




APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 



APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

 
 

CATEGORIA POR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: Uso Sustentável 

(Área de Proteção Ambiental - APA) 

 

ÁREA: 523,49 ha   

 

MUNICÍPIO: Paraipaba 

 

LOCALIZAÇÃO: 115 km da Capital Fortaleza. Acesso pela CE-085. 

 

GERENCIADA PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA/COBIO 

 

 



Decreto de Criação n° 25.417/29 de março de 1999  

Artigo 2° - Objetivos Específicos  

 

I.Proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes dos rios, as 

vertentes e os solos; 

 

I.Proporcionar à população regional métodos e técnicas apropriadas ao 

uso do solo, de maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios 

ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, e 

respeito às peculiaridades histórico-culturais, econômicas e paisagísticas 

locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida das populações; 

 

I.Ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e das demais 

atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental e; 

 

I.Desenvolver na população regional uma consciência ecológica e 

conservacionista. 



Decreto de Criação n° 25.417/29 de março de 1999  

Artigo 3° - Ficam proibidas ou restringidas 

I.  A implantação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras ou 

degradadoras, capazes de afetar os mananciais de água, formas de relevo, 

cobertura florestal, o solo e ar; 

 

II. A realização de obras de terraplanagem e a abertura ou manutenção de 

estradas, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das 

condições ecológicas regionais; 

 

III. Derrubada de Floresta e o exercício de atividades que impliquem em 

matança, captura, extermínio ou molestamento de espécies de animais 

silvestres de qualquer  espécie; 

 



Decreto de Criação n° 25.417/29 de março de 1999  

Artigo 3° - Ficam proibidas ou restringidas 

 IV. Projetos Urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem a 

prévia autorização da SEMACE (de acordo com os arts. 11 e 14 da Lei n° 

11.411, de 28 de dezembro de 1987); 

 

V. O uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou 

recomendações técnicas oficiais; 

 

VI. Qualquer forma de utilização que possa poluir ou degradar os recursos 

hídricos abrangidos pela APA, como também, o despejo de efluentes, 

resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio ambiente; 



Decreto de Criação n° 25.417/29 de março de 1999  

Artigo 3° - Ficam proibidas ou restringidas 

VII. As atividades de mineração, dragagem escavação que 

venham a causar danos ou degradação do meio ambiente 

e/ou perigo para as pessoas ou para a biota;  

 

VIII. O exercício de atividades capazes de provocar uma 

acelerada erosão das terras e/ou um acentuado 

assoreamento das coleções hídricas e;  

 

IX. E as demais atividades disciplinadas em legislação 

ambiental específica. 



MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

Fonte: SEMA, 2020. 



ASPECTOS NATURAIS DA APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

Ecossistema 

- Planície Litorânea 

Geologia 

- Sedimentos do Grupo 

Barreiras 

-Sedimentos eólicos 

litorâneos de praia, 

dunas móveis e 

paleodunas. 



ASPECTOS NATURAIS DA APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

Flora  

A vegetação é 

diversificada, desde 

espécies de gramíneas 

até componentes 

arbóreos ou 

arbustivos, conforme 

localização na faixa 

praial, restinga, dunas 

fixas e semi-fixas. 



ASPECTOS NATURAIS DA APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

FAUNA (mamíferos) 

A composição 

faunística da área é 

formada por alguns 

mamíferos, répteis, 

anfíbios, e várias aves. 

Os mamíferos são 

representados pelas 

raposas, guaxinins, 

soins e cassacos.  

FAUNA (répteis e 

anfíbios) 

Os répteis por 

camaleões, téjus, 

tejubinas e as cobras 

coral, corre campo, 

cipó e verde. Existem 

ainda, várias espécies 

de sapos, jias e 

perereca. 

FAUNA (aves) 

As aves podemos 

encontrar os tetéus, 

garças, carcarás, 

gaviões-pega-pinto, 

carões, perdizes, 

socós, e em 

determinadas épocas 

do ano, várias aves 

migratórias. 



COMUNIDADES DO ENTORNO E DA APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

 

 

COMUNIDADES 

NO ENTORNO 

DA APA DAS 

DUNAS DA 

LAGOINHA 

Comunidades da 

Lagoinha 

 

Pedrinhas 

Lagoinha dos 

Gomes 
 

Almécegas  

 

Lourenço 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

Gestão da UC: 

 

- Educação Ambiental 

- Pesquisas e Trabalhos 

Científicos 

- Monitoramento Ambiental 

- Capacitação do Conselho 

Gestor  

 



ATRATIVOS TURÍSTICOS - APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

ATRATIVOS 

NATURAIS NO 

ENTORNO DA APA 

DAS DUNAS DA 

LAGOINHA 

Lagoa  

das  

Almécegas 

 

- Almécegas é considerada a 

terceira maior lagoa do estado 

do Ceará pertence a Reserva 

das Pedrinhas na APA das 

Dunas de Lagoinha. 

 

- O que fazer na Lagoa das 

Almécegas:  

Passeios de buggy. 

Passeio no pau-de-arara  

Passeio de catamarã 

Banho na lagoa 

Camping 



ATRATIVOS TURÍSTICOS - APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

ATRATIVOS 

NATURAIS NO 

ENTORNO DA APA 

DAS DUNAS DA 

LAGOINHA 

Lagoa  

Do 

Jegue 

 

- É uma famosa lagoa da região 

com água salgada, muito 

frequentada por praticantes e 

iniciantes no kitesurf já que não 

possui ondas e é ideal para 

aprender ou velejar mais 

tranquilamente.  

 

- Possui uma trilha usada pelos 

nativos às margens da Lagoa 

que te levam até a Lagoa da 

Almécegas. 



ATRATIVOS TURÍSTICOS - APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

Passeio de Catamaran 

Passeio de Pau de Arara 

Passeio de Quadriciclo 

Mirante do Cristo 

Fonte de água doce 



ATRATIVOS TURÍSTICOS - APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

Passeio de jangada 

Calçadão a beira mar – 

 PROINFTUR 

Passeios de 

Buggy 

Escadaria de acesso a praia da lagoinha 

com mas de 100 degraus 

Mirante da Lagoinha - PROINFTUR 



POTENCIALIDADES TURÍSTICAS NA ADJACÊNCIA DA APA DAS DUNAS DA LAGOINHA 

Praia do Capim Açu, localizada 

em Paraipaba. 

Área de Proteção Ambiental do 

Estuário do Rio Curu, localizado 

na divisa de Paracuru e Paraipaba 



OBRIGADA 

Contato: (85) 3108-2795 

98882-1183 

E-mail: 

ana.michelle@sema1.onmicrosoft.com 


