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Além de aulas de campo e 
palestras no auditório, 

houve visitas no Museu 
do Meio Ambiente, 

Orquidário, Meliponário, 
Viveiro de mudas, 

Espelho d’água, Trilhas 
guiadas e pic-nics.  

Educação Ambiental

Viveiro de MudasViveiro de Mudas

Viveiro de Mudas Conselho Gestor em Ação

Ciclismo no Parque Botânico

O viveiro do Parque Botânico doou, em 2017, 79.057 mudas para as 
diversas instituições públicas, escolas e 126 prefeituras do Ceará.

Acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2018, às 9h30, 
no auditório do Parque Botânico, a primeira reunião 
ordinária do Conselho Gestor do equipamento e da 
APA do Estuário do Rio Ceará. Na pauta: Plano de 
manejo e apresentação dos Projetos para 2018. O 
Conselho conta com 23 membros entre eles: IMAC – 
Caucaia, AQUASIS, CAGECE, Secretaria de Esporte 
e Juventude de Caucaia, BPMA, ABA Tapeba, 
Associação Comunitária do Guajirú, Empresa Vitória, 
Emaús, dentre outros.

Parcerias

Na manhã do dia 28/01/2018, aconteceu o I Grande 
Prêmio Caucaia de Ciclismo no Parque Botânico, 
encerrando o último fim de semana das férias.

O PEBCE recebeu em 2017, 40.496 visitantes, um incremento de 94,84% 
em relação ao ano de 2016.

 O PEBCE recebeu representantes da CSP Pecém, para 
um possível acordo de estudos técnicos, e também  
diretores da ONG Emaús, para parcerias nos eventos 
do Parque em 2018. 

Atividades Desenvolvidas 



Página 02 de 02

CE 090 KM 03 Itambé - Caucaia -  CE - Tel: 33689452 
www.sema.gov.br  -  www.parquebotanico@sema.ce.gov.br 

Prefeito de Caucaia Naumi Amorim entrega

prêmio inédito de Educação Fiscal no Parque

A solenidade aconteceu no Parque Estadual 
Botânico do Ceará, no Itambé, e premiou nove 
alunos da rede municipal de ensino em três 
categorias. O Prêmio de Educação Fiscal, 
coordenado, por Marlony Andrade, envolveu seis 
escolas municipais e teve 129 trabalhos 
cadastrados. 

 

O Parque recebeu na manhã do dia (28), o 
grupo Sim à Vida da Barra do Ceará onde 
foi possível fazer trilha, conhecer espécies 
de plantas e seguir até o espelho d’água, 
como também doação de mudas aos 
visitantes.

 

O PEBCE no mês de janeiro 
recebeu 2.128 visitantes de 08 

países, 09 Estados e 11 Municípios 
do Ceará. 

Viveiro de Mudas

Campanha de limpeza 
de praias, rios, lagos e 
lagoas Comunidade 

das Pontes Tapeba. O 
evento contou com a 

presença da 
Coordenadora da 

Biodiversidade, Dóris 
Day Santos e do 

Presidente do IMAC, 
Hugo Pontes. 

Nov/2017

Eu Amo o Botânico

No mundo atual e bastante urbanizado tem-se 
cada vez mais carência de espaços verdes, 
onde o ser humano possa ter contato com a 
natureza. Uma possibilidade de desfrutar dessa 
experiência é no Parque Estadual Botânico, 
uma Unidade de Conservação com uma densa 
mata de tabuleiro, cercada por manguezal e 
com espécies representativas de vários 
ecossistemas. O Parque permite ao seu 
visitante a graça de respirar o ar puro, um 
aroma chamativo à contemplação da vida, da 
biodiversidade da flora e fauna e um convite à 
gratidão aos inúmeros serviços ecossistêmicos; 
enfim, um reduto de esperança na formação da 
cidadania ambiental.

Leonardo Borralho 

Eventos na APA do Rio Ceará

    Natal no Parque  
 O evento aconteceu na 

Escola  Indígena 
Tapeba contemplando 
com brinquedos mais 

de 400 crianças e 
contou com a presença 
do ilustre Secretário do 

Meio Ambiente do 
Estado do Ceará, Artur 

Bruno. Dez/2017.

Grupos Visitantes

Em 2017 o PEBCE recebeu 354 grupos visitantes 
( incremento de 47,50 % em relação a 2016).

O Parque é aberto de domingo a domingo das 8h às 17h.
Venha para o Parque Botânico você Também!!! 
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