


APA do Estuário do Rio Ceará- 
Rio Maranguapinho 



 

Introdução
Unidade de Conservação 

Categoria: Uso sustentável- uso direto

Área : 3.892,44 ha

Unidade fitoecológica: Complexo Vegetacional de Zona Litorânea 

Ecossistemas: Manguezal e Mata ciliar

Decreto de Criação:

 Nº 25.413 de 29 de março de 1999.

Decreto de Ampliação da área da APA: 

Decreto Nº 32.761 de 16 de julho de 2018.





 

 Rio Maranguapinho

Foz Afluente do Rio 
Ceará

Nascente Serra do 
Maranguape

Comprimento 34km

Percorre Maranguape 
Maracanaú 
Fortaleza Caucaia

Problemas 
Ambientais Ocupação 

Irregular;
Desmatamento da 
mata ciliar;
Poluição .

Fonte: Mapa-Jornal Diário do Nordeste



Objetivos 

● Proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, 
os recursos hídricos e os solos; 

●  Proporcionar à população  regional métodos e técnicas 
apropriadas ao uso racional dos recursos naturais;

● Ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as 
demais atividades econômicas compatíveis com a 
conservação ambiental; e

● Desenvolver, na população regional, uma consciência 
ecológica e conservacionista.



 

Manguezal e Mata ciliar



 

Fauna 



 

Situação Fundiária da APA 



 



 

Fatores negativos

● Adensamento urbano 
● Ocupação desodenada e  irregular
● Queimadas-Desmatamento- Assoreamento
● Poluição do recurso hídrico
● Caça e pesca pretadória
● Extração de areia 
● Problemas sociais : Pouca conscientização 

ambiental, falta de trabalho e renda
● Problemas de infraestrutura 
● Ausência de sinalização e fiscalização precária 

 



 

Fatores negativos

Desmatamento



 

Fatores negativos

 

Ocupação irregular 



 

Fatores negativos

 

Carcinicultura 



Atrativos Turísticos  Atividades 

Riqueza e diversidade de flora e 
fauna

Paisagem de alto valor ecológico e 
beleza cênica

Foz do Estuário do Rio Ceará

Observação de aves 
 Contemplação dos manguezais 

Trilhas ecológicas 

Passeios de barco 
 Stand up padle 

Atrativos Turísticos 



Atrativos Turísticos  Atividades 

Comunidades Tradicionais 

Pescadores 

Tribo Indígena Tapeba 

Pesca tradicional (recreativa 
e /ou esportiva)

Trilhas guiadas pela 
comunidade dos Tapebas

 Apresentação cultural e 
artesanato.

 Acesso a APA via fluvial e 
terrestre

Caminhadas por trilhas

 Passeios de barco

Aproximidade com PEBCE- UC Atividades de sensibilização e 
educação ambiental 



Programa Atividades 

Programa de Gestão e 
Administração

● Reforço da segurança com vigilância 
patrimonial e fiscalização ambiental 
na UC

● Controle e gestão dos resíduos nas 
áreas onde está permitido o uso 
público 

● Monitoramento do uso público e da 
visitação para a gestão participativa  

Programas 



 Programa Atividades 

Programa de 
Sinalização 

● Sinalização informativa-interpretativa dos 
pontos de interesse, equipamentos e 
infraestruturas e o uso público

● Sinalização das áreas de acesso restrito 
para garantir a proteção dos valores da UC

● Instalação de placas/painéis informativos 
sobre a normativa de aplicação na UC

Programas 



Programa Atividades
Programa de 

Educação Ambiental 
● Realização de curso de capacitação de 

informantes locais para a realização de 
visitas guiadas pela UC

● Realização de atividades de educação 
ambiental para as escolas e comunidades 
inseridas na poligonal e no entorno da UC, 
com a priorização à comunidade indígena 
Tapeba

● Realização de atividades de sensibilização 
para a conscientização ambiental dos 
turistas 

Programas 



Programa Atividades 
Programa de Turismo 

E
 Atividades recreativas

● Turismo de base comunitária para o 
fortalecimento e valorização da cultura 
indígena 

● Itinerário fluvial pelo Estuário do Rio 
Ceará 

● Rota interpretativa da natureza e os 
serviços ecossistêmicos

Programas 



 Projetos 

Obra de melhoria da infraestrutura do atracadouro 

Construção  de um posto de informação 

Abertura de uma trilha para a nova Aldeia Indígena Tapeba 

Projetos Específicos 
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