
  

Roberta da Rocha Miranda
Assistente Técnica - PEBCE 
Bióloga CRBio : 99.852/ 05-D

Mestre em Ecologia e Recursos Naturais – UFC
Graduada em Ciências Biológicas – UECE



APA do Estuário do Rio Ceará 



  

Unidade de Conservação 

Uso Sustentável 

O objetivo é compatibilizar a ação humana
 com a conservação da biodiversidade.

 Nesse caso pode haver a exploração direta
 dos recursos naturais, desde que 

haja a garantia da perinidade 
 dos recursos renováveis, dos processos
 ecológicos, mantendo a biodiversidade 

e os demais atributos de forma socialmente
 justa e economicamnete viável.

 Também é permitido o 
uso das terras para moradia.



Categoria: Uso Sustentável – Uso direto

Área original: 2.744,89 ha (27,4489 km²) 
Shape oficial: 2.364,76 ha. 

Localização: Caucaia e Fortaleza

Decreto de Criação:  Decreto Estadual Nº 25.413 
de 29 de março de 1999.

Atributos relevantes: 
Estuário do Rio Ceará
Manguezal extenso
Conservação da biodiversidade, valor ecológico, social e 
econômico,  
Potencial histórico e cultural - comunidades tradicionais e 
indígenas.

APA DO ESTUÁRIO DO
RIO CEARÁ 





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 





 





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 
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