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Instruções iniciais:

       Favor desligar o microfone e câmera, ligar apenas no 
momento de fala.

           Atenção para os prints!

           Atenção às falas!

          
Dúvidas pelo chat ou ao comando do Instrutor! 



Parque Estadual do Cocó
Unidade de Conservação de Proteção Integral



PARQUE ESTADUAL DO COCÓ

DECRETO ESTADUAL Nº 32.248 de 07 de junho de 2017.

ÁREA: 1.571,29 hectares

LOCALIZADA: Municípios de Fortaleza, Maracanaú, 
Pacatuba e Itaitinga

GESTÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA



PARQUE ESTADUAL DO COCÓ – TRECHO 1



PARQUE ESTADUAL DO COCÓ – TRECHO 2



OBJETIVOS DA UC CONFORME O DECRETO

I – preservar a integridade dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico, quando autorizada pelo órgão gestor;
II - Preservar as espécies de fauna e flora endêmicas da região em face de sua 
importância e fragilidade;
III – assegurar o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e da diversidade 
biológica da área, propiciando à população regional o acesso a conhecimentos sobre o 
meio ambiente, de maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios ecológicos, 
assegurando a sustentabilidade ambiental e respeito às peculiaridades histórico-culturais, 
econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa 
comunidade;
IV – promover a educação ambiental da comunidade de entorno propiciando a 
sensibilização e o desenvolvimento de atitudes voltadas para a conservação dos recursos 
naturais da região;
V – propiciar a recuperação de áreas degradadas.



 PARQUE ESTADUAL DO COCÓ

IMPORTANTE:

●O Parque Estadual do Cocó é o maior parque 
natural em área urbana do Norte e Nordeste do 
Brasil e o quarto da América Latina, sendo o 
maior fragmento verde da cidade de Fortaleza. 
Apresenta ecossistemas estuarinos, extenso 
manguezal, de dunas, mata atlântica, dentre 
outros.

●Ambientalmente, o Parque Estadual do Cocó 
contribui para reduzir a temperatura do ar, 
sendo considerado um ''grande pulmão'' da 
cidade, e também forma uma bacia protetora 
que previne enchentes durante invernos 
rigorosos. 

●Economicamente, vislumbramos o parque como 
um equipamento de grande potencial para o 
turismo ecológico.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Projeto Viva o Parque:

As atividades do programa são realizadas de forma gratuita, aos finais de semana e 
feriados, e são tanto esportivas, como culturais, educativas e ligadas à saúde. São: oficinas 
ambientais, aulas de dança (biodança, zumba e dança de salão), palestras, contação de 
histórias infantis, brincadeiras tradicionais, realização de trilhas guiadas por equipe de 
monitores, massoterapia, apresentações culturais, arvorismo, escalada, slackline, yoga e 
capoeira.

Além disso, há avistamento de aves, conhecido como Projeto Vem Passarinhar, e 
atividades educativas no viveiro de mudas numa parceria com o SESC Aflorar com a 
realização oficinas de produção de mudas nativas e medicinais com viés pedagógico.
 
Em breve, contaremos com o Viveiro de Mudas Nativas e de Mangue na área Adahil 
Barreto em parceria com a Prefeitura de Fortaleza (SEINF), constituindo-se mais uma 
ferramenta de educação ambiental e também um atrativo para os visitantes/usuários.  



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Projeto Viva o Parque:



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Trilhas Guiadas:

Circuito de trilhas que totaliza aproximadamente 2,3 km. São elas: Trilha principal 
(1.350m), Trilha da Lagoa (550m) e a Trilha do Rio (150m).

O passeio de trilhas é feito por um público bem diverso que as usam para a prática de 
exercícios físicos, tais como caminhadas, passeio de bike, além da contemplação da 
natureza. Esse passeio de trilhas também é acompanhado e agendado com os educadores 
ambientais do Parque, principalmente por escolas.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Passeio de Barco:

A navegabilidade no rio Cocó foi retomada em março de 2016, constituindo-se em um 
grande atrativo turístico para os visitantes do Parque.

Caracteriza-se como uma atividade com elementos de turismo ecológico e de educação 
ambiental, e tem o intuito de fortalecer o sentimento de pertença da população em relação 
ao rio.

São realizados dois passeios:

- Um de cerca de 1 km, com duração de 20 minutos, entre as pontes das Avenidas 
Sebastião de Abreu e Engenheiro Santana Júnior.

- Um de 2 horas, aproximadamente, que sai do Píer da ponte da Av. Sebastião de Abreu e 
percorre 7km até a foz do rio Cocó, entre as praias da Sabiaguaba e Caça e Pesca.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Passeio de Barco:



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PEC – Área Pe. Antº Tomás – Anfiteatro e entorno:

O Parque possui diversos equipamentos que permitem a boa recreação e o bom lazer, vale 
destacar: 

- Piqueniques;

- Celebração de aniversários;

- Encontros religiosos;

- Atividades artísticas/culturais;

- Eventos musicais;

- Espaço Cine Cocó;

- Cantinho da Leitura;

- Parquinhos infantis.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PEC – Área Pe. Antº Tomás - Complexo Poliesportivo:

O Parque possui também vários equipamentos voltados para a prática de atividades físicas 
e esportivas, tais como: 

- Areninha (campo de futebol de grama sintética);

- Quadras de vôlei de areia;

- Quadra poliesportiva;

- Academia ao Ar Livre;

- Mini campo de Golfe;

- Calçadão com 1,2km;

- Cantinho dos cães.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PEC – Área Adahil Barreto:

A área Adahil Barreto, integrada ao Parque Estadual do Cocó, possui inúmeros 
equipamentos de recreação e esportivos, tais como: 

- Campo de futebol society;

- Quadra de vôlei de areia;

- Quadra poliesportiva;

- Academia ao Ar Livre;

- Calçadão com 900m;

- Cantinho dos cães;

- Parquinhos infantis.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PEC área Polo de Lazer da Aerolândia, Polo de Lazer do Tancredo 
Neves e Polo de Lazer do São João do Tauape: 

A Sema e a Gestão do Parque têm priorizado a revitalização das praças e áreas de lazer 
localizadas nas bordas da poligonal do PEC e no seu entorno, locais onde já existe 
infraestrutura (mesmo que abandonada), assim como as Areninhas que estão sendo 
construídas na Cidade 2000, São João do Tauape, Sabiaguaba, etc.

Vale salientar que estas obras de infraestrutura com equipamentos esportivos e de lazer têm 
o objetivo de propiciar a realização de atividades físicas e recreativas para um público-alvo 
mais amplo e com perfil diferente daquele contemplado pelas Áreas Pe. Antônio Tomás e 
Adahil Barreto;



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estuário Rio Cocó/Sabiaguaba:

O uso dessa área é ligado, principalmente, aos fins de semana e feriados, com fins de 
lazer, caminhadas e banho de rio e mar.

Na Área da Sabiaguaba, está localizado o Ecomuseu do Mangue, que promove uma série
de ações fundamentalmente educativas.



ÁREA DE GRANDE POTENCIAL TURÍSTICO (FOZ DO RIO 
COCÓ – PRAIAS DO CAÇA E PESCA E SABIAGUABA)

Centro Tradicional da Sabiaguaba:

Apoiar programas de melhoria de 
qualidade de vida das populações 
locais, saneamento, educação e 
implementação de alternativas de 
desenvolvimento sustentável com 
geração de emprego e renda, 
especialmente com foco no turismo 
ecológico.

Para isso, a área onde se encontram 
barracas de praia será requalificada 
compondo o projeto Centro 
Tradicional da Sabiaguaba.



VISITAÇÃO E TURISMO

Valores socioeconômicos e culturais:

- Possibilidade de melhoria na qualidade de vida dos visitantes e usuários;
 
- Espaço de integração social;

- Turismo e contato com a natureza para visitantes e usuários;

- Contemplação da natureza propiciando a redução do stress da vida urbana;  

- Visibilidade como espaço ambientalmente sagrado;

- Conservação do patrimônio histórico e cultural.



VISITAÇÃO E TURISMO

Valores estéticos:

- Proteção de belezas naturais;
 
- Maior área verde da cidade.

Valores educacionais e sustentabilidade:

- Atividades educacionais para ensino formal: Educação Infantil, Ensino  Fundamental e 
Ensino Médio;

- Pesquisa científica na relação Sociedade         Natureza;

- Interação do visitantes/usuário com a Unidade de Conservação.



REFERÊNCIAS

- SEMA, Plano de Manejo do Parque Estadual do Cocó. Arcadis Logos S.A. 2020. 
Disponível em 
https://www.sema.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2020/12/00329_P22_PM-PEC
.pdf

- https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_do_Coc%C3%B3

https://www.sema.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2020/12/00329_P22_PM-PEC.pdf
https://www.sema.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2020/12/00329_P22_PM-PEC.pdf


PARQUE ESTADUAL DO COCÓ

OBRIGADO!

parquedococo@sema.ce.gov.br
(85)32343574

@semaceara
@cocomeuxodo

/sema.ceara Sema/SecretariadoMeioAmbiente

mailto:parquedococo@sema.ce.gov.br
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