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Ao surgir entre grutas e cachoeiras, por volta do século XVII, Ubajara era reduto de índios
Tabajara, Irapuã e Jurupariaçu. Ubajara é topônimo de origem tupi, dentre as suas diversas
traduções para a língua portuguesa, a que prevalece é "senhor da canoa”, de Ubá = canoa
e îara = senhor. O nome surgiu da lenda de um cacique que teria esse nome e que, teria
habitado a gruta por muitos anos. Inclusive, na bandeira do município, consta a imagem de
um cacique remando em uma canoa. A herança cultural desses primeiros habitantes está
presente no artesanato local, caracterizado pelos trabalhos em talhas de madeira, argila,
cipó, bambu, couro e palha. Ubajara em uma das cidades mais belas e aconchegantes do
Estado do Ceará, dotada de uma exuberante beleza natural ( cachoeiras, trilhas, furnas e
gruta) onde podemos destacar o famoso Parque Nacional, além das ricas manifestações
culturais tais como grupo de reisado, escultores, artesões, grupo de dança folclórica e
teatro, corais e quadrilhas juninas. Tendo consciência de toda essa riqueza temos a
convicção que promover e valorizar nosso Turismo e Cultura é nosso objetivo.

Os atrativos naturais são referência no município, que encontra no ecoturismo uma de suas
vocações econômicas. O Parque Nacional de Ubajara é seu principal atrativo turístico, é lá
que está a Gruta de Ubajara, a quase 850m do nível do mar e suas trilhas ecológicas, que
levam os visitantes a riachos, bicas, cachoeiras e mirantes, que por sua vez, são locais de

uma vista exuberante. Por seus atrativos naturais e seus produtos culturais, Ubajara é
conhecida como a capital do Turismo na Ibiapaba.

ATRATIVOS
Igreja de São José
A Igreja foi inaugurada na década de 1950, com a visita da imagem de N. Sra de Fátima,
vinda de Portugal. Em sua arquitetura destaca-se a altura da fachada, com pedras coloridas
revestindo portais, colunas e molduras, e os altares em mármore e granito.

Gruta de Ubajara
Localizada no Parque Nacional de Ubajara, a Gruta é visita indispensável e inesquecível.
Está dividida em várias salas que descem a até 70m de profundidade, ao longo de 1.120m
de percurso. O acesso no momento está sendo feito pela trilha a pé, com percurso de 7km.
Visitação permitida com guias locais. Gruta de Ubajara, seu
trajeto leva em média cerca de 40 a 60 minutos.
Horário do Teleférico: 10h00min às 16h00min h.

VISITE TAMBÉM
➢ Conjunto arquitetônico
➢ Várias trilhas, inclusive com acessibilidade e passeios noturnos no Parque
Nacional de Ubajara
➢ Praça da Igreja Matriz
➢ Santuário da Mãe Rainha
➢ Bicas da Murimbeca e Pinguruta no Parque Nacional
➢ Cachoeiras do Boi Morto e do Frade
➢ Ateliês de Artesanato, croché, bordado, palha de bananeira e sementes de
coco babaçu e de designer de madeira.
➢ Horto Florestal(sede do Icmbio)

➢ Museu JK
➢ Arrocha Park
➢ Furnas do Araticum
➢ Plantações de maracujá(maior produtor do Ceará)
➢ Passeio Noturno nas trilhas do Parque Nacional

Cachoeira do Boi Morto
A 13 km da sede, distrito de Jaburuna, forte queda d’água que se precipita em quatro
lanços de pedra contínuos, variando de 1,50m de altura de um lado para 6m de outro.
Altura aproximada de 3m e entorno coberto de vegetação.
Bica do Cafundó
No Parque Nacional de Ubajara, acesso por trilha, formada pelo rio Jaburuna, altura
aproximada de 30m, três saltos d’água, cercada de densa vegetação.
Cachoeira do Frade
Localizada numa zona de transição, entre o verde da serra e o seco do sertão.
Parque Nacional de Ubajara
Área 563 ha, 835m de altitude, criado em 1959. Grutas, precipícios, encostas abruptas,
solos planos no topo, cachoeiras, vegetação exuberante, cerrados, caatinga, e fauna
variada

paca,

cotia,

preá,

guaxinim,

periquito,

jararaca, macaco prego, dentre

outros.Localizado a 340 km de Fortaleza.

Rio das Minas
Rio formado pelas águas das cachoeiras do Cafundó, do Murimbeca, da Gameleira e do
Gavião, é um ponto de descanso para os visitantes que descem a trilha, oferecendo-lhes
piscinas naturais e água fresca para reposição das energias.

Rios
O principal reservatório é o Açude Jaburu I.

CULTURA VIVA

Engenho de Rapadura
Tradicionais engenhos estão situados na zona rural, a poucos quilômetros da cidade. A
fabricação dos produtos é artesanal, a partir da cana-de-açúcar, mel, batida, garapa e,
principalmente, as deliciosas rapaduras, vendidas tanto na sede como em distritos, feiras
livres e cidades da região.

Grupo de Reisado Zabumba
O Grupo de Reisado Zabumbá existe há vários anos, o qual vem sendo liderado desde sua
fundação, pelo mestre Antonio José. O grupo é formado por pessoas simples, como
agricultores, pedreiros, pintores, estudantes e outros.
O Reisado Zabumbá ou do Mestre Antônio José, como é conhecido, assegura a
preservação desta forte arte. Eles participaram de algumas edições do Festival União da
Ibiapaba – FUI, de vários eventos culturais promovidos pela Secretária de Cultura de
Ubajara e foram representantes da Ibiapaba no Centro Cultural Dragão do Mar,
participando da mostra da cultura ibiapabana com suas ricas indumentárias e seus ritmos
tradicionais.

Carnaval Cultural
No período do Carnaval, Ubajara recebe uma média de 30 mil visitantes, entre turistas que
se hospedam na cidade e moradores de cidades vizinhas, que buscam brincar o carnaval
na cidade, pois a cidade é conhecida na região, por seus carnavais alegres, de muita

diversão e sem violência, animados por bandas da região e, por ser a única cidade da
região a fazer a já tradicional despedida do carnaval na quarta-feira de cinzas, no balneário
do Boi Morto.

Festival de Quadrilha-UBAJUNINO
Evento do calendário cultural do município, atrai grupos de toda a região da Ibiapaba, como
parte das competições do Circuito de Festejos Juninos e eventos locais. O cortejo das
quadrilhas participantes percorre as ruas da cidade, mantendo uma das mais tradicionais
manifestações populares.

Exposição Agropecuária
Evento que acontece anualmente no mês de outubro e, que já é uma marca no calendário
cultural do município. Além da feira agropecuária de caprinos, ovinos, bovinos e equinos,
acontece também venda de máquinas e acessórios agrícolas. A parte cultural do Evento
fica por conta de artistas municipais, da culinária típica da região e festa dançante com
atrações regionais.

FESTIVAL FLORAÇÃO DO MARACUJÁ- Novembro
O Festival, com toda sua megaestrutura e diversidade de atrações proporcionará para a
Serra da Ibiapaba, principalmente para a cidade de Ubajara, a valorização, preservação e
divulgação de sua cultura. O evento também movimentará o turismo local e regional, já
que o mesmo é consagrado como o maior e melhor evento cultural da serra da Ibiapaba e
um dos maiores do Norte do Ceará. Além de oferecer, à população e comerciantes
ubajarenses, oportunidades de empregos diretos e indiretos e a maior e melhor opção de
entretenimento da cidade e região nos dias do evento.
O tema Floração do Maracujá deve-se ao fato da cadeia produtiva do maracujá ser
acentuadamente um ponto forte na cultura e economia Ibiapabana, envolvendo a grande

maioria da região a sociedade local no plantio, cultivo e comercialização do fruto
maracujá, gerando riqueza a Região.
Tudo isso se justifica, pois se estima que mais de 1.300 famílias cultive o maracujazeiro
no Território da Serra da Ibiapaba com uma área produtiva estimada de 4.400 ha,
gerando mais de 11.000 empregos diretos, representando 82,3% de todo o maracujá do
Ceará. (Dados IBGE).
Meses de férias-UBAFÉRIAS
Diversos eventos culturais e esportivos que ocorrer nos meses de julho e janeiro, que
fortalecem a inclusão de jovens e população em geral nos meios sociais com ênfase na
importância da prática esportiva e saúde.

Semana do Município
No mês de agosto, especificamente dia 24 é comemorado o dia de criação de Ubajara,
então são realizadas diversas eventos culturais, esportivos, socias e educativos, com ações
direcionadas para sede e os distritos e culminando com festa cultural na sede do município.

DESTAQUE

Sobre o Abismo, de Bondinho
O Parque Nacional de Ubajara, criado em 1959, é um dos menores do Brasil, com apenas
6.299 hectares. No entanto, é dono de uma beleza imensa por conta de suas inúmeras
grutas, escarpas abruptas, cachoeiras e fontes de água cristalina. Em meio a um
ecossistema de transição, convivem plantas típicas da caatinga, árvores do cerrado, da
mata atlântica e até mesmo da floresta amazônica. A fauna mais interessante é a das aves,
pequenos mamíferos e insetos – dependendo da época do ano, o visitante pode se deparar
com o exótico balé das borboletas, que parecem ter marcado encontro por ali, numa
clareira da mata. Agora, um dos mais conhecidos atrativos do parque é a Gruta de Ubajara.
Com pouco mais de 1km de extensão, a gruta tem 420m abertos à visitação pública, com

iluminação que faz ressaltar as imagens sugeridas pela formação do calcário. Pingo a pingo
descem do teto as estalactites, enquanto no chão as gotículas acumuladas formam as
estalagmites. Quando se juntam, num processo que pode levar séculos, temos a formação
de torres e colunas. O acesso à gruta é a pé, em trilha própria, ou pelo bondinho, que desce
da plataforma, suspenso em cabos até quase 500m, até à entrada da gruta. Da plataforma,
pode-se contemplar a bica da Gameleira, de onde se avista o paredão da serra e o
despencar de três outras cachoeiras.

