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O que é uma Unidade de
Conservação?

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção.



GRUPO

PROTEÇÃO
INTEGRAL

USO
SUSTENTÁVEL

ESTAÇÃO ECOLÓGICA, RESERVA BIOLÓGICA,
PARQUE NACIONAL, MONUMENTO NATURAL,

REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE

ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE
ECOLÓGICO, ÁREA DE PROTEÇÃO

AMBIENTAL, RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL, RESERVA

EXTRATIVISTA

CATEGORIAS



Decreto Nº25.418, de 29 de
março de 1999.
Localiza no município de
Paracuru, litoral oeste do Estado
do Ceara, cerca de 86km de
Fortaleza;
Área de 3.906 hectares

APA das Dunas de
Paracuru



APA das Dunas de
Paracuru

Proteger e conservar as
comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos
Ordenar o turismo ecológico,
científico e cultural e as demais
atividades econômicas
compatíveis com a conservação
ambiental;
Desenvolver, na população regional,
uma consciência ecológica e
conservacionista.

Objetivos do Conservação:



APA das Dunas de
Paracuru

A implantação ou ampliação de
atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras,
capazes de afetar os mananciais de
água, relevo, cobertura florestal, o
solo e o ar;
A realização de obras de
terraplanagem e a abertura de
estradas bem como sua manutenção,
quando essas iniciativas importarem
em sensíveis alterações das
condições ecológicas;

Atividades Proibidas:



Derrubada de vegetação de
preservação permanente e o
exercício e atividades que
impliquem e matança, captura,
extermínio ou molestamento de
quaisquer espécies de animais
silvestres;
As atividades de mineração,
dragagem escavação que venham
causar danos ou degradação do
meio ambiente e/ou perigo para as
pessoas ou para a biota;

Atividades Proibidas:

APA das Dunas de
Paracuru







Decreto Nº25.416, de 29 de
março de 1999.
Localiza nas Divisas dos
Municípios de Paracuru (oeste) e
Paraípaba (leste);
Área de 881,94 hectares

APA do Estuário do
Rio Curu



APA do Estuário do
Rio Curu

Proteger e conservar as
comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos
Ordenar o turismo ecológico,
científico e cultural e as demais
atividades econômicas
compatíveis com a conservação
ambiental;
Desenvolver, na população regional,
uma consciência ecológica e
conservacionista.

Objetivos do Conservação:



A implantação ou ampliação de
atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras,
capazes de afetar os mananciais de
água, relevo, cobertura florestal, o
solo e o ar;
A realização de obras de
terraplanagem e a abertura de
estradas bem como sua manutenção,
quando essas iniciativas importarem
em sensíveis alterações das
condições ecológicas;

Atividades Proibidas:

APA do Estuário do
Rio Curu



Derrubada de vegetação de
preservação permanente e o
exercício e atividades que
impliquem e matança, captura,
extermínio ou molestamento de
quaisquer espécies de animais
silvestres;
As atividades de mineração,
dragagem escavação que venham
causar danos ou degradação do
meio ambiente e/ou perigo para as
pessoas ou para a biota;

Atividades Proibidas:

APA do Estuário do
Rio Curu







Turismo em
Unidades de
Conservação

______________ APA das Dunas de Paracuru
e APA do Estuário do Rio Curu.



Na década de 90 iniciou-se uma nova
relação do homem com a natureza e o
turismo acompanhou essas mudanças
integrando lazer, recreação, conservação
ambiental e valorização da cultura local

Turismo em Unidades de Conservação

Ecoturismo



 “provocar e satisfazer o desejo que temos de estar
em contato com a natureza, de explorar o potencial
turístico visando à conservação e ao
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, evitar o
impacto negativo sobre a ecologia, a cultura e a
estética dos lugares ( Lindberg& Hawking,2002)”

ECOTURISMO



 perspectiva de fortalecer a relação entre sociedade,
cultura e natureza, com justiça ambiental e que as
populações tradicionais possuam o controle efetivo
dos serviços turísticos propostos.

http://www.redetucum.org.br/

Turismo de Base Comunitária





Recursos e
Valores

APA das Dunas de Paracuru e
APA do Estuário do Rio Curu



1. Batalha entre Vicente Pizon e
índios Tremembés na foz do Rio Curu
(ano de 1.500)
2. Pequena povoação de pescadores,
originando o antigo povoado de
Parazinho

3. Posteriormente foi criado o
distrito de Paracuru

4.  Em 1951 foi emancipado
politicamente e categorizado como
Município

 Histórico- Cultural



5. Pesca artesanal muito presente no
município e com importância
econômica local
6. Existência de navios naufragados,
um a 18 km de sua costa e outro nas
proximidades da praia de Piriquara.

7. Cemitério dos Anjinhos

8.  Surf e o sandboard fazem parte
da história e da cultura local (Silvana
Lima e Bruno Sales)

 Histórico- Cultural

Praia das Almas



1. Vasto campo dunar

2. Formação de diversas lagoas
interdunares (Lençóis
Paracuruenses)

3. Formação de recifes de praia ou
Beach Rocks

Geodiversidade e a
biodiversidade local

Dunas de Paracuru



1. Vasto campo dunar

2. Formação de diversas lagoas
interdunares (Lençóis
Paracuruenses)

3. Formação de recifes de praia ou
Beach Rocks

Geodiversidade e a
biodiversidade local



1. Vasto campo dunar

2. Formação de diversas lagoas
interdunares (Lençóis
Paracuruenses)

3. Formação de recifes de praia ou
Beach Rocks

Geodiversidade e a
biodiversidade local

Praia da Pedra Rachada



4. Estuário e um exuberante
manguezal

5. Avifauna rica e diversa

6. Presença de outros grupos da flora
e da fauna

Geodiversidade e a
biodiversidade local

Praia da Barra do Rio Curu



7. Estuário e um exuberante
manguezal

8. Avifauna rica e diversa

9. Presença de outros grupos da flora
e da fauna

Geodiversidade e a
biodiversidade local

Savacu de Coroa - Barra do Rio  Curu
Foto: Rômulo Guerra



1. Trilhas ecológicas (APA das Dunas
de Paracuru e APA do Estuário do
RIo Curu)

2. Rota dos Lençóis Paracuruenses

3. Turismo de observação de aves

Turismo e lazer

Trilha da Bota Preta - APA do Estuário do Rio Curu



1. Trilhas ecológicas (APA das Dunas
de Paracuru e APA do Estuário do
RIo Curu)

2. Rotas Turísticas

3. Turismo de observação de aves

Turismo e lazer

Lençois Paracuruenses - APA das Dunas de
Paracuru



1. Trilhas ecológicas (APA das Dunas
de Paracuru e APA do Estuário do
RIo Curu)

2. Rotas Turísticas

3. Turismo de observação de aves

Turismo e lazer

Vem Passarinhar - APA do Estuário do Rio Curu



4. Práticas de esportes radicais
(sandboard, surf, kitesurf)

5. Lazer e contemplação nas praias
do município

Turismo e lazer



1. Programa de comunicação visual
para a APA das Dunas de Paracuru e
Estuário do Rio Curu

2. Elaboração do Plano de Manejo

3. Vem Passarinhar na APA do
Estuário do Rio Curu

Projetos desenvolvidos



4. Programa de comunicação visual
para a APA das Dunas de Paracuru e
Estuário do Rio Curu

5. Elaboração do Plano de Manejo

6. Vem Passarinhar na APA do
Estuário do Rio Curu

Projetos desenvolvidos



7. Programa de comunicação visual
para a APA das Dunas de Paracuru e
Estuário do Rio Curu

8. Elaboração do Plano de Manejo

9. Vem Passarinhar na APA do
Estuário do Rio Curu

Projetos desenvolvidos

Bacurau de Asa FIna - APA do Estuário do Rio Curu



10. Campanhas de Educação
Ambiental

11. Regularização das Rotas de
Turismo

Projetos desenvolvidos
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