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RESUMO 
 

 
A Estação Ecológica de Aiuaba está situada no município de Aiuaba, no Estado 

do Ceará, entre as coordenadas 6˚36’ 01’’ a 6˚44’ 35’’ de Latitude Sul e 40˚07’ 

15’’ a 40˚19’19’’ de Longitude Oeste. Ocupando uma área de 11.525 hectares, 

encontra-se coberta por caatinga arbórea em quase toda sua extensão e 

representada principalmente por relevo plano e por solos litólicos. As formas 

erosivas são mais freqüentes e os filitos são as rochas predominantes. A 

estação é uma área de proteção integral do ecossistema caatinga e devido a 

sua relevância, os dados ambientais obtidos durante o projeto “Estudos 

Ecodinâmicos nas Estações Ecológicas do Nordeste” foram utilizados para a 

realização do zoneamento ecológico da área. A metodologia utilizada buscou 

interpretar o mapa de vegetação existente para a estação, procurando 

identificar os aspectos geológicos, geomorfológicos, os tipos de solo, as 

classes de relevo e a altimetria presentes na área ocupada por cada um dos 

tipos de vegetação. Os mapas foram inicialmente transferidos com o uso de 

“scanner” para o software CartaLinx e depois transportados ao Idrisi 3.22 para 

o estudo das unidades geoambientais. Foram definidas sete zonas de manejo, 

das quais, cinco delas constituem zonas propriamente ditas e duas podem ser 

consideradas áreas especiais. A partir destes resultados foi proposto um plano 

de manejo que contém programas básicos (administrativo, de proteção, de 

pesquisa e treinamento, e de educação ambiental), de fundamental importância 

à dinamização da Estação Ecológica de Aiuaba como espaço de grande 

riqueza natural, que não somente merece ser preservado, mas também 

valorizado, utilizado e compreendido pela comunidade em geral. 
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ABSTRACT 

 

 

The Aiuaba’s Ecological Station is located in Aiuaba town, Ceara State, and lies 

between 6036’ 01” to 6º44’ 35” south lattitude and 40o44’ 35” to 40º19’ 19” west 

longitude. In an 11.525ha area, it is covered by arboreal caatinga in almost its 

total extension and it is mainly represented by flat relief and litolic soils. The 

erosive forms are more frequent and the phyllite rocks are predominant. The 

Ecological Station represents an integral protection area of the caatinga 

ecosystem and because of its importance, the environmental data obteined 

during the project “Ecodynamic Researches in the Brazil Northeast’s Ecological 

Stations” were used to the ecological zoning of the area. The research 

methodology we used attempted to interpret the Station’s vegetation map, 

identifying the geological and geomorphological aspects, the kinds of soil and 

the altimetry within the area occupied by each sort of vegetation. The maps 

were initially transferred with a scanner to the Cartalinx software and after 

moved to Idrisi 3.22 in order to study the geoenvironmental units. We have 

defined seven management zones, which five of them constitute real zones and 

two of them can be considered special zones. From these results, we purposed 

a management plan that contains basic programs (administrative, protective, of 

training and research and of environmental education), fundamentally important 

to make the Aiuaba’s Ecological Station dynamic as a natural wealthy space 

that deserves not only to be preserved, but also valued, used and understood 

by general community. 



1. INTRODUÇÃO 
 

Os dois últimos séculos têm sido marcados pela destruição desenfreada 

dos recursos naturais. Como estratégia mundial adotada para garantir a 

preservação da fauna e da flora, muitas Unidades de Conservação (UCs) têm 

sido estabelecidas por lei, protegidas de quaisquer interferências que venham a 

causar prejuízos ao meio ambiente e sua biodiversidade (BRITO, 2000). 

Mais precisamente, Unidades de Conservação ou áreas naturais 

protegidas, são superfícies de terra ou mar consagradas à proteção e à 

manutenção da diversidade biológica, e dos recursos naturais e culturais 

associados, manejadas através de meios jurídicos eficazes (IUCN, 1994). 

  Embora a idéia de preservação da natureza exista desde tempos muito 

remotos, é recente o conceito de criação de reservas naturais, sendo a criação 

do Parque Nacional do Yelowstone (1872) considerado o fundamental no 

estabelecimento destas áreas (MILLER, 1997). Inicialmente, a finalidade da 

criação de áreas naturais protegidas, como esta, era a socialização dos 

cenários naturais existentes, mas com o passar do tempo, novos conceitos que 

priorizavam a conservação da biodiversidade foram incorporados a esses 

objetivos primeiros (BRITO, 2000). 

 A criação do Parque Nacional de Yellowstone inspirou o brasileiro André 

Rebouças a propor, em 1876, a criação dos Parques Nacionais de Sete 

Quedas e da Ilha do Bananal, porém sua idéia não foi contemplada 

prontamente.  

Somente em 1937 foi criado o primeiro parque nacional brasileiro, o 

Parque Nacional de Itatiaia, com a intenção de preservar a paisagem ali 

existente (BRITO, 2000). A partir desta data, muitas UCs foram instituídas, 

infelizmente sem critérios técnico-científicos adequados, sendo pouco 

representativas com relação às regiões biogeográficas (MMA, 2000b). 

 Embora a criação de novas categorias de áreas protegidas tenha 

avançado no Brasil, muitos problemas existentes desde o início deste 

processo, persistem até hoje. Esta situação se deve, principalmente, à falta de 

condições para a implantação efetiva destas unidades; à indefinição relativa à 

propriedade das terras e às respectivas desapropriações; ao contexto histórico 
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da criação das unidades e à representatividade dos biomas contemplados; e 

ainda aos conflitos com populações internas e do entorno (BRITO, 2000). 

 As Unidades de Conservação foram planejadas para dar proteção ao 

patrimônio natural e geralmente representam áreas de uso bastante restrito, 

destinadas principalmente à realização de pesquisas científicas aplicadas ao 

conhecimento conservacionista. Felizmente, trabalhos dedicados à Educação 

Ambiental como os de MAROTI et al (2000), SANTOS et al (2000), ARRUDA 

(2001), FIORI (2002), vêm sendo realizados com o objetivo de inserir 

perspectiva humana muitas vezes dissociada destes locais reservados à 

proteção,  

A Estação Ecológica de Aiuaba encontra-se situada no município de 

Aiuaba, no Estado do Ceará, e ocupa uma área de 11.525 hectares. É uma 

Unidade de Conservação de Proteção Integral e representa área de grande 

valor ecológico, pois é um remanescente de caatinga arbórea, contendo em 

seu interior espécies representativas da biodiversidade nordestina.  

Pensando nisso, os dados ambientais obtidos durante o projeto intitulado 

“Estudos Ecodinâmicos nas Estações Ecológicas do Nordeste” (OLIVEIRA, 

1983, 1985), foram trabalhados com a finalidade de realizar o zoneamento 

ecológico da Estação Ecológica de Aiuaba.  

Posteriormente, foi elaborado um plano de manejo para a estação, cujas 

orientações sugerem a implantação de ações em Educação Ambiental, na 

tentativa de transformar a estação num espaço dinâmico, não apenas 

reservado à realização de pesquisas científicas, mas também disponível ao 

público interessado em conhecer suas particularidades. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

• Gerar informações que contribuam para uma visão mais ampla da 

área estudada e para o entendimento de sua dinâmica ambiental; 

• Realizar o zoneamento ecológico com base nos tipos de 

vegetação existentes na área; 

•  Descrever as unidades geoambientais definidas pelo 

zoneamento; 

• Mostrar a atual infra-estrutura da estação; 
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• Elaborar uma proposta de Plano de manejo para Estação 

Ecológica de Aiuaba; 

• Propor atividades de Educação Ambiental que venham a 

promover maior integração entre a estação e a comunidade e a 

transformar a Estação Ecológica de Aiuaba num espaço vivo e 

dinâmico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 As Unidades de Conservação (UCs) 
 

Atualmente as UCs compreendem aproximadamente 7% da superfície 

terrestre e 1% do ambiente marinho ao longo das áreas costeiras. São 

representativas de uma imensa variedade de habitats e contextos sociais, e 

compreendem desde áreas pouco exploradas, até ambientes extremamente 

alterados pelo homem (BORRINI-FEYRABEND, 1997). Entretanto, até se 

alcançar o atual conceito de Unidades de Conservação os mecanismos para 

proteção da natureza evoluíram num lento progresso.   

Com efeito, embora a autoria da idéia de preservação seja 

desconhecida, o estabelecimento de reservas para proteção da natureza 

iniciou-se informalmente antes do nascimento de Cristo. Posteriormente na 

Europa, na época Medieval, a palavra “parque” significava um local onde 

viviam animais em áreas protegidas pelo rei, nas quais os indivíduos que 

entrassem sem permissão eram condenados à morte. 

 Na Índia, áreas protegidas foram instituídas há mais de um século, 

enquanto no Peru a antiga civilização Inca impôs limites à caça de 

determinadas espécies (WEST, 1992).  

O conceito atual para UCs surgiu nos Estados Unidos entre os anos 

1960 e 1970, de forma excludente, sem a participação das comunidades locais 

(BORRINI-FEYRABEND, 1997). Em contrapartida, na Europa Ocidental os 

interesses das populações envolvidas foram fundamentais no estabelecimento 

de áreas destinadas à conservação da natureza, uma vez que os 

administradores locais encontravam-se envolvidos com o manejo dessas áreas 

(BORRINI – FEYRABEND, 1997). 

 Desde o ano de 1872, mais de 8.500 áreas protegidas foram 

estabelecidas em todo o mundo, mas somente em 1940 foi assinada a 

“Convenção de Washington”, pela qual os países participantes deveriam 

manter esforços para estabelecer novas áreas de proteção em seus territórios. 

A partir de então outras convenções internacionais aconteceram com o objetivo 

de proteger a fauna e a flora em várias regiões do mundo (AMEND & AMEND, 

1995). 
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Em 1998, o número de áreas protegidas reconhecidas pela União 

Internacional de Conservação da Natureza (IUCN), perfazia uma área total de 

931.787.936 hectares, correspondentes a cerca de 6,29% da superfície 

terrestre (MCNEELY, 1994).  

É evidente a disparidade entre os dados referentes à proteção de áreas 

naturais em todo o mundo.Os Estados Unidos, por exemplo, representam a 

maior cifra mundial, pois possuem 1.495 unidades maiores do que 1.000 

hectares. Em contrapartida, países como Moçambique, Libéria e Cingapura 

têm apenas uma unidade nessa categoria (WCMC, 1998).  

 Com o passar do tempo outros tipos de UCs foram sendo criadas, 

ampliando o conceito de parque nacional, e como resposta às particularidades 

dos diversos países, a IUCN desenvolveu uma classificação de UCs que 

compreende seis categorias: Reserva Natural Estrita/ Área Silvestre; Parque 

Nacional; Monumento Natural/ Formação natural; Área de Manejo de Espécies 

ou Habitats; Paisagem Terrestre ou Marinha Protegida; Área Protegida de 

Manejo de Recursos (BORRINI - FEYRABEND, 1997). 

 

2.2 As Unidades de Conservação no Brasil 
 

 Segundo BRUCK et al. (1995), as UCs brasileiras são áreas de 

ecossistemas significativos do território nacional, estabelecidas e protegidas 

pelo Governo Federal e pelas Unidades da Federação através dos Governos 

Estaduais e Municipais com a finalidade de: 

  

 Preservar bancos genéticos de fauna e flora, de modo a permitir 

pesquisas que levem à utilização racional dos recursos naturais pelo 

homem; 

 Acompanhar as alterações provocadas pela ação antrópica ou natural, 

correlacionando as mudanças externas que acontecem de maneira mais 

impactante, com as mudanças internas, de modo a estabelecer 

parâmetros para melhor conduzir o uso do solo ou a reabilitação de 

áreas degradadas; 

 Proteger recursos hídricos, em especial, cabeceiras de rios e áreas 

próximas às bacias hidrográficas que apresentem pressão demográfica; 
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 Proteger paisagens de relevante beleza cênica, bem como aquelas que 

contenham valores culturais, históricos ou arqueológicos, com a 

finalidade de favorecer o estudo ou o turismo; 

 Conduzir de maneira apropriada a educação ambiental nas atividades 

turísticas e escolares, e no âmbito das comunidades; 

 Proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas que 

poderão ir de observações até alterações dos ecossistemas, mas que 

não danifiquem os mesmos; 

 Proteger áreas de particulares que tenham interesses faunísticos ou 

florísticos; 

 Proteger áreas que venham a promover no futuro, o uso racional do 

solo. 

 

A IUCN reconhece três classes sob as quais estão agrupadas as 

categorias de manejo das unidades de conservação (BRUCK et al, 1995): 

 

 Áreas de uso indireto dos recursos – destinadas à não ocupação do 

espaço considerado para fins de exploração direta; 

 Áreas de uso direto dos recursos – reservadas para a ocupação e o uso 

pelo homem em sua plenitude racional; 

 Áreas de reserva de destinação – representadas por espaços mantidos 

incólumes, de maneira a ser definido no futuro o seu uso racional. 

 

 O território brasileiro ocupa uma área de cerca de 8,5 milhões de km2, 

sendo talvez o país que individualmente possui a maior diversidade de 

espécies do mundo. Ocupa o primeiro lugar na listagem mundial de diversidade 

em vários grupos de organismos, entre os quais os primatas (55 espécies, 24% 

do total mundial), anfíbios (516 espécies), plantas com flores (55.000 espécies, 

22% do total mundial), peixes de água-doce (mais de 3.000 espécies, três 

vezes mais que qualquer outro país), e os insetos (estimados em 10 a 15 

milhões de espécies). O Brasil encontra-se ainda em quarto lugar na 

diversidade de répteis (467 espécies) e mamíferos (428 espécies), e em 

terceiro lugar no que respeita às aves (1.622 espécies) e palmeiras (387 

espécies) (MCNEELY et al., 1990 a). 
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Infelizmente, o número de UCs públicas do Brasil não reflete a realidade 

descrita, pois, embora não existam estimativas exatas, apenas 3,7% da 

superfície do país está representada por áreas protegidas (SANTOS, 1994b). 

Essas unidades, entretanto, não estão distribuídas equilibradamente em 

número e tamanho entre as diferentes regiões e biomas do país (ALVES, 

1996). 

 A Amazônia, por exemplo, compreende o domínio melhor representado 

em áreas protegidas, enquanto o cerrado e a caatinga são os ecossistemas 

mais deficientes em unidades instituídas. Com relação às zonas de transição 

como os babaçuais ou os manguezais, a maior parte encontra-se sub-

representada (IBAMA, 1997b). 

Seguindo a tendência mundial, inicialmente as UCs brasileiras 

encontravam-se representadas apenas por parques, sendo criado em 1937, o 

Parque Nacional de Itatiaia, inspirado no modelo de unidade de conservação 

que vigorava nos Estados Unidos, o qual tinha como objetivo a proteção de 

belezas cênicas e o usufruto público (DIEGUES, 1994). 

A expansão do número de parques nacionais foi bastante lenta e 

aconteceu principalmente nas regiões Sul e Sudeste, onde se concentravam as 

maiores populações e áreas urbanizadas. Somente a partir da década de 60, 

com a expansão agrícola e a destruição das florestas, surgiram parques em 

outras regiões. Entre os anos de 1959 e 1961 foram criados doze parques 

nacionais, dos quais três no Estado de Goiás e um no Distrito Federal 

(QUINTÃO, 1983). 

Durante muito tempo, a criação de UCs teve como principal objetivo 

apenas propiciar o acesso a locais de grande beleza para as populações. 

Somente a partir de 1940, com o início do crescimento econômico do Brasil 

surgem as primeiras iniciativas de conservação dos recursos naturais através 

da criação de áreas protegidas por ações governamentais (DRUMMOND, 1988 

apud MORSELLO, 2001). 

O desenvolvimento da agricultura na Amazônia, por exemplo, foi um 

grande impulso que levou à criação de algumas unidades de conservação 

importantes na região, dentre os quais o Parque Nacional da Amazônia, em 

Itaituba (DIEGUES, 1994).  
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Se inicialmente o processo de criação de unidades de conservação 

ocorreu sem planejamento e por motivações diversas, ao final da década de 60 

e início dos anos 70, foram criados o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) e a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), fato que 

marcou o início de mudanças profundas relativas à política ambiental no Brasil 

(FUNATURA, 1989). 

Na tentativa de conhecer os problemas ambientais e de planejar as 

ações nesse sentido, o IBDF e a SEMA realizaram durante 20 anos 

aproximadamente, o levantamento das áreas prioritárias à conservação, e 

propuseram a criação de áreas protegidas a partir de dados coletados em 

visitas ao campo, e de mapeamentos gerados a partir destas viagens (IBDF, 

1982).  

Em 1979, com o objetivo de intensificar a criação de outras categorias 

de unidades de conservação, o IBDF elaborou o Plano de Sistemas de 

Unidades de Conservação, pois até então, somente existiam parques nacionais 

e reservas biológicas.  

Em 1989, criou-se o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão que assumiu as atividades 

referentes às unidades de conservação e que eram, até então, realizadas pelo 

IBDF e pela SEMA (FUNATURA, 1989). 

 Atualmente existem segundo dados do IBAMA, 246 Unidades de 

Conservação Federais no Brasil, compreendendo 29 Estações Ecológicas; 52 

Parques Nacionais; 26 Reservas Biológicas; 17 Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico; 29 Áreas de Proteção Ambiental; 63 Florestas Nacionais e 30 

Reservas Extrativistas (FIGURA 1). 

 

2.3 As Estações Ecológicas Brasileiras – Situação Atual 
 

 As Estações Ecológicas foram instituídas através da Lei n°6.902, de 27 

de abril de 1981, que em seu artigo 1° estabelece: 
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FIGURA 1 – Distribuição das Unidades de Conservação no Brasil (Fonte: 

www.ibama.gov.br). 
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 “Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas 

brasileiros, destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de 

Ecologia, à proteção do ambiente natural, e ao desenvolvimento da educação 

conservacionista”. 

 Ainda segundo a Lei n°6.902, 90% ou mais da área de cada Estação 

Ecológica será destinada à preservação integral da biota. Na área restante, 

desde que de acordo com um plano de manejo aprovado, poderão ser 

realizadas pesquisas ecológicas que possam acarretar modificações ao meio 

ambiente. São permitidas ainda, pesquisas que ocasionem alterações nos 

ecossistemas em uma área correspondente a no máximo três por cento da 

extensão total da unidade, e até o limite de um mil e quinhentos hectares em 

casos de: 

• Medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

• Manejo de espécies com a finalidade de preservar a diversidade 

biológica; 

• Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

• Pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que 

aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de 

componentes dos ecossistemas. 

As Estações Ecológicas Federais brasileiras encontram-se listadas na 

TABELA 1 e mostradas na FIGURA 2, e o Estado do Ceará possui três 

Estações Ecológicas: Estação Ecológica de Aiuaba (Decreto n° 06022001), 

Estação Ecológica do Castanhão (Decreto n° 02792001) e Estação Ecológica 

do Pecém (Decreto n° 017121999), porém apenas as duas primeiras têm por 

finalidade a preservação da caatinga (SILVA, 2004).   

 

2.4 O Conceito de Educação Ambiental 
 

 A “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, 

ocorrida em Estocolmo em 1972, teve como principais preocupações a 

degradação do meio ambiente e a necessidade de controlar o crescimento  
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Tabela 1 – Lista das Estações Ecológicas Brasileiras 
 

 
NOME DA ESTAÇÃO 

 

 
UF 

 
ANO DE CRIAÇÃO 

Aiuaba CE 2001 

Anavilhanas AM 1981 

Aracuri-Esmeralda RS 1981 

Caracaraí RR 1982 

Carijós SC 1987 

Castanhão CE 2001 

Cuniã RO 2001 

Guaraqueçaba PR 1982 

Iquê MT 1981 

Jarí AP e PA 1982 

Juami-Japurá AM 1985 

Jutaí-Solimões AM 1983 

Maracá RR 1981 

Maracá-Jipoca AP 1981 

Mico-Leão-Preto SP 2002 

Murici AL 2001 

Niquiá RR 1985 

Pecém CE 1999 

Pirapitinga MG 1987 

Raso da Catarina BA 1984 

Rio Acre AC 1981 

Seridó RN 1982 

Serra das Araras MT 1982 

Serra Geral do Tocantins TO 2001 

Taiamã MT 1981 

Taim RS 1986 

Tamoios RJ 1990 

Tupinambás SP 1987 

Tupiniquins SP 1986 

Uruçui-Una PI 1981 

 

Fonte: http://www.ibama.gov.br/ - acessado em 14/02/2004. 
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FIGURA 2 - Distribuição das Estações Ecológicas no Brasil (Fonte: 

www.ibama.gov.br). 
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populacional, marcando oficialmente o surgimento do tema Educação 

Ambiental.  

Como resultado do Plano de Ação formulado durante este encontro, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

lançaram o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA) com a 

intenção de resolver alguns dos problemas ambientais (DIAS, 2003). 

Neste mesmo ano, a UNESCO já preocupada com a busca de soluções 

coletivas e com o entendimento do meio ambiente em sua totalidade, bem 

como com a adoção do enfoque interdisciplinar na abordagem da questão 

ambiental, promoveu na Iugoslávia o Encontro de Belgrado onde foram 

formulados os Princípios e as orientações para um programa integrado de 

educação ambiental, (DIAS, 2003). 

 Em 1977, aconteceu a “Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental” em Tbilisi, na Geórgia (URSS), reunião considerada como marco 

histórico e da qual resultou a Declaração sobre Educação Ambiental que 

contém as recomendações e a definição de estratégias para sua 

implementação.  

Como reafirmação das recomendações contidas neste documento, 

aconteceu a “Conferência Intergovernamental em Moscou” (1987), da qual 

resultou a Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação Ambiental 

e Formação Ambiental para o decênio de 90.  (DIAS, 2003). 

A primeira definição internacional para Educação Ambiental adotada 

pela IUCN, enfatizava a questão conservacionista da manutenção da 

biodiversidade e dos sistemas de vida.  

Somente a partir da Conferência de Tbilisi (1977), o conceito assumiu 

um caráter mais amplo e interdisciplinar para o entendimento do problema ao 

considerar que “A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de 

valores e clarificação de conceitos que objetiva o desenvolvimento das 

habilidades e modifica as atitudes em relação ao meio ambiente, para entender 

e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus 

meios biofísicos estando, ainda, relacionada com a prática das tomadas de 

decisão e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida” (DIAS, 

2003). 
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 Apesar de vinte anos de discussão a respeito de conceitos delineados e 

reafirmados em diferentes fóruns, a Educação Ambiental não-formal tem-se 

mostrado simplista e ingênua, demonstrando pouco esclarecimento no que diz 

respeito ao seu embasamento teórico, refletindo confusão conceitual e política 

(BRÜGGER, 1994).  

 Muitas vezes o tema restringe-se a uma perspectiva conservacionista, 

posta em prática através de campanhas que visam a distribuição de folhetos 

educativos ou de comemorações de “datas ecológicas”, o que torna evidente a  

necessidade de um entendimento mais profundo sobre o que vem a ser a 

prática da Educação Ambiental (REIGOTA, 1994). 

 Segundo DIAS (1992), a Educação Ambiental se caracteriza por 

incorporar as dimensões sócio-econômica, política, cultural e histórica, sem 

basear-se em pautas rígidas e de aplicação universal, devendo considerar as 

condições de cada país, região e comunidade, sob uma perspectiva histórica. 

Para REIGOTA (1994), meio ambiente é onde ocorrem as relações 

constantes e dinâmicas entre os aspectos sociais e naturais, de onde decorrem 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos 

de transformação da natureza e da sociedade. 

 Dessa forma, a Educação Ambiental deve permitir a compreensão da 

complexidade do meio ambiente e interpretar a relação entre os diversos 

elementos que o constituem, visando a utilização racional dos recursos naturais 

na satisfação material e espiritual da sociedade, no presente e no futuro.  

Para que este objetivo seja alcançado, não basta a instrumentação por 

meio de subsídios técnicos ou de tecnologias inovadoras, pois o mais 

importante é capacitar a sociedade para a compreensão das relações 

existentes entre o homem e a natureza (MADUREIRA & TAGLIANI, 1997). 

 

2.5 A Legislação e a Prática da Educação Ambiental em Unidades de 
Conservação 
 

 De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) as UCs são definidas como áreas do território nacional instituídas pelo 

Governo Federal e pelas unidades da federação, por meio dos respectivos 
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governos estaduais e municipais, para a proteção de ecossistemas 

significativos, tendo entre os seus objetivos gerais a condução de atividades de 

educação ambiental – formal, não-formal, turística ou de informação à 

comunidade – com o objetivo de desenvolver uma consciência pública voltada 

para a conservação do meio ambiente e dos recursos naturais (BRASIL, 2000). 

 Segundo o SNUC as Estações Ecológicas são reconhecidas legalmente 

como áreas de proteção integral dos recursos naturais. Apesar de 

representarem uma categoria restritiva quanto aos tipos de atividades 

permitidas, têm na lei de sua criação vários dispositivos que respaldam as 

atividades de educação e de interpretação ambiental, permitindo a visitação 

pública de suas dependências somente quando com objetivo educacional, de 

acordo com o plano de manejo da unidade ou o regulamento específico 

(BRASIL, 2000). 

 A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) instituída por meio da Lei 

n. 6.938 de 31 de agosto de 1981, também coloca como um de seus objetivos 

a difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e 

informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade da preservação da qualidade ambiental (BRASIL, 1981b). 

 A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) tem entre as 

atividades vinculadas à educação em geral e à educação escolar, as seguintes 

linhas de atuação: I – Capacitação de recursos humanos; II – Desenvolvimento 

de estudos, pesquisas e experimentações; III – produção e divulgação de 

material educativo; IV – acompanhamento e avaliação (Capítulo II, Da Política 

Nacional de Educação Ambiental, Seção I, Disposições Gerais, Art. 8o); além 

dos objetivos de incorporação da dimensão ambiental na formação, 

especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades 

de ensino (BRASIL, 1999). 

 As Unidades de Conservação são mencionadas pelo PNEA no Art. 13o 

da Seção III, quanto à educação ambiental não-formal, que reforça o 

compromisso do poder público nas esferas federal, estadual e municipal de 

incentivar: IV – a sensibilização da sociedade para a importância das unidades 

de conservação; V – a sensibilização ambiental das populações tradicionais 

ligadas às unidades de conservação; VI – e a sensibilização ambiental dos 

agricultores (BRASIL, 1999). 
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Uma das finalidades educativas mais relevantes das UCs é fornecer 

condições para melhorar o conhecimento e possibilitar a experimentação direta 

com o meio natural, de modo a estimular o interesse e facilitar a integração das 

populações do seu entorno (TABANEZ & HERCULANI, 1990). O objetivo de 

criar essas áreas é assegurar a proteção dos recursos naturais, culturais e 

históricos, embora, na maioria das vezes, os dois últimos venham sendo 

desconsiderados ao longo dos anos. Freqüentemente tem-se levado em 

consideração apenas as particularidades ecológicas, o que determina 

resultados pouco eficazes (ANTUNES et al., 2001). 

Segundo MILANO (2000), as UCs vêm sendo alvo de vários tipos de 

pressão por parte das comunidades de entorno, traduzidas na forma de 

invasões, desmatamentos, extração de produtos, caça e pesca predatórias, 

expansão de atividades agrícolas, que comprometem a conservação dos 

recursos naturais e culturais dessas comunidades. Essas ações têm sido 

relacionadas com a ausência de consciência das populações locais sobre a 

importância destas áreas; de meios alternativos de sobrevivência para as 

pessoas envolvidas; de apoio governamental à criação e à manutenção das 

mesmas; e da participação pública na administração e no manejo dos seus 

recursos naturais.  

A falta de conhecimento científico para o manejo das UCs, a escassez 

de pessoal especializado, a má distribuição dos recursos financeiros, todos 

esses fatores, aliados à falta de planejamento, têm sido apontados como 

motivos suficientes para a ineficácia da sua consolidação (BERNARDES & 

MARTINS, 1998). 

ROY (1997) destaca alguns fatores relacionados à hostilidade entre as 

populações do entorno e as UCs: 

• As proibições no sentido de evitar práticas incompatíveis com a 

conservação dos recursos naturais, sem o estabelecimento de 

uma política de promoção econômica da área que compense as 

limitações resultantes da criação da unidade; 

• A desconfiança relativa à administração das unidades; 

• As atitudes pouco pedagógicas e excessivamente técnicas por 

parte dos gestores das unidades; 
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• A falta de entendimento por parte das populações de baixa 

escolaridade, das vantagens proporcionadas pelo patrimônio de 

valores quantitativos inerentes às unidades, uma vez que 

somente são percebidas as limitações econômicas impostas pela 

criação das mesmas; 

• O baixo nível de consciência coletiva por parte da comunidade, a 

dificultar as relações de cooperação e de associação; 

• A rivalidade existente entre municípios próximos. 

 

Alguns programas de Educação Ambiental implementados com sucesso 

em UCs utilizam propostas conservacionistas dirigidas a espécies-bandeira, no 

sentido de atrair a atenção das comunidades de entorno e o apoio das mesmas 

para a preservação dos habitats associados a estas espécies (MAROTI, 2002).  

Outro modelo que vem sendo considerado envolve atividades ligadas à 

interpretação ambiental, como vem a ser o caso da utilização de trilhas 

relacionadas ao meio natural, existentes em algumas unidades de conservação 

(AOKI & ANDRADE, 1998). 

O despertar da consciência crítica dos grupos sociais e o estímulo à 

participação dos mesmos na proteção dos recursos naturais têm sido 

considerados como imprescindíveis à proteção efetiva das unidades de 

conservação (TABANEZ et al., 1997; BERNARDES & MARTINS, 1998). 

 Desta forma, a implementação de atividades de Educação Ambiental 

deve proporcionar uma revisão das relações dos grupos sociais envolvidos 

com as UCs, utilizando a transmissão de conceitos ecológicos que viabilizem o 

apoio comunitário no sentido de proteger e valorizar essas áreas de proteção 

(DIETZ & NAGAGATA, 1995 apud MAROTI, 2002). 

 

2.6 Estação Ecológica de Aiuaba – Laboratório Natural para Pesquisas 
Científicas e Atividades de Educação Ambiental. 
 
 A criação de UCs tem sido uma estratégia política adotada globalmente 

como forma de garantir a integridade dos ecossistemas naturais, já que é 

considerada a via mais efetiva de proteção dos processos ecológicos 

fundamentais.  
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No entanto, a simples criação dessas unidades não tem conseguido 

alcançar seus objetivos em conseqüência das pressões exercidas pelas 

comunidades vizinhas (FIORI, 2002). 

 Para que o processo de proteção e conservação da natureza funcione, a 

preocupação com a temática ambiental deve estar inserida em todos os 

segmentos da sociedade, e esta deve exercer sua participação e apoio na 

criação, manutenção, valorização e fiscalização das unidades de conservação 

(TABANEZ, 2000).  

Faz-se necessário, portanto, o envolvimento das populações vizinhas 

com as UCs, quando da elaboração de programas de Educação Ambiental com 

o objetivo de estabelecer uma relação harmônica de participação e 

conhecimento entre as comunidades e as áreas protegidas (BERNARDES & 

MARTINS, 1988). 

 Segundo TORRES (1996), as ações ligadas à Educação Ambiental não 

devem restringir-se somente à conservação da natureza, mas construir novas 

realidades e novos estilos de desenvolvimento que permitam manifestações da 

diversidade natural e cultural, para a transformação, através de um projeto 

educativo. 

 No caso específico da Estação Ecológica de Aiuaba (EEA), ações nesse 

sentido podem representar uma iniciativa estratégica para que ocorram 

mudanças significativas nos grupos sociais atuantes (professores, alunos, 

familiares, proprietários de terra, funcionários da unidade, pesquisadores, 

administradores e tomadores de decisão), se considerarmos que a 

sensibilização por meio do conhecimento do meio natural é condição 

fundamental para a construção de uma sociedade participativa na solução dos 

problemas relacionados aos impactos ambientais e na construção de uma 

melhor qualidade de vida. 

 Atividades que possibilitem o conhecimento e a valorização dos 

aspectos ecológicos da região podem vir a gerar resultados importantes, 

produzindo laços afetivos entre a comunidade e a EEA.  

Além disso, projetos voltados ao conhecimento do ecossistema caatinga 

são extremamente importantes para o entendimento de suas particularidades e 

a manutenção de sua biodiversidade. 



 31

Iniciativas de sucesso no sentido de realizar projetos de EA junto às UCs 

têm sido implementadas, sendo este o caso da Estação Ecológica de Carijós 

criada em 20 de julho de 1987 que inclui duas áreas de manguezais e restingas 

na ilha de Santa Catarina (AN capital, 2002).  

A partir de 1999 foi criada nesta unidade a associação de Amigos Pró-

Conservação da Estação Ecológica de Carijós, uma organização não 

governamental que trabalha em parceria com o IBAMA, outros órgãos 

públicos,e a população (AN capital, 2002). 

A Associação também atua na elaboração de um plano de manejo que 

estabeleçe diretrizes e ações nas áreas de educação ambiental, 

monitoramento, fiscalização, administração e pesquisa. Além disso, foi criada a 

Associação de Amigos  Mirins de Carijós com o objetivo de capacitar alunos 

para que atuem como fiscais, denunciando agressões ao ecossistema 

protegido pela estação (AN capital, 2002). 

 Teses e dissertações também têm sido elaboradas tendo como objeto 

de estudo a problemática do relacionamento entre as comunidades do entorno 

das estações e a manutenção da integridade destas UCs. A Estação Ecológica 

de Jataí (EEJ), localizada no município de Luiz Antônio, São Paulo, constitui 

um exemplo de pesquisa neste sentido, onde foram observadas as dificuldades 

de integração entre a EEJ e a comunidade de entorno. O trabalho realizado por 

MAROTI (2002), teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento de 

programas de EA que pudessem amenizar conflitos desta natureza. 

 Outro trabalho relativo à EEJ foi desenvolvido por FIORI (2002), no qual 

a autora investiga a percepção ambiental dos docentes do ensino fundamental 

das localidades circunvizinhas, determinando objetivos específicos para um 

programa de EA efetivo dirigido a uma UC. 

 Chamando atenção para a problemática das relações entre o ser 

humano e o meio ambiente, FONTANA & IRVING (2003) realizaram um 

trabalho junto à Estação Biológica de Santa Lúcia, em Santa Tereza, Espírito 

Santo, quando analisaram a percepção ambiental da comunidade vizinha com 

a finalidade de entender o valor e a importância de uma área de proteção 

integral para essa comunidade.  

 Na Estação Ecológica de Anavilhanas, desde 2001 o Instituto de 

Pesquisas Ecológicas (IPÊ) vem realizando ações em EA junto às 
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comunidades locais, enfatizando a conservação dos recursos naturais da 

região. Além disso, projetos de pesquisa voltados ao conhecimento da fauna e 

da flora locais também têm sido realizados dentro desta unidade (IPÊ, 2004). 

 Outras UCs têm sido utilizadas como espaço para atividades de EA. Um 

exemplo é a Área de Proteção Ambiental da Serra de Maranguape, onde em 

1988 foi criado o Projeto Serra Viva. No projeto proposto, o grupo realizou 

atividades de EA durante um período de três anos, envolvendo as 

comunidades serranas, escolas públicas e particulares e as empresas locais, 

no sentido de alertar sobre a importância da serra enquanto espaço natural 

protegido (ARRUDA, 2001). 

 Fica evidente que iniciativas no sentido de estimular a aproximação da 

população com as áreas de proteção ambiental, através de práticas em EA, 

tornam-se cada vez mais freqüentes, uma vez que essa é a única forma de 

atingir os objetivos de preservação e manutenção da biodiversidade previstos 

para as UCs.  

A Estação Ecológica de Aiuaba (EEA) tem como objetivos específicos 

preservar a integridade do ecossistema caatinga e propiciar o desenvolvimento 

de pesquisas científicas e de atividades voltadas à educação ambiental.  

Nesse sentido, o presente trabalho propõe um melhor aproveitamento do 

ambiente natural da EEA para a realização de atividades que possam 

aumentar o conhecimento sobre a caatinga e promover uma maior integração 

entre a comunidade em geral e a estação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Referencial Teórico 
 

O presente estudo foi desenvolvido com base na Teoria Geral dos 

Sistemas (BERTANLLANFY, 1973), que conta com idéias consagradas nos 

trabalhos de TRICART (1977), BERTRAND (1969), SOTCCHAVA (1976), com 

o objetivo de dar uma visão mais abrangente aos aspectos ambientais da 

Estação Ecológica de Aiuaba. 

Alguns estudos orientados pela mesma concepção, foram desenvolvidos 

no Estado do Ceará, como os de SOUZA (1981, 1983), e segundo VEADO 

(1995), alguns trabalhos como os de AB`SABER (1967), TROPPMAIR (1983), 

CAMARGO, PINTO E TROPMAIR (1972), ARGENTO (1984), LAROUCHE 

(1991), GOMES, TRICART E TRAUTMANN (1987), também podem ser 

apontados como exemplos de abordagens sistêmicas.  

Segundo a concepção de TRICART (1977), um sistema consiste num 

conjunto de elementos entre os quais se processam fenômenos mediante 

fluxos de matéria e energia, fluxos nos quais se originam relações de 

dependência mútua entre os elementos e, como conseqüência, tem-se um 

sistema com propriedades características e diferentes da soma das 

propriedades dos seus componentes. Uma delas é ter dinâmica própria, 

específica do sistema. Além disso, cada um dos elementos incorporados num 

sistema geralmente pode ser analisado como subsistema. 

Na visão de CAPRA (1996), a Teoria Sistêmica corresponde a um novo 

modo de ver e pensar o mundo, no qual as propriedades essenciais de um 

organismo ou sistema vivo são as propriedades do todo que nenhuma das 

partes possui, formando um conjunto de fenômenos que se processam 

mediante o fluxo de matéria e energia. 

De acordo com a revisão elaborada por CHRISTOFOLETTI (1979), a 

Teoria Geral dos Sistemas foi inicialmente aplicada por R. Defay na 

Termodinâmica, em 1929; por L. von Bertalanfy na Biologia teórica em, 1932; e 

por Arthur Strahler na Geomorfologia, em 1952. Segundo o referido autor, 

somente a partir de 1960 a concepção sistêmica generalizou-se nos estudos 

geográficos, facilitando a compreensão das finalidades da Geografia enquanto 
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ciência, revitalizando todos os seus setores, principalmente a Geologia e a 

Ecologia. 

O conceito de ecossistema é bastante antigo, porém o termo em si foi 

proposto pela primeira vez apenas em 1935, pelo ecologista britânico A. G. 

Tansley, Embora existam referências à idéia da relação dos organismos com o 

ambiente desde os mais antigos registros históricos escritos, somente no final 

do século XIX começaram a aparecer enunciados formais dessas novas idéias 

e apenas neste período os biólogos começaram a considerar a idéia de que a 

natureza realmente funciona como um sistema (ODUM, 1983).  

Segundo ODUM (1983), um ecossistema, ou sistema ecológico, é 

qualquer unidade que abranja todos os organismos que funcionam em 

conjunto, numa dada área, interagindo com o ambiente físico, de tal forma que 

um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas, e uma 

ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas. 

A exemplo do ecologista britânico A. G. TANSLEY (1935), STODDART 

(1940) passou a utilizar o termo ecossistema na Ecologia e na Biogeografia 

para caracterizar as comunidades animais e vegetais, até então conhecidas 

como superorganismos (ARRUDA, 2001). 

BERTRAND (1969), SOTCHAVA (1976), TRICART (1977) passaram a 

utilizar o termo geossistema em lugar de ecossistema, por considerarem que 

os termos se diferenciavam quanto à abordagem geográfica e ecológica. Para 

Bertrand (1969), um Geossistema é o resultado da combinação dinâmica de 

fatores geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, biológicos e 

pedológicos, associado à interferência humana que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução. 

ERHART (1966) defende que um Geossistema resulta das relações 

dinâmicas existentes entre o potencial ecológico, a exploração biológica e a 

ação antrópica, formando a unidade de paisagem, levando em consideração 

nessa unidade, os agentes e os processos atuantes, o estágio de evolução em 

relação ao clímax e o sentido geral da dinâmica. 

Na análise geossistêmica a paisagem é vista como o resultado da 

combinação dinâmica dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, sendo 
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necessário considerar os elementos componentes do geossistema, a estrutura, 

o arranjo e a distribuição destes elementos (ARRUDA, 2001). 

O estudo de um geossistema não visa à paisagem propriamente dita e 

sim às interrelações que existem no seu interior, à compreensão do espaço 

natural e à previsão dos estados futuros que o geossistema atual poderá tomar 

(VEADO 1995). 

Estudos ambientais integrados de um determinado território pressupõem 

o entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente, considerando 

ainda a interferência humana. Deste modo, planos de zoneamento devem partir 

de métodos de trabalho baseados na compreensão das características e da 

dinâmica do meio natural e do meio sócio-econômico, integrando as diferentes 

disciplinas envolvidas através da síntese do conhecimento sobre a realidade 

pesquisada (ROIG et al, 1996).  

Os planos de zoneamento baseiam-se principalmente na análise 

integrada de bancos de dados, o que é facilitado pela utilização de um Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) para ordenamento lógico desses dados e 

execução de uma vasta gama de análises lógicas sofisticadas (ROIG et al, 

1996). 

O conceito de SIG foi desenvolvido originalmente nos anos 60, como um 

meio de sobrepor e combinar diversos tipos de dados num mesmo mapa. Tais 

sistemas são destinados ao tratamento de dados referenciados espacialmente 

e associam atributos gráficos e não-gráficos de recursos cartográficos, gerando 

mapas que mostram dados geográficos, ambientais ou demográficos, 

separadamente ou combinados (PAREDES, 1994). 

 
3.2 O Município de Aiuaba 
 

O município de Aiuaba está localizado na microrregião do Sertão dos 

Inhamuns (FIGURA 3), aproximadamente entre as coordenadas 6o21´8´´ e 

6o49´32´´ de Latitude Sul e 40o 0´7´´ e 40o 44´31´´ de Longitude Oeste, a uma 

altitude de 466 m, compreendendo uma área de 2471,6 km2 (TCM, 2003). 
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FIGURA 3 – Localização do município de Aiuaba no Ceará. 
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Encontra-se em uma das áreas mais secas do Estado do Ceará, 

apresentando precipitação média anual em torno de 560 mm anuais. 

Aiuaba é uma palavra tupi que significa “lugar de bebida”. As origens 

deste município datam do Século XVIII, quando por doação, o Capitão-Mor 

Salvador Alves da Silva concedeu várias Sesmarias ao fazendeiro Lourenço 

Alves Feitosa. A doação aconteceu em 20 de agosto de 1721 e o topônimo 

designador deste município faz referência especial a uma lagoa onde os 

criadores de gado davam de beber aos rebanhos (CEARÁ TURISMO, 2004). 

O município de Aiuaba faz fronteira ao norte com os municípios de 

Catarina, Arneiroz e Parambu, ao sul com Campos Sales e Antonina do Norte, 

a leste com Saboeiro e Antonina do Norte e Catarina e a oeste com o Estado 

do Piauí. 

Segundo o Instituto de Pesquisa e Informação do Ceará, a população 

residente em Aiuaba em 1999 era de aproximadamente 14.107 habitantes, 

sendo que 77,76% destes encontravam-se residindo na zona rural.  Em 

1996, o município contava com 683 domicílios urbanos e 2.338 domicílios 

rurais (IPLANCE, 2000). 

Informações da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará 

indicam que em 1998 existiam 8 unidades municipais ligadas ao sistema Único 

de Saúde, sendo 3 postos, 1 centro, 1 ambulatório e 3 outros tipos não 

identificados.O sistema contava ainda com 12 leitos municipais e 98 

profissionais de saúde, sendo 7 médicos, 1 dentista, 9 enfermeiros, 6 outros 

profissionais com nível superior, 37 agentes comunitários e 38 outros 

profissionais com nível médio (IPLANCE, 2000). 

  No ano de 1999, Aiuaba possuía de acordo com a Secretaria de 

Educação do Ceará, 95 escolas estaduais para educação infantil, 108 escolas 

responsáveis pelo ensino fundamental, sendo 1 estadual e 107 municipais. O 

município conta ainda com 1 biblioteca, segundo dados da Secretaria de 

Cultura e Desporto (IPLANCE, 2000).  

De acordo com o IBGE, Aiuaba apresenta um PIB de R$14,17 milhões, 

e renda per capita de R$1.014,88, o que corresponde a 0,08% e 40,24%, 

respectivamente, do PIB do Estado do Ceará (IPLANCE, 2000).   

Segundo dados do Banco do Nordeste, até 1997 as atividades 

econômicas do município consideradas de alta prioridade eram, principalmente, 
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na agricultura: algodão arbóreo e herbáceo; na indústria de transformação: 

artigos de vestuário e produtos de panificação; na pecuária: caprinocultura, 

ovinocultura e piscicultura. As de média prioridade na agricultura eram: a 

mandioca de sequeiro; na agroindústria: o abate, o processamento e o 

beneficiamento de aves; na indústria de transformação: a fabricação de 

fungicidas e inseticidas; na pecuária: a avicultura de corte e de postura, a 

caprinocultura de leite, a suinocultura. As de baixa prioridade na agricultura 

eram: o feijão e o milho de sequeiro; na agroindústria: a fabricação de 

conservas de frutas e de hortaliças, a produção de sucos de frutas, o 

processamento e beneficiamento de aveia, centeio, cevada, coco, (mel de 

abelha e araruta); na pecuária: a apicultura migratória e a bovinocultura de 

corte (IPLANCE, 2000). 

 Registros realizados pelo IBGE indicam que foram produzidas pelo 

município no ano de 1999, em toneladas, 44 de algodão arbóreo e 32 de 

algodão herbáceo, 320 de cana-de-açúcar, 309 de feijão, 300 de mandioca e 

364 de milho. Existiam em 1997, 14.832 bovinos, 10.470 suínos, 26.200 ovinos 

e 17.860 caprinos (IPLANCE, 2000). 

 Com relação à indústria, dados da Secretaria da Fazenda do ano de 

1998, indicavam apenas a existência de duas indústrias de transformação, 

sendo uma têxtil e outra do ramo de calçados, artefatos de tecidos, couros e 

peles, enquanto os estabelecimentos comerciais eram representados por 90 

estabelecimentos varejistas (IPLANCE, 2000). 

 Aiuaba contava em 2000, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, com 

10.964 eleitores, sendo que destes, 26,43% eram analfabetos, 51,13% liam e 

escreviam, 16,18% tinham o 1o Grau incompleto e apenas 2,34% 

apresentavam 1o Grau completo. Segundo a Secretaria de Ação Social, o 

município contava em 1999 com apenas duas entidades sociais cadastradas 

no Sistema de Ação Social, sendo uma associação e  outra de tipo não 

identificado (IPLANCE, 2000). 

 De acordo com dados da prefeitura de Aiuaba o município conta com 1 

Conselho de Assistência Social e 1 referente ao direito da criança e do 

adolescente e, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, 

Aiuaba tem na sua estação ecológica o maior atrativo turístico (IPLANCE, 

2000). 
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3.3 Características Gerais da Área de Estudo 

 
A Estação Ecológica de Aiuaba situa-se a 468 km ao sul de Fortaleza, 

sendo o acesso feito pela CE-75. Dista aproximadamente 4 km do município de 

Aiuaba e se localiza entre as coordenadas 6º 36`01` a 6º 44`35`` de Latitude 

Sul e 40º 07`15`` a 40º 19`19`` de Longitude Oeste (FIGURA 4), e apresenta 

como características gerais: 

 

3.3.1 Aspectos Geológicos 
 

Os aspectos gerais da Geologia da área estudada estão indicados na 

FIGURA 5. 

A área encontra-se encravada no pré-cambriano indiferenciado, cortado 

por falhamentos transcorrentes, ao longo dos quais encontram-se gnaisses 

cataclásticos, cataclasitos, milonitos e ultramilonitos (CORREIA FILHO et al, 

1988). 

Observam-se cinco unidades litoestratigráficas: Gnaisse Facoidal - 

pEgnf (Pré-Cambriano Inferior Médio); Ortognaisse - pEortg (Pré-Cambriano 

Superior); Ectinitos - pEsefi / pEseca / pEseqz (Pré-Cambriano Superior); 

Gabro - Mgb (Mesozóico); e Coberturas colúvio-eluviais - Cqtc (Cenozóico). 

Em termos globais a tectônica regional caracteriza-se por ser do “tipo 

cisalhamento”, representado por grandes falhas que se destacam como 

principais feições estruturais. Localmente, as deformações são tanto 

“rupturais”, apresentando falhas transcorrentes com eventuais dobras de 

arrasto de camadas e também dobramentos complexos nas zonas 

milonitizadas, quanto “plásticas”, as quais compreendem dobras de escala e 

tipos variados. Associadas a estas fases encontram-se ainda grandes 

quantidades de fraturas e diáclases.  

 

3.3.2  Aspectos Geomorfológicos 
 

As características do modelado da Estação Ecológica de Aiuaba exibem 

diferenças que possibilitam seu enquadramento em várias categorias de  



 40

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4 – Localização da Estação Ecológica no município de Aiuaba. 
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FIGURA 5 – Geologia Geral da Estação Ecológica de Aiuaba. 
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formas. Quase toda a área está situada sobre terrenos do embasamento 

cristalino, com a predominância de rochas metamórficas. As fácies de 

dissecação assumem aspectos distintos, uma vez que as variações litológicas 

interferem no trabalho seletivo da erosão através de um comportamento 

diferenciado (SOUZA, 1983). 

Segundo o referido autor, foram identificadas quatro categorias de 

formas de relevo (FIGURA 6): 

• Formas estruturais (St) – Abrangem a porção sudoeste da estação, 

integrando a área designada pela toponímia regional como Serra Bonita. 

A Serra Bonita corresponde a um planalto de topo tabuliforme, que se 

apresenta parcialmente conservado, separado por escarpas erosivas, 

inumado por coberturas detríticas ou de alteração, constituídas por 

latossolos e areias quartzosas. As encostas com declividades superiores 

a 20% exibem setores laterizados e material retrabalhado. Normalmente 

não apresentam ressaltos estruturais, configurando influências de uma 

superfície degradacional que corresponde ao nível de cimeira e de 

setores limítrofes, ao nível de 660 – 670 m. As influências estruturais 

evidenciam-se nos tipos de vales que demonstram controles 

subordinados à estrutura. Nas áreas presentemente dissecadas, os 

efeitos das antigas estruturas deformadas por tectônica plástica ou 

ruptural são perceptíveis. 

• Formas erosivas (Et / Ep / Dc)Observam-se formas conservadas ou 

planas e formas dissecadas, de conformidade com a maior ou menor 

capacidade de incisão fluvial. Nas serras observam-se superfícies 

tabulares erosivas, submetidas aos processos de desnudação, sendo 

seus topos degradados por pediplanação, truncando litologias variadas.  
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FIGURA 6 – Geomorfologia Geral da Estação Ecológica de Aiuaba. 
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A disposição geral dos relevos é SW – NE, constituindo-se em grandes 

centros de dispersão da drenagem local. 

• Formas dissecadas  (DKc / Dtc)– Constituem as feições predominantes 

na área estudada e incluem os setores do embasamento cristalino, 

compreendendo litologias pertencentes ao Pré-Cambriano Inferior Médio 

e Pré-Cambriano Superior. A área do Pré-Cambriano Inferior Médio, 

com gnaisse facoidal, representa quase a totalidade da porção 

Meridional do território. Os níveis altimétricos variam de 500 a pouco 

mais de 600 m. Ao Sul e Sudeste o relevo é ligeiramente dissecado em 

interflúvios tabulares e/ou colinas rasas. A Sudoeste, o relevo exibe 

dissecação mais pronunciada com feições convexizadas em decorrência 

de um maior aprofundamento da drenagem e os níveis altimétricos 

pouco ultrapassam 600 m. O Pré-Cambriano Superior encontra-se 

integrado pela seqüência ectinítica – quartzitos, filitos e calcários e 

ortognaisses – subordinada ao trabalho de erosão diferencial. 

Dobramentos antigos ocasionaram afloramentos de rochas dotadas de 

resistências variadas, estando as linhas e cristas de cumeadas do relevo 

associadas aos quartzitos. Aos setores rebaixados e alongados 

correspondem os filitos, rochas dotadas de menor resistência. Nos 

arredores da localidade chamada de Sítio, afloram rochas calcárias 

entre 460 – 500 m, a topografia torna-se mais conservada e há 

evidências de processos kársticos subordinados a um paleo-clima sub-

atual mais úmido. 

• Formas de acumulação (Aai) – Compreendem estreitas faixas 

aluvionares dispostas ao longo dos rios e das áreas de acumulação 

inundáveis. As planícies fluviais não apresentam larguras expressivas. 

Somente quando o gradiente fluvial é diminuído há a possibilidade de 

formação de planícies semelhantes a alvéolos recobertos por 

sedimentos aluviais e coluviais. As áreas de acumulação inundáveis 

encontram-se dispostas ao longo das áreas rebaixadas onde se observa 

a ocorrência de ortognaisses. Representam fundos planos, recobertos 

por sedimentos arenosos e areno-argilosos, sujeitas a inundações 

periódicas. Comportam lagoas fechadas como as conhecidas por Seca, 

do Rosilho, do Meio, e do Defunto. 
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3.3.3 Aspectos Pedológicos  
 

Segundo PEREIRA (1983), o mapeamento pedológico da Estação 

Ecológica de Aiuaba determinou a identificação de nove classes de solo 

(FIGURA 7), além de outros componentes representados pelas formações 

aluviais, colúvio-eluviais e afloramentos de rochas: 

• Latossolo Vermelho-amarelo (LV) – Compreende solos não 

hidromórficos, bem desenvolvidos e normalmente profundos, bem 

drenados, friáveis e porosos, com horizonte B latossólico. Demonstram 

alto grau de intemperização com presença de sesquióxidos e 

predomínio de minerais argilosos do grupo 1/1 (grupo caulinita). 

Evidencia-se a presença de concreções ferruginosas sobrejacentes a 

uma camada também de natureza ferruginosa. São solos que 

apresentam baixo grau de saturação de bases (V%), baixa capacidade 

de troca (T) e fraca presença de minerais alteráveis. Os perfis mostram 

seqüência de horizontes A, B e C, com profundidade média de 1,50 m, 

ocorrendo a partir desse limite a transição abrupta para o nível da 

camada ferruginosa. Esta classe ocupa a parte Sudoeste da área da 

estação, conhecida como Serra Bonita. 

• Latossolo Vermelho-Escuro Podzólico (LE) – são solos não 

hidromórficos com características intermediárias para o Podzólico, 

diferenciando-se das classes Latossolo Vermelho-Amarelo por 

apresentarem maiores valores de Fe2O3 no horizonte B. Apresentam 

perfis com coloração vermelha escura. São de textura argilosa ou média 

e ocorrem em pequena área localizada ao Sul da estação.  

• Podzólico Vermelho-Amarelo (PV) 

1. raso – Apresenta características de Podzólico Vermelho-Amarelo 

com profundidade não superior a 60cm. São solos com horizonte B 

textural, não hidromórficos, saturação de bases variando de média a 

alta e argila de baixa atividade. Apresentam perfis bem 

diferenciados com seqüência de horizontes A, Bt e C, sendo a 

espessura do A + B situada entre 40 e 50 cm. Possuem 

freqüentemente quantidade significativa de cascalho e calhaus, às 
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FIGURA 7 – Solos da Estação Ecológica de Aiuaba. 
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vezes de natureza Latarítica, encontrando-se associado a Solos 

Litólicos. 

2. Latossólico – Solos mais profundos e com menor diferenciação de 

horizontes quando comparados ao Podzólico Vermelho-Amarelo 

típico ou raso. São solos minerais, não hidromórficos com horizonte 

B textural, avançado grau de intemperização, perfis profundos a 

moderadamente profundos, porosos e bem drenados, com baixo 

grau de saturação de bases. Os perfis mostram-se bem 

desenvolvidos com seqüência de horizontes A, Bt e C. O grau de 

desenvolvimento de estrutura vai de fraco a moderado, pequeno e 

médio em forma de blocos sub-angulares e angulares. Guardam 

consistência seca e dura, apresentam-se friáveis quando úmidos e 

ligeiramente plásticos, pegajosos quando molhados. Ocupam 

porções das partes superiores das Serras do Rosilho e de São 

Cornélio, na área central da estação. 

• Bruno Não Cálcico (NC) – São solos minerais, não hidromórficos com 

horizonte B textural, que apresentam elevados teores de minerais 

primários em sua constituição. Possuem alto grau de saturação (V%) e 

elevada soma de bases (S), além de argila com alta atividade. 

Apresentam-se rasos, pouco profundos com perfis bem diferenciados, 

mostrando seqüência de horizontes A, Bt, e C, com mudança textural 

abrupta do horizonte A para o B. Na área de ocorrência esta classe 

inclui os solos Bruno Não Cálcicos vérticos, presentes nas proximidades 

das depressões fechadas, que apresentam fendilhamento no Horizonte 

B durante a estação seca, além de superfícies de deslizamento. 

Encontram-se associados a solos Litólicos e a afloramentos de rochas, 

ocorrendo a Noroeste da estação. 

• Planossolo – Solos que apresentam horizonte B textural, mudança 

textural abrupta do horizonte A para o Bt, com horizontes sub-

superficiais B e/ou C mostrando evidências de hidromorfia temporária 

devido à drenagem imperfeita durante o período das chuvas. 

Apresentam valores de saturação que variam de médio a alto, argila de 

atividade alta (Ta) e saturação de sódio variando de 6 a 15% quando 

possuem caráter solódico. São solos que variam de  de rasos a 
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moderadamente profundos, com seqüência de horizontes A, Bt e C, 

sendo o horizonte superficial de textura arenosa, sobrejacente a um 

horizonte superficial Bt de textura argilosa. Os horizontes sub-

superficiais destes solos Bt e C mostram elevados teores de minerais 

primários. Os planossolos caracterizados na área ocupam pequenos 

setores situados nas costas baixas, em manchas incluídas 

principalmente no domínio de solos litólicos. 

• Vertissolo (V) – São solos argilosos a muito argilosos, com elevadas 

proporções de argilo-minerais do grupo 2 : 1 (montmorilonita), com 

superfícies de deslizamento nos horizontes superficiais. Durante o 

período seco esses solos tornam-se fendilhados e extremamente duros, 

apresentando normalmente micro-relevo constituído por gilgai. Tornam-

se encharcados durante a estação chuvosa, freqüentemente plásticos e 

muito pegajosos, com susceptibilidade à erosão. Possuem elevadas 

somas de bases (S) trocáveis e elevada saturação de bases (V%). 

Apresentam seqüência de horizontes A e C, caracterizando-se por 

possuírem um horizonte C normalmente espesso. Ocorrem na estação 

em pequenas áreas dispersas, próximas às lagoas do Rosilho, do Meio 

e do Letreiro. 

• Solos Litólicos (Re) – Solos com perfis pouco desenvolvidos, rasos ou 

muito rasos, possuindo apenas o horizonte A assentado diretamente 

sobre a rocha – R – ou sobre a camada de alteração dessa rocha – 

horizonte C. Em alguns locais observa-se o início da formação de um 

horizonte B incipiente. Apresentam geralmente textura média ou 

arenosa, normalmente cascalhenta, ocorrendo de forma dispersa em 

quase toda a área da estação, condicionados a diferentes feições de 

relevo, declividades e litologias. Constituem a classe de solos de maior 

representatividade dentro da estação, ocorrendo com maior ou menor 

expressão associada a outros solos ou isoladamente a afloramento de 

rochas. 

• Regossolo – Solos arenosos, pouco desenvolvidos com seqüência de 

horizontes A e C, medianamente profundos, com proporções médias de 

minerais primários de fácil decomposição. Estes solos encontram-se em 

setores restritos na área de ocorrência e nos perfis observa-se o caráter 
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fragipan. Encontram-se localizados na porção Sul da estação, 

associados a Areias Quartzosas. 

• Areias Quartzosas (AQ) – solos profundos, arenosos, que variam de 

moderados a excessivamente drenados, com seqüência de horizontes A 

e C. Apresentam coloração esbranquiçada e composição mineralógica 

constituída principalmente por grãos de quartzo, apresentando baixa a 

média saturação de bases (V%) e soma de bases (S). Ocorrem em 

pequenas extensões na parte sudoeste da estação encontrando-se 

associadas com Regossolos. 

• Aluviões (Ae) – Solos resultantes de deposições fluviais recentes 

estando restritos a pequenas faixas estreitas, verificados principalmente 

ao longo do rio Umbuzeiro, do riacho Gameleira e de alguns pequenos 

cursos d´água que drenam a área. Apresentam seqüência de camadas 

estratificadas sem que haja entre elas qualquer ligação pedogenética. A 

existência desses depósitos dentro da estação é pouco expressiva, 

havendo nas várzeas poucas ocorrências dos cursos acima referidos. 

• Formações Colúvio-Eluviais – São pequenas camadas de espessura 

reduzida que se acumulam sobrejacentes aos horizontes B ou C, de 

solos existentes nas encostas ou na base periférica das serras, 

principalmente da Serra Bonita. Apresentam composição granulométrica 

e mineralógica variada, compreendendo massas de solos com argila, 

silte e areia, até cascalho e calhaus formados por filito, quartzito, 

gnaisse e concreções lateríticas ou ferruginosas. 

• Afloramentos de Rochas – São representados por exposições dos 

diferentes tipos de rochas, duras ou semi-alteradas, ou ainda por 

pequenas porções de materiais detríticos grosseiros não - referidos 

como classes de solos. São mais considerados como tipos de terreno do 

que propriamente como tipos de solos. Dentro da estação, distribuem-se 

em grande parte da unidade, posicionados principalmente nos setores 

compreendidos pela superfície pedimentar e nas formas dissecadas com 

topos aguçados. Essas exposições são marcantes ao longo das 

encostas no domínio dos Solos Litólicos. Os principais afloramentos 

encontrados na estação foram de: gnaisses (setor sudeste da área) 

associados a formas de relevo dissecado em colinas e cristas; 
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ortognaisses correspondentes a superfícies conservadas por 

pedimentação recente; filitos-quartzitos-calcários associados às Serras 

do Meio, Rosilho, São Cornélio e nas escarpas da serra Bonita. 

Aparecem principalmente nas encostas, ou formando alinhamentos de 

cristas (quartzitos) nas serras referidas acima. 
 

3.3.4 Aspectos Climáticos 
 

De acordo com a metodologia utilizada por OLIVEIRA & SABADIA 

(1983), o clima da Estação ecológica de Aiuaba foi caracterizado pelo 

estudo do balanço hídrico segundo THORTHWAITE (1955). Os cálculos 

foram efetuados de acordo com THORTHWAITE & MATHER (1957) e a 

classificação do clima foi feita de acordo com THORTHWAITE (1948), 

utilizando-se os limites do Índice Efetivo de Umidade (Im) para a 

classificação dos tipos de clima, e o valor 300 mm para a água retida no 

perfil de solo (ARM) na capacidade de campo, empregados por 

MATHER (1965). Com a finalidade de avaliar a distribuição da 

disponibilidade hídrica ao longo do ano, foi computado o Índice do 

Balanço Hídrico (“Water Balance Index”) de OBERLANDER (1979). Os 

cálculos foram baseados nos dados de temperatura de ALVES (1971) e 

de precipitação pluvial contidos em SUDENE (1976). Esses dados foram 

generalizados pelo processo de triangulação por ALMEIDA et al (1977). 

Para a realização dos cálculos foram escolhidas as localidades de Serra 

Bonita e da Sede da Estação, por apresentarem, respectivamente, as 

superfícies de maior e de menor altitudes dentro da área estudada. Os 

dados de temperatura indicam valores médios anuais entre 25,3 e 25,9o 

C, com médias mensais entre 24,2 e 28,2o C, sendo dezembro o mês 

mais quente e junho o mês mais frio. Os dados de Precipitação 

Pluviométrica indicam totais anuais entre 590 e 684 mm, caindo a 

maioria das chuvas entre os meses de dezembro e Junho, concentradas 

principalmente entre os meses de fevereiro e abril, sendo máximas no 

mês de março.  

Os dados do balanço hídrico indicam que: 

• Não há mês com excedente hídrico; 



 51

• Não há deficiência hídrica durante um período de 1 a 3 meses; 

• O Índice de Umidade (IU) é zero para as duas localidades; 

• O índice de aridez (IA) varia de 51,9 a 61,5%; 

• O Índice Efetivo de Umidade (Im) varia de –61,5 a –51,9%; 

• O índice do Balanço Hídrico (IB) de Oberlander (1979) varia de 

10 a 12%; 

• O clima é do tipo D A`da (semi-árido, megatérmico, sem 

excedente hídrico em qualquer época do ano, e com regime 

megatérmico de eficiência da temperatura) (THORNTHWAITE, 

1948). 
 

3.3.5 Vegetação 
 

Segundo OLIVEIRA et al (1983), considerando a flora, a fisionomia e a 

altura aproximada do estrato arbóreo, foram identificados 5 (cinco) tipos 

vegetacionais dentro da Estação Ecológica de Aiuaba (FIGURA 8): 

 

• Carrasco (CAR) – Vegetação representada por um estrato arbóreo 

denso, com plantas de aproximadamente 6 m de altura, sendo que 

algumas árvores podem chegar a 8 m. O estrato herbáceo é 

praticamente ausente. Este tipo de vegetação ocorre em áreas de relevo 

plano, na chapada da Serra Bonita. 

• Caatinga arbórea densa na superfície dissecada (CAD) – Vegetação 

densa, apresentando estrato arbóreo com altura entre 10 a 12 m, 

podendo algumas árvores chegar a 15 m de altura. O estrato herbáceo é 

praticamente ausente. Ocorre em áreas de relevo dissecado, como na 

encosta da Serra Bonita, no topo e nas encostas das Serras do Rosilho, 

do Meio e de São Cornélio, na Gameleira de cima e no Saco dos 

Caripinas. 

 

 

 

 



 52

 

 

 

 

 
FIGURA 8 – Vegetação Geral da Estação Ecológica de Aiuaba. 
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• Caatinga arbórea densa encarrascada na superfície dissecada 
(CADE) – Vegetação com estrato arbóreo complexo, com um primeiro 

nível denso e mais baixo (6 a 8 m de altura), e um segundo nível com 

árvores que chegam a 15 m de altura, esparsamente distribuídas entre 

as árvores do primeiro nível. Ocorre nos vales dos Riachos do Milho 

Amarelo e dos Umbuzeiros e nos vales dos Riachos de São Cornélio, da 

Catingueira e do Cajueiro, bem como nos interflúvios entre estes três 

últimos riachos. Os vales e os interflúvios referidos encontram-se 

situados na área de relevo dissecado da Estação, que foi 

tradicionalmente utilizada para cultivo e se encontra ocupada por 

vegetação secundária. 

• Caatinga arbórea densa na superfície conservada (CAC) – Apresenta 

estrato arbóreo denso, com plantas cuja altura varia entre 10 a 12 m, 

algumas podendo atingir 17 m. O estrato herbáceo é ausente. Ocorre 

em áreas de superfície conservada, isoladamente nas regiões de 

Patrimônio e de Alecrim,formando complexos com afloramentos de 

rochas e com a caatinga arbustivo-arbórea nas regiões de Letreiro e das 

lagoas da Ponta, do Meio e do Rosilho. 

• Complexo caatinga arbustivo-arbórea na superfície conservada 
(CAC/ CAAC) – Floristicamente, é semelhante à caatinga arbórea densa 

na superfície conservada, da qual difere por apresentar muitos 

indivíduos de Alecrim ou Carquejo (Calliandra depauperata Benth.), que 

formam um estrato arbustivo contínuo, com alturas entre 0,75 e 1m. As 

mesmas espécies arbóreas (com alturas que variam de 6 a 8 m) da 

“Caatinga arbórea densa na superfície conservada” que apresentam 

ramos retorcidos, encontram-se espalhadas neste estrato arbustivo. A 
caatinga arbustivo-arbórea ocorre em pequenas ilhas incluídas na 

caatinga arbórea, formando com esta, com os afloramentos de rochas e 

com as lagoas, o complexo vegetacional denominado CAC/ CAAC.  

 
3.3.6 Flora 
 

A Flora existente na Estação Ecológica de Aiuaba foi estudada por 

BEZERRA et al (1983, 1985), através de coletas de material botânico, do 
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exame e da classificação deste material. Resultou destes estudos, uma 

coleção de plantas identificadas e depositadas no Herbário Prisco Bezerra – 

EAC da Universidade Federal do Ceará, como indicado na TABELA 2. 

 
3.4 Procedimento Metodológico 

 
A metodologia utilizada buscou interpretar o mapa de vegetação da 

Estação Ecológica de Aiuaba procurando identificar os aspectos geológicos, 

geomorfológicos, os tipos de solos, as classes de relevo e a altimetria 

presentes na área ocupada por cada um dos tipos vegetacionais.  

Os mapas em questão foram compilados dos resultados de OLIVEIRA 

(1983, 1985), transferidos com uso de “scanner” para o software CartaLinx 

(HAGAN et al, 1998) e daí transportados ao Idrisi 3.22 (EASTMAN. 2001) para 

o estudo das unidades geoambientais.    

Os procedimentos metodológicos adotados podem ser detalhados como 

segue: 

•  Digitalização dos mapas hipsométrico, geológico, geomorfológico, de 

solos, altimétrico e de vegetação, utilizando-se o “software” Cartalinx; 

• Transferência dos mapas digitalizados para o IDRISI 3.22; 

• Superposição individualizada do mapa de vegetação com cada um 

dos outros mapas por meio do da rotina de multiplicação do pacote 

de álgebra de mapas do IDRISI 3.22, objetivando a identificação dos 

solos, geologia, geomorfologia, relevo e altimetria de cada um dos 

tipos de vegetação; 

• Identificação das unidades geoambientais que correspondem aos 

tipos de vegetação individualizados pelo conjunto de seus solos, 

geologia, geomorfologia e altimetria; 

• Descrição das unidades geoambientais identificadas e 

enquadramento destas na classificação das zonas de manejo, de 

acordo com suas características particulares; 

• Viagem de campo à Estação Ecológica de Aiuaba para o 

reconhecimento da área estudada; 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará. 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Anisacanthus trilobus Lindau Pimentinha 8273, 10171 

? Pimenta da serra 8341 

?  12611 

?  12612 

Ruellia aspérula (Ness.) Lindau Melosa vermelha 8886 

11927 

Ruellia paniculata L. Melosa roxa 8887 

Justicia strobilaceae (Ness.) 

Lindau 

 10172 

Justicia sp.  10181 

Justicia sp.  8335 

Acanthaceae 

Justicia sp.  8360 

Alismataceae Echinodorus subalatus (Martius) 

Grisebach ssp. subalatus 

Gorfo 11906 

Alternanthera brasiliana (L.) 

Kuntze. 

Quebra panela II 8355, 10179 

Alternanthera tenella Coll. Quebra panela I 11928 

Amaranthus spinosus L. Bredo I 11930 

Amaranthaceae 

Amaranthus virides L. Bredo II 11931 

Myracrodruon urundeuva Fr. All. Aroeira 8881, 10667, 11914 

Schinopsis glabra (Engl.) F. 

Barkley & T. Meyr 

Brauna 11945 

Anacardiaceae 

 

 

Spondias tuberosa Arr.Cam. Umbuzeiro 11959 

Annonaceae Rollinia leptopetala R. E. Fr Bananinha 8323 

Allamanda blanchetii A.D.C.  8880 

Allamanda blanchetii A.D.C. Quatro patacas 10154 

Aspidosperma sp. Pereiro branco 8382 

Aspidosperma cuspa (H.B.K.) 

S.F. Blake 

 8357 

Aspidosperma cuspa 

(H.B.K.) S.F. Blake 

Pitiá 9364 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro preto 10155, 11955 

Apocynaceae 

Allamanda blanchetii Muell. Arg. Quatro patacas roxa 12958 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Araceae Spathicarpa gardneri Schott.  8233 

 

Lachnostoma nigrum Dene 

Cudú de matar 

cachorro 

10218 Asclepiadaceae 

 

Petalostelma cearense Malme 

 10253 

Anemopaegma ataidei A. Gentry  10220 

Anemopaegma ataidei A. Gentry  12412 

Anemopaegma sp. Olho de boi 11965 

Arrabidaea cf. chica (H & B) Verl. Cipó preto da serra 8263 

Arrabidaea corallina (Jacq) Sandw. Cipó açoita cavalo 11953, 11896 

Clytostoma sp.  8362 

Neojobertia candolleana (Mart. Ex 

DC.) Burt. Et. K. Sch. 

Cipó de veado 10240 

Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex 

DC) Standl.  

Pau d´arco roxo 8314 

Bignoniaceae 

Mansoa hirsuta DC. Alho babo 12746, 12625 

Cordia leucocephala Moric. Maria peta 8259, 10190 

Cordia leucocephala Moric. Maria peta 12394 

Cordia sp. Maria preta 11966 

Heliotropium procumbens Mill. Fedegoso 12375 

Boraginaceae 

Heliotropium procumbens Mill. Fedegoso 12642 

Tillandsia loliaceae mart. Ex Schult. 

f. 

Tilandsia I 10185 

Tillandsia sp. Tillandsia II 11874 

Bromeliaceae 

Tillandsia loliacea Mart. Tillandsia III 11891 

Burseraceae Bursera leptophloeos Mart. Imburana de espinho  

Cereus jamacaru P. DC. Mandacaru  

Cereus squamosus Guerk. Facheiro  

Opuntia sp. Palmatória  

Cactaceae 

Cereus gounellei K. Schun. Xique-xique  

Cleome sp. Mussambê  Capparaceae 

Physostemon intermedium Moric.  12386 

Celastraceae Maytenus rigida Mart. Bom nome  

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Mastruço 11931 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Combretum sp.  8344 

Combretum lanceolatum Pohl. Mofumbo do rio 8875, 11951 

Combretum leprosum Mart. Mofumbo 11900 

Combretaceae 

Thiloa glaucocarpa Eichl. Sipauba 11944 

Callisia filiformis (Martens & 

Galeotti) D.R.Hunth. 

Erva do chão 8325, 10151 

Commelina sp.  10672 

Commelinaceae 

Commelina sp. Marianinha 12359 

Achanthospermum hispidum DC. Espinho de judeu II 8885, 11922 

Ageratum conyzoides L. Mentrasto 8736 

Blainvillea sp.  12427 

Pectis oligocephala Bak  12632 

Ageratum conyzoides L. Mentrasto 12624 

Centratherum punctatum Cass.  11938 

Egletes viscosa Less. Macela 10666, 11957 

Delilia biflora DC.  10164, 10223 

Spilanthes acmella Hurf.  8339, 10168 

Spilanthes acmella Murf. Agrião do mato 12640 

Stilpnopappus sp. Balaio de velho 10913 

Vernonia Chalybaea Mart.  10236 

Vernonia remotiflora Rick.  8739 

Vernonia remotiflora Rick.  12610 

Vernonia scabra Pers. Assa peixe  

Wedelia sp.  10194 

Wulffia baccata (L.) K.  8738 

Cheysathelium procumbens Rich. Cravo de urubu 8220 

Melanthera sp.  8746 

Melanthera sp. Bem-me-quer 11923 

Asteraceae 

 

Bidens sp. Carrapicho de agulha  

Convolvulaceae Bonamia burchellii (choisz) Hallier  12633 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
 

FAMÌLIA 
 

NOME CIENTÍFICO 
 

NOME VULGAR 
 

No de 
HERBÁRIO 

Cuscuta sp. Cipó de chumbo 12627 

Jacquemontia vellutina Choisy Jitirana da canela seca 

II 

8315 

Convolvulaceae 

Jacquemontia sphaerostigma (Cav) 

Rusby 

 10121 

Jacquemontia sphaerostigma (Cav) 

Rusby 

 12367 

Evolvulus sp.  10188 

Evolvulus sericeus Swartz.  10189 

Evolvulus glomeratus Nees & Mart.  10197, 12416 

10209, 11970 

Evolvulus cf. macrobleolares Mart.  12415 

Ipomoea sericophylla Meissner Amaro 8228 

Ipomoea sp. Anara de serra 8235 

Merremia sericophyla Meissner  10158 

Jacquemontia vellutina Choisy Jitirana da canela seca 

II 

10193 

Convolvulus sp. Cipó de inchuí 11911 

Ipomoea sp. Cipó de peba 11968 

 

Ipomoea asarifolia Roem. & 

Schultz. 

Salsa  

Cyclantera sp. Melancia de jacu 10184 

Wilbrandia sp. Cabeça de negro  

Cucurbitaceae 

Momordica charantia L. Melão de são caetano  

Cyperus cuspidatus Kunth. Barba de bode II 10207 

Cyperus sp.  12380 

Cyperus sp.  10245 

Eleocharis elegans (H.B.K.) R.&S. Junco 10178 

Eleocharis sp. Barba de bode I 8354, 10161 

Eleocharis sp. Junco 8338 

Cyperaceae 

Eleocharis sp.  8747 

Dioscoriaceae Dioscorea sp. Cará manso 10670 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Erythroxylum pungens OE. Schultz Rompe gibão 9361 

Erythroxylum pungens OE. Schultz Rompe gibão 12426 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum sp.  12629 

Acalypha sp.  12371 

Cnidosculus sp. Cansanção 8876, 9366 

Cnidosculus phyllacanthus Pax & K. 

Hoffm. 

Favela  

Croton argyrophylloides Muell.Arg. Marmeleiro branco 12423 

Croton sp.  12615 

Euphorbiaceae 

Croton cordifolius Baill Quebra faca 12364 

Croton sp.  12373 

Croton sp.  12370 

Croton sp. Velame 12362 

Croton sp.  12357 

Croton adenocalix Baill Catinga branca 8261 

Croton sp. Velame 8232 

Croton sp. Velame da serra 10137 

Croton moritibensis Bailon  10167 

Croton sp. Batinga branca  

Croton sp. Quebra faca  

Croton sp. Velame de baixio  

Croton argyrophylloides Muell. Arg. Marmeleiro branco 8236, 8877 

Croton sonderianus Muell. Arg. Marmeleiro, Marmeleiro 

preto 

10204, 11972 

Croton zehntneri Pax. Et Hoffm. Canelinha 8266 

Euphorbia sp.  12626 

Euphorbia sp.  12376 

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small  10200 

Euphorbia heterophylla L.  10231 

Jatropha sp.  10668 

Jatropha pohliana Muell. Arg. Pinhão brabo 8320, 11063, 12360

Manihot sp. Maniçoba 12420 

 

Manihot sp. Maniçoba 8223, 9360 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
 

FAMÌLIA 
 

NOME CIENTÍFICO 
 

NOME VULGAR 
 

No de 
HERBÁRIO 

Sebastiana sp. Pau de leite 10182 

Maprounea sp.  12613 

Phyllanthus caroliniensis Walt.  10163 

Tragia sp. Urtiga 10196 

Tragia sp. Urtiga 12396 

Euphorbiaceae 

Maprounea sp. Mororó de bode 11897 

Gentianaceae Shultesia sp.  8336 

Anthephora hermaphrodita Kuntze  10211 

Anthephora hermaphrodita Kuntze Capim mimoso do 

Ceará 

12382 

Setaria pauciflora (Poir) Kerguelen  10249 

Aristida adscensionis L. Capim panasco 12411 

Echinochloa colonum Link. Capim colônia 12631 

Poaceae 

Urochloa fasciculata (Sw.) Webster Capim milha panicum 12410 

Paspalum fimbriatum HBK 

 

Capim milha paspalum 12409 

Melinis repens (Willd.) Zizka Capim rosado 12401 

Setaria pauciflora (Poir) Kerguelen Capim mimoso de 

espiga 

12647 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze  12395 

 

Chloris dandyana C.D. Adams  12400 

Hydrophyllaceae Hydrolea spinosa L. Espinho de judeu I 8737, 8885 

?  8227 

?  10217 

Iridaceae 

?  12648 

Hyptis suaveolens (L.) Poit.  10213 

Hyptis mutabilis Briq.  11936 

Hyptis sp. Bamburral 11967 

Hyptis suaveolens Poit. Alfazema 11899 

Leonotis nepetaefolia Rbr. Cordão de São 

Francisco 

 

Labiatae 

Ocimum campechianum Mill Alfavaca 10175 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Ocimum sp.  8356 

Eriope macrostachya Mart. Ex 

Benth. 

 12618 

Labiatae 

Hyptis  12383 

Bauhinia pulchella benth.  8313 

Bauhinia sp. Costela de negro  

Bauhinia cheilantha Steud. Mororó de boi, Mororó 

verdadeiro 

8265, 10176, 

12365 

Caesalpinia bracteosa Tull. Catingueira 8267, 8744, 

8347, 11882, 

12363, 12622 

Caesalpinia ferrea Mart. Ex Tull. Jucá, Pau ferro 11904, 10227, 

8358 

 

Senna macrantherra (Collad.) Irwin 

& Barneby. 

Canafístula preta, 

Canafístula da serra 

8260, 8359, 

10205 

Caesalpinaceae 

 

 

 

Chamaecrista duckeana (ª 

Fernandes & P. Bezerra) Irwin 

 10214, 12369 

Chamaecrista belemii Irwin & 

Barneby 

 12424 

Senna macranthera var. pudibunda 

(Benth.) Irwin & Barneby 

Canafístula de bode 11918 

Cassia chrysocarpa Desv.  10222, 12425 

Senna spectabilis (D.C.) var. 

excelsa (Schrader) Irwin & Barneby 

Canafístula, Canafístula 

verdadeira 

8224, 10153, 

11964 

Senna occidentalis (L.) Link Matapasto 8888, 11902 

Cassia pudibunda Mart. Ex Benth.  8745 

Chamaecrista rotundifolia Pers.  10258 

Cassia supplex Mart ex Benth. Cabeleira 8226, 12388 

Senna obtusifolia (L.) Irwin & 

Barneby 

Matapasto liso 8321, 11903 

Senna trachypus (Benth.) Irwin & 

Barneby 

Canafístula braba 10237, 11915 

 

Cassia splendida Vog.  12619 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Chamaecrista trichopoda (Benth.) 

Irwin & Barneby 

 8349, 10243 Caesalpiniaceae 

Senna uniflora Mill. Matapasto cabeludo 8229, 8326 

Acacia sp. Acacia 12414,9365, 

11963 

Acacia riparia H.B.K. Maracaipe 11919 

Acácia longsdorffii Benth.  8884 

Acacia paniculata Willd. Unha de gato 8237,10198  

Piptadenia stipulaceae (Benth.) 

Ducke 

 11892 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) 

Brenan. 

Angico verdadeiro 8352, 8353 

Caliandra depauperata Benth. Alecrim 8740, 10235, 

11061 

Desmanthus virgatus Willd.  10186, 11888 

Senna macranthera (Collad.) Irwin & 

Barneby 

 8260 

Mimosa sp.  8269 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir Jurema preta 11916 

Mimosaceae 

 

 

 

Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 8222 

Mimosa malacocentra L. Calumbi  

Mimosa somnians H. & B.  8340 

Mimosa verrucosa Benth.  10195 

Mimosa rhodostachya Benth.  12616 

Neptunia oleracea Lour.  8351, 10166, 

12643 

Piptadenia obliqua (Pers.) Macbr. Angelim 8270, 8343, 

12419 

 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke 

Jurema branca 8231, 10234 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
 

FAMÌLIA 
 

NOME CIENTÍFICO 
 

NOME VULGAR 
 

No de 
HERBÁRIO 

Parapiptadenia zehntneri (Harms.) 

M.P. Lima & Lima 

Angico de bezerro, Angico 

branco 

8234, 8361 

Chloroleucon mangense (Jacq.) 

Britton & Rose 

Arapiraca 11886 

Mimosaceae 

Schrankia leptocarpa DC. Malicia mansa 11924 

Aeschnomene sp.  10180 

Aeschynomene filosa Mart.  8330, 8741, 

8748 

Aeschnomene mollicula var. 

benthanii Rudd. 

 12646 

Aeschnomene rudis Benth.  12645 

Aeschnomene filosa Mart.  12413, 12638 

Aeschnomene scabra G. Don.  8749, 10251 

Arachis sp. Amendoin brabo 10203 

Arachis sp. Amendoin brabo 12384 

Arachis dardani Krapov.& W.C. 

Gregory 

 10256 

Canavalia brasiliensis Mart.  8327 

Centrosema brasilianum (L.) 

Benth. 

 12604 

Centrosema pascuorum Mart.  8346, 10257, 

12381 

Centrosema sp.  12391 

Chaetocalyx scandens (L.) Urb.  12628 

Crotalaria incana L. Chocalho de cabra 8322, 12636 

Dalbergia variabilis Vog. Violete de anel 11958 

Desmodium molle DC. Rapadura de cavalo 11885, 12637 

Papilionaceae 

Desmodium spirale (GW) DC.  10246, 12639 

Dioclea grandiflora Mart. Mucunã 10151, 10230 

Discolobium hirtum Benth.  8334, 10159 

Erythrina velutina Willd. Mulungu  

Galactia jussiaeana HBK. Feijão de rola 11883 

 

Galactia striata (Jacq) Urb.  12368 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
 

FAMÌLIA 
 

NOME CIENTÍFICO 
 

NOME VULGAR 
 

No de 
HERBÁRIO 

Indigofera blanchetiana Benth.  10242, 12392 

Indigofera suffruticosa Mill. Anil 8311, 11887, 

11926, 12379 

Lonchocarpus sericeus HBK. Ingazeiro 10255, 11960 

Luetzelburgia auriculata 

(Fr. All.) Ducke 

Pau mocó 8879 

Phaseolus lathyroides L. Feijão de rolinha 10210, 12605, 

12607 

Phaseolus bracteatus Nees. & 

Mart. 

 12366 

Phaseolus martii Benth.  12621 

Platymiscium sp. Carrancudo 11940, 11954 

Platymiscium sp.  11941 

Sesbania exasperata HBK. Canafístula de lagoa 8328 

Stylosanthes capitata Vog.  10212, 12617 

Stylosanthes humilis HBK. Erva de ovelha  10206, 12641 

Swartzia flaemingii (Harms.) 

Cowan. 

Banha de galinha 9367, 11946 

Tephrosia cinerea Pers.  10244 

Torresea cearensis Fr. All. Cumaru, Imburana de 

cheiro 

11901 

Zornia sp.  10252 

Papilionaceae 

Zornia cearensis Huber  10228 

Logoniaceae Spigelia sp.  12374 

Phoradendron sp. Erva de passarinho I 8297 Loranthaceae 

Psithacanthus cordatus (Hoffm.) 

Blume. 

Erva de passarinho II 8345 

Loranthaceae Struthanthus sp. Erva de passarinho III  

Cuphea sp. Flor de marreca 8332 

Cuphea sp.  10162 

Cuphea sp.  10165 

Lythraceae 

Cuphea sp.  10247 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Banisteria sp.  8889 

Banisteria sp.  12614 

Thryallis longifolia Mart.  10187 

Malpighiaceae 

?  11962 

Gaya sp.  12378, 12623 

Gaya domingensis Urb.  10192 

Herissantia sp. Melosa branca 11895 

Herissantia sp.  12405 

Malachra radiata L.  12644 

Herissantia crispa (L.) Briz.  8348 

Pavonia glazioviana Gurke Malva I 8275 

Pavonia glazioviana Gurke. Malva III 8878, 10191, 

12620 

Sida ciliaris L.  10259 

Sida sp.  11889 

Sida sp.  12397 

Sida sp.  12398 

Sida sp.  12406 

Sida abutifolia Mart.  12407 

Malvastrum coromandelinum (L.) 

Garcke 

Malva relógio 11909, 12609 

Sida aff. ciliaris L.  12399 

Sida cordifolia L. Malva branca 11912 

Sida galheirensis Vell. 

 

Malva II 8221, 10219, 

11893, 12408 

Malvaceae 

Sida spinosa L.  10233 

Myrtaceae Psidium araçá Raddi. Araçá  

Nictaginaceae Boerhavia coccinea Mill. Pega pinto 11908 

Olacaceae Ximenia americana L. Ameixa  

Ludwigia sp.  8331 Onagraceae 

Ludwigia sp. Bredo de passarinho 11956 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis Miers. Marfim 11952 

Oxalis glaucenscens Norlind  8333 Oxalidaceae 

Oxalis sp.  10224 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Oxalis oxyptera Prog. Trevo 10254 Oxalidaceae 

Oxalis sp.  12377 

Papaveraceae Argemone mexicana L. Cardo santo 11925 

Passifloraceae Passiflora cincinnata Mart. Maracujá 10221 

Polygala sp.  8238 

Polygala sp.  8746 

Polygala sp.  10199 

Polygala sp.  10248 

Polygonum sp. Fumo brabo 8883 

Polygonum sp.  10669 

Polygalaceae 

Triplaris gardneriana Wedd. Pajeú 11947 

Talinum sp.  10152 

Portulaca oleracea L. Beldroega  

Portulacaceae 

Portulaca pilosa L.  12361 

Gouania sp.  8312 Rhamnaceae 

Zizyphus joazeiro Mart. Juazeiro 11961 

Rosaceae Licania rígida Mart. Oiticica  

Borreria sp. Quebra jaca 11921 

Borreria scabiozoides Cham. & 

Schl. 

 8337, 10170, 

10201 

Spermacoce tenuior L. (Willd. Ex R 

& S.) Brem. 

 10202 

Diodia teres Walt. Erva do campo 10169, 10208, 

12393 

Diodia sp. Engana bobo  

Mitracarpus longicalix E.B. Sousa 

& M.F. Sales sp. Nov. 

 8350 

Rubiaceae 

Tocoyena sp. Jenipapo 11905 

Rutaceae Zanthoxylon sp. Laranjinha 11942 

Cardiospermum corindum L. Cipó Lança vaqueiro 8268, 

10232,11898 

Sapindaceae 

Cardiospermum sp. Chumbinho 10241 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
 

 
FAMÌLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
NOME VULGAR 

 
No de 

HERBÁRIO 

Sapindaceae Serjania glabrata Kunth. Cipó de chá de cauã 8324, 11949 

Capraria biflora L. Vassourinha 8262 Scrophuliaceae 

Stemodia pratensis (Aubl.) C.P. 

Cowan 

Melosa I 11934 

8874 

Selaginaceae Selaginella convoluta Spring. Jericó 8225, 12387 

Nicotiana glauca Grah.  9359 

Physalis sp. Canapum 11929 

Solanum baturitense Huber  10183 

Solanum paniculatum Linn. Jurubeba, Jurubeba roxa 10229, 11950 

Solanum ambrosiacum Vell. Melancia da praia  

Solanum stipulaceum Willd. ex 

Roem et Schult. 

Jurubeba branca 11917 

Solanaceae 

Solanum americanum Mill. Erva moura 11937 

Helicteres sp.  8317 Sterculiaceae 

Helicteres mollis K. Schum. Saca-rolha 12422 

Helicteres muscosa Mart. Saca-rolha 12404, 12608 

Helicteres sp. Guaxuma  

Helicteres heptandra L.B. Smith.  10177 

Helicteres muscosa Mart. Sacarrolha 8274, 8318, 

10216 

Melochia tomentosa L.  10225 

Waltheria macropoda Turez  10226, 12403 

Waltheria indica L.  12630 

Sterculiaceae 

Waltheria sp.  12402 

Tiliaceae Corchorus hirtus Vell.  10160 

Piriqueta sp.  10250 

Turnera ulmifolia L. Chanana 11910, 12606 

Turnera sp.  12372 

Turneraceae 

Turnera sp.  12421 

Urticaceae Fleurya sp. Cansanção preto 10174 
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Tabela 2 – Relação das espécies coletadas na Estação Ecológica de 
Aiuaba – Ceará (Continuação) 

 
 

FAMÌLIA 
 

NOME CIENTÍFICO 
 

NOME VULGAR 
 

No de 
HERBÁRIO 

Lantana câmara L. Camará 10157, 11884, 

11973 

Lippia schomburgkiana schau. Canela de veado 8342 

Lippia sp. Canela de veado  

Stachytarpheta sp. Catinga preta 8272 

Verbenaceae 

Vitex sp.  8363 

Violaceae Hybanthus sp. Ipecacuanha 8271 

Zygophyllaceae Kallstroemia tribuloides Wight. & 

Arn. 

 11939 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Como resultado da aplicação da metodologia descrita anteriormente 

foram definidas 7 zonas de manejo para a unidade de paisagem constituída 

pela EEA. Cinco delas constituem zonas propriamente ditas e duas podem ser 

consideradas áreas especiais de manejo, tendo em vista suas características 

particulares (PIRES, 1999).  

 

4.1 Descrição das Zonas de Manejo 
 

4.1.1 Zona de Uso Especial (ZUE) 
 
 É a zona que compreende as áreas referentes à administração, 

manutenção e serviços da estação localizada fora da área de preservação da 

unidade. A ZUE (FIGURA 9) dispõe atualmente de sete funcionários (um 

administrador, dois zeladores, dois vigilantes e dois fiscais) e compreende as 

seguintes edificações e equipamentos: 

 

• 1 Casa para a administração 

• 2 Casas para zeladores/ guardas florestais 

• 4 Apartamentos para alojamento 

• 1 Sala de reuniões 

• 1Cozinha/ refeitório 

• 1 Almoxarifado 

• 1 Escritório 

• 1 Laboratório 

• 1 Biblioteca 

• 3 motocicletas 

• 1 Camionete 4x4 
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 Nesta zona deverá ser implantado o Centro de Educação Ambiental - 

Aiuaba (CEAA), que poderá funcionar como ponto de apoio para visitantes e 

servir para a difusão de informações gerais sobre a estação, podendo ser um 

espaço direcionado à promoção de atividades educativas voltadas para o 

público em geral.  

O CEAA pode ser um local adequado para a difusão dos conhecimentos 

gerados através de pesquisas científicas, realizadas nas diversas áreas do 

conhecimento humano e executadas dentro da EEA, sendo isto de fundamental 

importância para a divulgação de informações valiosas e muitas vezes restritas 

à comunidade científica. 

Para funcionar, o CEAA deverá ter um espaço físico adequado à 

realização de palestras, oficinas e cursos voltados para visitantes que desejem 

conhecer melhor a estação e seus recursos naturais. Neste caso, o CEAA teria 

como função estimular os usuários a acorrerem ao local no intuito de sanar 

dúvidas através da aquisição de conhecimentos profundos sobre os seus 

valores naturais. 

Os objetivos gerais do CEAA são: 

• Despertar o interesse de alunos e professores das escolas existentes 

no entorno da EEA, para a realização de trabalhos e práticas em 

Educação Ambiental na perspectiva da conservação da 

biodiversidade e da preservação da área protegida; 

• Promover o intercâmbio institucional entre a estação e as 

universidades, secretarias, escolas, os museus e outros centros de 

pesquisa e/ou ensino; 

• Contribuir para a produção de estudos que estimulem a preservação 

e a recuperação do ambiente natural da EEA; 

• Realizar cursos e palestras para a capacitação e atualização de 

professores e demais profissionais interessados; 

• Produzir material de divulgação (cartilhas, panfletos, livros de 

histórias) que contenha informações sobre a caatinga e que possa 

ser utilizado como apoio didático em sala de aula; 

• Funcionar como centro de referência e apoio à formação de clubes 

de ciências que atuem nas escolas circunvizinhas. 
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A estrutura física básica para o funcionamento do CEAA deverá constar 

de: 

• Recepção onde o visitante possa obter informações gerais sobre 

a EEA, bem como orientações referentes às normas de conduta 

junto à estação; 

• Auditório para a exibição de filmes educativos e para a realização 

de palestras; 

• Sala de aula para a realização de cursos ou oficinas; 

• Biblioteca que contenha livros, jornais e revistas referentes ao 

conhecimento do ecossistema caatinga, e ainda publicações, 

artigos, teses ou dissertações produzidas a partir de pesquisas 

realizadas dentro da EEA; 

• Museu que contenha coleções resultantes de coletas realizadas 

na estação; 

• Loja onde serão vendidos produtos tais como bonés, camisetas, 

canetas, “posters”, agendas e também artefatos produzidos 

durante atividades de EA; 

• Horto para a produção de mudas típicas da caatinga utilizáveis 

para fins medicinais; 

• Viveiro para produção de mudas e sementes que servirão como 

banco de espécies nativas da caatinga para reflorestamento e 

outros usos. 

 

4.1.2 Zona de Uso Intangível (ZIN) 
 
Compreende as áreas onde a intervenção humana tenha sido pequena 

ou reduzida, quando da instalação da estação, e inclui ambientes onde deverão 

ser realizadas atividades relacionadas à pesquisa científica e proibidas as 

atividades recreativas.  

A ZIN é constituída pela área mais primitiva da UC, onde os processos 

ecológicos não deverão ser perturbados e representa a maior parte da EEA.  
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Os principais objetivos desta zona incluem: manter o ambiente natural 

com o mínimo de impacto antrópico estabelecido em Lei; oferecer acesso aos 

pesquisadores autorizados; manter a diversidade biológica para assegurar a 

integridade dos habitats. 

A ZIN é representada pela área coberta por tipos de vegetação 

diferentes e se encontra subdividida em unidades geoambientais determinadas, 

de acordo com o tipo vegetacional predominante. Tais unidades estão 

caracterizadas na TABELA 3. 
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TABELA 3 - Resumo das características predominantes nas Unidades  Geoambientais, 
definidas de acordo com os tipos de vegetação, existentes na Estação Ecológica de 

Aiuaba. 
 

UG1 
 

UG2 
 

UG3 
 

UG4 UG5 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
DAS UNIDADES 

 
Carrasco 

(CAR) 
4,29% 

 
Caatinga 

Arbórea 

Densa 

(CAD) 

50,49% 

 
Caatinga 

Arbórea 

Densa 

Encarrascada 

(CADE) 

25,52% 
 

 
Caatinga 
Arbórea 
Densa 
(CAC) 
7,40% 

 
Complexo 
Caatinga 

Densa 
Arbustiva-
Arbórea  
(CCAC-
CAAC) 
12,30% 

 
 

GEOLOGIA 

 
Gnaisse 
Facoidal 
(pEgnf) 
89,45% 

 

 
Filitos 

(pEsefi) 
43,12% 

 
Gnaisse 
Facoidal 
(pEgnf) 
36,09% 

 
Ortognaisses 

(pEortg) 
71,67% 

 
Zona de 

Cisalhamento 
Destral (zcd)

35,48% 
 

 
 

GEOMORFOLOGIA 

 

Formas 

Estruturais(St) 

84,82% 

 

 
Formas 
Erosivas 

(Dc) 
43,15% 

 
Formas 

Dissecadas 
(Dtc) 

54,24% 

 
Formas 
Erosivas 

(Ep) 
98,62% 

 
Formas 
Erosivas 

(Ep) 
67,29% 

 
ALTIMETRIA 

 
660-680m 
88,63% 

 

 
480 – 
660m 

93,55% 

 
540 - 600m 

48,93% 
 

 
440 – 460m 

36,82% 
 

 
440 –550m 

95,42% 

 

RELEVO 
 

Plano 
95,07% 

 

 
Plano 

82,62% 

 
Plano 

88,87% 

 
Plano 

91,37% 

 
Plano 

91,97% 
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4.1.2.1 Unidade Geoambiental 1 (UG1) 
 
A UG1 (FIGURA 10) encontra-se recoberta pelo Carrasco (CAR), 

vegetação que ocorre em 4,29% da área da estação. Dentro da UG1 não são 

observados açudes ou lagoas, porém ocorrem trilhas/caminhos naturais de fácil 

acesso, que foram percorridos durante visita ao campo, e onde foram 

observadas e fotografadas plantas e características ambientais importantes 

mostradas na FIGURA 11. 

Com relação à geomorfologia, as Formas Estruturais (St) são 

predominantes e estão distribuídas em 84,82% da área. As Formas Erosivas 

(Dc) ocorrem em 6,34% da área total desta unidade. As Formas Dissecadas 

(Dtc) representam 8,84% da área correspondente ao carrasco (FIGURA 12).  

Rochas do tipo Gnaisse Facoidal (pEgnf)/ Pré-Cambriano Inferior Médio 

correspondem a 89,45% dentro da unidade 1. 

As Coberturas (terciárias e quaternárias) e aluviões (Cqtc)/ Cenozóico 

correspondem a apenas 9,9%. Uma Zona de Cisalhamento Destral (zcd) pode 

ser observada em correspondente a apenas 0,66% (FIGURA 13). 

Solos do tipo Latossolo vermelho-amarelo (LV) predominam na unidade 1 

ocorrendo em 87,65% da área coberta por carrasco. Os solos Litólicos 3 (Re3)  

correspondem a apenas 1% da área correspondente à vegetação de carrasco, 

enquanto as Areias Quartzosas (AQ) representam 11,35% (FIGURA 14). 

A UG1 encontra-se constituída principalmente por relevo plano (95,07%). A 

área representada por relevo ondulado indo a muito ondulado corresponde a 

apenas 4,13%; e o relevo escarpado encontra-se representado em apenas 

0,79% da área total desta associação (FIGURA 15). 

As altitudes variam de 620 a 680m, ocorrendo principalmente altitudes 

que variam de 660 a 680m (88,63%) (FIGURA 16).  
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FIGURA 10 – Unidade Geoambiental 1 – Carrasco. 
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A) Porção sudoeste da estação B) Placa de  identificação

C) Detalhe do relevo D) Caatinga arbórea

E) Murundum F) Pimentinha

G) Violeto preto H) Visão do carrasco

I) Angelim J) Facheiro

FIGURA 11 - Imagens da Porção Sudoeste da EEA 
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FIGURA 12 – Unidade Geoambiental 1 – Geomorfologia do Carrasco. 
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FIGURA 13 – Unidade Geoambiental 1 – Geologia do Carrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 14 – Unidade Geoambiental 1 – Solos do Carrasco. 
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FIGURA 15 – Unidade Geoambiental 1 – Classes de Relevo do Carrasco. 
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FIGURA 16 – Unidade Geoambiental 1 – Altimetria do Carrasco. 
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4.1.2.2 Unidade Geoambiental 2 (UG2) 
A UG2 (FIGURA 17) encontra-se recoberta por caatinga arbórea densa 

(CAD) que corresponde a 50,49% de toda a vegetação existente dentro da 

estação, distribuindo-se ao longo de toda a extensão da EEA. Dentro desta 

área não há corpos d`água, mas são identificadas trilhas e acessos transitáveis 

em tempo seco.  

As Unidades Geomorfológicas identificadas formam um mosaico bem 

heterogêneo, onde predominam as Formas Erosivas (Dc) que correspondem a 

43,15% da área coberta pela caatinga arbórea densa. Em seguida, 

compreendendo uma área de 22,79%, encontram-se as Formas Dissecadas 

(DKc). As demais unidades encontram-se representadas em 13,74% por 

Formas Dissecadas (Dtc), 10,18% por Formas Erosivas (Et), 9,17% por Formas 

erosivas (Ep) e em apenas 0,98% por Formas Estruturais (St) (FIGURA 18). 

Os filitos (pEsefi) predominam nesta unidade correspondendo a uma área 

de 43,12%. Os quartzitos (pEseqz) encontram-se representados em 31,03%, 

enquanto os calcários (pEseca) correspondem a apenas 1,68%. Rochas do tipo 

gnaisse facoidal (pEgnf) correspondem a 16,36%; coberturas terciárias e 

aluviões (Cqtc) representam apenas 0,58%, enquanto a zona de cisalhamento 

destral (zcd) corresponde a 7,24% da área total da unidade 2 (FIGURA 19). 

Com relação aos tipos de solo existentes nesta unidade, encontramos um 

quadro bastante diversificado, uma vez que podem ser observadas nove 

associações de solo. Representando 44,17% encontram-se os solos Litólicos - 

3 (Re3), seguidos por Litólicos - 2 (Re2) com 33,35%. O Podzólico Vermelho-

Amarelo – 1 (PV1) ocorre em 9,93% da área relativa à CAD, enquanto o 

Podzólico Vermelho-Amarelo – 2 (PV2) aparece em 5,40% da unidade. Menos 

expressivos são os Latossolos Vermelho-Amarelo (LV) (2,16%), os Podzólicos 

Vermelho-Amarelo – 3(PV3) (1,99%), os Litólicos –1 (Re1) (1,72%), as Areias 

Quartzosas (AQ) (1,20%) e os Latossolos Vermelho-amarelo (LV) (0,03%) 

(FIGURA 20). 

Com relação ao relevo, podemos observar o predomínio do tipo plano, o 

qual ocorre em 82,62% da UG2. Relevo ondulado a muito ondulado ocorre em 

16,98% da área, enquanto apenas 0,41% correspondem a relevo escarpado, 
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forte ondulado e montanhoso (FIGURA 21). As altitudes predominantes variam 

entre 480 e 660 metros em 93,55% da área (FIGURA 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 17 – Unidade Geoambiental 2 – Caatinga Arbórea Densa na 

Superfície Dissecada. 
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FIGURA 18 - Unidade Geoambiental 2 – Geomorfologia da Caatinga 

Arbórea Densa na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 19 - Unidade Geoambiental 2 – Geologia da Caatinga Arbórea Densa 

na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 20 - Unidade Geoambiental 2 – Solos da Caatinga Arbórea Densa na 

Superfície Dissecada. 
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FIGURA 21 - Unidade Geoambiental 2 – Classes de Relevo da Caatinga 

Arbórea Densa na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 22 - Unidade Geoambiental 2 – Altimetria da Caatinga Arbórea Densa 

na Superfície Dissecada. 
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4.1.2.3 Unidade Geoambiental 3 (UG3) 

 
A UG3 (FIGURA 23), definida pela Caatinga Arbórea Densa 

Encarrascada, encontra-se distribuída em 25,52% da EEA. Trilhas naturais 

também permitem a visualização das características ambientais, mas apenas o 

Açude da Boa Água pode ser observado. 

Geomorfologicamente a UG3 encontra-se constituída em 54,24% por 

Formas Dissecadas (Dtc), enquanto 17,67% e 13% correspondem a Formas 

Erosivas (Dc) e (Ep) respectivamente. Formas Dissecadas (DKc) ocorrem em 

9,70% da área e Formas erosivas (Et) representam apenas 5,39% da unidade 

(FIGURA 24). 

As rochas que predominam nesta associação são do tipo Gnaisse 

Facoidal (pEgnf) (36,09%) seguidas por Filitos (pEsefi) (34,25%) e Quartzitos 

(pEseqz) (12,31%). Ocorrem ainda Calcários (pEseca) em 4,90% e uma Zona 

de Cisalhamento Destral (zcd) correspondente a 10,68%. Coberturas terciárias 

- quartenárias e Aluviões são observadas em 1,48% da área (FIGURA 25). 

Os solos presentes encontram-se representados por associações 

variadas onde 37,64% correspondem ao Podzólico Vermelho-Amarelo 1 (PV1), 

22,26%, 19,72% e 7,61% aos solos Litólicos (Re3), (Re2), e (Re1) 

respectivamente. Podzólicos Vermelho-Amarelo (PV2) e (PV3) representam 

juntos 7,08%, enquanto Latossolo Vermelho-Escuro (LE) corresponde a 3,17%. 

Areias Quartzosas (AQ) e Aluviões (Ae) ocorrem em 2,53% da área (FIGURA 

26). 

Na UG3 ocorre predominantemente representada por relevo plano 

(88,87%), sendo o relevo ondulado e o muito ondulado observados 

conjuntamente em 10,08% da unidade. Pouco representados encontram-se o 

relevo ondulado, o montanhoso e o escarpado (0,55%) (FIGURA 27).  

As altitudes variam de 440 a 680m, predominando as que se encontram 

entre 540 e 600m (48,93%) (FIGURA 28). 
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FIGURA 23 – Unidade Geoambiental 3 – Caatinga Arbórea Densa 

Encarrascada na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 24 – Unidade Geoambiental 3 – Geomorfologia da Caatinga Arbórea 

Densa Encarrascada na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 25 – Unidade Geoambiental 3 – Geologia da Caatinga Arbórea Densa 

Encarrascada na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 26 – Unidade Geoambiental 3 – Solos da Caatinga Arbórea Densa 

Encarrascada na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 27 – Unidade Geoambiental 3 – Classes de Relevo da Caatinga 

Arbórea Densa Encarrascada na Superfície Dissecada. 
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FIGURA 28 – Unidade Geoambiental 3 – Altimetria da Caatinga Arbórea Densa 

Encarrascada na Superfície Dissecada. 
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4.1.2.4 Unidade Geoambiental 4 (UG4) 
 
A Caatinga Arbórea Densa (CAC) representa apenas 7,40% da 

vegetação da EEA. As trilhas de acesso a esta unidade ocorrem ao norte da 

UG4, e apenas a Lagoa dos Defuntos pode ser observada dentro da área 

(FIGURA 29). 

Geomorfologicamente, a UG4 encontra-se quase totalmente 

representada por Formas Erosivas (Ep) (98,62%). Formas Dissecadas (Dtc) e 

de Acumulação (Aai) ocorrem apenas em 1,23% e 0,15% respectivamente 

(FIGURA 30). 

As rochas que ocorrem são Ortognaisses (pEortg) (71,67%) e Filitos 

(pEsefi) (27,26%) que juntas representam 98,93%. A zona de cisalhamento 

destral (zcd) encontra-se em apenas 1,07% da unidade (FIGURA 31). 

Brunos não Cálcicos (NC) e Litólicos (Re1) predominam nesta área com 

73,26% e 22,81%, respectivamente, seguidos por Aluviões (Ae) com 3,57% e 

Vertissolos muito pouco expressivos com 0,35% (FIGURA 32). 

O relevo plano predomina na UG4 (91,37%) seguido por relevo ondulado 

e muito ondulado (4,86%) e (3,35%) respectivamente. Pouco observados são 

os relevos forte ondulado e montanhoso com apenas (0,37%) e (0,06%) 

(FIGURA 33).As altitudes variam principalmente de 440m a 500m, não 

ultrapassando 520m (FIGURA 34). 
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FIGURA 29 – Unidade Geoambiental 4 – Caatinga Arbórea Densa na 

Superfície Conservada. 
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FIGURA 30 – Unidade Geoambiental 4 – Geomorfologia da Caatinga Arbórea 

Densa na Superfície Conservada. 
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FIGURA 31 – Unidade Geoambiental 4 – Geologia da Caatinga Arbórea Densa 

na Superfície Conservada. 
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FIGURA 32 – Unidade Geoambiental 4 – Solos da Caatinga Arbórea Densa na 

Superfície Conservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102

 

 

 

 
FIGURA 33 – Unidade Geoambiental 4 – Classes de Relevo da Caatinga 

Arbórea Densa na Superfície Conservada. 
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FIGURA 34 – Unidade Geoambiental 4 – Altimetria da Caatinga Arbórea Densa 

na Superfície Conservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4.1.2.5 Unidade Geoambiental 5 (UG5) 

 
O Complexo caatinga arbórea densa/ caatinga arbustivo-arbórea 

(CCAC/CAAC) encontra-se distribuído em apenas 12,30% da EEA (FIGURA 

35). Algumas lagoas podem ser observadas: Lagoa do Rosilho, Lagoa do Meio 
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e Lago da Ponta; as imagens obtidas durante o percurso da trilha que corta 

esta unidade são mostradas na FIGURA 36. 

Formas Erosivas (Ep) e (Dc) encontram-se distribuídas respectivamente 

em 67,29% e 21,29% da UG4. Em seguida, ocorrem Formas Dissecadas (Dtc) 

(10,60%). Muito pouco representadas estão as Formas de Acumulação (Aai) 

em 0,82% da área (FIGURA 37). 

Geologicamente, ocorrem Filitos (35,05%) e  Ortognaisses (29,47%). A 

zona de cisalhamento destral representa 35,48% da UG5 (FIGURA 38).  

Solos Litólicos-3 (Re3) encontram-se distribuídos em 78,44% da área, 

seguidos por Brunos não Cálcicos (19,14%). Vertissolos podem ser observados 

somente em 2,42% da área total (FIGURA 39). 

A porção correspondente a UG5 encontra-se representada 

predominantemente por relevo plano (91,97%) com altitudes que variam entre 

440 m e 540m (95,42%) (FIGURAS 40 e 41). 
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FIGURA 35 – Unidade Geoambiental 5 – Complexo Caatinga Arbórea Densa/ 

Caatinga Arbustivo-arbórea. 
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A) Trilha dentro da EEA B) Animais dentro da EEA

C) Caatinga arbustiva D) Imburana de espinho

E) Cumaru - frutos F) Mandacaru

G) Angico H) Palma

I) Embiratanha - caule J) Embiratanha - flor

FIGURA 36 - Imagens da Caatinga Arbustivo-arbóreo  
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A) Maniçoba B) Coroa de frade 

C) Bromelia D) Macambira e mandacaru

E) Pau ferro F) Libélula

G) Solo litólico H) Lago do Rosilho

I) Aroira - caule J) Aroeira - flor

FIGURA 36 -Imagens da Caatinga Arbustivo-arbóreo (Continuação)  
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FIGURA 37 – Unidade Geoambiental 5 – Geomorfologia do Complexo 

Caatinga Arbórea Densa/ Caatinga Arbustivo-arbórea. 
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FIGURA 38 – Unidade Geoambiental 5 – Geologia do Complexo Caatinga 

Arbórea Densa/ Caatinga Arbustivo-arbórea. 
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FIGURA 39 – Unidade Geoambiental 5 – Solos do Complexo Caatinga Arbórea 

Densa/ Caatinga Arbustivo-arbórea. 
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FIGURA 40 – Unidade Geoambiental 5 – Classes de relevo do Complexo 

Caatinga Arbórea Densa/ Caatinga Arbustivo-arbórea 

 

 

 

 

 

 

 



 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 41 – Unidade Geoambiental 5 – Altimetria do Complexo Caatinga 

Arbórea Densa/ Caatinga Arbustivo-arbórea. 
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4.1.3  Zona de Entorno (ZEN) 
 
A área circunvizinha de uma UC é considerada crítica para a proteção 

da biota e da biodiversidade existente no interior da unidade, uma vez que as 

bordas determinam a dinâmica dos organismos, além de constituir uma 

variedade de ameaças que vão desde a entrada de espécies exóticas, até a 

contaminação por patógenos e poluentes (PIRES et al, 2000). 

Na ZEN, o órgão responsável pela unidade de conservação deverá 

definir as atividades que podem afetar a biota da área protegida. Assim, 

qualquer atividade nas áreas circundantes que possa afetar a integridade do 

ecossistema protegido deverá ser licenciada pelo órgão ambiental competente. 

No caso da EEA, a ZEN encontra-se representada pelo município de Aiuaba 

que engloba os distritos de Barra, Chaparral, Malhada, Juazeiro, Catingueira e 

Cedro (FIGURA 42) e, ocasionalmente, os municípios circunvizinhos. 

As atividades humanas na ZEN deverão ser orientadas de acordo com 

diretrizes estabelecidas na legislação em vigor, onde serão incentivadas 

atividades compatíveis com uma UC. Para isto será desenvolvido um programa 

de Educação Ambiental junto ao município de Aiuaba com o objetivo de 

despertar e ampliar a consciência da importância de uma UC para o 

desenvolvimento sustentável da área e para a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade, bem como um programa de monitoramento que assegure o 

cumprimento dos objetivos propostos. 

 

4.2 Plano de Manejo 
 
 O zoneamento ambiental e o plano de manejo constituem os principais 

instrumentos para a definição e administração das formas de utilização e da 

preservação das áreas de uma UC, representando requisitos essenciais à 

preservação de áreas protegidas (PIRES et al, 2000). 

 Até o presente momento não existe qualquer plano de manejo destinado 

à EEA, e, neste sentido, o presente trabalho tem por finalidade contribuir com 

algumas sugestões que podem ser de fundamental valor  para o melhor 
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aproveitamento desta UC enquanto espaço de preservação do ecossistema 

caatinga. 

  

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 42 – Zona de Entorno da estação Ecológica de Aiuaba (ZEN). 
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Embora existam inúmeras definições sobre manejo, todas aquelas que 

se referem ao manejo de ambientes naturais colocam explicitamente que a 

administração de um ecossistema deve assegurar sua sustentabilidade através 

do tempo e, com relação aos ecossistemas protegidos, essa noção deve estar 

totalmente voltada ao bem-estar e à qualidade ambiental necessários à 

manutenção da biodiversidade (PIRES et al, 2000).  

O manejo de áreas protegidas deve ser baseado  numa  análise sobre a 

importância da adoção de estratégias voltadas à aproximação entre o homem e 

as UCs, na perspectiva de torná-lo um aliado do processo de conservação, 

inclusive produzindo conhecimento de extrema importância para a proteção 

dos ecossistemas (PIRES et al, 2000). 

 Para alcançar tais objetivos é necessária a implantação de programas 

básicos sem os quais as ações propostas para a EEA não poderão ser 

efetivadas e mantidas, sendo para tanto, imprescindível a alocação de pessoal 

capacitado e pertencente aos quadros da própria Estação. São sugeridos os 

seguintes programas: 

 
4.2.1  Programa de Administração (PAD)  

 
 O PAD tem como objetivos principais: 

 

• Estruturação de um quadro de pessoal; 

• Aquisição e manutenção de equipamentos; 

• Construção de instalações fundamentais ao cumprimento do plano de 

manejo; 

• Avaliação periódica do andamento dos programas estabelecidos no 

plano de manejo. 

 

 Dentre as atividades do PAD estão: 

 

• Definir e divulgar a política interna da EEA; 
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• Supervisionar e executar as atividades administrativas de rotina; 

• Elaborar e acompanhar as previsões orçamentárias; 

• Coordenar e participar da execução de levantamentos necessários ao 

conhecimento, manejo e proteção da EEA; 

• Identificar a necessidade da infra-estrutura da EEA, acompanhando sua 

execução e normatizando seus usos; 

• Solicitar e subsidiar o desenvolvimento das atividades relativas à 

regularização fundiária; 

• Analisar e acompanhar os projetos de pesquisa de interesse executados 

no âmbito da EEA e viabilizar o apoio logístico necessário para seu bom 

andamento. 

 
4.2.2.  Programa de Proteção (PPR) 
 

Os objetivos do PPR são: 

 

• Proteção dos recursos naturais; 

• Manutenção das instalações físicas da EEA; 

• Garantia da segurança aos visitantes, pesquisadores e funcionários; 

• Acompanhamento das atividades que estejam ocorrendo nas imediações 

da estação. 

 

As atividades previstas para este programa incluem: 

 

• Definir um sistema de fiscalização para toda a área da EEA que 

determine as áreas prioritárias à proteção; 

• Providenciar a retirada de animais domésticos que, eventualmente, 

entrem na estação; 

• Inibir a entrada de caçadores, coletores ou quaisquer pessoas que 

possam vir a explorar ou a destruir  os recursos naturais da EEA; 

• Instalar placas de sinalização em todos os acessos que levam à EEA, 

bem como colocar avisos sobre a proibição de caça de animais e a 

coleta de  plantas dentro dos limites da EEA; 
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• Manter a ordem nos locais reservados à visitação pública e orientar os 

visitantes quanto às atividades permitidas dentro da estação; 

• Adquirir equipamentos necessários a atividade de fiscalização; 

• Elaborar convênios com instituições municipais, estaduais e federais 

para a efetivação da proteção da EEA; 

• Demarcar os limites da estação através da colocação de placas 

informativas. 

  
4.2.3.  Programa de Pesquisa e Treinamento (PPT) 

 
Uma terceira estratégia de fundamental importância é o Programa de 

Pesquisa e Treinamento (PPT), que tem por objetivo o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre os recursos naturais e culturais da EEA. O PPT deverá 

disponibilizar dados, métodos e conceitos científicos, além de realizar o 

treinamento e o aperfeiçoamento profissional de técnicos e pesquisadores. 

 

As principais atividades previstas para o PPT são: 

 

• Mapear as áreas críticas para a manutenção da biodiversidade; 

• Pesquisar o uso dos habitats pela fauna local e os indicadores de 

qualidade ambiental e de manutenção da biodiversidade; 

• Auxiliar no planejamento de projetos de Educação Ambiental; 

• Selecionar trilhas interpretativas para a realização de atividades 

educativas; 

• Proporcionar o intercâmbio entre a estação e a comunidade científica 

através de convênios com centros de pesquisa; 

• Contratar pessoal especializado e adquirir equipamentos básicos 

fundamentais às atividades previstas. 

 
4.2.4. Programa de Educação Ambiental (PEA) 
 

O PEA visa principalmente à implantação de atividades voltadas à EA, 

dirigidas à população do município de Aiuaba, através de planos de aula que 
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contemplem informações sobre as características naturais, culturais e 

históricas da EEA, que deverão ser postos em prática nas áreas da estação 

destinadas a estas atividades, nas dependências do CEA. 
O PEA visa fundamentalmente a aproximação do público com os 

recursos naturais da EEA, demonstrando a importância ecológica, social, 

cultural e histórica de uma área protegida. Tem ainda como função oferecer 

oportunidades para que professores e estudantes desenvolvam atividades e 

estudos relacionados à Biologia, Geografia, História e à Ecologia, além de 

estimular a participação da comunidade relativamente à preservação da 

diversidade biológica.  

 

 As atividades previstas para este programa são: 

 

• Fazer o levantamento das escolas do município de Aiuaba, bem como 

dos professores em atividade e dos alunos matriculados, visando 

identificar o público alvo para a realização das atividades propostas; 

• Treinar monitores guias internos e externos à EEA, além de definir os 

procedimentos de supervisão dos mesmos; 

• Elaborar planos de Educação Ambiental, de interpretação da natureza, e 

estudos dos fenômenos culturais e históricos da área; 

• Produção de material como filmes, folhetos, mapas, documentários, 

programas de rádio e demais formas que divulguem a EEA; 

• Elaborar planos de EA com base nos estudos e levantamentos 

realizados para o ecossistema caatinga da EEA; 

• Produzir material didático como cartilhas, livros de histórias e vídeos, 

dentre outros; 

• Sinalizar as vias de acesso da EEA com placas contendo informações 

gerais sobre a área; 

• Firmar convênios com órgãos municipais, estaduais e federais para a 

viabilização dos projetos de educação ambiental e turismo ecológico. 
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4.2.4.1 Plano de Educação Ambiental 
 

 Justificativa: 

 

A proposta de desenvolver um programa permanente de educação 

ambiental, para a Estação Ecológica de Aiuaba tem a intenção de educar a 

sociedade para que esta possa conviver de forma harmoniosa com o meio 

ambiente. 

De acordo com a concepção pedagógica do projeto, ao se apropriarem 

de conhecimentos específicos as pessoas passam a perceber os problemas 

existentes podendo intervir de forma crítica e cidadã. 

A missão do Centro de Educação Ambiental de Aiuaba (CEAA) é 

preparar a sociedade para preservar a imensa riqueza natural existente 

dentro da EEA, compreendendo que na estação encontra-se protegido um 

dos últimos redutos de caatinga arbórea existentes no Estado do Ceará, o 

qual não sofreu alterações antrópicas significativas. É também promover a 

transformação de hábitos, atitudes e valores das pessoas, em especial das 

crianças e dos jovens. 

O CEAA poderá se transformar em local de fundamental importância 

para a difusão de conhecimentos científicos gerados em pesquisas 

realizadas dentro da EEA, e nesse sentido, estreitar relações com as 

universidades.  

Um centro dessa natureza será um espaço democrático para que 

alunos, professores, visitantes, curiosos e amantes da natureza possam 

participar efetivamente (e afetivamente) da preservação do ecossistema 

caatinga.  

O programa de educação ambiental aqui exposto, visa, 

fundamentalmente, aproximar o público do seu ambiente natural pela 

compreensão da importância ecológica, social, cultural e histórica da área 

protegida. 

Com este propósito, propomos um melhor aproveitamento do ambiente 

da EEA para a realização de atividades que aumentem o conhecimento 
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científico nas variadas áreas do conhecimento e promovam a integração 

entre esta unidade de conservação e a comunidade em geral. 

 

 

 

 Objetivos Estratégicos: 

 

I - Gerais: 

 

1. Despertar o interesse de alunos e professores das escolas 

próximas à EEA para a realização de trabalhos e práticas em 

educação ambiental, na perspectiva da conservação da 

biodiversidade e da preservação da área protegida pela estação. 

 

Estratégias: 

 

• Visitar as escolas divulgando a programação de trabalho do CEAA; 

• Cadastrar alunos e professores interessados em participar das 

atividades; 

• Capacitar monitores para orientar visitas à estação e grupos de alunos 

para a difusão da sua importância; 

• Realizar cursos e palestras sobre a estação junto às escolas. 

 

2. Contribuir para a produção de estudos que estimulem a 

preservação do ambiente natural da EEA. 

 

Estratégias: 

 

• Promover o intercâmbio institucional entre a estação e as universidades, 

secretarias, museus, escolas e outros centros de pesquisa e/ou ensino; 

• Incentivar a realização de pesquisas junto à EEA, proporcionando as 

condições necessárias para que estas sejam efetivadas. 
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II- Específicos: 

 

1. Promover o fortalecimento da dimensão ambiental no processo 

educativo, tendo em vista a formação de atitudes voltadas para a 

preservação dos recursos naturais necessários à manutenção da 

vida. 

 

Estratégias: 

 

• Mobilizar alunos e professores para que participem de momentos de 

estudo e de discussões voltadas à ampliação dos conhecimentos sobre 

a EEA e sua importância; 

• Manter e divulgar o calendário permanente de atividades educativas do 

centro; 

• Realizar visitas orientadas à estação, para professores, alunos e 

visitantes. 

 

2. Compreender o que é e qual a importância de uma estação 

ecológica. 

 

Estratégias: 

 

• Manter murais permanentes e atualizados, contendo dados sobre a 

estação de modo a tornar as informações existentes acessíveis aos 

visitantes; 

• Elaborar material didático-pedagógico contendo informações sobre a 

EEA e orientações sobre a conduta dentro da unidade; 

• Organizar a biblioteca existente, tornando-a disponível à comunidade; 
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• Promover momentos de estudo sobre meio ambiente, em especial sobre 

o da estação. 

 

3. Contribuir para que as pessoas se sintam responsáveis pela 

preservação da EEA. 

 

Estratégias: 

 

• Promover seminários sobre temas como preservação, responsabilidade 

social, legislação ambiental, dentre outros; 

• Utilizar a rádio local para regularmente divulgar informações e para 

realizar um programa educativo;  

• Promover concursos; 

• Funcionar como apoio à formação de clubes de ciências que atuem nas 

escolas circunvizinhas. 

 

4. Compreender a importância da preservação da caatinga. 

 

Estratégias: 

 

• Preparar material didático para a utilização nas escolas; 

• Organizar exposições fotográficas com textos explicativos para a 

população; 

• Promover seminários sobre o ecossistema caatinga; 

• Realizar concursos de desenhos e pinturas que retratem a caatinga; 

• Organizar concursos literários tendo como tema a caatinga – símbolo 

nordestino; 

• Mostrar aos alunos e professores as trilhas existentes dentro da 

estação, descrevendo o ecossistema caatinga e suas particularidades; 

 

5. Promover a integração entre a comunidade de Aiuaba e a EEA. 

 

Estratégias: 
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• Estimular visitas orientadas à estação; 

• Mobilizar a comunidade para participar de palestras, exibições de vídeos 

e de exposições; 

• Estimular a criação de entidades voluntárias que funcionem como 

amigos da caatinga ou amigos da estação. 

 

6. Desenvolver nas crianças e nos jovens de Aiuaba o sentimento 

de respeito e cuidado com o meio ambiente. 

 

Estratégias: 

 

• Produzir cartilhas, panfletos, livros de histórias que contenham 

informações sobre as plantas e os animais da caatinga e possam ser 

utilizados como apoio didático em sala de aula; 

• Capacitar crianças e jovens para promoverem uma mudança de 

mentalidade junto aos seus familiares com relação ao meio ambiente. 

 

7. Descobrir a diversidade vegetal da EEA. 

 

Estratégias: 

 

• Promover aulas de campo utilizando as trilhas existentes dentro da 

estação para a observação e o registro de informações sobre a 

vegetação; 

• Realizar oficinas de artes visuais tendo como tema a vegetação da EEA. 
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Plano de Aula: 

 

Público alvo: professores e estudantes das escolas do município de Aiuaba; 

Número máximo de alunos: dez 

Objetivo geral: conhecer a diversidade e a ecologia das plantas da caatinga. 

Objetivos específicos: identificar as espécies nativas, mostrar características 

morfológicas e fisiológicas importantes; explicar as estratégias de 

sobrevivência e a dispersão das espécies observadas; relacionar a importância 

 econômica de plantas da caatinga com a extinção de espécies e as 

implicações do problema. 

Conteúdo: Taxonomia, ecologia e morfologia vegetal. 

Metodologia: identificar as trilhas nos mapas da estação; percorrer as trilhas 

existentes mostrando as plantas e suas particularidades ecológicas; anotar 

todas as informações obtidas no campo; fotografar as espécies mostradas. 

Carga horária: 16 horas 

 

 

8. Descobrir a diversidade animal da EEA. 

  

Estratégias: 

 

• Organizar aulas de campo que possibilitem a observação e o registro de 

informações sobre a fauna da estação; 

• Realizar coletas de insetos para a catalogação de espécies; 

• Promover a captura de aves para identificação das espécies existentes 

na área, observando-se a posterior liberação dos animais; 

• Realizar oficinas de artes visuais tendo como tema aves e insetos da 

EEA. 
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Plano de aula: 

 

Público alvo: professores e estudantes das escolas do município de Aiuaba; 

Número máximo de alunos: dez 

Objetivo geral: conhecer a diversidade e a ecologia das aves e dos insetos da 

caatinga. 

Objetivos específicos: identificar as espécies nativas, mostrar características 

morfológicas e fisiológicas importantes; explicar as estratégias de 

sobrevivência das espécies observadas; relacionar a importância econômica 

dos animais da caatinga com a extinção de espécies e as implicações do 

problema. 

Conteúdo: Taxonomia, ecologia e morfologia animal. 

Metodologia: percorrer as trilhas existentes; definir locais para a colocação de 

armadilhas para a captura de aves e insetos; anotar todas as informações 

obtidas no campo; identificar e fotografar os animais; liberar as aves após a 

identificação; montar uma coleção de insetos para que esta fique no museu do 

centro de educação ambiental. 

Carga horária: 20 horas 

 

9. Reconhecer o relevo da estação. 

 

Estratégias: 

 

• Promover aulas de campo para observação do relevo utilizando as 

trilhas internas existentes e as estradas que margeiam a EEA. 

• Realizar oficinas de artes visuais tendo como tema o relevo da estação. 

 

 

 

 

 



 127

 

 

Plano de aula: 

 

Público alvo: professores e estudantes das escolas do município de Aiuaba; 

Número máximo de alunos: quinze 

Objetivo geral: conhecer o relevo da EEA. 

Objetivos específicos: identificar as formas de relevo; mostrar características 

geomorfológicas importantes; relacionar a utilização da terra aos tipos de 

relevo, chamando atenção para as implicações destas práticas. 

Conteúdo: 

Metodologia: percorrer as estradas que margeiam a estação e as trilhas 

existentes; mostrar as diversas formas de relevo; anotar todas as informações 

obtidas no campo; fotografar a paisagem mostrada para posterior identificação; 

montar um painel com as fotos obtidas no campo, para que este fique no 

museu do centro de educação ambiental. 

Carga horária: 16 horas 

 

 

 

10. Identificar os tipos de rochas existentes na EEA. 

 

Estratégias:  

 

• Promover aulas de campo para a observação dos tipos de rocha 

existentes; 

• Realizar oficinas de artes visuais tendo como tema a geologia da 

estação. 
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Plano de aula: 

 

Público alvo: professores e estudantes das escolas do município de Aiuaba; 

Número máximo de alunos: dez 

Objetivo geral: descobrir as rochas da EEA. 

Objetivos específicos: identificar os tipos de rochas; mostrar características 

importantes; explicar a relação existente entre as rochas e o solo; mostrar a 

importância econômica dos minerais da nossa região. 

Conteúdo: 

Metodologia: percorrer as trilhas existentes; anotar todas as informações 

obtidas no campo; identificar e fotografar as rochas observadas; montar uma 

coleção geológica para que esta fique no museu do centro de educação 

ambiental. 

Carga horária: 16 horas 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Estação Ecológica de Aiuaba é uma área de preservação de grande 

importância para o Brasil e para o Estado do Ceará, uma vez que objetiva a 

proteção da Caatinga, considerada o ecossistema mais importante depois 

da Amazônia, da Mata Atlântica e do Cerrado.  

Atualmente a estação encontra-se em condições precárias de 

funcionamento, necessitando diversas providências quanto a sua estrutura 

e pessoal. Além disso, como até o momento não existe um plano de manejo 

que regulamente as ações realizadas dentro deste espaço, é de 

fundamental importância a tomada de providências, neste sentido, pelos 

órgãos responsáveis. 

Em visita realizada à EEA, alguns problemas foram observados, como a 

falta de água encanada para as dependências da estação; a dificuldade de 

adaptação dos administradores indicados para gerência; a deficiência de 

pessoal para a realização de uma fiscalização eficiente; a escassez de 

recursos para a realização de ações administrativas importantes. 

Observou-se ainda que a EEA também apresenta problemas relativos à 

presença de animais pastando no seu interior, uma vez que 

aproximadamente 18 km de sua extensão encontram-se sem cerca.  

A EEA é um espaço com infraestrutura razoável, encontrando-se 

atualmente subutilizada por falta de um planejamento efetivo que objetive 

melhor aproveitamento do local.  

Na realidade, para a efetivação das atividades propostas neste trabalho 

poucas edificações precisam ser construídas (sala de aula, museu, loja) 

mas o mais necessário é a vontade política de revitalizar a EEA para que 

esta seja conhecida e aproveitada por todos. 

De acordo com os dados trabalhados, a Estação Ecológica de Aiuaba 

encontra-se representada principalmente por relevo plano, sendo coberta 

por Caatinga Arbórea Densa em aproximadamente 50% de sua extensão. 

Geomorfologicamente, encontra-se representada em 52,71% por Formas 
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Erosivas. Os filitos ocorrem em 38,85% e os solos litólicos ocorrem em 

aproximadamente 52% da área total da estação. 

A partir do zoneamento ecológico realizado para a EEA foram definidas 

sete zonas, sendo duas delas consideradas como zonas especiais de 

manejo, propícias ao desenvolvimento de atividades de Educação 

ambiental devido a características particulares.  

As outras cinco zonas são áreas reservadas à proteção da natureza, 

onde somente poderão ser realizadas atividades monitoradas por pessoas 

devidamente autorizadas, como aulas de campo através das trilhas 

interpretativas existentes.  

De acordo com a Legislação em vigor, apesar de ser considerada uma 

área de proteção integral da biota, a EEA, assim como qualquer outra, pode 

e deve ser utilizada como ferramenta à pratica de Educação Ambiental. 

Para tanto elaboramos um Plano de Manejo que consta de quatro 

programas, na tentativa de melhorar não somente a estrutura física da 

estação, mas também de transformá-la num local onde possam ser 

desenvolvidas atividades que aproximem a comunidade do entorno.  

Propomos a implantação de um Programa Administrativo que visa 

principalmente à adequação do quadro de pessoal, à aquisição dos 

equipamentos necessários, à construção de instalações físicas e ao 

acompanhamento dos demais programas propostos. 

O Programa de Proteção visa à integridade dos recursos naturais, à 

segurança dos visitantes e à manutenção das instalações, através da 

fiscalização da área relativa à EEA. 

Para as ações referentes à pesquisa, o Programa de Pesquisa e 

Treinamento tem como atribuições a realização de mapeamentos que 

identifiquem áreas importantes para a manutenção da biodiversidade, o 

planejamento de programas de Educação Ambiental e a implantação de 

intercâmbios entre a EEA e a comunidade científica. 

 O Programa de Educação Ambiental tem como objetivo primeiro a 

implantação de atividades de Educação Ambiental dirigidas à população de 

Aiuaba, no sentido de sensibilizar a comunidade quanto à importância da 

EEA. 
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Enfatizamos que a EEA não deve ser vista como espaço fechado, 

distante das pessoas. Deve sim, ser compreendida como lugar de imensa 

riqueza, infelizmente mal aproveitado, em virtude da falsa idéia de que para 

preservar a natureza devemos dissociá-la do homem, que tem se 

constituído em seu maior devastador.  

Na verdade, devemos mesmo considerar é a possibilidade de mostrar às 

pessoas que elas podem conviver com o meio ambiente, se forem capazes 

de respeitar os seus limites. 

Uma das maneiras de atingir essa meta é a sistematização do 

conhecimento produzido nas dependências da EEA, uma vez que as 

informações obtidas normalmente não estão disponíveis ao público, ficando 

muitas vezes restritas à comunidade científica.  

Outra maneira é tentar fazer com que a população circunvizinha 

compreenda o valor de uma área de proteção ambiental como a EEA. Para 

isso a estação deve funcionar como espaço interativo, onde os visitantes 

tenham a oportunidade de conhecer as particularidades do lugar e as 

crianças possam absorver informações sobre a natureza e suas relações.  

Para que o objetivo maior das unidades de conservação (preservação 

dos ecossistemas e sua biodiversidade) seja alcançado, só temos como 

alternativa o envolvimento da população, em especial as crianças, nas 

atividades que promovam a compreensão dos processos naturais e a 

valorização dos aspectos culturais.  
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