


                         

DECRETO ESTADUAL - 
      
        Nº 25.355 de 26 de janeiro de 1999     

LEI ESTADUAL 
       
        Nº 14.050 de 03 de janeiro de 2008

ÁREA - 
        
        2.672,58

CATEGORIA -
        
        USO SUSTENTÁVEL

LOCALIZAÇÃO -         MUNICÍPIO DE BEBERIBE

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



* Tipo de área protegida prevista na legislação brasileira como parte do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, que correspondem em geral em áreas 
extensa, com certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, 
bióticos estéticos e culturais importantes para qualidade de vida e o bem-estar 
das populações humanas, objetivando proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais. 



* Uso Sustentável admitem a presença de moradores. Elas tem como objetivo 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos 
naturais. 



I)  proteger as comunidades bióticas nativas e os solos;

II) garantir a conservação de remanescentes de mata aluvial, dos leitos naturais 
das águas pluviais e das reservas hídricas e demais ecossistemas;

III) proporcionar à população regional métodos e técnicas apropriadas ao uso do 
solo, de maneira a não interferir no funcionamento das refúgios ecológicos, 
assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase na melhoria da 
qualidade de vida da população local;

IV) ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e das demais atividades 
econômicas compatíveis com a conservação ambiental;

V) desenvo lver  na  popu lação  reg iona l  uma consc iênc ia  eco lóg ica 
conservacionista.



 Associação dos Moradores da APA da Lagoa do Uruaú - AMAPLU
Comunidade da Ponta D'Água I
Comunidade da Ponta D'Água II
Comunidade dos Carrapichos
Superintedência Estadual de Meio Ambiente - SEMACE
Companhia de Gestão de Recursos Hídricos - COGERH
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEPLAN
Secretaria de Turismo e Cultura - SETCULT
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca - SEDRAP



                                  

* A APA da Lagoa do Uruaú integra parte do ecossistema da planície costeira e dos 
tabuleiros pré-litorâneo. A lagoa se exibe como um corpo d'água alongado e de rara 
beleza, disposto em relação a linha da costa atingindo o oceano através de um 
pequeno emissário durante a estação chuvosa. A lagoa compõe um dos maiores 
reservatórios de água doce de origem natural do Estado. Por sua localização 
estratégica a lagoa se torna refúgio biológico de grande valor.



                            LOCALIZAÇÃO, DISTÂNCIA E ACESSO À UC.

* A APA da Lagoa do Uruaú, 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.  



                       

* Encontram-se inseridas na APA da Lagoa do Uruaú as seguintes comunidades: Ponta 
D'Água I, Carrapichos, Cumbe, Ponta D'Água II, Caetanos, Ponta D'Água III. A 
base econômica dessas comunidades são: pesca, agricultura de subsistência, atividades 
turísticas e artesanato.
- 



                                 BIOMAS E ECOSSISTEMAS PRINCIPAIS

*Ecossistema costeiro. As paisagens predominantes são corpo d'água lacustre 
alongado com planície fluvial, tabuleiro litorâneo e campos de dunas. Os sistemas 
ambientais relevantes são ambientes lacustre e costeiro.



                  FAUNA DA APA DA LAGOA DO URUAÚ
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                  FAUNA DA APA DA LAGOA DO URUAÚ
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                  FAUNA DA APA DA LAGOA DO URUAÚ
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               FLORA DA APA DA LAGOA DO URUAÚ

MURICI

CAJUEIRO
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* 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.

 



* 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. 



 - 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.

-



Palestras de Educação Ambiental - realizadas nas escolas da rede pública municipal e 
estadual, em parcerias com as secretarias de Turismo e Cultura, Secretaria de Planejamento e 
Meio Ambiente e Secretaria de Educação do município de Beberibe.



                                      



                                       



                                       POTENCIALIDADES  - Turísticas 

* A Unidade de Conservação dispõe atualmente de uma variedade considerável de 
atividades de uso público centradas na recreação e lazer. Estas potencialidades 
devem ser consideradas com a implementação de ações preventivas e/ou de 
atenuação para que, tanto o desfrute do uso público, como a conservação da área 
protegida sejam resguardados.



                                   

* Beleza cênica e águas calmas - serviços associados ao banho e lazer.

* Presença de diferentes habitats - para que os visitantes desfrutem da 
beleza  da lagoa, dunas e praia, passeios de buggies e outros veículos.



                         
                          ATRATIVOS E POTENCIALIDADES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

*Valores naturais da lagoa e seu entorno -Trilhas pela margem da lagoa.

* Área Natural Protegida por lei com importantes valores naturais - atividades de 
educação ambiental com trilha interpretativa.

* Águas calmas e vento constantes - os visitantes praticam esportes aquáticos (kitesurf, 
caiaque, jet sky, barcos...)



                           POTENCIALIDADES NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

*Rota da Mata do Meio - infraestrurura de uso público educativa e alternativa à 
oferta turística e de recreação para ensinar os valores naturais da APA da Lagoa do 
Uruaú.



Rota da Mata do Meio - A trilha possui comprimento de 3,5 km e 
percorre a margem sul da Lagoa do Uruaú através da Mata do Meio. Desde  
a trilha você pode ver a área da APA mais bem preservada, a área de dunas 
e inúmeras espécies de flora e pássaros



ATIVIDADES 
DIAGNOSTICADAS

TIPOLOGIAS

Trânsito de veículos 
automotor ( dunas sinalizadas)

Recreativa e de ócio

Práticas de esportes 
aquáticos(jet sky, caiaque, 
barcos, kitesurf..)

Recreativa e de ócio

Rota da Mata do Meio Recreativa  , sensibilização e 
educação ambienal

Prática de Banho e lazer Recreativa e de ócio



 

             


