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PROGRAMA CEARÁ MAIS VERDE

PARQUE DO COCÓ É REGULAMENTADO APÓS 40 ANOS



O que signi  ca a 
regulamentação

Histórico da criação do 
Parque

Personalidades homenageadas com a comenda “Amigo 
do Parque”



O projeto atual População volta a ter 
navegação no rio Cocó  

Limpeza e desobstrução 
do rio Cocó ganha 
prêmio nacional 



Pacto pelo CocóConcurso Nacional de 
Ideias

As melhorias já feitas no Parque



É o maior parque natural em área urbana do 
Norte/Nordeste e o quarto da América Latina, 
sendo o maior fragmento verde da capital 
cearense, com extenso manguezal e dunas 
milenares no entorno. Com mais de 2 km de 
trilhas interligadas, essa área é ideal para quem 
quer praticar esportes e contemplar a natureza.

Fauna e Flora

O parque é um refúgio para a fauna da cidade 
de Fortaleza, e abriga espécies diversas, com 
destaque para os cavalos marinhos e o guaiamum, 
e ainda mais de 130 espécies de aves, inclusive 
5 espécies de pica-pau, se constituindo uma área 
de descanso para várias aves migratórias. Há 
mamíferos como raposas, guaxinins, cassacos e 

saguis.

Atrativos turísticos 

Ecoturismo, calçadão destinado a caminhadas, 
espaços reservados a piqueniques, parques infantis, 
complexo esportivo, equipamentos de ecoaventura, 
projeto Viva o Parque, auditório Cine Cocó, 
an  teatro para eventos, passeios de barco pelo rio 
Cocó e trilhas ecológicas. 

Como chegar 

Pelas Avenidas Padre Antônio Tomás e Engenheiro 
Santana Júnior, município de Fortaleza.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO CEARÁ



Unidades de Conservação ganham 
Planos de Manejo

Programa incentiva criação 
de Unidades de Conservação 
Municipais

Projetos revitalizam unidades de conservação

Projeto do MMA 
bene  cia Parque 
Estadual Marinho

SEMA cadastra 
Unidades de 
Conservação



Com visibilidade em média de 15 metros, o Parque 
Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio é 
um convite a um mergulho de rara beleza. Com 
temperatura média da água em torno de 27º C e 
rica biodiversidade, lá encontra-se uma variedade 
expressiva da fauna marinha, abrigando populações 
de lagostas, peixes, tartarugas marinhas, gol  nhos, 
corais e algas. 
A unidade de conservação não apresenta ilhas ou 
qualquer outra forma de a  oramento acima do nível 
do mar e sua profundidade varia entre 15 e 30 
metros. 

Fauna e Flora 
Na área, tem-se o registro de 153 espécies de peixes 
ósseos, 12 de tubarões e arraias, uma de gol  nho 
e três de tartarugas, além de diversos crustáceos. O 
substrato rochoso é coberto por esponjas, corais e 

algas e suas frestas abrigam grandes populações de 
lagostas. 

Atrativos turísticos 
Os principais pontos de mergulho são: Pedra da 
Botija, Pedra Nova e Pedra da Risca do Meio. 

Como chegar 

O deslocamento a essa Unidade de Conservação é 
feito através de embarcações, que partem da Beira 
Mar de Fortaleza e levam em média 50 minutos 
para chegar à área do Parque Marinho. Operadoras 
de Mergulho realizam saídas para a prática de 
Mergulho Autônomo Contemplativo (SCUBA) e 
pesquisas cientí  cas.
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Prevenindo incêndios contra o meio ambiente

Unidades de Conservação do Estado ganham novos 
Conselhos Gestores 



A Área de Proteção Ambiental (APA) do Lagamar do 
Cauípe localiza-se na área de in  uência do Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém e na zona de 
entorno da Estação Ecológica do Pecém. O Lagamar 
originou-se do barramento do rio Cauípe pelo campo 
de dunas móveis do entorno. 

Fauna e Flora 
Os representantes da fauna são soim, preá, raposa 
e guaxinim. A cobertura vegetal é composta por 
espécies características de áreas de dunas e tabuleiros 
pré-litorâneos, destacando-se cajueiro, murici, mutamba, 
pinhão bravo, azeitona do mato e a carnaúba. 

Atrativos turísticos
A área é propícia para atividades ligadas à pesca 
esportiva, ao turismo, à prática de esportes náuticos à 
vela, como windsurf, kitesurf e caminhadas ecológicas 
nas dunas e lagoas.

Como chegar 
Acesso à APA do Lagamar do Cauípe pode ser 
feito através da BR-222, posteriormente, pelas 
CE-090 e CE-085 (via Estruturante), percorrendo-
se, aproximadamente, 35km a partir da cidade de 
Fortaleza.

A APA do Rio Pacoti situa-se no estuário do 
Rio Pacoti, que é um dos mananciais mais importantes 
para o abastecimento da Região Metropolitana de 
Fortaleza. Na APA predomina o ecossistema manguezal, 
que se constitui em um ambiente propício à 
manutenção de diferentes espécies, além de um extenso 
campo de dunas móveis e  xas junto à faixa de praia, 
com uma exuberante beleza cênica.

Fauna e Flora 
A fauna é representada por martim-pescador, anum-
preto, gavião-do-mangue, cobra-pre ta, lagarto, teju, 
guaxinim, soim, preá, cassaco, peixe galo, bagrecamurim, 
cavalo marinho, caranguejos e ostras. 
A  ora da APA é representada pela carnaúba, mangue 
vermel ho, mangue preto, mague-branco e mangue-de-
botão. A APA é local de desova de tartarugas . 

Como chegar 
Avenida Washington Soares e em seguida pela Rodovia 
CE-025 ou pela CE-010 (Sabiaguaba).
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Florestamento e re  orestamento do Estado: produção de 
mudas deve atingir 200 mil em 2018

SEMA cria Célula de 
Políticas de Fauna e Flora 

Conferência da Caatinga



O Parque Estadual Sítio Fundão apresenta  ora 
e fauna nativas representantes dos biomas 
Caatinga e Cerrado. Possui um pequeno cânion 
formado pelo rio Batateira, além de fazer parte 
do Geossítio Batateira, vinculado ao Geopark 
Araripe. 
Possui edi  cações históri cas tombadas pela Secult: 
casa de taipa de andar, ruínas do velho engenho 
e a muralha em pedra e cal. São permitidas 
atividades de educação ambiental, recreacionais e 
de pesquisa cientí  ca.

Fauna e Flora 
Dentre os vários representantes da fauna 
podemos citar o tatu peba, cassaco, raposa, além 
de aves como o jacu e a coruja, aracnídeos e 
cobras. Da  ora podemos citar a presença de 
coco-babaçu, aroeira, ipê-roxo e pau-branco. 

Atrativos turísticos 
O parque apresenta trilhas inter pretativas como 
o Circuito das Árvores, Sítio Fundão e Trilha 
dos Sentidos, além do Circuito de mountain 
bike. Abriga o Centro de Visitantes Jeferson da 
Franca Alencar. A trilha e o centro de visitantes 
dispõem do ECOMAPS, aplicativo dis ponível 
gratuitamente na Play Store com uso of  ine, 
que permite ao visitante maior integração e 
conhecimento dos atributos natu rais, bem como 
a inclusão social.

Como chegar
Via aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em 
Juazeiro do Norte-CE, seguindo 15km em direção 
à cidade do Crato. Acesso terrestre via BR-116 - 
Estrada do Algodão - Rodovia Padre Cícero.
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Projeto A  orar identi  ca espécies da APA do Rio Pacoti

Unidade de Conservação vai proteger Gruta Casa de 
Pedra, em Madalena

Programa estadual valoriza espécies vegetais nativas



O corredor ecológico do Rio Pacoti é uma área 
protegida que compreende duas faixas marginais 
ao longo do Rio Pacoti e dos açudes Acarape do 
Meio, Pacoti e Riachão, que objetiva promover a 
manutenção e recuperação da biota (conjunto 
de seres vivos que ocupa determinado espaço) 
interligando duas Unidades de Conservação: a 
APA da Serra de Baturité (nas nascentes do 
rio) e a APA do Rio Pacoti (na foz). Assim, o 
Corredor Ecológico atua facilitando a dispersão 
de espécies e a recolonização das áreas 
degradadas, além de garantir o disciplinamento 
do uso e ocupação do solo e região.

Fauna e Flora 

A fauna é representada por martim-pescador, 

anu-preto, gavião-do-mangue, cobra-preta, lagarto, 
teju, guaxinim, soim, preá e cassaco. A avifauna 
tem mais de 120 espécies. Pode-se destacar 
ainda a presença de peixes como o galo, bagre 
e camurim. A  ora apresenta carnaúba, mangue 
preto, branco e de botão. 

Atrativos turísticos 

O turismo acontece nas porções serranas do 
Corredor Ecológico, principalmente no Maciço de 
Baturité. 

Como chegar 

CE-025, pela CE-010 (Sabiaguaba) ou CE-60 
(sentido Pacatuba-Baturité).
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Investimento em Unidades de Conservação visa a 
proteção da Mata Atlântica cearense

ICMBio seleciona projetos 
do Ceará

Programa AVA incentiva 
proteção das Unidades 
de Conservação 



A Estação Ecológica do Pecém apresenta espécies 
bioindicadoras do estado vital do ecossistema, 
servindo de corredor ecológico entre as Unidades de 
Conservação APA do Lagamar do Cauípe e APA do 
Pecém, considerando sua situação geográ  ca entre 
essas duas APAs. Juntas formam um cinturão verde, 
protegendo, assim, o ecossistema costeiro. Ocupa uma 
área de grande riqueza biológica.

Fauna e Flora 

A fauna está representada por escorpião, 
caranguejeira, lacraia, sapo-cururu, rã-manteiga, cobras 
verde, cipó e coral, além de iguana, bacurau pequeno, 
quero-quero, jacu, rolinha cascavel, carcará, sabiá, 
corujas, falcões e sabiás. Os morcegos, cassacos, saguis 
e preás são os principais mamíferos A  ora tem 
angelim, cajara na brava, gonçalo alves, ipê roxo, jucá, 
pau-fera, jabotá, jurema branca e torém. Possui dunas 
 xas e de grande relevância ecológica, com elevado 
potencial cientí  co.

Como chegar 

Está situada nos municípios de São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia. Localiza-se a 57 km de Fortaleza, 
com acesso pela Via Estruturante, CE-085. 

O estuário do Rio Curu é um complexo de dunas, praia 
e manguezal. É caracterizado pela junção da água doce 
do rio com a água salgada do mar que penetra por 
meio das marés no continente, favorecendo a formação 
e o desenvolvimento do ecossistema.

Fauna e Flora 

Quanto aos representantes dos mamíferos podemos citar 
o preá, tatu peba, cassaco e raposa. 
Os principais representantes da avifauna são os 
maçaricos, batuíras e gaivotas migratórias, além do 
tamatião e dos gaviões que estão sempre sobrevoando a 
área. Na  ora é possível destacar as espécies de mangue 
preto, de botão e branco, além do capim-barba-de- bode, 
salsa-da-praia, capim-gengibre, cajueiro e murici. 

Atrativos turísticos 

Além das belas praias, encontram-se também o 
manguezal, estuário, campo de dunas e 
lagoas.

Como chegar 

A partir de Fortaleza pela CE-085 (Via Estruturante) e 
a seguir pela Rodovia CE-341, com distância aproximada 
de 85 km da capital. Em Paracuru o acesso à APA se 
faz pela CE-348, que liga os municípios de Paracuru a 
Paraipaba.
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PROGRAMA CEARÁ CONSCIENTE 
POR NATUREZA

Cursos de capacitação formam multiplicadores em Educação 
Ambiental em todo o Estado



Com seus 6 km de trilhas e uma vasta 
diversidade de fauna e  ora, con  gura um 
convite a uma caminhada com ar puro e beleza 
exuberante. Com visibilidade para o espelho 
d’água, os quiosques proporcionam um ótimo 
lugar para um passeio em família. O parque é 
aberto à visitação pública com função educativa 
e recreativa, fomentando a cultura ecológica e 
propiciando à população um local de lazer e 
recreação de cunho cultural. 

Fauna e Flora 
A fauna é representada por cassaco, tetéu, teju, 
diversas espécies de cobras, iguana, sagui e 
guaxinim. Na  ora encon tram-se as seguintes 
espécies: araticum-do-brejo, ipê, painei ra, 
catingueira, murici-pitanga, juazeiro, carnaúba, 
cajueiro, chichá e, nas áreas mais baixas, 
espécies de mangue das gamboas do rio Ceará. 

Abriga desde matas de tabuleiro a man guezais, 
com biodiversidade relevante. 

Atrativos turísticos 
Possui viveiro de produção de mudas, banco de 
germoplasma (laboratório para melhoramento 
genético de mudas de plantas), um auditório 
principal para 80 lugares e outro para 40 
pessoas, museu do meio ambiente, xiloteca 
(coleção de madeiras), meliponário (para 
produção de mel), orquidário, biblioteca, horto 
de plantas medicinais e um espelho d’água. 

Como chegar 
Localiza-se no município de Caucaia, na CE-090, 
rodovia estadual que dá acesso às praias de 
Icaraí, Tabuba, Cumbuco, Cauípe e Lagoa do 
Banana.
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Projeto Viva o Parque reúne milhares de pessoas no 
Cocó nos  nais de semana



Localizada no Município de Ipu, a 391 km de 
Fortaleza, a APA da Bica do IPU compreende áreas de 
encostas, setores mais elevados da serra da lbiapaba 
e as nascentes dos riachos Ipuçaba e Ipuzinho. 

Fauna e Flora 

A fauna é composta por es pécies representativas como 
veado-catingueiro, guaxinim, jaguatirica e o caranguejo 
de água doce (Fredius re  exifrons), endêmico da 
região amazônica, mas encontrado também nos 
setores mais úmidos da APA da Bica do Ipu, próximo 
a olhos d’água e nascentes. A vegetação é típica de 
Mata Atlântica, e é representada, principalmente, por 
espécies como o ipê, buriti, babaçu, ingazeira, jatobá 
e bromélias.

Atrativos turísticos 

Dentre os atrativos, destacam -se as trilhas ecológicas 
e a Bica do Ipu, com aproximadamente 130 metros 
de altura, cuja queda d’água, conhecida como “véu 
de noiva”, é uma das principais atrações turísticas da 
região, o que possibilita desde as atividades de banho, 
à prática de esportes de aventura como rapel e voo 
livre. 

Como chegar 

Partindo de Fortaleza pela BR-020, sentido Canindé, 
passando por Santa Quitéria e Hidrolândia, chega-se à 
cidade de lpu.

A Lagoa do Uruaú é considerada uma das maiores 
do estado do Ceará, com aproximadamente 18 km, 
integrando parte dos ecossistemas da planície litorânea 
e dos tabuleiros litorâneos. 

Fauna e  ora 

A avifauna da região é repre sentada por mais de 83 
espécies, com destaque para o sabiá-da-praia. Quanto 
aos mamíferos, podemos citar o preá, guaxinim e sagui 
como os mais comuns. Os peixes mais representativos 
são o cará, pia binha e traíra. A Lagoa do Uruaú integra 
parte dos ecossistemas da planície lito rânea e dos 
tabuleiros pré-litorâ neos, com as seguintes espécies mais 
representativas: cajueiro, mutumba, pinhão-branco e mu-
rici-da-praia. 

Atrativos turísticos 

Na região, podem ser realizadas caminhadas nas trilhas 
e dunas, além de banho na lagoa e observação das 
riquezas naturais.

Como chegar 

Partindo de Fortaleza pela CE-040, até o município de 
Beberibe, na região leste do Estado, a aproximadamente 
85 km da capital.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO CEARÁ



Projeto Parque-Escola capacita professores nas Unidades 
de Conservação

SEMA coordena Agenda Ambiental na Administração 
Pública do Estado



A ARIE das Águas Emendadas dos Inhamuns tem o 
objetivo de proteger e preservar o bioma Caatinga, o 
qual é exclusivamente brasileiro. 

Fauna e Flora 

A UC é uma área de Caatinga preservada e de alta 
relevância para o semiárido. Nessa área podemos 
observar representantes da fauna como o tatu peba, 
punaré, preá e mocó. Quanto à  ora, as espécies mais 
representativas são catingueira, jurema, marmeleiro, 
aroeira, juazeiro, pau-branco, sabiá e várias cactáceas.

Atrativos turísticos 

A trilha na área permite visualizar diferentes tipos de 
paisagens naturais e construídas, bem como conhecer 
o divisor de águas dos rios Jaguaribe, Poti e Banabuiú, 
além de vivenciar um ecossistema semiárido em 
altitudes superiores a 690 metros. É refúgio ecológico 
de grande importância, com espécies endêmi cas 
representativas do bioma. 

Como chegar 

O acesso se dá por meio da BR-020, a 280km de 
Fortaleza. Distancia-se 50 minutos do centro da cidade 
de Independência-CE.

A APA do Estuário do Rio Mundaú é constituída pelo 
ecossistema manguezal, berçário natural para reprodução 
e o abrigo de diversas espécies, e por dunas barcanas 
(formato de meia lua) com altura varian do de 10 
a 15 metros, de onde se tem uma visão panorâmi-
ca privilegiada do oceano, da foz do rio, das próprias 
dunas, da vegetação e do pôr do sol. 

Fauna e Flora 

Na fauna são encontradas espécies de mamíferos como 
guaxinim, preá e sagui. Na avifauna é possível observar 
gaivotas, maçaricos, falcões, gaviões e pas sarinhos. 
Quanto à  ora, os principais representantes são as 
espécies de mangue vermelho e preto. 

Atrativos turísticos 

Artesanato local, com a fabricação de produtos oriundos 
de algas marinhas, rendas em bilro e casas de farinha. 
Um dos pontos turísticos mais frequentados é a praia 
dos Quatro Coqueiros, às margens do rio Mundaú, onde 
são realizados passeios de barcos pelo estuário. 

Como chegar 

O acesso é feito a partir de Fortaleza pela CE-085. A 
distância de Fortaleza a Mundaú é de aproximadamente 
160 km.
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Festa Anual das Árvores incentiva contato com a  ora cearense 

Semana do Meio Ambiente trabalha coleta seletiva



O Parque Estadual das Carnaúbas tem como objetivos 
principais a preservação de ecossistemas natu-
rais de grande relevância ecológi ca e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas cientí  cas 
e o desen volvimento de atividades de edu cação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico. O 
Parque abrange a Serra da Ubatuba, que abriga o 
único Refúgio Ecológi co Montano do Ceará, em meio 
a fragmentos de Mata Atlântica, e ainda fragmentos 
de Cerrado, Caatinga e espécies da Floresta Amazônica, 
constituindo um grande ecótono (mistura de vários 
biomas).

Fauna e  ora 

Entre as espécies de fauna mais representativas temos 
guariba, onça parda, veado catingueiro, gato-ma racajá, 
gato-mourisco, paca, furão, além do ameaçado jacu-
verdadeiro. Na  ora, temos canela-de-ema, orquídeas, 
ipê, aroeira, pau-branco, carnaúba e planta-carnívora. 

Atrativos turísticos 

O Parque e seu entorno oferecem ao visitante 
atrativos como inúmeras cachoeiras, cânions e piscinas 
naturais, sítios arqueológicos, cavernas e mais de 
60km de trilhas e travessias mapeadas entre a serra 
e o sertão.

Como chegar 

Pela BR-222 até a CE-364 em Aprazível, continue na 
CE-364 até seu destino, em Granja. 

Lagoinha é uma praia de grande beleza paisagística. É 
composta por dunas móveis e  xas eolianitos, lagoas 
interdunares, riachos e vegetação de tabuleiro. 

Fauna e Flora 

A fauna possui raposa, guaxinin, soin, cassaco, iguana, 
teju, tejubina e as cobras coral, corre-campo, cipó e 
verde, sapo, jia, perereca, tetéu, carcará, gavião, socós 
e, em determina das épocas do ano, algumas aves 
migratórias como os maçaricos. As espécies de vegetação 
são: erva branca, salsa, pega-pega, carrapicho, capim 
navalha e vassourinha. 

Atrativos turísticos 

Seus maiores atrativos turísticos são o formato de meia 
lua da enseada, um mar de água esverdeada, ondas 
mansas e bicas de água doce, cercadas por dunas 
amareladas, arrecifes e um extenso coqueiral. Devido à 
posição dos ventos, é muito procurada para a prática 
de regatas e esportes à vela. 

Como chegar 

Partindo de Fortaleza, pela CE-085 (Estruturante) e em 
seguida, pela via de acesso Paraipaba/Lagoinha.
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Dia Nacional de Limpeza de Praias, Rios, Lagos e Lagoas

Selo Escola Sustentável premiará boas práticas na rede 
estadual de ensino



Projeto Viva a Natureza integra famílias no Parque 
Estadual  Botânico

Campanha combate abandono de animais domésticos



PROGRAMA CEARÁ NO CLIMA

PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Áreas degradadas por lixões têm planos de recuperação



A APA do Pecém integra ecossistemas da planície 
litorânea, dos tabuleiros pré -litorâneos e uma planície 
lacustre, na qual está localizada a Lagoa do Pecém 
que abastece a Vila do Pecém. Na área de in  uência 
direta da APA e do seu entorno predominam 
sedimentos do quaternário. 

Fauna e Flora 

Nas regiões costeiras são comuns aves migratórias 
como os maçaricos, batuíras e gaivotas, que podem 
ser facilmente avistadas no segundo semestre. Há 
também presença de mamíferos como raposa, cassaco 
e guaxinim. Quanto aos répteis é possível observar 
cobras como a jiboia, além de lagartos, como as 
iguanas. 

Como chegar 

Acessos pela via Estruturante, Costa do Sol Poente, 
CE-085.

A APA da Serra de Aratanha situa-se na Região 
Metropolitana de Fortaleza, englobando áreas serra nas 
de temperaturas mais amenas, com remanescentes de 
Mata Atlântica repleta de grande biodiversidade. Nessa 
área é possível observar diversas cachoeiras e nascentes, 
como as do rio Cocó. 

Fauna e  ora 

Os mamíferos têm espécies como gato-do-mato, tatu-
peba, cassaco, guaxinim, raposa, quandu, mam bira, veado-
catingueiro e esquilo paracatota. Quanto aos anfíbios, 
destaca-se uma espécie endêmica: a rã Adelophryne 
maranguapensis. A avifauna tem araponga-do-nordeste, 
udu-de-coroa-azul, gavião-preto, águia-serrana, arapaçu-
do-nordeste. A  ora tem representantes de Mata 
Atlântica, Caatinga e Mata Seca: pau-mar  m, piroá; 
pacotê, catingueira, jucá, juazeiro, sabiá, jurema-preta; 
trapiá, cedro, gonçalo-alves, açoita-cavalo, pau-de-jangada, 
mulungu e pau-d’árco-roxo. 

Atrativos turísticos 

Os principais estão relacionados ao ecoturismo, incluindo 
trilhas, como a trilha do Boaçu, voos de parapente e 
asa delta, rapel, caminhadas, banhos de cachoeira, como 
o banho das Andreas e contemplação da exuberante 
beleza natural. 

Como chegar

Partindo de Fortaleza pela CE-065 ou CE-060, seguindo 
até Maranguape, Pacatuba e Guaiúba.
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Projeto de Coletas Seletivas Múltiplas modi  ca critérios 
de avaliação do IQM



A ARIE do Sítio Curió está inserida no bairro Lagoa 
Redonda, município de Fortaleza. Abriga mata de 
tabuleiro, ecossistema associado à Mata Atlântica. 

Fauna e Flora 

Nesse oásis verde dentro da cidade é possível 
obsevar mais de 70 espécies de aves como o jacu, 
além de morcegos, tejus e cobras diversas. A  ora é 
representada principalmente pelo jatobá, timbaúba, 
cedro, visgueiro e catanduva.

Atrativos Turísticos

Entre seus atrativos estão as práticas de ecoturismo, 
trilhas ecológicas, caminhadas, contemplação de 
exemplares da fauna e  ora preservada, práticas 
esportivas compatíveis com a preservação da natureza 
e espaços reservados para piqueniques.

Como chegar 

Acesso pela Avenida Professor José Arthur de Carvalho, 
s/n, no bairro Lagoa Redonda. 

As áreas  inseridas  nesta unidade de conservação 
abrangem falésias, vivas e mortas, e dunas móveis, de 
notório valor paisagístico nas imediações das localidades 
de Morro Branco e Praia das Fontes, do município de 
Beberibe-CE. 

Fauna e Flora 

A fauna é rica em mamíferos, répteis, aves, an fíbios e 
inúmeros invertebrados. As espécies mais representativas 
da  ora são murici, salsa-da -praia, capim e alecrim de 
praia. 

Atrativos turísticos 

Belas praias, dentre as quais se destacam a praia 
de Morro Branco e a Praia das Fontes, conhecidas 
internacionalmente por seu exuberante labirinto 
de falésias que se estendem por toda a beira-mar, as 
quais estão sujeitas à erosão dos ventos e das águas. 

Como chegar 

O principal acesso a esta unidade de conservação se 
dá, partindo de Fortaleza, pela Rodovia CE-040, no 
município de Beberibe.
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Planos Regionais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos para dar  m aos lixões



As Dunas de Paracuru apresentam uma rica e 
exuberante diversidade ambiental. A APA é composta por 
um vasto campo dunar. 

Fauna e Flora 

Dos componentes da fauna po demos citar mamíferos 
como saguis, raposas, guaxinins e cassacos. Entre os 
répteis, o teju, a iguana e as cobras coral, corre-campo 
e cipó. Quanto às aves, são mais de 220 espécies 
registradas, podendo-se destacar a codorna, a saracura-
do-mangue e os maçaricos migratórios. A  ora é muito 
bem represen tada pela erva-branca, salsa-da- praia, cipó-
da-praia, pega-pega, cajueiro, murici-da-praia e capim 
navalha. 

Atrativos turísticos 

Praias de exuberante beleza, dunas de areias brancas, 
trilhas ecológicas e lagoas interdunares. 

Como chegar 

Partindo de Fortaleza, pela CE 085 (Estruturante) 
seguindo pela Rodovia CE 341, chega-se ao município 
de Paracuru.
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A APA do Estuário do Rio Ceará é de grande valor 
ecológico e turístico para o município de Fortaleza. 
Além disso, possui relevância histórica por ser palco 
do início da colonização portuguesa no Ceará.
O Rio Ceará nasce na Serra de Maranguape e, após 
percor rer aproximadamente 60km, deságua na Barra 
do Ceará.
A área abriga centenas de hectares de manguezal, 
constituindo-se em um berçário natural para a fauna 
aquática e terrestre.

Fauna e Flora 

Predominam animais que depen dem de áreas 
alagadas, como as garças, maçaricos e batuíras, além 
dos vários caranguejos e peixes, como o bagre, que 
são abundantes. Há espécies de manguezal como o 
mangue preto, branco, vermelho e de botão. 

Atrativos turísticos 

Barracas de praias, passeios de barco, atividades 
promovidas pelo SESC, Marco Zero, além de uma bela 
paisagem. 

Como chegar 

O acesso pode ser feito através da Av. Francisco Sá 
e, em seguida, pela Av. Ulisses Guimarães ou pela 
BR 222 no entroncamento com a CE 090, rodovia 
estadual que dá acesso ao município de Caucaia e 
liga às praias do Icaraí e Cumbuco.



Projeto avalia política de saneamento ambiental 
do Ceará

Ceará criará Fundo Estadual do Meio Ambiente

Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente 
remunera bons resultados ambientais



Assentamentos bene  ciados com manejo  orestal 
sustentável no Baixo Jaguaribe

Indústrias cerâmicas do Baixo Jaguaribe conseguem 
reduzir o volume de lenha utilizada



Relatório da SEMA avalia impacto econômico da degradação 
ambiental no Estado

Ceará deve implementar Pagamento de 
Serviços Ambientais



O curral de pedras de Quixadá é conhecido 
como serrotes ou monólitos. Sua escala de 
ocorrência é considerada gigantesca, o que 
atribui à paisagem um caráter singular, com 
grande destaque visual. Os monólitos estão 
concentrados em mais de cinquenta elevações, 
conferindo à área um aspecto único no Brasil. 
Os Monólitos de Quixadá fazem parte da 
Associação Mundial de Montanhas Famosas 
(World Famous Mountains Association - WFMA). 

Fauna e Flora 
A fauna é representada pelas espécies veado 
 catingueiro, raposa, puma concolor, onça 
parda, suçuarana e periquito cara-suja (animal 
ameaçado de extinção), entre outros. Sua  ora 
é igualmente rica e abundante, podendo-
se encontrar pau-pereira, catingueira, jucá, 
mandacaru, oiticica, dentre outras.

Atrativos Turísticos
Açude do Cedro, trilha da Galinha Choca, Gruta 
de São Francisco, Serra do Padre, Santuário 
Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, 
Serra do Estevão (onde está localizado o 
Mosteiro e Casa de Repouso São José) e Fazenda 
Não Me Deixes(Raquel de Queiroz). Práticas de 
voo livre e rapel. 

Como chegar
Localiza-se no município de Quixadá a 
aproximadamente, 158km de Fortaleza. O 
principal acesso à esta Unidade de Conservação 
se dá, partindo de Fortaleza, pela rodovia CE-
060.
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Beleza, exuberância, diversidade, cores, cheiros 
e sabores são os adornos da APA da Serra 
de Baturité, caracterizada por uma vegetação 
de mata atlântica, por uma biodiversidade 
abundante e pelo grande valor ecológico, o que 
garante forte potencial turístico. Delimitada pela 
cota 600m, a APA possui clima e temperatura 
serrana.

Fauna e Flora 
Considerado um refúgio ecológico com a 
presença do Periquito-cara-suja, ave endêmi ca do 
nosso estado. Podemos citar ainda várias espécies 
ameaçadas como o uru e o pintor-da-serra-de-
baturité. Quanto aos mamíferos podemos citar 
quandu, gato maracajá e tamanduá mirim.  A 
 ora é constituída por es pécies como o mulungu, 
bar riguda, gameleira e ipê, que se destacam no 
meio da vegetação. 

Atrativos turísticos 
Os atrativos naturais são: Parque das Cachoeiras, 
Recanto das Cachoeiras, Cachoeira Furada, Pedra 
do Bacamarte, Serra do Evaristo, Poço da Veada, 
Pico Alto, entre outros. Tem ainda a Festa de 
São Francisco de Paula (Aratuba), São Sebastião 
(Mulungu) e Nossa Senhora da Conceição 
(Pacoti), além do Festival de Jazz e Blues 
(Guaramiranga). 

Como chegar 
Partindo de Fortaleza, temos três acessos, 
rodovia CE 060 (sentido Pacatuba-Baturité), CE 
065 (sentido Maranguape  - Palmácia) e CE 356.
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Selo Município Verde certi  ca municípios que mostram 
avanços ambientais



A criação da UC deu-se em decorrência da 
representativi dade ambiental da Lagoa da Jijoca 
e seu entorno. É formada pelo barramento dos 
córregos do Paraguai e do Mourão através da 
migração de dunas móveis que ocorrem na 
planície costeira. 

Fauna e Flora 

A diversidade da fauna aquática é rica e 
considerada de extrema importância biológica, 
podendo citar a tainha e o camorim. Existem 
mais de 90 espécies diferentes de aves, dando 
destaque para os maçaricos migratórios. Quanto 
aos mamíferos destacam-se as rapo sas e os 
preás. A vegetação é diversi  cada, principalmente 
devido à diversidade de ambientes como dunas 
 xas e semi-  xas, tabuleiros pré-litorâneos e 

mata ciliar. As espécies mais represen tativas são 
murici-da-praia, salsa-da -praia, grama-da-praia e 
cajueiro. 

Como chegar 

Partindo de Fortaleza, pela rodovia CE-085, 
também conhecida como rodovia do “sol 
poente”, chega-se à sede do município de Jijoca 
de Jericoacoara, distante 294 km da capital.
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