


                    

DECRETO ESTADUAL - 
      
        Nº 27.461 DE 04 DE JUNHO DE 2004    

ÁREA - 
        
        40,90 hectares (atual)

CATEGORIA -
        
        PROTEÇÃO INTEGRAL

LOCALIZAÇÃO -         MUNICÍPIO DE BEBERIBE

GESTÃO ESTADUAL - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do 
Ceará - SEMA



* É uma Unidade de Conservação do grupo de  que tem 
como objetivo básico a preservação de sítios raros, singulares ou de grande 
beleza cênica.



* Tem como objetivo principal preservação da biodiversidade, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos recursos naturais, sendo admitido atividades de 
pesquisa científica e turismo ecológico.



I) proteger e preservar as falésias, bem como sua zona de amortecimento, tendo 
em vista sua beleza, importância e fragilidade;

II) assegurar o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e da 
diversidade biológica da área e da circunvizinhança, propiciando a população 
local o acesso a técnicas apropriadas de uso e ocupação do solo;

III) ordenar e compatibilizar o aproveitamento econômico, social, turístico e 
científico dos recursos naturais;

IV) desenvolver na população, residente ou não a consciência ecológica;

V) promover o zoneamento da área, condicionando o uso dos recursos naturais 
locais; e

VI) propiciar a recuperação de áreas degradadas.



* ASSOCIAÇÕES DA PRAIA DE MORRO BRANCO 

Pescadores
Artesãos
Guias Turísticos
Empreendedores Turísticos
Bugueiros
Orgãos Público Municipal
Orgãos Público Estadual 



                                  

* A UC tem extensão de 40,90 hectares e está localizada no litoral leste do Ceará, 
entre as desembocaduras dos rios Choró e Piranji, ao longo das praias de Morro 
Branco e Praia das Fontes, no município de Beberibe. A área da UC abrange falésias 
vivas e dunas móveis, além de dunas em processo de fixação localizadas nas 
adjacências do Monumento Natural.

* Beberibe, é um dos municípios do estado do Ceará mais visitados por turistas, 
devido à facilidade de acesso, pela qualidade das estradas e pela distância  da 
cidade de Fortaleza, como a beleza das praias de Beberibe e pelo chamado 
“LABIRINTO DAS FALÉSIAS”, uma das atrações turísticas, mais importantes da 
região.

* A área do Monumento Natural, tem importância inquestionável para manutenção 
dos processos naturais do ambiente costeiro, oferecendo especial interesse 
científico, cultural, recreativo e educativo.  



                            LOCALIZAÇÃO, DISTÂNCIA E ACESSO À UC.

* O Monumento Natural, localiza-se no município de Beberibe, onde limita-se ao norte pelo 
município de Cascavel, ao sul Russas, leste Aracati e a oeste por Morada Nova. O 
município possui somente transporte rodoviário, com conexões pela CE - 040 ( distância 
de 85Km para Fortaleza) e com a BR116. O principal 
acesso a partir de Fortaleza para chegar a Beberibe
 é através da CE - 040, rumo ao extremo leste cearense, 
passando pelos municípios de Eusébio, Aquiraz, 
Pindoretama e Cascavel.  



                          

* A população do município de Beberibe, os veranistas e os turistas usufruem das riquezas ambientais da 
área, através do desenvolvimento da pesca e das atividades turísticas e de lazer. Inseridas na zona de 
amortecimento do Monumento Natural das Falésias de Beberibe, existem cinco comunidades que 
sobrevivem diretamente da utilização de seus recursos naturais, basicamente da pesca e turismo, quais 
sejam: (Beberibe, Praia de Morro Branco, Praia da Tabuba do Morro Branco, Praia das Fontes e Praia do 
Diogo).

PRAIA DO DIOGO

PRAIA DA TABUBA BEBERIBE

PRAIA DAS FONTES

PRAIA DE MORRO BRANCO



                                 BIOMAS E ECOSSISTEMAS PRINCIPAIS

* Ecossistema costeiro -  As paisagens predominantes saõ as falésias vivas e 
campos de dunas. Os sistemas ambientais relevantes, são ambientes litorâneos 
submetidos às ações de abrasão marinha e de deposição eólica. 



 FAUNA DO MONUMENTO NATURAL DAS FALÉSIAS DE 
BEBERIBE

SIBITE SÁBIA DE PRAIA

MAÇARICO

BEM-TE-VI



 FAUNA DO MONUMENTO NATURAL DAS FALÉSIAS DE 
BEBERIBE

COBRA VERDE CALANGO VERDE

COBRA CIPÓ

CALANGO

TARTARUGA MARINHA



 FLORA DO MONUMENTO NATURAL DAS FALÉSIAS DE 
BEBERIBE

ALECRIM DE PRAIA

SALSA DE PRAIA

CAPIM DE PRAIA

BREDO DE PRAIA



* Educação e sensibilização ambiental - Plano de ação para atividades de educação 
ambiental. 
Envolve : metodologias, objetivos, tema abordado, público-alvo, etc. Trabalho contínuo em 
parcerias com as secretarias do município de Planejamento e Meio Ambiente e Secretaria de 
Turismo e Cultura. 

- Ações na Praia de Morro Branco, visita de campo com alunos da rede pública de ensino, 
distribuição de mudas de espécies nativas, palestras, mutirão de limpeza de praia, dentre 
outros.

 - Eventos anuais: Festa Anual da Árvore, Semana Estadual de Proteção Animal, Semana do 
Meio Ambiente, Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios, Lagos e Lagoas, Semana da 
Biodiversidade e Blitz Operação Férias.

- Monitoramento ambiental: acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis 
ambientais, com objetivo de identificar e avaliar as condições  dos recursos naturais em 
determinado momento, assim como ao longo do tempo.

- Autorização ambiental: emissão de autorização para possíveis eventos de publicidade, 
conforme as condicionantes descritas para a execução dos eventos, objetivando maior 
visibilidade do município dentro do contexto social, turístico e econômico.



                             



GAME OF THRONES
Marina Ruy Barbosa - Moda 
Valisere

Via Marte - moda Calçados

Via Marte - moda calçados



* Educação e sensibilização ambiental - Plano de ação para atividades de educação 
ambiental. 
Envolve : metodologias, objetivos, tema abordado, público-alvo, etc. Trabalho contínuo em 
parcerias com as secretarias do município de Planejamento e Meio Ambiente e Secretaria de 
Turismo e Cultura. 

- Ações na Praia de Morro Branco, visita de campo com alunos da rede pública de ensino, 
distribuição de mudas de espécies nativas, palestras, mutirão de limpeza de praia, dentre 
outros.

 - Eventos anuais: Festa Anual da Árvore, Semana Estadual de Proteção Animal, Semana do 
Meio Ambiente, Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios, Lagos e Lagoas, Semana da 
Biodiversidade e Blitz Operação Férias.



                                    



                                     



                                     



                                     



                      POTENCIALIDADES  - Turísticas - recreativas e de ócio

* Trilha do Labirinto das Falésias - a grande maioria dos visitantes da UC, fazem 
a Trilha do Labirinto, que é uma formação de falésias vivas do setor oeste do 
Monumento, correspondem na verdade a voçorocas ou sulcos esculpidos pela ação 
conjunta da erosão pluvial e eólica. O labirinto é considerada à área da UC, de maior 
interesse de visitação turística para quem chega no município de Beberibe. A trilha 
é de curta distância, com extensão de 223m, sua largura varia de 2,5m a 10 m 
aproximadamente.



                                   



                                       POTENCIALIDADES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

* Labirinto das Falésias - estrutura entre as falésias com várias nuances de cores 
de areias, bem como fontes de água doce que ressurgem das falésias.



                                       POTENCIALIDADES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

* Trilha do Farol - está fora dos limites da Unidade de Conservação, na zona de 
amortecimento, porém, é uma zona muito popular, com excelentes vistas do 
Monumento Natural e é ideal para a  contemplação da natureza e observação do 
pôr-do-sol.



                                       POTENCIALIDADES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

* Fontes de àgua doce - ressurgem das falésias, com existência de bicas, 
proporcionando ao visitante um banho de água doce e gelada



                                       POTENCIALIDADES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Praia de Morro Branco - bicas de água doce nas falésias



                           POTENCIALIDADES NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

*Passeios de Buggies - nas Falésias de Beberibe, assim como em outros lugares 
do litoral do Ceará, realizam-se passeios de buggies pela praia. As trilhas dos 
buggies é a zona da praia na Unidade de Conservação e a zona de dunas móveis, 
fixas e semi-fixas, fora da UC. O serviço mais popular contratado, é o tour das 
quatro praias, que dura entre duas a três horas. O percurso segue pela Praia das 
Fontes, Praia do Diogo e Praia do Uruaú.



* Venda de Artesanato - é um símbolo do município a fabricação do artesanato, 
do qual vivem famílias locais, que fabricam rendas, bordados e as famosas 
garrafas de areias coloridas. A zona principal de artesanato, está muito próxima 
da entrada principal da Unidade de Conservação, no Centro de Artesanato 
Professor José Edir Ribeiro na praia de Morro Branco.



                                

* Prática de parapente - atividade se realiza nas dunas, que estão por trás das 
falésias na zona de amortecimento, e na Praia de Morro Branco. A decolagem é 
feita das dunas e se sobrevoa a Unidade de Conservação, para pousar na Praia de 
Morro Branco. Destacando que a melhor época do ano para realizar à atividade é 
de fevereiro a maio.



PONTOS FORTES USO PÚBLICO

Beleza Cênica das Falésias e 
entorno

Visitação no labirinto e no entorno.
Barracas de praia outros serviços de hotelaria para o turista

Presença de diferentes hábitats: 
Falésias, dunas e praias

Passeios de Buguies

Apreciação das falésias e seu 
entorno com ventos favoráveis

Atividade de vôo livre ou parapente

Área protegida por lei com 
importantes valores naturais

Atividades de educação ambiental

Interesse geológico/natural das 
falésias e seu entorno

Visitas guiadas interpretativas

Vistas desde do farol das falésias e 
seu entorno

Trilha do Farol

Beleza Cênica das Falésias e seu 
entorno vistos do mar

Passeios de jangada e esportes náuticos



ATIVIDADES 
DIAGNOSTICADAS

TIPOLOGIAS

Visita a trilha do Labirinto 
das Falésias

Recreativa e de ócio/ 
Educativa e de sensibilização

Visita a outras localizações
(Farol e Praia)

Recreativa e de ócio/ 
Educativa e de sensibilização

Passeios de Buggies Recreativa e de ócio

Educação Ambiental Educativa e de Sensibilização

Venda de artesanato Recreativa e de ócio

Parapente Recreativa e de ócio



 

             


