edifícios, e todas as residências ou 

estabelecimentos comerciais terão fossa séptica; a criação de 

animais domésticos deverá ser distante da praia; não será 

permitida a instalação de rede elétrica de alta tensão, sendo 

preferida a implantação do sistema subterrâneo, devendo o 

projeto ser submetido à SEMACE (p.176).

Observa-se que a maior parte das regras não foi devidamente acolhida e

foi mesmo descumprida. Mesmo não havendo edifícios, propriamente ditos, na 

vila, algumas edificações fora dos padrões arquitetônicos estabelecidos, 

inclusive com relação à altura, foram construídas (FONTELES, 2004).

O IBAMA, durante a década de 1990, buscou, por meio de instruções 

normativas, estabelecer padrões para o gerenciamento da APA. Determinou 

que as construções tivessem, no máximo, dois pavimentos e que não 

ultrapassassem os 7,5 metros de altura. Definiu um zoneamento para a 

unidade, com o intuito de compatibilizar a conservação da natureza com a vida 

humana, o seu desenvolvimento e p seu progresso. Considerou que havia na 

unidade oito sistemas de terra: I. Serrote; II. Base do Serrote; III. Dunas; IV. 

Praias Arenosas; V. Lagoas; VI. Mangues; VII. Tabuleiro; VIII.  Vila (LIMA, 

2007).

O IBAMA pretendia fazer um plano de manejo para a APA, mas faltaram 

recursos. O Governo Estadual do Ceará financiou, com recursos do Banco 

Mundial e do Prourb (Programa de Desenvolvimento e Urbanização), um plano 

diretor para o Município de Jijoca de Jericoacoara. O plano foi aprovado pela 

Prefeitura e pela Câmara de Vereadores antes mesmo de ser terminado. Gerou

descontentamento entre a parcela da população que se envolveu na feitura do 

plano, pois não atendeu a uma série de reivindicações. No que diz respeito, 

mais especificamente à Vila de Jericoacoara e à APA, o plano estabelecia que 

o Sistema de Terra VIII, o único local habitável, poderia ser ampliado para 

atender às demandas da população e do turismo (LIMA, 2007).

Com o objetivo de tornar o manejo mais restritivo e ordenar o uso da 

terra, foi criado, a partir da recategorização parcial da APA, pelo Decreto 
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Federal s/n, de 4 de fevereiro de 2002, o Parque Nacional de Jericoacoara, 

com 8.416 hectares. A área da Vila de Jericoacoara, o Sistema de Terra VIII, 

permanecia como APA. O parque nacional nascia com uma área ampliada pela 

incorporação de uma faixa costeira com um quilômetro de largura, paralela à 

linha costeira (LIMA, 2007; e BRASIL, 2002).

Os limites do Parque Nacional de Jericoacoara foram alterados por meio 

da Lei Federal nº 11.486, de 15 de julho de 2007, que ampliou a sua área em 

mais de 400 hectares, ajustando-se à barra do rio Guriú. Com isto, a unidade 

de conservação passou a ter cerca de 8.850 hectares. A Lei, também, extinguiu 

a APA de Jericoacoara e excluiu do parque uma pequena parcela vizinha à Vila 

de Jericoacoara, no local conhecido como Sítio dos Coqueiros, para a 

construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE (LIMA, 2007;

ICMBio/MMA, 2008; e BRASIL, 2007). 

O Informativo do Parque Nacional de Jericoacoara, Riacho Doce, em 

sua edição especial de dezembro de 2008, traz um balanço das atividades 

desenvolvidas na gestão 2004/2008, que começou como IBAMA e, a partir de 

2007, passou ao recém-criado ICMBio – Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade. O chefe do parque durante esse período, José 

Osmar Fonteles, informou que as ações principais foram executadas por 

intermédio dos seguintes programas: a) Comunicação; b) Educação Ambiental 

e Inclusão Social; c); Monitoramento e Fiscalização; d)  Uso Público; e)  Gestão 

(ICMBio/MMA, 2008).

O “Programa de Comunicação”, cujo objetivo era “estabelecer um 

diálogo com a sociedade de forma mais direta”, teve como as suas principais 

atividades a publicação do Informativo Riacho Doce, desde  2005, no qual são 

registradas as ações da gestão do parque, com distribuição gratuita entre as 

comunidades do entorno; a elaboração do Boletim Eletrônico, a partir de 2008, 

com o intuito de divulgar notícias sobre o parque, disponível em 

(http://groups.google.com.br/group/boletim-parna-jericoacoara/web/boletim-

eletronico-parna-jericoacoara); o programa de rádio semanal Quarta Ambiental,

veiculado pela rádio comunitária Boa Nova, de Jijoca; a produção de um 

documentário em vídeo, Parque Nacional de Jericoacoara: cultura das 

populações tradicionais, de 18 minutos, sobre a cultura das comunidades do 
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entorno do parque nacional; a produção de uma série de matérias para 

divulgação em vários órgão de imprensa (ICMBio/MMA, 2008).

Dentre as atividades do “Programa de Educação Ambiental” devem ser 

citadas: a Semana de Educação Ambiental, realizada desde 2004, que inclui 

palestras proferidas nas localidades do entorno do parque sobre temas 

sugeridos pelas escolas, lideranças comunitárias e população, bem como 

apresentações das comunidades; a seleção e capacitação de jovens das 

comunidades do entorno para trabalharem como monitores ambientais nas 

guaritas de acesso ao parque; a organização de mutirões de limpeza; a 

participação nas “Caminhadas da Natureza”, da ANDA Brasil; apoio às regatas 

organizadas pelas comunidades de pescadores; e o assessoramento a grupos 

de profissionais que buscam se organizar para a prestação de serviços 

qualificados. Além disso, vale chamar a atenção para a inserção do 

componente educação ambiental em todos os demais programas

desenvolvidos (ICMBio/MMA, 2008).

No que diz respeito ao “Programa de Monitoramento e Fiscalização”, foi 

ressaltado o fato de ter sido utilizada uma metodologia de caráter “dialogal e 

educativo”. As principais atividades estiveram relacionadas com a 

implementação das três guaritas nas entradas de acesso ao parque e à Vila de 

Jericoacoara, que permitem controlar, registrar e orientar o fluxo de visitantes. 

Nas temporadas de férias e alta estação turística as ações nas guaritas são 

intensificadas, com o apoio de empresários locais e das comunidades. Nestes 

períodos, os monitores ambientais orientam os visitantes, distribuem material 

educativo e fazem o registro quantitativo de pessoas e veículos. Eles são 

acompanhados pela equipe do parque, que mantém contato por rádio,

facilitando abordagens, nos casos de desatenção dos visitantes às normas 

estabelecidas. Há, também, uma estratégia para o monitoramento e 

fiscalização da pesca artesanal, que se dá, sobretudo, pela pactuação com os 

pescadores sobre a importância da conservação, as técnicas e os instrumentos 

de pesca a serem utilizados para diminuir os impactos negativos. Em parceria 

com o Centro TAMAR/ICMBio, foi monitorada a ocorrência do  nascimento de 

26 tartarugas marinhas – tartaruga de couro (Dermochelys coriacea) - na praia 

de Mangue Seco, no interior do parque nacional, em 2007. Secundo o 

informativo, o trânsito de veículos nas dunas e no Serrote foi, praticamente, 
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cessado, bem como a retirada de areia e barro no interior do parque do 

nacional (ICMBio/MMA, 2008).

O “Programa de Uso Público” teve como uma das suas prioridades o 

ordenamento dos esportes náuticos, sobretudo, a prática do windsurf e do

kitesurf. Isso exigiu o estudo do problema e a discussão com os usuários do 

parque, para a demarcação dos espaços utilizados por cada grupo, visando 

evitar acidentes e conflitos. Foi elaborado o termo de referência para o plano

de manejo e realizado um “Seminário de Implantação das Guaritas”. Com 

relação ao tráfego de veículos, um problema de resolução complexa, foram

sinalizadas trilhas, com base em estudos realizados pelo Departamento de 

Geografia da Universidade Federal do Ceará. Foi desenvolvido, também, o 

“Projeto Cavalo Marinho”, que possibilitou o exercício de uma atividade de 

avistamento de fauna – cavalo marinho (Hyppocampus reidi) – conduzida por 

guias comunitários (ICMBio/MMA, 2008).

A gestão do Parque Nacional de Jericoacoara, segundo Osmar Fonteles, 

esteve, durante o seu período como chefe:

pautada no diálogo com a sociedade, entendendo que a 

construção coletiva é um processo contínuo de forma a favorecer 

a governança com resultados satisfatórios para o meio ambiente

físico natural e sociocultural. É assim que conseguimos nos 

articular com os governos federal, estadual e municipal e com as 

comunidades do entorno do Parque, de forma a minimizar os 

impactos negativos e potencializar os positivos (ICMBio/MMA, 

2008).

As principais realizações do “Programa de Gestão” foram: a elaboração 

do Plano Participativo 2004-2006; a estruturação e reformulação do Conselho 

Consultivo do Parque Nacional - CONPARNA; a construção das guaritas de 

acesso ao parque; a realização de operações de férias; a retirada de 

ocupações irregulares de dentro do parque; a contenção de dunas que 

avançavam em direção à Vila de Jericoacoara; apresentação de trabalhos

acadêmicos em congressos; e a ampliação e demarcação dos limites do 

Parque Nacional de Jericoacoara(ICMBio/MMA, 2008).
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5. ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DE JERICOACOARA

O território do Parque Nacional de Jericoacoara é formado por terras

dos municípios de Cruz e Jijoca de Jericoacoara. Os municípios de Acaraú e 

Camocim também afetam a socioeconomia do entorno do parque e, por isso, 

têm importância para a sua gestão. Por isso estão incluídos na análise feita a 

seguir.

5.1 O município de Camocim

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. 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.

Na última divisão do município, em 1991, ele ficou com três distritos: 

Camocim (sede), Amarelas e Guriú.

Camocim dista 360 km de Fortaleza, integrando o Noroeste cearense, 

na microrregião do litoral Camocim e Acaraú. Tem uma faixa litorânea de 

60km. A sua principal via de acesso é a BR-222/CE, que vai de Fortaleza a

Sobral. De lá, se pega a CE - 085, passando pelas cidades Massape, Senador 

Sá, Uruoca, Martinópole e Granja (Figura 01).
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Figura 01 – Mapa de localização de Camocim.

Fonte: ARILSON, 2008

A população total estimada de Camocim em julho de 2009, segundo o 

IBGE, é de 61.278 habitantes. A sua população em 2000 era 

predominantemente urbana, com equilíbrio entre os gêneros, conforme se vê 

nos dados da Tabela 01.

Tabela 01 – População Residente, Sexo e Situação Domiciliar no Município de
Camocim – 2000

População Residente – Camocim total

homens mulheres área urbana área rural

27.540 27.908 40.684 14.764 55.448
Fonte: Censo Demográfico do IBGE 2000

O município tem uma taxa de urbanização de cerca de 74% e um 

crescimento populacional médio na ordem de 0,96% por ano, segundo dados 

do Atlas de Desenvolvimento Econômico (ver dados da Tabela 02, abaixo). 
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Tabela 02 - Evolução da População Municipal de Camocim, 2000 -

2009

2000 2003 2007 2009

Camocim 55.448 56.807 58.470 61.278

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE Cidades, 2008, IBGE, Estimativas e 

Projeções da População em 2003 e 2007; Estimativas das Populações Residentes, em 

1º de julho de 2009

A densidade geográfica de Camocim é de 47,9 hab/km² e a sua 

população representa 0,75% da população do Estado.

Segundo Arilson (2008), 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. (p. 91) Com a desativação do 

porto e da estrada de ferro, a economia do município ficou estagnada, sendo 

hoje sustentada pela pesca industrial, que mantêm os empregos e a renda.

Segundo dados do IBGE, o setor de serviços é o mais forte no 

município, conforme se pode ver no Gráfico 01, abaixo. 

Gráfico 01- Participação dos diversos setores da economia no PIB de

Camocim, em 2003 (reais)

Fonte: IBGE Cidades
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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, 

apesar da política pública local no sentido de tornar o município um destino 

significativo nas rotas do turismo do Estado. O plano de desenvolvimento 

turístico da região pretende desenvolver o município que integra a região 

turística da Costa do Sol Poente. O município foi escolhido pelo Grupo 

Internacional Marilha para receber cinco hotéis e um aeroporto, dentro do 

Projeto Camocim Global Village.

Saneamento básico e ambiental

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 último censo, em 2000, com 12.034 domicílios 

particulares permanentes. Destes, 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 7.382 m³ 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 a metade do total. 

(Tabela 03, abaixo) Somente 46,66% dos domicílios tinham banheiro e destes, 

somente 9,17% (1.104) estavam ligados à rede geral. O número de domicílios 

sem sistema sanitário era alto - 3.937 (32,72%).
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Tabela 03 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de 
água, existência de banheiro ou sanitário, tipo de esgotamento sanitário e 
destino do lixo, no Município de Camocim – CE – 2000.

abastecimento de água condição sanitária coleta de lixo

ligado à
rede 
geral

poço ou 
nascente

outras 
formas

com 
banheiro ou 

sanitário

com banheiro ou 
sanitário 

esgotamento 
sanitário ligado à 

rede geral

sem 
banheiro 

ou
sanitário

lixo 
coletado

outro 
destino

7.298 3.983 753 4.561 1.104 3.937 7.236 608

Fonte: IBGE SIDRA

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.

Educação

No que diz respeito à educação, Camocim oferece educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. A Tabela 04, a seguir, apresenta dados 

sobre a prestação de serviços educacionais.

Tabela 04 – Oferta de Ensino no Município de Camocim

  ensino infantil ensino fundamental ensino médio 

 

Camocim 

escola 

pública 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

61 10 66 9 3 1 

Fonte: IBGE Cidades, 2008

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 ainda é alta, uma vez que a média de 

anos completos de estudo no município é de 3 anos (PNUD, 2000). O
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município tem 39,42% de analfabetos com mais de 25 anos (ver Tabela 05,

abaixo). 

Tabela 05 – Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais) no 
Município de Camocim – CE – 2000.

nível % 

taxa de analfabetismo 39,4 

menos de 4 anos completos de estudo 63 

com menos de 8 anos completos de 

estudo 

84 

média de anos completos de estudo 3,2 

Fonte: PNUD, 2000

Apesar de os indicadores educacionais melhorarem a cada ano, sabe-

se que sem o investimento na educação outros setores da sociedade ficam 

comprometidos. É importante, portanto, reduzir o índice de analfabetismo e ter 

escolas boas, com  e com funcionamento em horário integral. Em 2003, 11.934 

crianças se matricularam no ensino fundamental e 2.369 jovens no ensino 

fundamental, números esses que precisam melhorar.

Saúde

Quanto à saúde, Camocim é, dos quatro municípios estudados, o que

tem melhor infra-estrutura. Camocim tinha, em 2005, 22 estabelecimentos de 

saúde, segundo dados do IBGE de 2005. Atualmente, são 32 estabelecimentos 

de saúde, segundo o CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde/Ministério da Saúde. Discriminando as suas categorias, temos 10 

centros de saúde / unidades básicas de saúde, 6 clínicas especializadas

/ambulatórios especializados, 3 consultórios isolados, 2 hospitais gerais, 1 

policlínica, 9 postos de saúde e 1 unidade de serviço de apoio de diagnose e 

terapia. (ver Tabela 06, abaixo)

Tabela 06 – Número de estabelecimentos de saúde públicos e privados 

no município de Camocim – CE – 2002.

município federal municipal privado total

Camocim 1 16 5 22

Fonte: IBGE Cidades, 2005
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A maioria dos estabelecimentos de saúde de Camocim é pública (17), 

sendo que uma delas é federal. Porém, somente dois estabelecimentos 

oferecem a opção de internação total, segundo o IBGE. Dos 22 

estabelecimentos, somente 2 têm atendimento especializados, os demais 

prestam somente atendimentos básicos. O município dispõe de 126 leitos para 

internação total e todos podem ter atendimento pelo SUS. Todos os 20 

estabelecimentos oferecem serviço ambulatorial.

Os estabelecimentos não contam com muitos equipamentos para

exames. Camocim tem somente 3 aparelhos de raio-X, 4 ultra-sons e 15 

equipamentos odontológicos completos. A situação dos serviços de saúde é, 

pois, precária. 

Estrutura empresarial

A Tabela 07 apresenta dados sobre a estrutura empresarial do 

município de Camocim. O município tem, segundo o IBGE, três agências 

bancárias. De acordo com a prefeitura municipal, as agencias são do Banco do 

Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal.
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Tabela 07 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de 
empresas existentes em diferentes setores no município de Camocim – CE –
2006.

empresas quantidade

administração pública, defesa e seguridade social 2

agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 8

alojamento e alimentação 27

atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados 
às empresas

26

comércio; reparação de veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos

674

construção 8

educação 13

indústrias de transformação 34

indústrias extrativas 4

intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados

11

pesca 16

produção e distribuição de eletricidade, gás e água -

saúde e serviços sociais 11

transporte, armazenagem e comunicações 12

total 969

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas

O setor terciário é o mais forte no município. Ele é representado 

principalmente pelos serviços prestados a terceiros. Em Camocim existem 674 

estabelecimentos comerciais para reparação de veículos automotores, objetos 

pessoais e domésticos.

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 de pesca, mas a pesca artesanal ainda é forte no município.

Essa estrutura empresarial ocupa 6.958 pessoas, sendo 6.238 

assalariados. O salário médio mensal no município é de 1,2 salários mínimos.
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Indicadores de Desenvolvimento

O IDH é elaborado a partir dos dados censitários relativos a educação, 

longevidade e renda. A Tabela 08 traz os escores do IDH válidos para 

Camocim. O escore do IDH-M de Camocim é 0,629. Segundo a classificação 

do PNUD, o município tem médio desenvolvimento humano. Entre os Censos 

de 1991 e o de 2000 caiu o numero de analfabetos.

Tabela 08 – Escores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH -
M) em Camocim – CE – 2000.

município Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal, 2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-

Educação, 2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-

Longevidade, 
2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-Renda, 

2000

Camocim 0,629 0,715 0,63 0,541

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano

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 mostra tendência de crescimento. Os dados 

mostram que a incidência de pobreza subiu para 63,5% em 2003 (Tabela 09).

Tabela 09 – Incidência de Pobreza em Camocim, 2000

município incidência de pobreza em 
%

incidência de pobreza 
em %

incidência de 
pobreza em %

1991 2000 2003
Camocim 56,98 55,7 63,52

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano

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 indivíduos. O Índice de Gini para a renda domiciliar 

para o Brasil passou de 0,521; em 2007, para 0,515, 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 
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0,66. Caiu para 0,43 em 2003. Isso mostra que houve forte desconcentração 

de renda. 

5.2 O município de Acaraú

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 formou-se com terras desmembradas do município de Sobral. 

O título de cidade foi concedido em 1882. O município tem quatro distritos: 

Acaraú, Aranaú, Juritianha e Lagoa do Carneiro. Ele é atualmente o maior 

produtor de lagosta do Brasil. Produz também bovinos, suínos e aves, bem

como algodão arbóreo e herbáceo, caju, mandioca, milho e feijão.

Conforme a Tabela 10, abaixo, não há grandes disparidades entre os 

gêneros e entre a população municipal. A distribuição populacional é equânime 

entre as zonas urbana e rural.

Tabela 10 – População Residente, Sexo e Situação Domiciliar no 

Município de Acaraú – 2000

total homens mulheres urbana rural

Acaraú 48.968 24.675 24.293 24.582 24.386

Fonte: Censo Demográfico do IBGE 2000

Contudo, a taxa média anual de crescimento populacional é de 0,85% 

em Acaraú, segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. O

município tem uma taxa de urbanização de 50,20% e uma densidade 

demográfica de 61,1 hab/km². A população estimada para o ano de 2009 é de 

54.753 pessoas, conforme Tabela 11, abaixo

Tabela 11 – Evolução da População Municipal de Acaraú, 2000-2009

 2000 2003 2007 2009 

Acaraú 48.968 50.035 52.123 54.753 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE 2000
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O município integra a Microrregião do Litoral Camocim a Acaraú, no 

noroeste do Ceará, conforme a Figura 02.

Figura 02 – Localização de Acaraú

Fonte: Ministério da Saúde, 2002 

http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/indicadores/ceara/ACARAU.pdf

Acaraú está a 203 km de Fortaleza, integrando o Noroeste cearense. A 

sua principal via de acesso é BR-222/CE, que vai de Fortaleza a Sobral. De lá, 

é preciso pegar a BR-402 e a CE-354.

O município tem um porto que, em maré alta, permite a entrada de 

pequenas embarcações. A pesca ocupa papel relevante na economia de 

Acaraú.

Saneamento básico

Segundo dados do Censo de 2000, Acaraú tinha 10.343 domicílios 

particulares permanentes. Conforme Tabela 12, abaixo, 40,10% (ou 4.148) 

domicílios eram atendidos com sistema de abastecimento de água pela rede 

pública, percentagem inferior à  de Camocim. Vale ressaltar que, praticamente 

a mesma proporção - 41,70%, ou 4.313 domicílios – retira a sua água de poços 

ou nascentes. 
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Tabela 12 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de 
água, existência de banheiro ou sanitário; tipo de esgotamento sanitário e 
destino do lixo no Município de Acaraú – CE – 2000.

abastecimento de água condição sanitária coleta de lixo

ligado à 
rede 
geral

poço ou 
nascente

outras 
formas

com 
banheiro ou 

sanitário

com banheiro 
ou sanitário 

esgotamento 
sanitário ligado 

à rede geral

sem 
banheiro 

ou
sanitário

lixo 
coletad

o

outro 
destino

4.148 4.313 1.882 2.114 658 5.080 2.143 723

Fonte: SIDRA-IBGE

A situação sanitária em Acaraú é grave, pois quase a metade dos 

domicílios não tem sequer um banheiro. 49,12% dos domicílios não têm 

sistema sanitário. Igualmente preocupante é a situação dos resíduos sólidos 

municipais, pois somente 20,72% dos domicílios são atendidos pela coleta de 

resíduos. 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 provocar danos 

à fauna e à flora.

Educação

Acaraú tem 135 escolas distribuídas entre as modalidades de ensino 

de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, com prevalência das 

escolas do ensino fundamental (Tabela 13).

Tabela 13 - Oferta de Ensino no Município de Acaraú

  ensino infantil ensino fundamental ensino médio 

Acaraú escola 

privada 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

58 5 63 5 3 1 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE 2000.

As escolas de ensino médio são poucas, públicas ou particulares. Tal 

situação pode provocar um êxodo de jovens em busca de oportunidades de 

continuar os seus estudos em outras localidades do município ou em até outro 

município do Estado. A pequena oferta de estabelecimentos de ensino contribui 

para elevar a taxa de analfabetismo, que no caso de Acaraú é de 45,6% da 
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população com mais de 25 anos. Grande parte dos professores, 68,8%, está

lotada no ensino fundamental (Gráfico 02), mas esse número elevado não 

altera o prazo médio de estudos no município, que é de apenas 2,4 anos.

Gráfico 02: Número de docentes no Município de Acaraú

Conforme Tabela 14 abaixo, a incidência de pessoas com menos de 8 

anos de estudo é grande e chega a atingir 91,4% da população municipal.

Tabela 14 – Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais) no 
Município de Acaraú – CE – 2000 (%)

nível % 

taxa de analfabetismo 45,6 

 menos de 4 anos completos de 

estudo 

72,9 

menos de 8 anos completos de 

estudo 

91,4 

média de anos completos de estudo 2,4 

Fonte: PNUD, 2000

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 (Tabela 15). Em 2007, o número de estabelecimentos 

registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde aumentou 
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para 28, nas seguintes categorias: 16 centros de saúde, 5 clínicas

especializadas, 1 hospital geral, 2 postos de saúde e 1 unidade de vigilância 

em saúde. 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.

Tabela 15 – Leitos hospitalares disponíveis no Município de Acaraú

município federal municipal privado total

Acaraú 1 13 3 17

Fonte: Censo Demográfico do IBGE 2005

Os estabelecimentos não contam com muitos equipamentos para 

exames. Acaraú tem somente 1 aparelho de raio-X, 3 ultra-sons e 15 

equipamentos odontológicos. A precariedade da saúde pública municipal 

aparece nos dados reunidos pela Tabela 16, abaixo.

Tabela 16 – Equipamentos de atendimento de saúde pública em Acaraú, 
segundo categorias selecionadas – 2007

equipamentos segundo categorias selecionadas

dez/07
categoria existentes em 

uso
disponíveis

ao SUS
equip.
uso /

100.000 
hab

equip. SUS
/ 100.000 

hab

mamógrafo - - - - -
Raio-x 1 1 1 1.9 1.9
tomógrafo 
computadorizado

- - - - -

ressonância 
magnética

- - - - -

ultra-som 3 3 2 5.8 5.8
equipamento
odontológico 
completo

15 15 13 28.9 28.9

Fonte: CNES

Estrutura empresarial

Acaraú conta com indústrias de produtos alimentares, extrativas 

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 
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sistema econômico de Acaraú. Existe um porto, com um canal de acesso de 

2,4 metros de profundidade que, em maré alta, permite a entrada de pequenas 

embarcações. Conforme Gráfico 03, o setor terciário é o de maior peso dentro 

do município, correspondendo ao valor adicionado de R$ 97.999,00, contra o 

valor adicionado de R$ 20.855, 00 do setor industrial.

Gráfico 03 - Participação dos diversos setores da economia no PIB de 

Acaraú, em 2003 (reais)

Fonte: IBGE Cidades

A composição da estrutura empresarial do município de Acaraú 

confirma a pequena participação das indústrias. São apenas 398 empresas 

industriais e 72 empresas comerciais.
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Tabela 17 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de 
empresas existentes no Município de Acaraú – CE – 2006.

empresas quantidade

administração pública, defesa e seguridade social 2

agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal

-

alojamento e alimentação 11

atividades imobiliárias, aluguéis e serviços 
prestados às empresas

2

comércio; reparação de veículos automotores, 
objetos pessoais e domésticos

345

construção 4

educação 5

indústrias de transformação 28

indústrias extrativas -

intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados

-

pesca -

produção e distribuição de eletricidade, gás e água -

saúde e serviços sociais -

transporte, armazenagem e comunicações 3

total 398

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas

Indicadores de Desenvolvimento

O escore de IDH do município de Acaraú cresceu entre os censos de 

1991 e 2000, em função da variável educação, que teve a maior elevação 

bruta. (Tabela 18). 

Tabela 18 – Evolução do IDH-M do Município de Acaraú, 1991 e 2000

Tabela X – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal -
IDH-M de Acaraú

1991 2000
IDH-M 0,489 0,617
Educação 0,467 0,673
Longevidade 0,534 0,671
Renda 0,465 0,506

Fonte: PNUD/2000

Cabe analisar outros dois índices - a incidência de pobreza e o índice 

de Gini da distribuição de renda. Conforme a Tabela 19, abaixo, a porcentagem 
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de pobres cresceu de 59,19% em 2000 para 65,71% em 2003, apesar da 

melhoria do IDH-M.

Tabela 19 – Incidência Municipal da Pobreza em Acaraú, 1991 - 2003

município incidência de 
pobreza

incidência de 
pobreza

incidência de 
pobreza

1991 2000 2003
Acaraú 52,84 59,19 65,71

Fonte: PNUD, 2000

O Índice de Gini da distribuição de renda de Acaraú cresceu de 52,84 

em 1991 para 65,71 em 2000, indicando aumento da concentração da renda. 

5.3 O município de Cruz

O município de Cruz ocupa a margem esquerda do rio do mesmo 

nome. Inicialmente o município tinha o nome de São Francisco da Cruz. O

Distrito foi criado com a denominação de Cruz, em 1958, criado com 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) localidades.

O município integra a microrregião do Litoral Camocim e Acaraú, 

(Figura 03). As principais vias asfaltadas de acesso que servem ao município 

são: CE 179, CE 178, CE 354, BR 402 E BR 222 (Figura 03).
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Figura 03 – Localização Municipal de Cruz.

Fonte: SIDRA – IBGE

A população estimada de 2009 é de 23.540 habitantes (Tabela 20). Em 

2007, a sua densidade demográfica, estimada pelo IBGE, era de 66,1 hab/km²,

um pouco maior que a de 2000 (60,1 hab/km²). A taxa de urbanização era em 

1991 de 42,87% e caiu para 41,55% em 2000. Entre o Censo de 1991 e o de 

2000, Cruz foi o único dos quatro municípios estudados que teve a sua taxa de 

urbanização reduzida.(PNUD, 2000) 

Tabela 20 – Evolução Populacional do Município de Cruz, 2000-2009

  2000 2003 2007 2009 

Cruz 19.779 21.500 22.144 23.540 

Fonte: IBGE Cidades

Cruz apresenta um equilíbrio entre os gêneros. Em 2000 havia apenas 

77 mulheres a mais que homens (Tabela 21). Diferentemente de Camocim, 

Cruz tem um maior quantitativo populacional na área rural.
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Tabela 21 - População Residente, Sexo e Situação Domiciliar no Município de 

Cruz – 2000

TOTAL Homens Mulheres Urbana Rural

Cruz 19.779 9.851 9.928 8.218 11.561

Fonte: IBGE Cidades

Analisando a pirâmide etária municipal abaixo (Gráfico 04), vemos que 

existe uma faixa grande, tanto de homens e mulheres, com idade entre 20 a 29 

anos. 

Gráfico 04 – Pirâmide Etária do Município de Cruz - 2000

Fonte: Ministério da Saúde

A economia do município concentra-se basicamente na agricultura, na

qual se produz 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. O setor de serviços movimenta R$ 41.766,00 reais por ano no 

município, conforme o Gráfico 05, abaixo.
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Gráfico 05- Participação dos diversos setores da economia no PIB de

Cruz, em 2003 (reais)

Fonte: IBGE Cidades

Cruz tem destaque no contexto do turismo regional, porque cerca de 

30% da área do PARNA estão em seu território. Tem uma das localidades mais 

promissoras – 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 PARNA. 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, como o Rancho do Peixe, 

pertencente ao mesmo grupo da renomada Vila Kalango de Jericoacoara. 

Ainda, 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.

Saneamento básico

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, conforme consta dos dados da Tabela 22, abaixo. A grande maioria 

dos domicílios (60,08%) é atendida por poço ou nascente.
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Tabela 22 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de 
água, existência de banheiro ou sanitário, tipo de esgotamento sanitário e 
destino do lixo no Município de Cruz – CE – 2000.

abastecimento de água condição sanitária coleta de lixo

ligado à 
rede geral

poço ou 
nascente

outras 
formas

com 
banheiro 

ou
sanitário

com banheiro 
ou sanitário 

esgotamento 
sanitário 

ligado à rede 
geral

sem 
banheiro 

ou
sanitário

lixo 
coletado

outro 
destino

1.378 2.625 366 1.536 96 1.137 1.325 7

Fonte: SIDRA-IBGE

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. 

A Tabela 23, a seguir, complementa os dados apresentados acima e 

demonstram a proporção de moradores, e não mais de domicílios, que com 

acesso à 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. 

Tabela 23 – Proporção de Moradores de Cruz, por tipo de Instalação Sanitária, 
1991 e 2000

Proporção de Moradores por tipo de Instalação 
Sanitária

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

A situação dos resíduos sólidos de Cruz também preocupa. 
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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 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 na flora e fauna do 

parque.

Educação

O município de Cruz disponibiliza para a sua população 50 

estabelecimentos de ensino. A maior parte é para a educação infantil e para o 

ensino fundamental. A população tem somente duas escolas de ensino médio. 

Tabela 24 – Número de Estabelecimentos de Ensino de Cruz, por modalidade 

  ensino infantil ensino fundamental ensino médio 

Cruz escola 

privada 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

23 1 23 1 1 1 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Grande parte da população não consegue concluir o ensino 

fundamental. Muitos fatores impedem as pessoas de concluir os seus estudos, 

no ensino fundamental. Muitas crianças abandonam a escola para trabalhar e 

outras são mantidas em casa por questões relacionadas à saúde. 

O nível médio de anos completos de estudo em 2000 era muito baixo, 

2,2 anos. Investir na melhoria da qualidade de ensino é contribuir com o 

desenvolvimento local. (Tabela 25)
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Tabela 25 – Nível de escolaridade da população de Cruz, 2000.

Nível %

taxa de analfabetismo 45,5

menos de 4 anos completos de 
estudo

74,4

menos de 8 anos completos de 
estudo

92,5

média de anos completos de 
estudo

2,2

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Saúde

A disponibilidade de estabelecimentos de saúde em Cruz não é 

grande. De acordo com os dados do IBGE de 2003, eram sete as unidades de 

saúde, conforme apresentado na Tabela 26.  Todos os estabelecimentos eram 

municipais, não ocorrendo oferta privada.

Tabela 26 - Número de Estabelecimentos de Saúde em Cruz, por Categoria -
2003

município federal municipal privado total

Cruz 0 7 0 7

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

A Tabela 27 abaixo, com informações do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde, demonstra o número de estabelecimentos de 

saúde existentes em Cruz, segundo o público atendido. Os dados valem para 

2007. Cresceu o número de estabelecimentos no município, para 16. Somente 

um estabelecimento presta o serviço de internação
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Tabela 27 – Número de Estabelecimentos de Saúde em Cruz, segundo 

o público atendido, 2007

número de estabelecimentos segundo o público atendido

Dez/2007
serviço prestado SUS particular plano de saúde

público privado
internação               1              -              -              -
ambulatorial              

12
              3           -              -

urgência               1              -              -              -
diagnose e terapia               2              -              -              -
vig. epidemiológica e 
sanitária

              1

farmácia ou cooperativa              -              -              -              -

Fonte: CNES

Constam do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 1 

centro de saúde, 3 clínicas especializadas, 3 consultórios isolados, 1 hospital, 1 

laboratório de saúde, 5 postos de saúde, 1 unidade de serviço de apoio de 

diagnose e terapia e 1 unidade de vigilância em saúde. O mesmo cadastro 

registra que de Cruz tem 2 aparelhos de raio x, 1 ultra-som e 10 equipamentos 

odontológicos completos.

Estrutura empresarial

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. (Tabela

28)



47

Tabela 28 – Empresas e outras organizações existentes em Cruz, por seção da 
classificação de atividades, 2007

estabelecimentos por categoria quantidade

agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aqüicultura

1

indústrias extrativas -

indústrias de transformação 15

eletricidade e gás -

água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação

-

construção 3

comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas

235

transporte, armazenagem e correio 1

alojamento e alimentação 7

informação e comunicação -

atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados

-

atividades imobiliárias -

atividades profissionais, científicas e técnicas -

atividades administrativas e serviços 
complementares

2

administração pública, defesa e seguridade social 2

educação 2

saúde humana e serviços sociais 1

artes, cultura, esporte e recreação -

outras atividades de serviços 69

total 338

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas

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 presente forte no

município, com produção bastante diversificada: bordados, rendas-de-birro, 

varandas, redes de dormir, crochê, redes de pesca etc.

Indicadores de Desenvolvimento

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. O IDH-M do município cresceu consideravelmente, de 0,501 

(1991) para 0,643 (2000), conforme os dados da Tabela 29, abaixo.
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Tabela 29 – Escores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 

Cruz, 2000

Município Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-

Educação, 2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-

Longevidade, 
2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-Renda, 

2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal, 2000

Cruz 0,732 0,709 0,489 0,643
Fonte: PNUD/2000

Apesar da elevação do IDH-M, cresceu a incidência de pobreza de 

Cruz (Tabela 30, abaixo).

Tabela 30 – Incidência de Pobreza de Cruz, 1991, 2000 e 2003
município incidência de 

pobreza
incidência de 

pobreza
incidência de 

pobreza

1991 2000 2003
Cruz 49,46 58,2 61,51

Fonte: PNUD, 2000

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 0,430 em 1991 e passou para 0,600 em 2000, mesmo com a 

elevação da renda per capita em 18,5% no mesmo período.

Tabela 31 – Indicadores de Renda e Desigualdade de Cruz, 2000
indicadores valores

renda per capita média 73 R$
Índice de Gini 0,6

Fonte: PNUD, 2000

5.4 O município de Jijoca de Jericoacoara

As terras do município de Jijoca de Jericoacoara foram desmembradas 

do município de Cruz, em 1991. A atividade turística é forte na região e a sua 

intensificação, nas duas últimas décadas, tem mudado o perfil das localidades 

do entorno do Parque Nacional 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 
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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). 

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.

Na sede do município funcionam a Associação dos Caminhoneteiros e 

a Associação dos Condutores de Turismo de Jijoca de Jericoacoara (que reúne 

guias). O único transporte “coletivo” que funciona no interior do município são 

as caminhonetes. O único transporte público oficial que serve o município é o 

da empresa ‘Redenção’, que faz linha entre Fortaleza e Jericoacoara e passa 

por Jijoca. Mas, os moradores locais que transitam entre Fortaleza e 

Jericoacoara não usam a linha da “Redenção”, que fica exclusivamente para os 

turistas que vêm ou passam por Fortaleza. 

O sistema judiciário funciona localmente em um fórum vinculado à

Comarca de Cruz, onde tramitam processos cíveis e criminais. O Fórum 

funciona de 2ª a 6ª feira, das 8 às 14h. Tem 6 funcionários, porém o juiz atende 

somente uma vez por semana. O município tem, também, o Juizado Especial, 

com atendimento semanal feito pelo promotor do município de Granja.

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).

Na medida em que a atividade turística foi se intensificando, sobretudo 

a partir da década de 1980, as características locais foram se modificando. 

Segundo Arruda (2007):

Logo no início dos anos de 1980, Jericoacoara passa pelo processo 
acelerado de turistificação, que acaba por determinar o incremento de 
sua população e conseqüentemente agrava os problemas de ordem 
socioambiental [...] Com o turismo, ocorre a implantação de uma 
lógica de ocupação do território diferenciada. O incremento da 
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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).

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 292 km da capital de 

Fortaleza.

O município integra a microrregião do Litoral Camocim e Acaraú. Tem 

uma área de 195,9 km². Dista 292 km de Fortaleza. A Figura 04 apresenta 

Jijoca e os municípios limítrofes Camocim, Cruz e Bela Cruz. 
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Figura 04 – Localização Municipal de Jijoca de Jericoacoara

Fonte: SIDRA/IBGE

Segundo a última estimativa do IBGE, (Tabela 32), em 2009 Jijoca de 

Jericoacoara tinha uma população de 23.540 pessoas.

Tabela 32 – População residente em Jijoca de Jericoacoara, 2000-2009
  2000 2003 2007 2009 

Jijoca de 
Jericoacoara 

19.779 21.500 22.144 23.540 

Fonte: IBGE Cidades

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%. Segundo os dados da Tabela 33,

existe equilíbrio entre os gêneros e o município é predominantemente rural. 

Tabela 33 – População Residente, Sexo e Situação Domiciliar no 
Município de Jijoca de Jericoacoara – 2000

total homens mulheres urbana rural

Jijoca de 
Jericoacoara

19.779 9.851 9.928 8.218 11.561

Fonte: IBGE Cidades



52

O município cedeu parte de seu território para a criação do Parque 

Nacional de Jericoacoara. Tem ainda uma unidade de conservação municipal, 

denominada APA Lagoa da Jijoca.

Saneamento básico

Segundo dados do IBGE, o número de domicílios particulares 

permanentes de Jijoca de Jericoacoara atingia em 2000 a marca de 2.677. 

Destes, somente 26,90% (720) eram abastecidos via rede de água (Tabela 34)

Tabela 34 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de 
água, existência de banheiro ou sanitário, tipo de esgotamento sanitário e 
destino do lixo no Município de Jijoca de Jericoacoara – CE – 2000.

abastecimento de água condição sanitária coleta de lixo

ligado à 
rede geral

poço ou 
nascente

outras 
formas

com 
banheiro 

ou
sanitário

com banheiro ou 
sanitário 

esgotamento 
sanitário ligado à 

rede geral

sem 
banheiro 

ou
sanitário

lixo 
coletado

outro 
destino

720 1.849 108 731 2 1.179 909 28

Fonte:SIDRA/ IBGE

O percentual (0,07%) de domicílios que têm sistema sanitário e estão 

ligados à rede de esgoto é insignificante. Quanto ao sistema de coleta de lixo, 

33% (909) dos domicílios 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.

Educação

De acordo com os dados da Tabela 35, abaixo, Jijoca de Jericoacoara 

não tem um quadro educacional satisfatório. A média de anos completos de 

estudo dos seus residentes mal chega a dois. 
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Tabela 35 – Taxa de Analfabetismo e níveis de escolaridade em Jijoca de 
Jericoacoara – CE, 2000

nível % 

taxa de analfabetismo 43,7 

menos de 4 anos completos de 

estudo 

77,5 

menos de 8 anos completos de 

estudo 

92,6 

média de anos completos de estudo 2,1 

Fonte:PNUD/2000

O município oferece um total de 26 escolas, distribuídas basicamente 

entre a educação infantil e o ensino fundamental. (Tabela 36, abaixo)

Tabela 36 – Oferta de escolas em Jijoca de Jericoacoara – CE, ano

  ensino infantil ensino fundamental ensino médio 

Jijoca escola 

privada 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

escola 

pública 

escola 

privada 

11 0 14 0 1 0 

Fonte:PNUD/2000

Em Jijoca não existe estabelecimento particular de ensino. Há apenas 

uma escola de ensino médio, dificultando a continuidade dos estudos dos 

jovens que conseguem terminar o ensino fundamental. Resulta desse contexto 

a porcentagem de 92,6% da população 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. Para um município que busca ter a sua 

economia baseada na atividade turística, a população local fica sem condições 

de competir no mercado de trabalho, pois não tem nível de instrução 

necessário que lhe permita falar inglês, usar computadores, controlar estoque 

de mercadorias etc.  Por conseguinte, sobram para a população local 

empregos basicamente manuais.

Saúde

O município, segundo dados de 2003 do IBGE, contava com apenas 8 

estabelecimentos de saúde, todos municipais.  A Tabela 37 apresenta dados 

sobre a sua distribuição por categoria. 
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Tabela 37 – Números de Estabelecimentos de Saúde no Município de Jijoca de 
Jericoacoara, por Categoria – 2003

Município federal municipal privado total

Jijoca de Jericoacoara 0 8 0 8

Fonte:IBGE Cidades

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do 

Ministério da Saúde, havia mais dois estabelecimentos em 2007. São ao todo 

6, distribuídos da seguinte forma: 3 centros de saúde, 2 postos de saúde e 1 

pronto socorro geral. Dos 6 estabelecimentos, todos atendem pelo SUS e todos 

são ambulatoriais. Somente 1 estabelecimento faz diagnose e terapia e 

somente 1 tem serviço de urgência médica. (CNES, 2007) Ainda segundo o 

CNES, os recursos humanos disponíveis para os atendimentos nos 

estabelecimentos de saúde de Jijoca são: 8 médicos, 5 dentistas, 7 

enfermeiros, 1 farmacêutico e 1 auxiliar de enfermagem. Os equipamentos 

disponíveis são 2 raio-x, 1 ultra-som e 4 equipamentos odontológicos 

completos.

Estrutura empresarial

Segundo dados da prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, a principal 

atividade econômica do município é o turismo, seguido pela agricultura, com o

cultivo de caju e a comercialização da castanha. Os demais produtos agrícolas,

como o milho, feijão, farinha de mandioca, fazem parte da agricultura de 

subsistência. O comércio apresenta uma boa variedade de restaurantes, 

pousadas, lanchonetes, bares, mercantil, lojas de confecções e moda de praia. 

O artesanato, considerado setor informal, ganha destaque na tipologia do 

crochê. A pesca também aparece entre as atividades produtivas do município.

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 da Tabela 38

demonstram que o setor de alojamento representa 28,62% do total de 

empresas cadastradas. 
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Tabela 38 – Empresas e outras organizações existente em Jijoca de 
Jericoacoara, por seção da classificação de atividades, 2007.

atividades econômicas número de 
empresas

agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aqüicultura

-

indústrias extrativas -

indústrias de transformação 10

eletricidade e gás -

água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação

-

construção -

comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas

179

transporte, armazenagem e correio -

alojamento e alimentação 91

informação e comunicação 2

atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados

-

atividades imobiliárias -

atividades profissionais, científicas e técnicas 1

atividades administrativas e serviços 
complementares

9

administração pública, defesa e seguridade 
social

2

educação 1

saúde humana e serviços sociais -

artes, cultura, esporte e recreação -

outras atividades de serviços 2

total 318

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas

Indicadores de Desenvolvimento

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) (Tabela 39)
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Tabela 39 – Índice de Desenvolvimento Humano de Jijoca de Jericoacoara

Município
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano 

Municipal-
Educação, 2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-

Longevidade, 
2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal-Renda, 

2000

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 
Municipal, 2000

Jijoca de 
Jericoacoara 

0,689 0,653 0,526 0,623

Fonte: PNUD/2000

Quanto ao índice de pobreza, Jijoca de Jericoacoara foi o único 

município dos quatro analisados que, apesar de sua pouco infra-estrutura local 

de saúde, educação e saneamento conseguiu reduzir a incidência de pobreza, 

conforme se vê nos dados da Tabela 40.

Tabela 40 – Incidência de Pobreza no município de Jijoca de Jericoacoara –
CE, 1991-2003

município incidência de 
pobreza

incidência de 
pobreza

incidência de 
pobreza

1991 2000 2003
Jijoca de Jericoacoara 57,92 59,88 53,35

Fonte: PNUD/2000

5.5 Situação das comunidades do entorno do Parque Nacional de 

Jericoacoara

Para compor o plano de manejo do Parque Nacional de Jericoacoara,

foram realizados, entre 11 e 29 de agosto de 2009, levantamentos de campo,

nas comunidades do entorno. Procedeu-se à identificação de equipamentos,

serviços públicos e empreendimentos associativos existentes nas comunidades 

(localidades) e à aplicação de 236 questionários, respondidos por uma amostra 

moradores. Os questionários foram aplicados nas seguintes comunidades 

(localidades), conforme exposto na Tabela 41 e Gráfico 06, abaixo: 
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Tabela 41 – Número de Questionários Aplicados, por Localidade 

Gráfico 06 – Número de Questionários Aplicados, por Localidade

A região do entorno do Parque Nacional de Jericoacoara sedia 13 

comunidades, localizadas em três municípios: Camocim, Cruz e Jijoca de 

Jericoacoara. Antes de procedermos à análise agrupada dos questionários 

LOCALIDADE E MUNICÍPIO Número de
Questionários

Cavalo Bravo - Município de Cruz 8
Caiçara – Município de Cruz 24
Preá - Município de Cruz 23
TOTAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ 55
Mangue Seco - Município de Jijoca 26
Córrego da Forquilha I - Município de Jijoca 20
Córrego da Forquilha II - Município de Jijoca 19
Córrego da Forquilha III - Município de Jijoca 7
Lagoa Grande - Município de Jijoca 27
Jericoacoara - Município de Jijoca 29
Chapadinha - Município de Jijoca 5
Córrego do Urubu II - Município de Jijoca 5
Jijoca dos Lulas - Município de Jijoca 18
TOTAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE 
JERICOACOARA

155

Guriú - Município de Camocim 25
TOTAL DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM 25
TOTAL GERAL 236
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aplicados, são apresentadas as estruturas de serviços e as organizações 

associativas presentes nas comunidades pesquisadas.

GURIÚ/Camocim

A comunidade de Guriú tem aproximadamente 300 famílias. A

população de Guriú trabalha predominantemente no comércio e na agricultura 

de subsistência, produzindo caju, mandioca, milho e feijão. Existem pequenas 

hortas e pomares de subsistência. Praticamente ninguém comercializa a sua 

produção. As criações são, basicamente, de galinha. Algumas poucas famílias 

têm cabeças de gado. Quanto à pesca, os pescadores comercializam o que 

conseguem, vendendo o produto in natura. São utilizados na pesca linha e 

anzol e rede de espera, praticamente sem benfeitorias.

A população se reúne na Associação Comunitária dos Moradores do 

Guriú, que se sustenta com o plantio de coqueiros, cajueiros, imóveis alugados, 

criação de gado, casa de farinha, entre outros. Essas atividades são feitas 

coletivamente. Geram renda para manter a associação e para os próprios

associados. Uma das principais funções da associação é cuidar das questões 

coletivas relacionadas ao assentamento de reforma agrária do Incra. Ela 

desenvolve, também, um trabalho de recepção e comercialização do pescado. 

Tem um local, chamado de “pesqueira”, onde recebe os peixes dos 

pescadores, acomoda-os em caixas de isopor, acrescidos de gelo, para

entrega a compradores externos. Desse modo, ela faz o papel de

atravessadora coletiva, buscando aumentar os rendimentos dos pescadores. 

Os pescadores conseguiram acessar recursos do Pronaf para investir em 

equipamentos de pesca.

A educação das crianças e dos jovens ocorre em duas escolas 

públicas de ensino fundamental e uma creche.

CAIÇARA /Cruz

Na comunidade de Caiçara residem aproximadamente 174 famílias. A

maior parte dos moradores se concentra em um mesmo local, em torno do

prédio de uma igreja, onde há algumas ruas calçadas por paralelepípedos. Nas 

conversas e entrevistas com os moradores, fica evidente que a comunidade 
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associa fortemente a questão política com a Igreja Católica, por causa da sua

antiga presença no local.

Existe uma associação com aproximadamente 20 anos de idade: 

Associação Comunitária dos Moradores da Caiçara, que atualmente tem 60

associados e uma sede própria. Outra associação, a “Associação de 

Desenvolvimento Social e Comunicação – COMUNICAR CAIÇARA” tinha uma 

rádio comunitária que foi fechada, mas existe previsão de sua reabertura. Por 

fim, há a Associação Escola Família Agrícola Vale do Acaraú – EAFAVA, com 

36 associados. A escola foi fundada em 2003 e funcionou até 2005. Atualmente 

tem projeto de formar alunos na área de técnicas agrícolas, artesanato, pesca 

e turismo. Esta última associação atua também na área ambiental, mantendo 

um viveiro de mudas e plantas medicinais.

O sistema de abastecimento de água é administrado pela Associação 

Comunitária dos Moradores da Caiçara. O poço, a estrutura de captação da 

água e a rede de distribuição foram construídos pelo Sistema Integrado de 

Saneamento Rural – SISAR. Existem 200 ligações prediais. A associação 

recebe os pagamentos pelo fornecimento e repassa os recursos para o SISAR. 

Essa parceria entre a associação e o SISAR já tem dez anos. Existe uma 

agência postal, cuja instalação ocorreu com ajuda da associação. Na 

comunidade funciona uma turma do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI - e está sendo iniciada a construção de um ginásio.

CAVALO BRAVO/Cruz

Na comunidade do Cavalo Bravo há 183 famílias, somando 370 

moradores. Existe uma escola municipal, que atende a 144 alunos do ensino 

fundamental, distribuídos em 8 turmas (manhã e tarde). Além disso, a escola 

tem duas turmas de educação infantil (28 alunos), para crianças de 3 a 5 anos. 

Existem oito professores (cinco concursados e três contratados). A escola tem

conselho escolar, contudo, ele é pouco atuante, segundo a diretora. Essa 

escola atende também a alunos da comunidade de Cavalo Bravo. A escola 

tem, também, um programa chamado “Professor da Família”, em que um 

profissional se dedica exclusivamente a acompanhar os alunos que estejam 

com dificuldades de aprendizado e a visitar as respectivas famílias.
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A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Cavalo Bravo, que já 

teve uma granja de criação de frangos, tem atualmente 20 cabeças de gado, 

criados soltos na área do parque nacional. Aliás, este é um problema a ser 

tratado, pois muitos moradores da comunidade fazem o mesmo.

Para fins da aplicação dos questionários, a comunidade de Cavalo 

Bravo foi integrada à comunidade de Caiçara em razão da continuidade 

territorial das residências. Na comunidade de Caiçara existem 

aproximadamente 174 famílias vivendo em conjunto com as 183 famílias de

Cavalo Bravo (total 357).

Em Cavalo Bravo a maior parte dos moradores mora em casas

aglomeradas em torno do prédio uma igreja católica, onde há algumas ruas 

calçadas por paralelepípedos. Os moradores associam fortemente a questão 

política com a igreja católica por causa da presença e influência antiga da 

instituição.

A comunidade é atendida pelo Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI, com uma turma e que funciona em Preá. O programa dará 

início à construção de um ginásio.

O sistema de abastecimento de água é administrado pela Associação

de Desenvolvimento Comunitário do Cavalo Bravo. O serviço é mantido a partir 

da extração de água de um poço. Essa estrutura de captação da água e a rede 

de distribuição foi construída pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural –

SISAR.

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Cavalo Bravo 

recebe, a mais de 10 (dez) as contas dos moradores e repassa os recursos 

para o SISAR. O sistema de abastecimento de água tem 200 ligações prediais.

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Cavalo Bravo 

também trabalhou, anteriormente, com a criação de frangos. Atualmente, a

associação tem 20 cabeças de gado que são criados soltos na área do parque.

Muitos moradores da comunidade criam gado solto na área do parque.

PREÁ/Cruz

A comunidade do Preá tem aproximadamente 4.000 habitantes. Ela é

bastante urbanizada e tem um comércio diversificado, com farmácia, loja de 



61

vestuário, ótica, lan house, oficina de conserto de carros, casa de material de 

construção, posto de combustíveis e lojas de móveis. Apesar do tamanho e da

população maior, não existe qualquer tipo de pavimentação de suas vias. É

perceptível o crescimento desordenado da área urbana.

A atividade turística na comunidade do Preá tem se intensificado, 

principalmente pela presença dos praticantes de kitesurf, pois há condições 

favoráveis à prática do esporte. A vila tem, também, um fluxo constante de 

veículos e turistas que passam indo para ou vindo de Jericoacoara. No que diz 

respeito ao transporte, para Jijoca existem as caminhonetes que fazem o 

transporte entre a Vila de Jericoacoara e Jijoca. Para a sede do município – a

cidade de Cruz - existe um ônibus de linha particular que oferece transporte 

diário.

A comunidade do Preá se identifica fortemente com a atividade 

pesqueira. São aproximadamente 400 pescadores, ou seja, 10% da população. 

Há uma colônia de pescadores, a Z-22, que tem aproximadamente 100 

associados e cobra uma taxa de R$ 5,00 por mês aos associados. Na 

comunidade funciona, também, a Secretaria Municipal de Pesca de Cruz. O

órgão faz o controle e as estatísticas da pesca e providencia a documentação 

dos pescadores. Segundo esta Secretaria, existem 120 embarcações na praia 

do Preá, mas somente dez têm licença para pescar lagosta. Cinco lanchas 

pescam em alto-mar. Há, ainda, oito pesqueiras (comerciantes de peixe) e três 

peixarias. A produção de peixe na praia do Preá, de fevereiro a julho de 2009, 

foi a seguinte: 2/09=14.902kg; 3/09=15.526kg; 4/09=9.180kg; 5/09=13.979; 

6/09=22.000kg; 7/09=30.000kg. Em julho foram pescados 1.220 kg de camarão 

grande.

Existem em Preá várias associações, com funções diferenciadas:

 A Associação dos Pescadores da Comunidade do Preá foi criada em 

1989. Ela tem um caráter fechado. Permanece com 18 associados 

desde a fundação e tem critérios rígidos para admitir novos sócios. 

Conseguiu financiamento de instituições internacionais e adquiriu 

vários bens, tais como lancha, freezers, canoas e veículo. O 

surgimento da associação foi impulsionado por pescadores e lideres

ligados à Igreja Católica. A distribuição da pesca entre os membros 
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se dá da seguinte maneira: 50% do pescado ficam para a associação 

e os outros 50% vão para o pescador.

 A Associação Comunitária dos Moradores do Preá, cujo principal 

trabalho é a administração do sistema de abastecimento de água. A 

infra-estrutura de captação e distribuição foi construída pelo SISAR, 

em 1995, com recursos da KWF e participação da Cagece, que 

administrou o sistema durante algum tempo e depois passou para a 

responsabilidade para a associação. A água é tratada e filtrada. 

Atualmente, há aproximadamente 800 ligações prediais. O consumo 

é medido por hidrômetro. Segundo os responsáveis pela associação, 

existe monitoramento periódico da qualidade da água.

Até janeiro de 2009, a prefeitura pagava a conta de luz do sistema de 

abastecimento de água, porém, depois disso, a energia ficou sob 

responsabilidade da Associação, que está encontrando dificuldades 

para arcar com a despesa (em torno de R$ 2.000,00). Um dos 

problemas da associação com o sistema de abastecimento de água, 

é a inadimplência, pois 60% dos usuários são inadimplentes. O prazo 

de tolerância antes do corte do fornecimento é de três meses. Uma 

pequena parte da comunidade (a parte central) dispõe de rede de 

esgoto, mantida pela comunidade. O esgoto coletado é depositado 

em caixas próximas à comunidade.  A rede de esgoto tem 14 anos.

A associação tem sede própria, onde funciona o programa social Pró-

Jovem, e uma quadra esportiva inacabada. No interior da associação 

há um grupo de jovens (DAMA – Departamento de Apoio ao Meio 

Ambiente), com 60 membros, de idades entre 16 e 26 anos. O seu 

objetivo principal é trabalhar a questão ambiental na comunidade: 

limpeza nas praias, na área do parque e no entorno; ajuda ainda na

organização da semana do meio ambiente, em parceria com o 

ICMBio e a Semace.

 A Associação de Apoio ao Artesão do Preá (PREART) foi criada em 

2001. Atualmente tem 23 sócias. Reúne mulheres que trabalham 

com bordado e crochê. Há parceria com a prefeitura de Cruz e com o 

Sebrae. Elas têm uma loja na praia e vendem também em feiras de

Sobral, Juazeiro e Fortaleza, e no estado do Piauí. A associação está 
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sendo capacitada para ingressar na modalidade do “comércio justo” e

solidário. As artesãs se reúnem uma vez por semana para produzir 

para a PREART. No restante do tempo, cada uma produz na sua 

casa e expõe as peças para venda na loja da praia.

Na comunidade do Preá existem duas escolas que atendem a 692 

alunos, da educação infantil ao ensino médio (no segmento de ensino médio,

existe apenas o primeiro ano). Excetuando-se o ensino médio, que soma 130 

alunos, há 22 professores para atender os demais alunos. Há, também, uma 

creche, que atende a 160 crianças, distribuídas em três turmas.

A comunidade conta com o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI - que atende a 120 crianças, de 7 a 15 anos, distribuídas em 

dois turnos (três turmas pela manhã e duas pela tarde). As monitoras são três 

estudantes de pedagogia, cada uma delas com uma turma de 20 alunos, por 

turno. Além delas, há um coordenador, uma merendeira e três atendentes para 

serviços gerais. A prefeitura custeia os monitores e o programa assume as 

despesas com alimentação. Este programa só existe na comunidade (desde 

2004) e na sede municipal (Cruz). Está em fase de implantação na comunidade 

de Caiçara. A unidade do Preá atende, também, jovens de Formosa e Cavalo 

Bravo. 

Preá conta com um posto de saúde, onde funciona um PSF, que tem:

 1 médico: atende diariamente, em período integral;

 1 dentista: atende três dias por semana, em período 

integral

 1 enfermeiro, em período integral;

 2 auxiliares de enfermagem;

 4 agentes de saúde;

 1 atendente;

 1 responsável pela farmácia;

 1 auxiliar odontológico;

 2 serviços gerais;
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Há ocorrências de HIV, DST, tuberculose, micoses e forte incidência de 

gripe e diarréia. Outra questão com a qual os profissionais da área de saúde se 

deparam é a gravidez na adolescência. 

Vários moradores entrevistados demonstraram preocupação com a 

questão da segurança, pois, a partir de um ano atrás, começaram a acontecer 

assaltos esporádicos e roubos aos estabelecimentos comerciais.

De acordo com os informantes locais, existem na comunidade muitos 

moradores que criam animais na área do parque nacional, problema que 

ocorre, também, como vimos, no Cavalo Bravo.

VILA DE JERICOACOARA

A população da Vila de Jericoacoara tem de cerca de 3.100 habitantes,

distribuídos em 500 famílias. A principal fonte de rendimentos é constituída 

pelos empregos gerados pelo turismo.

Existe um Centro de Artesanato, cuja estrutura física foi construída pela 

prefeitura e pelo governo do Estado do Ceará. O local abriga as atividades da 

Associação das Crocheteiras, que produz diversas peças de roupa feitas com

crochê, da marca própria “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 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 vender peças. No local funciona, ainda, o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que conta com cinco monitores e 

atende a 60 crianças, de 7 a 15 anos. Há atendimento psicológico com um 

profissional em tempo integral e, uma vez por semana, com o conselho tutelar 

do município e um assistente social.

A escola municipal da vila atende a 415 alunos do ensino fundamental. 

Tem 10 salas de aula que funcionam em dois turnos (manhã e tarde) e um

laboratório de informática com acesso à Internet. O quadro de funcionários é 

composto por dez professores, o diretor, uma secretária e duas coordenadoras. 

Em função da dinâmica do turismo e de trabalho da maioria dos pais, a escola 

adaptou o seu horário de funcionamento: as aulas começam 30 minutos depois
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das demais escolas do município. No prédio da escola, à noite, funciona o 

ensino médio. A vila é o único local além da sede do município que tem ensino 

médio.

Há, também, uma creche que, atualmente, atende a 93 crianças, de 

quatro e cinco anos. Ela está sendo ampliada e, em breve, receberá mais 53 

alunos. De quatro turmas, passará a ter oito. A creche funciona em dois turnos 

e tem onze funcionários, dos quais seis são professoras.

No posto de saúde da Vila funciona um PSF, com: um médico, que 

atende de segunda a sexta-feira, pela manhã; quatro enfermeiros, que fazem 

revezamento nos plantões noturnos e de final de semana; três auxiliares de 

enfermagem; um dentista, que atende de segunda a sexta-feira, em período 

integral (manhã e tarde); cinco agentes de saúde; dois auxiliares de serviços 

gerais; um atendente; um auxiliar de dentista. Estão disponíveis os serviços de 

vacinação, sutura, curativos e medição de PA. Os casos de HIV e DST são 

identificados em Sobral e Fortaleza. As doenças mais comuns são bicho 

geográfico (bicho de pé), micoses e verminoses.

Falta, ainda, rede de esgoto. A limpeza das fossas é feita por um 

prestador de serviço privado. Até há pouco tempo atrás, o material retirado das 

fossas era despejado em um areal na área do parque. Atualmente ele está 

sendo jogado no local onde está sendo construída a ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto). O prestador do serviço informou que limpa, em média, 

25 fossas por semana, retirando aproximadamente 1.000 litros de dejetos em 

cada limpeza. Está em construção, pela Cagece, o Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Vila de Jericoacoara. A previsão para o início de seu

funcionamento é para outubro de 2009. Ela deverá atender os moradores da 

Vila, além de todo o contingente de turistas. Estão previstas 768 ligações 

prediais.

A coleta de lixo é feita diariamente por três caminhões, que realizam, 

em média, uma viagem por dia. O material coletado é depositado em lixão 

aberto, nas proximidades da comunidade de Caiçara. Não existem controle 

nem estatísticas sobre a quantidade de lixo gerada na Vila, mas os 

trabalhadores que recolhem o lixo relatam que freqüentemente ocorre de cada 

caminhão fazer uma viagem por dia e ainda sobrar lixo para o outro dia. Ou 

então, um dos caminhões faz uma segunda viagem. 
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A segurança da comunidade é garantida por um posto policial.

Existem duas entidades que representam os bugueiros da Vila: 

associação de bugueiros (36 membros) e cooperativa de bugueiros (35 

membros).

LAGOA GRANDE

A comunidade de Lagoa Grande tem aproximadamente 35 famílias. Boa 

parte dos moradores - principalmente os mais jovens - trabalha na Vila de

Jericoacoara em atividades relacionadas com o turismo, em pousadas ou 

restaurantes. Muitas famílias e/ou pessoas da comunidade já moraram em 

Jericoacoara, mas se mudaram porque não tinham casa própria e o aluguel se 

tornou caro.

Há uma escola que oferece estudo até o 9º ano (ensino fundamental

completo) e funciona em dois turnos (manhã e tarde), atendendo a 75 alunos.

No que diz respeito aos serviços de saúde, o atendimento se realiza uma vez 

por semana (na quarta-feira pela manhã). O único tipo de atendimento é a 

consulta com um clínico geral; os outros tipos de atendimentos que a 

população necessita são realizados na sede do município.

A comunidade não tem associação comunitária ou de moradores.

Existem duas “casas de farinha” particulares, na qual os interessados pagam 

uma taxa para fazer a farinha. Apesar de a maioria trabalhar na agricultura,

poucos trabalhadores conhecem o Pronaf, pouquíssimas famílias acessaram 

os recursos disponíveis.

Existem vários domicílios sem banheiro, energia elétrica e que utilizam 

água de vizinhos; não existe água tratada e encanada, nem rede de esgoto. É 

comum que mulheres solteiras tenham filhos, sendo que algumas chegam a ter 

vários.

Em relação aos meios de transporte, a população avalia o serviço 

prestado como bom, pelo fato de ser a única opção que têm para se 

locomover, mas, não demonstram preocupação com a segurança e a qualidade 

do mesmo. Pelo fato de a comunidade estar em um dos caminhos para 

Jericoacoara, é beneficiada por todos veículos passantes. No entanto, quando 
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chove muito e as vias para Jericoacoara ficam intransitáveis, as pessoas da 

comunidade ficam sem opção de transporte.

CHAPADINHA/ CÓRREGO DO URUBU/JIJOCA DOS LULA

Existem aproximadamente 500 famílias concentradas nas comunidades

de Chapadinha, Córrego do Urubu e Jijoca dos Lulas.  Está em processo de 

criação a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de Chapadinha e 

Comunidades Vizinhas.

Há duas escolas que oferecem o ensino fundamental completo (1º ao 9º 

ano). As duas somam 246 alunos. Existe, ainda, uma creche com 119 crianças, 

de 2 a 5 anos.

O posto de saúde tem uma equipe do PSF, que atende as seguintes 

comunidades: Chapadinha; Jijoca dos Lula; Córrego do Urubu 1 e 2. 

O Córrego do Urubu tem uma estrutura nascente de pousadas, às 

margens da Lagoa Azul. Tem cerca de cinco unidades de hospedagem, com 

preços mais acessíveis do que os de Jericoacoara e a uma distância de lá que 

pode ser percorrida em cerca de 30 minutos de buggie. No entanto, não

existem características de turismo comunitário. As demais localidades não têm

turismo e nelas não foram encontrados sistemas de hospedagem familiar 

(Costa, 2009).

MANGUE SECO

A comunidade de Mangue Seco tem mais ou menos mil habitantes e

está dentro de uma área que é um assentamento do Incra, com 23 anos de 

existência. A desapropriação ocorreu em 1986, em uma ação conjunta entre 

população local, instituições públicas, políticos e pastorais da igreja católica. A

área total do assentamento, que reúne as comunidade de Mangue Seco, Guriú 

e Córrego do Braço, é de 5.111 hectares, segundo o Incra. O fato de ser um 

assentamento da reforma agrária faz com que a comunidade tenha o Incra 

como maior referência de órgão público. O órgão desenvolve parcerias com os 

moradores, para a produção agrícola, capacitação profissional, meio ambiente 

etc.
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A maior parte das famílias vive da agricultura em consórcio com a pesca.

A terra é coletiva, ou seja, cada família tem um pedaço de terra para trabalhar 

e cultivar, mas não tem o título da terra em seu nome. O título é condominial. A

terra é administrada pela Associação Comunitária do Mangue Seco, da mesma 

forma que os programas do governo intermediados pelo Incra. A associação,

como o assentamento, tem 23 anos de existência.

A associação tem plantios de coqueiros e cajueiros, imóveis alugados, 

criação de gado, casa de farinha, entre outros trabalhos; essas atividades 

coletivas mantêm a associação e geram receitas para os associados. Os 137

sócios representam 300 pessoas, o que corresponde ao mesmo número de 

assentados pela reforma agrária. Os demais moradores da comunidade vivem

na localidade e podem cultivar algum pedaço de terra, mas não são 

considerados assentados. Uma questão que os assentados precisam 

administrar é o crescimento da população e a distribuição de terras.

Segundo um membro da associação de moradores (o vice-presidente),

existem duas famílias da comunidade que moram dentro do limite do parque.

De acordo com os levantamentos do Incra, a poligonal do parque incluiu 241 

hectares da área do assentamento.

Na comunidade existe uma escola que oferece o ensino fundamental  

completo (1º ao 9º ano), com 8 turmas funcionando entre manhã e tarde, com 

191 alunos. São seis os professores encarregados deste contingente. Os 

alunos do ensino médio vão para a sede municipal, no turno da noite, em

transporte oferecido pela prefeitura. Há, também, uma creche, que atende a 78 

crianças de dois a cinco anos, criada pela associação de moradores, em 

parceria com o Incra. Assumida há quatro anos pela prefeitura, a creche conta 

com 13 profissionais: 7 servidores gerais, 3 professoras, 1 diretora e 1 

coordenadora. É oferecido transporte para levar as crianças para a creche, que 

funciona em um prédio cedido pela associação.

Há, ainda, os programas sociais PETI (com 46 crianças de 7 a 14 anos,

distribuídas em dois turnos) e Pró-Jovem (com 14 adolescentes de 15 a 17 

anos). Existe um posto de saúde que faz atendimentos básicos.

A coleta do lixo na comunidade é feita uma vez por semana, com 

prioridade para recolher o lixo das instituições públicas (escola, creche, posto 
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de saúde). O sistema de água encanada foi construído pelo SISAR e é

administrado pela associação.

Os principais problemas ambientais percebidos pela comunidade são: o

lixo nas ruas; a praça, que precisa ser reflorestada; a queima das folhagens 

dos cajueiros; a pesca de caranguejo fora de época. Vale notar que à noite, na

escola, funciona o EJA, com 12 alunos, promovendo vários projetos de 

educação ambiental ao longo do ano.

No Mangue Seco, como em Guriú, ocorre um turismo incipiente, visto 

que ambas as comunidades oferecem o passeio do cavalo-marinho, por meio 

de empresas e bugueiros de Jericoacoara. Este contato atual com o turismo é

oriundo do transbordamento da atividade na Vila de Jericoacoara. No entanto, 

não há estrutura de hospedagem nas duas comunidades. (Costa, 2009).

CÓRREGO DA FORQUILHA

A comunidade do Córrego da Forquilha se divide em três núcleos de 

moradores (I, II e II) e tem aproximadamente 2.200 habitantes. Existe uma 

associação comunitária, cuja finalidade principal é adquirir equipamentos, 

terras e desenvolver atividades coletivas na área da produção agrícola. No 

entanto, ela tem poucos sócios, embora tenha áreas extensas de terra, das 

quais uma parte é cultivada pela própria associação, em benefício dos 

associados, e outra parte é disponibilizada em forma de arrendamento para 

famílias interessadas.

Há uma escola de ensino fundamental e uma creche para crianças de 

dois a cinco anos. A comunidade conta também com um posto de saúde, que

oferece os serviços mais básicos.

O abastecimento de água é semelhante ao das outras comunidades: 

existe um sistema de captação, filtragem e bombeamento para as residências.
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5.6 SÍNTESE DOS DADOS SOBRE OS MUNICÍPIOS ESTUDADOS E 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS NAS

COMUNIDADES DO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DE 

JERICOACOARA

O município mais populoso entre os quatro estudados é Camocim. No

entanto, Jijoca de Jericoacoara é o que apresenta maior densidade 

demográfica, com 83 hab/km². Como vimos acima, embora haja uma 

desconcentração progressiva da renda e crescimento dos escores do IDH no

entorno do parque, sobretudo, com os programas sociais públicos, a região 

ainda se caracteriza pela pobreza.

Em referência à educação, os dados apresentados demonstram que os 

quatro municípios precisam ampliar e qualificar os seus sistemas de educação, 

pois os números de adultos analfabetos ainda são muito expressivos. Há 

também percentuais altos de pessoas que não completaram o ensino 

fundamental, conforme Gráfico 07, abaixo. 67% dos entrevistados não 

completaram o ensino fundamental. 

Gráfico 07 - Grau de instrução dos entrevistados na área do entorno do Parque 

Nacional de Jericoacoara

Fonte: Questionários
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Os municípios de Cruz e Jijoca de Jericoacoara são 

predominantemente rurais e têm vilas de pescadores dedicados, sobretudo, à 

pesca artesanal. Cruz e Jijoca têm percentuais de urbanização de 41,55% e 

28,41%, respectivamente. (PNUD, 2000) Entre o Censo de 1991 e o de 2000, 

Cruz foi o único dos quatro municípios que teve a sua taxa de urbanização 

reduzida. No que diz respeito ao gênero, há um equilíbrio em todos os 

municípios.

As taxas médias de crescimento populacional anuais são de 0,96% 

para Camocim, 0,85% para Acaraú, 3,91% para Cruz e 8,61% para Jijoca de 

Jericoacoara, segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil.

Segundo dados do IBGE, a população dos quatro municípios cresce na ordem 

de 2,5% a cada três anos.

As principais ocupações dos entrevistados ocorrem na área da 

agricultura (25%) e comércio (7%). 32% informam que a sua principal atividade 

é a de dona de casa. (Gráfico 08)

Gráfico 08 - Principais atividades econômicas dos entrevistados

Fonte: Questionários

Visão das Comunidades Sobre o Parque Nacional de Jericoacoara

A partir dos questionários aplicados nas comunidades e reuniões, 

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 
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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 

geradas pela existência do parque 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 criam restrições à presença e às atividades humanas 

mesmo no seu entorno imediato. Essas atividades estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, a serem definidas no plano de manejo. 

Conforme o Gráfico 09, 20% dos entrevistados não sabem sequer se 

as suas residências estão dentro ou fora da área do parque. 72% dizem não 

residir dentro da unidade. 19 entrevistados (8%) declararam ter residências 

dentro do Parque. Destes, 4 residem em Caiçara e 4 em Preá (município de

Cruz), 2 em Mangue Seco, 5 em Lagoa Grande, 4 em Jericoacoara (município 

de Jijoca de Jericoacoara). Dentre estas 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.

Gráfico 09 – Respostas dadas à pergunta sobre o local das residências dos 
entrevistados (dentro ou fora do Parque Nacional de Jericoacoara)
Fonte: Questionários
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Quanto ao conhecimento sobre a criação do parque, 63% afirmam 

saber de sua criação (Gráfico 10). Destes, 4% (7 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.

Gráfico 10 - Distribuição das respostas à pergunta sobre o conhecimento a 

respeito da criação do Parque Nacional de Jericoacoara

Fonte: Questionários

Como podemos constatar no Gráfico 11, abaixo, apesar da ampla 

aceitação do parque, ainda existe um percentual considerável de pessoas que 

não o aceitam ou que não se posicionam sobre ele. Nas respostas coletadas

fica clara a preocupação com a sobrevivência, em virtude das possíveis 

proibições ao uso dos recursos do mar e da terra. Há, também, inquietação no 

que diz respeito à falta de fiscalização, que poderá implicar na desobediência 

às regras e no fracasso da implementação do parque. 
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Gráfico 11 – Distribuição das respostas à pergunta sobre a importância do 
Parque Nacional de Jericoacoara
Fonte: Questionários

6. Conclusões e Proposições

O crescimento demográfico das comunidades do entorno do Parque 

Nacional de Jericoacoara, a partir do início dos anos 1980, se deve, sobretudo, 

ao advento do turismo, aos programas sociais de distribuição de renda e ao 

desenvolvimento de estruturas administrativas municipais. O turismo na região 

está principalmente vinculado ao lazer, contemplação, esporte e aventura –

como kite surf e wind surf – no meio ambiente natural realizado na zona 

costeira, sobretudo, da Vila de Jericoacoara.

A Vila do Preá conta, majoritariamente, com equipamentos de 

hospedagem que servem a comerciantes de passagem. Recentemente 

começou a operar um meio de hospedagem que responde mais 

adequadamente ao perfil do turista freqüentador de Jericoacoara, com enfoque 

em praticantes de kite surf. Ainda que não seja reconhecido como município 

turístico, Cruz possui cerca de 30% da área do Parque Nacional de 

Jericoacoara em seu território, mostrando-se, atualmente, como uma das 

localidades mais promissoras – a Vila do Preá – para receber o 

transbordamento do turismo a partir da Vila de Jericoacoara, que enfrenta 

evidentes limitações físicas de expansão. De fato, tal dinâmica já começa a ser 

percebida, tendo em vista a construção recente de hotéis de alto padrão e 
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voltados para a prática do kite surf, como o Rancho do Peixe pertencente ao 

mesmo grupo da renomada Vila Kalango de Jericoacoara e da recente 

valorização dos imóveis nesta localidade. Ainda, a Vila do Preá serve como 

ponto de passagem para quem segue para a Vila de Jericoacoara sem passar 

pela sede do município – Jijoca (NASCIMENTO et al, 2008).

Os demais povoados dos arredores da Vila de Jericoacoara – Córrego 

do Urubu, Córrego da Forquilha, Lagoa Grande, Mangue Seco e Guriú – são 

localidades nitidamente pobres e carentes de infraestruturas básicas e que 

assentam suas práticas de subsistência na agricultura – feijão, milho e 

mandioca – em atividades extrativistas como a cata do caranguejo e a pesca,

sem inserção significativa em qualquer mercado. As populações residentes nas 

áreas circunvizinhas fornecem mão-de-obra para a Vila, principalmente 

Mangue Seco, que se situa a uma distância possível de ser caminhada 

diariamente pelos trabalhadores (NASCIMENTO et al, 2008).

Os modos de vida destas localidades são distintos da imagem de sol e 

mar, sendo comunidades pesqueiras ou com relação estreita com o mangue e 

que seguem uma vida bastante rural com a agricultura e a criação de pequenos 

animais para alimentação. Desse modo, potencialmente poderiam ser inseridas 

na esfera do turismo por meio do seu estilo de vida nativo e rústico, bem como 

pela produção artesanal realizada, normalmente, da fibra da carnaúba e 

crochê, ou ainda, incrementando a produção agrícola para abastecer o núcleo 

do turismo local, a Vila de Jericoacoara (NASCIMENTO et al, 2008).

Mangue Seco e Guriú, como vimos, são assentamentos do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que aguardam a entrada 

dos títulos das terras e que têm uma visitação inicial apoiada no passeio do 

cavalo-marinho ofertado pelas empresas e bugueiros de Jericoacoara, sendo 

este o contato atual com o turismo e o transbordamento que recebem da 

atividade turística de Jericoacoara. Em ambas não há estruturas de 

hospedagem, sendo o povoado de Guriú o mais organizado comunitariamente 

e que expressa desinteresse em ser inserido como ponto de pouso para o 

turista. Especula-se a construção de uma ponte que interligará Mangue Seco à 

Guriú, como forma de reduzir o tráfego de veículos na costa oeste do Parque 

Nacional de Jericoacoara, caminho necessário ao usufruto dos atrativos 
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turísticos pertencentes ao município de Camocim - especialmente Tatajuba

(NASCIMENTO et al, 2008).

O Córrego do Urubu já apresenta uma estrutura inicial de pousadas às 

margens da Lagoa Azul, com cerca de cinco meios de hospedagem com 

preços mais acessíveis do que Jericoacoara e que competem por perfil de 

turista semelhante, mas que deseja gastar menos em seus pernoites. O alto 

custo de vida na Vila de Jericoacoara aponta para esta tendência de, cada vez 

mais, dotar as áreas próximas de estrutura capaz de suprir as necessidades e 

o fluxo de visitantes (NASCIMENTO et al, 2008).

Em contrapartida, as demais comunidades ainda não apresentam sinais 

de maiores pretensões turísticas, o que se reflete em uma visitação mínima e

na ausência de infraestruturas para o turismo (pousadas, restaurantes, 

agências de receptivo e etc.). Não foram encontrados sistemas de 

hospedagem familiar ou organizações comunitárias voltadas para a 

estruturação do turismo nestas localidades (NASCIMENTO et al, 2008).

Dentre estes povoados, aqueles com condições mais aparentes de 

desenvolver um turismo com características comunitárias, considerando a 

valorização do modo de vida local, o resgate cultural e o estímulo ao uso de 

hospedarias familiares são a Vila do Preá e Mangue Seco. Eles se encontram, 

no entanto, em momentos bastante distintos. O primeiro já apresenta sinais de 

investimentos que reproduzem o padrão de oferta turística de Jericoacoara, 

inclusive no acesso ao mar e a esportes náuticos, mas ainda oferece espaço 

para iniciativas alternativas e comunitárias. O segundo ainda não passou por 

investimentos turísticos e apresenta um modo de vida rural, que poderia ser 

complementar à oferta de atividades ligadas ao mar (NASCIMENTO et al, 

2008).

No que diz respeito à cultura, a oferta turística da Vila de Jericoacoara 

não contempla atrativos como danças, gastronomia local ou espetáculos 

culturais populares. Moradores informam que a Vila perdeu muitas de suas

características, tais como as pessoas sentadas na porta de casa, tocando 

violões e com a luz de lampião, além de demonstrações populares que foram 

extintas como a sexta-feira da paixão, a festa da matança dos patos, o reisado, 

a quadrilha e a roda de viola. Algumas destas manifestações culturais, perdidas 

ao longo dos tempos, poderiam ser resgatadas, diversificando a oferta turística 
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local, centrada enfaticamente nos aspectos naturais (NASCIMENTO et al, 

2008). Ainda que algumas iniciativas sejam frágeis ou de fraco apelo turístico, 

investimentos para resgatar essas manifestações podem revitalizá-las de modo 

a se tornar foco de um turismo de base comunitária, não só na Vila de 

Jericoacoara, mas, também, e sobretudo, nas demais comunidades do entorno 

do parque.

Nas pousadas, restaurantes e lojas de artesanato da Vila de

Jericoacoara, a mão-de-obra empregada é predominantemente local, oriunda 

das comunidades da região, principalmente de Mangue Seco. Há, segundo os 

empresários locais, a necessidade de capacitação desta mão-de-obra. Quanto 

aos produtos utilizados, praticamente todos os insumos são trazidos de 

Fortaleza. Quase não há compra conjunta, com o intuito de minimizar os 

custos, por parte dos empresários (NASCIMENTO et al, 2008). O incremento 

de ações associativas poderia, além de reduzir os custos, diminuir em alguma 

medida o trânsito de veículos que fazem o transporte de mercadorias.

Alguns pescados são obtidos na própria região, ao passo que todos os 

alimentos industrializados e frutas são provenientes de outras regiões e podem 

ser adquiridos em pequenos mercados locais. Nos restaurantes e pousadas da 

Vila, por exemplo, não é comum o consumo de produtos derivados do caju, 

fruta abundante na região, por razões vinculadas à dificuldade de 

armazenamento e pela baixa demanda (NASCIMENTO et al, 2008).

Em relação ao artesanato, as redes e crochês tendem a ser locais, ao 

passo em que o restante da diversidade ofertada pelas lojas de artesanato é 

nacional – como camisetas, objetos de decoração em madeira, metal e outros 

provenientes de Minas Gerais, Fortaleza ou outros locais – ou importado, como 

artefatos de bambu vindos da Ásia. Isso se dá pela presença de estrangeiros 

que desejam adquirir produtos artesanais brasileiros e não apenas locais

(NASCIMENTO et al, 2008). A capacitação para a produção de artesato com 

maior grau de sofisticação poderia, em parte, substituir a demanda de produtos 

vindos de fora, gerando mais renda para a população nativa.

Alguns produtos rurais como ovos e carne suína podem ser comprados 

de produtores dos arredores de Jericoacoara que levam seus produtos para a 

cidade e vendem de casa em casa, mas muito pouco para o turista. Mangue 

Seco produz caranguejo, todavia vende apenas para consumo nas barracas do 
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povoado. Desta forma, não é possível encontrar caranguejo na Vila de 

Jericoacoara. O desperdício de produtos como o caju, tão abundantes na 

região, inviabiliza uma forte oportunidade de incluir as comunidades carentes 

nos arranjos produtivos locais. A castanha do caju é a única parte que possui 

um valor comercial, sendo a polpa não aproveitada para usos comerciais. A 

falta de articulação com as pousadas e restaurantes locais e a ausência de 

condições de trabalhar com o beneficiamento do caju, resultam em uma cultura 

do desperdício e, portanto, na perda de oportunidades de inclusão 

socioeconômica (NASCIMENTO et al, 2008). Trata-se, sobretudo, de organizar 

melhor as estruturas de produção e comercialização, para permitir a maior 

agregação de valor aos produtos locais.

Na esfera gastronômica, há pouca ou nenhuma oferta de produtos 

típicos da região (grude, rosca de polvilho, chá de burro, entre outros) nos 

estabelecimentos alimentícios e nos hotéis. Percebeu-se a presença de um tipo 

de fornecedor com quem poderia ser trabalhada a inserção de novos produtos 

nas refeições das pousadas: as empresas que fornecem café da manhã. Estes 

fornecedores trabalham sob encomenda, responsabilizam-se por servir a 

refeição e são remuneradas pelo número de hóspedes, reduzindo o custo fixo 

do meio de hospedagem com alimentação e funcionários (NASCIMENTO et al, 

2008).

Outra oportunidade importante para ser aproveitada seria o 

desenvolvimento de um turismo de base científica, baseado, sobretudo, nas 

comunidades mais pobres como Córrego do Urubu, Córrego da Forquilha, 

Lagoa Grande, Mangue Seco e Guriú. Um turismo voltado para aspectos como 

a observação de pássaros e a pesquisa científica da biodiversidade e das 

peculiaridades físicas locais, bem como para o conhecimento do modo de vida 

e da organização socioeconômica das comunidades da região. Isto poderia ser 

feito com a inclusão das escolas das comunidades, envolvendo um amplo 

programa de educação ambiental, visando a sensibilização e a capacitação dos 

estudantes para trabalharem como monitores, guias e ajudantes de pesquisa. 

Isto poderia ter, inclusive, um papel fundamental para as atividades de 

monitoramento do Parque Nacional de Jericoacoara, na medida em que fosse 

estabelecida uma parceria entre a direção deste e as escolas da região.
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O transbordamento do turismo da Vila de Jericoacoara para as demais 

comunidades do entorno do Parque Nacional de Jericoacoara pode gerar 

oportunidades interessantes para a geração de renda e para a melhoria da 

qualidade de vida das populações. No entanto, o desenvolvimento das 

potencialidades do turismo deve ser monitorado com cuidado, privilegiando-se 

os projetos de base comunitária e evitando-se um maior adensamento urbano. 

Uma estratégia para garantir a permanência dos ecossistemas associados às 

dunas, restingas e mangues do interior do parque nacional deve ser efetivada, 

com a criação de novas unidades de conservação, e a implementação 

corredores ecológicos e da zona de amortecimento. Com estratégias criativas e 

dialogadas, novas possibilidades de exploração econômica e geração de renda 

podem surgir, amenizando os conflitos relacionados com as restrições 

necessárias à implantação e gestão de uma unidade de conservação de 

proteção integral.
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