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ASPECTOS FiSICOS - Area: 385 km 2 (1960!; al
titude: 870 m; temperaturas, em °C: maxima. 
30, minima, 14; precipitw;iio pluviometrica 
anual: 2 591.3 mm (1964) . 

POPULA<;.Ao -- 17 546 habitantes (dados prelimi
nares do RGcenseamento Geral de 1960!; den
sidade demograjica: 46 habit-antes por quilo
metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria metaliirgi
ca e agricultura (banana, abacate, manga e 
cana-de-a~itear) . 

EST ABELECI M ENTOS BANCARJOS - 1 agencia 
bancaria. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 7 autom6veis e jipes, 10 caminhoes e 8 
outros veiculos. 

ASPECTOS UrRBANOS - 230 ligaQ6es eletricas; 1 
hotel, 2 pensoes, 3 restaurantes; 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 p6sto de puericultura. 
2 dentistas, 3 enjermeiros, no exercicio da pro
jissiio; 3 tarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 83 unidades escolares 
de ensino prima rio geral, 1 de ensino media; 
1 tipograjia, 1 biblioteca. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruzeiros; -- receita prevista: 32,0; receitas cor
rentes: 31,7; despesa fixada: 32,0. 

REPRESENTA()AO POLITICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Celia Cortes de F. Murta e desenho 
da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, am
bos da Diretoria de DocumentaQiio e Divulgagiio do 
CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 
0 ATUAL Municipio de Ubajara era habitado primi
tivamente pelos indios tabajaras. A primeira pene
tra~ao foi feita por volta de 1604, por Pero Coelho 
de Souza, que tentou conquistar as terras ferteis 
da serra de Ibiapaba. Auxiliado pelos :esuitas 
Francisco Pinto e Luis Filgueira, promoveu ele a 
pacificagao dos indios e o desenvolvimento das 
aldeias que comec;avam a proliferar as margens do 
arroio Arabe. 

A obra dos jesuitas foi interrompida, no entan
to, com o trucidamento do paqre Francisco Pinto, 
pelos indios tocarijus, durante uma cerimonia reli
giosa, no dia 11 de janeiro de 1608, no local onde 
hoje se ergue a· cidade de Ubajara. 

Em 1877, acossatlas pela seca e pela falta de vi
veres, varias familias emigraram das zonas atingi
das, instalando-se nos sitios Buriti, Pitanga e Pa
vuna as primeiras levas - as familias de Bartolo
meu Fernandes do Rego, Manuel Luis Pereira, Ma
nuel Soares e Silva e Francisco Soares e Silva. 
Quando a grande seca as atingiu, deslocaram-se 
para o lado sul de uma lagoa, denominada Lagoa 
de Jacare, ali organizando um arruado que se cha
mou Jacare, primitivo nome do Municipio. 0 nucleo 
foi se desenvolvendo, ate que, em 1884, um incen
dio o destruiu, obrigando os moradores a passarem 
para as terras do lado oposto da lagoa. Em poucos 
meses reconstruiram o povoado. 

Em 1886 foi erguida a capela em honra de Sao 
Jose, sagrada no ano seguinte pelo primeiro viga
rio da freguesia de Sao Pedro de Ibiapina, a cuja 
jurisdigao pertenceu durante mu~tos anos. 0 dis
trito de paz foi criado em 1890. Em 1915 conseguiu 
o Municipio autonomia administrativa, passando a 
denominar-se Ubajara - top6nimo de origem indi
gena, com a significagao do "senhor da canoa" 
(ubci- canoa e jara- senhor, nome de um cacique 
vindo do litoral e que por multo tempo · habitou a 
gruta de Ubajara) . 
Formaflw Administrativa e Judiciaria 
UBAJARA pertenceu ao Municipio de Vic;osa do Ceara 
ate 1872; dessa data a 1878, ao Municipio de Sao 
Benedito; dai em diante ao de Ibiapina. 

0 Ato provincial de 12 de fevereiro de 1890 e 
a Lei municipal n.0 10, de 3 de agosto de 1893, refe
rem-se a criagao do distrito de Jacare . 

0 distrlto de Paz foi criado na povoagao de Ja
care pelo Decreta estadual n.O 123, de 24 de dezem
bro de 1890. 

A Lei estadual n.0 1 279, de 24 de agosto de 1915, 
que elevou a vila a povoac;ao de Jacare, criou o Mu
nicipio de Ubajara, com territ6rio desmembrado do 
de Ibiapina, completando este ano meio seculo de 
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existencia. A instalac;ao verificou-se em 31 de de
zembro do mesmo ano. 

0 Municipio foi criado Comarca de primeira en
trancia pela Lei n.0 213, de 9 de junho de 1948. 
abrangendo tres termos: o da sede, o de Araticum 
e o de Jaburuna. A mesma lei criou o termo ju
diciario, ja com a denominagao de Ubajara. 

ASPECTOS FlSICOS 
EsTENDENDO-sE por uma area de 385 km~, o Munici
pio esta situado na zona de Ibiapaba, uma das doze 
zonas em que se divide o Estado. 

Os limites municipals sao com Tiangua, Fre
cheirinha, Mucambo, Ibiapina e o Estado do Piaui. 

A cidade, a 870 metros de altitude, Iocaliza-se 
a 3° 50' 50" de latitude sui e 40o 55' 20" de longitu
de W. Gr. Dista 253 km, em linha reta, da Capital 
do Estado, rumo OSO. 

As terras do Municipio, situado no altiplano da 
serra de Ibiapaba, caracterizam-se por tres zonas 
distintas: sertao (parte oriental), serra (centro) e 
carrasco (parte ocidentaD . A primeira, estende-se 
ao sope da serra, as margens do rio Coreau, e co
berta de matas, capoeiras e tabuleiros. Sao terras 
excelentes para o cultivo de leguminosas, produ
zindo tambem cana-de-agucar, nos terrenos de alu
viao que margeiam os rios Ubajara e Itaipu. A se
gunda - a mais importante- tern 20% de matas 
e 80% de sua area e ocupada pelas culturas agrico
las. A terceira, regionalmente denominada carras
co, e a caatinga, onde proliferam os cipoais e es
pecimens tipicos da regiao arida nordestina. 

0 sistema hidrografico e representado princi
palmente pelos rios Ubajara, Pitanga e Jaburu. Va
rias cachoeiras: do Frade - com potencial ener
getico calculado em 10 mil HP - , do Siri, do Padre, 
do Mota, do Carpina e do Veado Quebrado. 

0 clima e frio durante 0 periodo de janeiro a 
junho e temperado no segundo semestre do ano. A 
temperatura maxima e de 30.0 , a minima, de 14.0 e 
a media e de 22.0C . Precipitac;ao pluviometrica: 
2 591,3 mm, em 1964. 

No revestimento 

Engenho ci f iar;ao animal 

floristico consideraveis re
servas florestais alem 
do babagual nativo -
tqUe e explorado. Quan
to a ocorrencias mine
rals, foram verificadas 
aflorag6es de salitre, 
na Gruta de Ubajara, 
exploradas de forma 
rudimentar; na vila de 
Araticum, minas de 
ard6sia e calcarios, 



tambem explorados; na vertente orie:1tal da serra, 
minas de ocre, pouco exploradas. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
DAnos preliminares do Recenseamento Geral de 

1960 registraram no Municipio uma popula~;ao de 
17 546 habitantes- 6,6% mais do que no Censo an
terior de 1950. 

No quadro rural localizavam-se 77,2% da po
pulagao, restando 4 003 para a zona urbana e su
burbana. 

0 distrito mais populoso era o da sede, com 
11 992 habitantes, seguido de Araticum, 4 218 e Ja
buruna (criado depois do Censo de 1950), com 1336. 

A populagao da cidade era de 3 103 habitantes, 
tendo registrado um crescimento de 84,5%, no ulti
mo decenio intercensitario, e das vilas de Araticum, 
de 520 (mais 13,3%) e de Jaburuna, de 380. 

A densidade demografica era de 46 habitantes 
por quilometro quadrado. Registraram-se 3 305 do
micilios, sendo 2 431 no distrito-sede, 648 no de Ara
ticum e 226 no de Jaburuna. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
A BASE economica do Municipio esta na industria 
mecanica, secundada pela agricultura. 

Cemo Agricola 
0 CENSO Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares, contou 750 estabelecimentos agropecuarios, 
com area total de 23 962 hectares (9 964 ha destina
dos a lavouras). Desses estabelecimentos, 320 pos
suiam menos de 10 ha (428 em 1950); 398, de 10 a 
menos de 100 ha (356 em 1950); 29, de 100 a menos 
de 1000 ha (28 em 1950); 3, de 1 000 a menos de 
10 000 ha (2 em 1950) . Existiam 5 239 pessoas ocupa
das, 2 tratores e 4 arados. Em 545 estabelecimentos 
havia criagao de bovinos: 543 com menos de 100 
cabegas, cada urn; 2 de 100 a menos de 500 cabegas. 

Agricultura. 
0 VALOR da produgao agricola, em 1963, era de 107,8 
milh6es de cruzeiros, e a area plantada de 2 409 ha. 
· 0 principal produto, a banana, contribulu 
com 45,1% para o valor 
total e 162 mil cachos; 
vieram a seguir o aba
cate, com 12,5% do va
lor e 2 225 mil frutos; 
a manga, com 9,3% do 
valor e 10 milhoes de 
frutos; a cana-de-agu
car, com 7,4% do va
lor e 10 000 toneladas; 
o cafe, com 7,3% do 

Canavial e baba<;ual nativo 



valor e 74 toneladas; a laranja, com 4,9% do valor 
e 2 milhoes e 100 mil frutos; a pimenta do 
reino, com 4,2% do valor e 9 toneladas; a tange
rina, com 3,3% do valor e 1 milhao e 420 mil frutos. 
Os 6% restantes do valor foram cobertos pela man
dioca, feijao, caju, agave, milho, fumo, arroz, rna
mona, algodao, batata-doce, batata-inglesa e limao . 

Pec11aria 

Os REBANHos existentes em 1963 totalizaram 4 600 
cabegas, avaliadas em 52,3 milhoes de cruzeiros, as
sim distribuidos: 3 500 cabegas de suinos, corres
pondendo a 23,4% do valor total; 1200 cabec;as de 
bovinos e 27,5% do valor; 5 500 cabec;as de caprinos e 
17,2% do valor; 3 500 cabegas de ovinos e 13,4% do 
valor; e, alnda, 550 cabegas de muares, 350 de equi
nos, 1 000 de asininos. 

Demandam a Ubajara, na epoca do verao, re
banhos bovinos procedentes dos Municipios de So
bra!, Crateus, Reriutaba e Carire, trazidos para en
gorda. 

A produc;ao de Ieite foi de 13 mil litrc.s, valendo 
520 milhares de cruzeiros. 

Contava o Municipio com urn plantel avicola de 
3 830 galinaceos (630 perus) e 320 palmipedes, ava
liado em 5,2 milhoes de cruzeiros. A quantidade de 
ovos de galinha ascendeu a 30 mil duzias, no valor 
de 3,6 milhoes de cruzeiros. 

Foram produzidas, ainda, 4 toneladas de mel de 
abelha, no valor de 400 milhares de cruzeiros. 
Havia, em 1964, perto de cern apiarios, destacando
-se o do Horto Florestal do Ministerio da Agricul
tura. 

Cemo Indlfstri,tf 

0 CENso Industrial de 1960 registrou, em Ubajara, 
7 estabelecimentos, todos de industria de transfor
magao: 2 de mecanica; 3 de produtos alimentares: 
1 de textil e 1 de madeira. o valor da produgao foi 
de 5,7 milhoes, sendo o da transformac;ao industrial 
de 2,8 milhoes. A media mensa! de operarios ocupa
dos foi de 58; foram pagos salarios no nivel de 779 
milhares de cruzeiros e as despesas de consumo fi
xaram-se em 2,9 milhoes de cruzeiros (2,6 milhoes 
corresponderam a materias-primas). 

0 principal genera de industria era o textil, en
globando 40,2% do valor total de prodw;ao, seguido 
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do de mecanica, com 28,2% do valor; do de produtos 
alimentares, com 21,7% do valor; e do de madeira, 
com 9,9% do valor. 

Produfao Industrial 

ExrsTIAM, em 1962, 14 estabelecimentos industrials, 
dos quais: 4 de beneficiamento de agave, 3 de me
talurgia, 3 de bebidas, 2 de madeira, 1 de colchoes 
de mola e 1 de fabricac;ao de redes. A produc;ao in
dustrial atingiu 170 milhoes de cruzeiros dos quais 
110 milhoes correspondentes a mecanica (fabrica
c;ao de engenhos de ferro, balanc;as, pesos, chapas 
para fogoes e bombas de succ;ao). A media mensa! 
de operarios ocupados foi de 63. 

Contavam-se, ainda, cerca de 185 engenhos para 
transformac;ao da cana-de-ac;ucar em rapadura. Se
gundo dados da Prefeitura Municipal foram pro
duzidos, em 1964, 2 milhoes e 600 mil quilos do pro
duto. 

Gado Abatido 

FoRAM abatidas 415 cabec;as de bovinos, 230 de sui
nos, 92 de ovinos e 68 de caprinos. 

A produc;ao de carnes e derivados totalizou 79,5 
toneladas e rendeu 19,4 milhoes de cruzeiros, em 
1963. A maior parcela coube a carne verde de bo
vino com 59,8 toneladas e 79,8% do valor; seguida 
da carne verde de suino, com 8,1 toneladas e 8,5% 
do valor; do toucinho fresco, com 5,8 toneladas e 
6,2% do valor; os 5,5% restantes sao representados 
por couro seco de bovino, carnes verdes de ovino e 
caprino e peles secas de ovino e caprino. 

Trans porte 

A CIDADE de Ubajara e servida pela estrada de roda
gem estadual CE-15. Sao os seguintes os tempos 
medios gastos para as cidades vizinhas e capitals 
estadual e federal: Sobral- 3 horas e 30 minutos; 
Frecheirinha - 2 horas; Tiangua - 40 rninutos; 
Vic;osa do Ceara - 2 horas; Ibiapina - 20 minu
tos; Sao Benedito - 1 hora; Alto Alegre (PI) - 3 
horas; Capital Estadual - rodoviario (CE-15 e 
BR-22) em 8 horas ou misto pelo rodoviario ate 
Sobral em 3 horas e 30 minutos e ferroviario (RVC) 
em 8 horas e 10 minutos; Brasilia (DF) - rodo-
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v1ano, via Feira de Santana (BA), Montes Claros 
(MG) e Formosa (GO), em 10 dias. 

Possui ainda mais 100 quilometros de estradas 
municipais com leito em pi!(arra ou argila comum. 

pjl'fR/PIRI 

~ 
?G\ 
-\ 

~ 

CONVENr;:OES 

RODOV/A FEO£RAL - ~ 
RODOVI.A EST.AOUAL - J I( 
FERROVIA ot+l 
tRHI"II 81 1"6VJII -t-

A Prefeitura local registrou, ate abril de 1965. 
7 autom6veis e jipes, 10 caminh6es e 8 outros vei
culos. 

Comercio e Bancos 
As TRANSAQOES comerciais sao realizadas especial
mente com as pragas de Sobral, Crateus e Fortale
za, no Ceara, e Terezina, no Piaui. Ha exporta
c;ao de rapadura, aguardente, mel de abelha, entre 
outros. 

Em funcionamento 4 estabelecimentos atacadis
tas e 62 varejistas. 

A praga de Ubajara e atendida por uma agencia 
do Banco do Brasil. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1963, foram os seguintes \em milh6es de 
cruzeiros): caixa em moeda corrente, 7,0; empres
timos em contas correntes, 91,4; titulos desconta
dos, 29,2; dep6sitos a vista e a curto prazo, 15,6. 

Atuam no Municipio duas cooperativas: uma 
de credito e consumo e outra escolar. 

Seni[OJ 
CoNTAM-SE 26 estabelecimentos de prestagao de ser
'fic;os, entre os quais estao o Gruta Hotel Ubajara. 
em fase final de construc;ao, 2 pens6es e 3 restau
rantes. Dois advogados exercem suas profiss6es. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE esta edificada na planicie ibiapabana, no
tando-se apenas ligeiras ondulac;6es do terreno, em 
meio a canaviais e engenhos de cana-de-ac;ucar. 
Possui 16 ruas, das quais 4 pavir_p.entadas a pedra 
tosca. Do mesmo material sao calc;adas 4 das suas 
7 prac;as. Em 1964 contavam-se 230 ligac;oes ele
tricas. 

Em vias de conclusao moderno servic;o de abas
tecimento de agua, construido pelo DNOCS, com 
rede de extensao de cinco mil metros, encontran
do-se ja .prontas a "casa de forc;a", caixa dagua e 
encanamento geral. Aguardado, tambem, para bre
ve, novo servic;o de energia eletrica, que sera capta
da do Ac;ude Araras, ja tendo a Companhia de Ele
trificac;ao do Nordeste iniciado a posteac;ao e exten
sao das linhas. A Companhia de Eletrificac;ao Cen
tral Norte do Ceara fara a distribuic;ao, partindo de 
Ibiapina . 

Atraindo grande numero de pessoas do Muni
cipio e das cidades vizinhas, realiza-se, aos domin
gos, a tradieional feira - a mais importante da 
regiao - onde sao expostos a venda os produtos 
locals. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
0 MUNiciPIO conta com um pf>sto de puericultura, 
mantido pela Sociedade de Assistencia e Protec;ao 
a Maternidade e a Infancia, com distribuic;ao de 
Ieite do FISI ou da USAD. Acha-se em construgao 
um prectio para o posto medico. 

0 atendimento medico e hospitalar e feito nas 
cidades vizinhas de Sobral e Sao Benedito. 3 en
fermeiros, 2 dentistas e 3 farmacias servem a po
pulac;ao. 

Preteitura Municipal 
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ASPECTOS CULTURAIS 
Emina 
No SETOR do ensino, conta o Municipio com 78 uni
dades escolares do ensino primario fudamental co
mum assim distribuidas: 70 municipals, 6 estaduais 
e 2 particulares. Ha, ainda, 5 unidades de ensino 
supletivo. 0 corpo docente e constituido de 94 pro
fessores e 3 289 alunos matricularam-se no inicio do 
ano letivo de 1965. 

Do ensino medio, ministrado no Ginasio Sao 
Jose, ha 1 unidade escolar, com 12 professores e 82 
alunos rna triculados. 

Em atividade o Centro Social Rural, manten
do cursos de corte, costura e arte culinaria, com 
2 professores e 24 alunas matriculadas. 

Cultura 

A PREFEITURA mantem uma biblioteca - Bibliote
Publica Municipal - com acervo superior a 1 200 vo
lumes, registrada no INL, sob o n.0 7 637. Ha uma 
tipografia. 

No setor recreativo disp6e a cidade do Cine Tea
tro Iveli, com capacidade para 400 espectadores. 
Em construc;ao a sede do Gremio Padre Moacir, des
tinado a sessoes literarias, cinematograficas, con
ferencias e espetaculos tea trais. 

Sem falar nas de Natal, na de Reis e nas de 
"Sao Joao na Roc;a", as principals festividades sao: 
a do padroeiro Sao Jose, celebrada em agosto, pre
cedida de novenario e culminando com missa fes
tiva e procissao; a de Nossa Senhora da Conceic;ao. 
festejada em dezembro; a de Sao Francisco, em ou
tubro. Sao freqi.ientes nos meses de dezembro e 
janeiro, "os reisados" - espetaculos realizados com 
as conhecidas figuras do boi, burrinha, babau, ca
retas e damas. 

1'11rismo 
A sEis quilometros da cidade e 352 de Fortaleza 
(rodovia), no sope da serra de Ibiapaba, localiza-se 
a Gruta de Ubajara, 
numa extensao de 
505 metros, aproxi
madamente, com
pasta de enormes 
salas em plena ro
cha, separadas por 
pared6es de estalag
mites. As salas da 
Rosa, da Maravilha 
e a Pedra do Sino, 
sao algumas das par
ticularidades mais 
belas. 

A gruta de Uba
i ara faz parte dos 

Matriz de Sao Jose 



Gruta de Ubajara - Sala da Rosa 

Parques Nacionais, criado em 1959. 0 local possui 
flora exuberante e inumeros mananciais. :E muito vi
sitado por cientistas e turistas em geral. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

AcHA-sE instalada na cidade uma Agencia Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao integrante do sistema 
estatistico nacional, alem das coletorias federal e 
estadual, e da agencia de correios e telegrafos do 
DCT. 

Finanfas Publicas 
A RECEITA municipal arrecadada em 1964 foi de 12,7 
milhoes de cruzeiros (4,0 de renda tributaria), en
quanto a despesa ficou em 12,1 milh6es. No mes
mo ano, as arrecadac;6es federal e estadual foram, 
respectivamente, de 8,3 e 23,7 milhoes de cruzeiros. 

0 orc;amento municipal para 1965 preve receita 
geral de 32,0 milh6es de cruzeiros, sendo 31,7 de re
ceitas correntes, e fixa despesa geral em 32,0 
milhoes. 

Representafao Politica 
0 LEGISLATIVo local e composto de 9 membros. Nas 
eleigoes realizadas em outubro de 1962 foram ins
critos 3 578 eleitores. 

FONTES 
As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram, 
na maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Sobral, Jose do Egito Bastos Macam
bira. 

Foram utilizados tambem dados dos arquivos 
de documentac;ao municipal da Diretoria de Do
cumentac;ao e Divulgac;ao (Secretaria-Geral do 
CNE) e de outros 6rgaos do sistema estatistico na
cional. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE<;IiO DE MONOGRAFIAS 
(4.a serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassuuun
ga, SP. 303 - Len~;iils Paullsta, SP. ·304 - Atlbaia , SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbnzeiro , 
PB. 308 - Assare, CE. 30!1 - Penapolls, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 3 13 - Uba
.ia ra, CE. 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Grcijico do 
IBGE, aos vinte e nove dias domes de outubro de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criaqao do Ins
tituto e 400.0 da fundagao da Cidade do Rio de 
Janeiro. 




