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SAIBA COMO CHEGAR NESSE
PARAÍSO ECOLÓGICO
O acesso se dá através de embarcações que 
partem do Mucuripe em Fortaleza e levam em 
média 60 minutos para chegar à área do Parque 
Estadual Marinho. Operadoras de Mergulho 
realizam saídas para a prática de Mergulho 
Autônomo contemplativo (SCUBA).
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O QUE É UM
PARQUE ESTADUAL?

POR QUÊ PRESERVAR O
PARQUE ESTADUAL
MARINHO?

O PARQUE ESTADUAL
MARINHO DA PEDRA DA
RISCA DO MEI0 É 
FORMIDÁVEL! CONFIRA OS
PRINCIPAIS ATRATIVOS

O Parque Estadual é uma categoria de Unidade 
de Conservação de Proteção Integral prevista 
pela Lei Federal nº 9985/2000, referente ao 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
– SNUC. As unidades dessa categoria, quando 
criadas pelo Estado ou Município, serão deno-
minadas, respectivamente, Parque Estadual e 
Parque Natural Municipal. Tem como objetivo a 
preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando pesquisas, recreação, turismo 
ecológico e educação ambiental.

Mergulho 
turístico, 

recreativo
e para fins 
científicos;

Grande 
biodiversidade, 

incluindo
espécies 

ameaçadas de 
extinção;

Principais pontos 
de mergulhos:

Pedra da Botija, 
Pedra do Arras-
tadinho e Pedra

da Risca do Meio.

Proteger a fauna e flora marinhas;

Preservar espécies ameaçadas de 
extinção;

Assegurar ambientes propícios à 
manutenção de espécies;

Fomentar a educação ambiental e 
sensibilização da população acerca da 
importância da preservação da vida 
marinha

O PARQUE ESTADUAL
MARINHO DA PEDRA DA
RISCA DO MEIO

Localizada a aproximadamente 18,5 quilôme-
tros do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, o 
Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do 
Meio é a única Unidade de Conservação Mari-
nha do Ceará. Com uma área de 4790,16 hecta-
res e totalmente submerso, o parque é o princi-
pal destino do turismo subaquático do Ceará, 
abrigando uma biodiversidade ímpar de fauna 
e flora marinha. O Parque Estadual Marinho 
possui espécies novas, raras e ameaçadas de 
extinção, bem como espécies que são impor-
tantes do ponto de vista de preservação e de 
atividades econômicas, como tartarugas, golfi-
nhos, arraias, tubarões e peixes recifais. O 
substrato rochoso é coberto por esponjas, 
corais e algas.

O QUE NÃO É PERMITIDO
NO PARQUE ESTADUAL
MARINHO?

1. É proibida a pesca por todo petrecho de pesca 
(exceto linha de mão e anzol);
2. É proibido tocar e perseguir as tartarugas 
marinhas, tubarões, raias, peixes, cetáceos, 
entre outros animais, em toda a UC;
3. É proibido o consumo de bebidas alcoólicas e 
de quaisquer outras substâncias consideradas 
entorpecentes no interior do Parque;
4. É proibido o porte de armas de fogo e equipa-
mentos de pesca, como manzuás, compresso-
res, arbaletes e redes de arrasto;
5. Não são permitidos o descarte de resíduos e o 
despejo de produtos químicos;
6. São proibidas a exploração mineral, a coleta e 
a apanha de espécimes, em todas as zonas de 
manejo.
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Eretmochelys imbricata (Tartaruga-de-pente)


