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“O homem destrói a natureza na 

justificativa de sobreviver, a natureza luta para 

sobreviver, para garantir a sobrevivência do 

homem” 

Autor desconhecido 



RESUMO 

 

O projeto de trabalho desenvolvido vem destacar a importância do cuidado que deve-se ter 

com meio ambiente quanto à preservação e à conservação das lagoas, em destaque, a Lagoa 

costeira de Uruaú, pertencente ao Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) Metropolitana de 

Fortaleza, localizada no município de Beberibe, distante da capital Fortaleza 79 km. Uma 

região litorânea da costa leste do Estado do Ceará com uma biodiversidade privilegiada de 

dunas, falésias, coqueirais, mar de águas límpidas, mornas e fontes naturais. O presente 

estudo tem por finalidade fazer uma análise ambiental dos impactos das atividades antrópicas 

na Área de Preservação Ambiental da Lagoa de Uruaú, em um trecho da Lagoa denominado 

Lagoa do Maceió, situada nas proximidades da comunidade de Uruaú do referido município 

citado, tendo em vista a preocupação do uso e ocupação da área em estudo para uma 

qualidade ambiental da água e do solo, vendo os problemas existentes na APA da Lagoa de 

Uruaú, ocasionados pela especulação imobiliária, empreendimentos(condomínios fechados, 

casas de veraneio de grande portes), construídos e ocupados as margens da lagoa, que 

avançam no leito do corpo hídrico com muros, piers e decks, além de desmatamento, 

queimadas, pesca proibida e predatória, tráfego de veículos sobre as dunas, contaminação da 

lagoa de óleo que vem das lanchas e jetskis usados freqüentemente por veranistas. Visa-se 

diante de tudo isso, realizar um ordenamento desse local, fazendo cumprir a legislação 

pertinente vigente, propondo medidas mitigadoras subsidiando um zoneamento do local em 

foco, tendo em vista a questão do avanço do turismo e o fluxo de pessoa na área, como 

alternativa de adequação do uso, ocupação e utilização dos recursos naturais da Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Lagoa de Uruaú, ver-se por bem, salientar a implantação de 

ações para o desenvolvimento sustentável, afim de minimizar os problemas ambientais na 

área de estudo apresentado. O Conselho Gestor dessa unidade viu a necessidade de resolver 

fazer uma reorganização dessa região. O trabalho será realizado com base em levantamentos 

de documentos bibliográficos, pesquisas de campo, entrevistas, coleta de dados e 

interpretação das informações coletadas para os possíveis resultados a serem estudados, 

debatidos, avaliados  e confrontados para a produção cientifica dessa monografia. 

 

Palavras-Chaves: impacto ambiental, uso e ocupação do solo, zoneamento e sustentabilidade. 

 

 



ABSTRACT 

 

The project developed underlines the importance of the care that must be taken with the 

environment for the preservation and conservation of the lagoons, in particular the Uruaú 

coastal lagoon, belonging to the Hydrographic Basin Committee (CBH) Metropolitan of 

Fortaleza, located in the municipality of Beberibe, far from the capital Fortaleza 79 km. A 

coastal region of the eastern coast of the State of Ceará with a privileged biodiversity of 

dunes, cliffs, coconut trees, clear waters, warm waters and natural sources. The objective of 

this study is to analyze the impacts of anthropic activities in the Environmental Preservation 

Area of Lagoa de Uruaú, in a section of Lagoa Lagoa do Maceió, located in the vicinity of the 

community of Uruaú of said municipality, with a view to the concern of the use and 

occupation of the study area for an environmental quality of water and soil, seeing the 

problems in the APA of Lagoa de Uruaú, caused by real estate speculation, developments 

(closed condominiums, large holiday homes) built and occupied the banks of the lagoon, 

which advance in the bed of the water body with walls, piers and decks, besides deforestation, 

burnings, forbidden and predatory fishing, vehicular traffic on the dunes, contamination of the 

lagoon of oil that comes from the boats and jetskis often used by vacationers. Aiming at all 

this, to carry out an ordinance of this place, enforcing the pertinent legislation in force, 

proposing mitigating measures by subsidizing a zoning of the place in focus, considering the 

issue of the advance of tourism and the flow of people in the area, as alternative use, 

occupation and use of the natural resources of the Environmental Protection Area (APA) of 

the Uruaú Lagoon, it is worth noting the implementation of actions for sustainable 

development, in order to minimize environmental problems in the area of study presented. 

The Managing Board of this unit saw the need to resolve to reorganize that region. The work 

will be carried out based on surveys of bibliographic documents, field surveys, interviews, 

data collection and interpretation of the information collected for the possible results to be 

studied, debated, evaluated and confronted for the scientific production of this monograph. 

 

Key words: environmental impact, land use and occupation, zoning and sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 O projeto de trabalho desenvolvido vem destacar o cuidado que deve ter com meio 

ambiente. Assim, faz-se necessário um estudo quanto à preservação e à conservação das 

lagoas, em destaque, a lagoa costeira de Uruaú, localizada no Município de Beberibe.  

O presente estudo tem por finalidade fazer uma análise ambiental dos impactos das 

atividades antrópicas na Área de Preservação Ambiental da Lagoa de Uruaú, no mapeamento 

de um trecho da Lagoa de Uruaú, que denomina-se, Lagoa do Maceió, situada nas 

proximidade, ao norte da comunidade de Uruaú, onde é o final da lagoa que deságua no mar. 

Nessa região, desde quando foi instituída Unidade de Conservação, há dezenove anos, é um 

local que vem aumentando o movimento para o lazer e o turismo, visitas tanto de pessoas 

locais que moram no entorno da Lagoa do Maceió, de comunidades vizinhas e lugares mais 

afastados do próprio município, assim como de outros locais do Ceará, do Brasil e do Mundo 

que por ali passam. 

Na parte da introdução é ressaltado a questão dos problemas existentes na APA da 

Lagoa de Uruaú, desde da especulação imobiliária até a possível contaminação da água da 

lagoa, resultados de trabalhos já elaborados por outros autores preocupados com a temática 

em debate do cuidado com o meio ambiente. Precisa-se pensar também no futuro próximo em 

que os recursos naturais servirão para os nossos descendentes, isto é, se forem bem cuidados, 

preservados e conservados. O objetivo principal desse trabalho é ordenar um trecho da APA 

da Lagoa de Uruaú, local denominado de Lagoa do Maceió, com intuito de minimizar os 

conflitos por lá existente entre o poder público e as pessoas que usufrui do local como forma 

de sobrevivência. O trabalho foi realizado em três momentos distintos, primeiro, pesquisa 

bibliográfica. Segundo, elaboração do projeto, apresentação a comunidade por meio de uma 

reunião, visita de campo no local, entrevistas sobre a APA, audiência pública e terceiro, 

interpretação das coletas de dados para elaboração do trabalho acadêmico monográfico. 

No desenvolvimento, é citado a descrição da área de estudo, em que o trabalho se dar 

na U.C da APA da Lagoa de Uruaú, falando de algumas características acerca do município 

de Beberibe, alguns autores são citados no referencial teórico ressaltando algumas idéias 

temáticas no que se refere o trabalho desenvolvido e por último é proposto um trabalho de 

intervenção para a área em estudo, projeto prévio descrito e suas ações, no sentido de 
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minimizar os problemas existente APA, mantendo-a preservada, evitando os possíveis 

problemas que possam aparecerem e o termo de referência para a concretização do projeto. 

Nas considerações finais, é mencionado da importância da preservação do meio 

ambiente, em que as pessoas também possam fazer a sua parte como cidadão, sendo 

responsáveis pelo cuidado e exploração dos recursos naturais visando à sustentabilidade dos 

mesmos para as futuras gerações. 

Tendo em vista a preocupação da qualidade ambiental da água e do solo, do uso e 

ocupação desta área em estudo de grande importância para o município, viu-se a necessidade 

de realizar um zoneamento desse local em destaque, analisando a legislação pertinente, no que 

se refere ao cumprimento da lei e propor medidas mitigadoras subsidiando um ordenamento 

do local em foco, com alternativa de adequação do uso, ocupação e do manejo ambiental dos 

recursos naturais da Área de Proteção Ambiental(APA) da Lagoa de Uruaú, salientando a 

implantação de ações para o desenvolvimento sustentável, minimizando os problemas 

ambientais na área de estudo. 

As lagoas costeiras do Brasil têm sido utilizadas para diversos fins. Pois muitos são os 

serviços que tais ecossistemas aquáticos podem oferecer, como área de lazer, controle de 

inundações, receptor de afluentes domésticos e industriais tratados, valorização imobiliária 

das áreas do entorno e turística da região, e beleza cênica. Sendo assim, tais fins não são 

diferentes do uso na Lagoa de Uruaú. Pois ela constitui um dos maiores reservatórios de água 

doce de origem natural do Estado e é considerada zona de proteção dos recursos do Ceará que 

integra parte dos ecossistemas da planície litorânea e dos tabuleiros pré-litorâneos, onde a 

planície flúvio-lacustre apresenta-se embutida.  

A vegetação é diversificada, desde espécies de gramíneas até componentes arbóreos 

ou arbustivos, conforme localização na faixa praial, dunas fixas e semifixas, tabuleiros pré-

litorâneos ou da mata ciliar da lagoa. A composição faunística da área é relativamente pouco 

diversificada, apresentando uma baixa de densidade de povoamento e com características 

diferenciadas para cada ecossistema, onde pode ser encontradas espécies deslocadas do seu 

hábitat natural em função da ação antrópica.  

Os principais problemas existentes na APA da lagoa de Uruaú são ocasionados pela 

especulação imobiliária, empreendimentos como condomínios fechados, construção de casas 

de veraneio de grande porte ocupadas as margens da lagoa, que avançam no leito do corpo 

hídrico com muros, piers e decks, além de desmatamento, queimadas, pesca predatória e 

tráfego de veículos sobre as dunas. A lagoa apresenta contaminação de óleo que vem das 

lanchas e jetskis usados freqüentemente por veranistas, além disso, existe o problema da 
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localização de fossas nas proximidades da lagoa, contaminando suas águas, o avanço de dunas 

começa a soterrar parte de sua margem, é verificada também, a criação de animais e pequenas 

plantações na zona oeste da lagoa. Outro problema preocupante, é que com a redução de 

chuvas nos últimos anos e com a retirada exagerada da água da lagoa para irrigar plantações e 

gramíneas das casas dos veranistas próximas a lagoa, vem baixando o seu nível de água 

demasiadamente e contínuo, pois na parte da área da lagoa em que se encontra a maioria 

dessas casas, hoje ela se encontra a baixo do normal, ou melhor, seca. 

O estudo parte do pressuposto de que o uso e a ocupação inadequada e desordenada da 

Lagoa de Uruaú através das atividades antrópicas, seja um dos principais problemas de 

contaminação da qualidade da água para o consumo humano e outras atividades do dia a dia, 

podendo assim também interferir nos resultados significativos encontrados das análises feitas 

fisioquímicas, sanitárias, biológicas(bacteriológicas, microbiológicas e batimétricas), podendo 

comprometer a hidrologia do corpo hídrico da lagoa e do próprio meio ambiente da área em 

estudo.  

As fotos das figuras abaixo mostram casa de veraneios às margens da Lagoa de Uruaú. 

 

Figura 01: casas de veraneio de grande porte as margens da lagoa

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Beberibe 
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                   Figura02: casas de veraneio de grande porte as margens da lagoa 

              

Fonte: Prefeitura Municipal de Beberibe 

 

Figura 03: Lagoa de Uruaú entre as dunas próximo ao Cumbe 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Beberibe 
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Figura 04: Lagoa de Uruaú próximo a comunidade do Cumbe 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Beberibe 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A água e o solo, elementos pertencente ao meio ambiente, são bens comuns e 

preciosos de grande importância para a sobrevivência do homem e de qualquer outro tipo de 

vida existente na terra em que muitas vezes tem sido usado de maneira inadequado na 

natureza. Já prevendo o cuidado de preservar e conservar a APA da Lagoa de Uruaú, 

precisamente na área de estudo, e  tendo em vista as diversas formas de degradação ambiental 

que os recursos hídricos e o solo vêm sofrendo devido as atividades antrópicas humana. Por 

ter grande importância para o município, a Unidade de Conservação da APA da Lagoa de 

Uruaú têm sido alvo de estudo em relação ao ecossistema devido alguns problemas referentes  

à ação humana que tem causado transtorno local na natureza, no que diz respeito, ao 

desequilíbrio do meio ambiente, devido ao descumprimento da legislação, falta e aplicação do 

plano de manejo, fiscalização, uso e ocupação inadequada da APA para garantir a 

sustentabilidade de gerações vindouras.  

A questão do uso e gerenciamento deste meio torna-se nos dias atuais um assunto de 

grande relevância para subsistência da população local e gerações futuras, por se um local 

atrativo de belezas naturais para a incrementarão do turismo e lazer das famílias locais.  
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Diante da necessidade de entender os ecossistemas terrestres e aquáticos, como lagoas 

costeiras, no caso da lagoa de Uruaú é preciso então fazer estudos de monitoramento para 

compreensão deste meio para o uso e ocupação da APA, no trecho da Lagoa do Maceió para 

promover a sustentabilidade e a qualidade do meio ambiente desse local, já que nesta região 

concentra-se permissionários com barracas de vendas, banhistas (visitantes, turistas), trilha de 

bugres, prática de kitesurf e outras atividades para uma organização territorial equilibrada 

desse lugar.   

A partir dessa situação que se encontra a Lagoa de Uruaú, surgiu à necessidade de 

elaborar uma proposta para ordenar a Lagoa do Maceió, a partir de um reordenamento, 

fazendo uma analise ambiental do trecho em destaque utilizado para o turismo e lazer, bem 

como de alguns empreendimentos imobiliários as margens da lagoa que por lá se encontra e 

conhecer os impactos que as atividades antrópicas pode causar em ecossistemas como a 

Lagoa do Maceió podendo afetar a qualidade ambiental da área em estudo, tanto da água 

como do solo. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar o zoneamento, analisando o ambiente dos impactos na APA da Lagoa de 

Uruaú, localizada no município de Beberibe, com intuito de minimizar os conflitos no 

ambiente natural e a ação antrópica, no cumprimento da aplicação da legislação vigente para 

um desenvolvimento sustentável do uso e ocupação disciplinar da área de estudo da Lagoa do 

Maceió.  

 

OBJTIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Fazer um mapeamento de um trecho da Lagoa de Uruaú para um ordenamento, tendo 

em vista a preocupação da qualidade ambiental da água, do solo para o uso e ocupação 

econômica, turística e de lazer;  

✓ Diagnosticar as formas atuais de uso e ocupação da APA, analisando o cumprimento 

do que determina o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU); 

✓ Traçar medidas mitigadoras para um ambiente de qualidade da APA da Lagoa de 

Uruaú: zoneamento, ordenamento, fiscalização e criação do plano de manejo. 
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METODOLOGIA 

 

 Para elaborar o trabalho de pesquisa sobre o estudo a ser realizado, será feito no 

primeiro momento, levantamentos bibliográficos de documentos escritos, fotos, informação 

da criação da APA da Lagoa de Uruaú, por solicitação de autorização por oficio de 

informações ao órgão competente responsável pela a administração da área em estudo (APA), 

a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), averiguar ser na área existe plano de manejo, 

observar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) do município no que diz 

respeito à APA, licenças, fiscalização de construções civis imobiliárias, pesquisar por 

informações geocartográficas (imagem de satélites e fotografias sobre a área de estudo), 

visitar as repartições de órgãos públicos, particulares, instituições de ensino, pesquisa na 

internet, para obter informações com o intuito de sistematizá-las servindo-as de subsídios em 

cada etapa preliminares desse trabalho para elaboração do mesmo.  

No segundo momento, será realizada uma reunião com população local e os 

permissionistas sobre explanação do reordenamento e visita de campo na no trecho da Lagoa 

do Maceió, inclusive no dia em os órgãos responsáveis pela APA estarão comemorando o 

“dia do Meio Ambiente”, será tirado fotografias, feito uma prévia do mapeamento do trecho 

em estudo, já pensando no uso de subsistência do turismo e lazer para a comunidade local e 

gerações futuras, realizar também conversas e entrevistas com os moradores locais, 

visitantes/turistas e os permissionistas sobre a APA, no que se refere, a preservação, 

conservação e as condições de analise ambiental das atividades antrópicas do uso e ocupação 

local do trecho mapeados da realidade local, averiguando as instalação dos empreendimentos, 

como muros, piers e decks, além de desmatamento, queimadas, pesca predatória e tráfego de 

veículos sobre as dunas, contaminação de óleo que vem das lanchas e jetskis usados 

freqüentemente por veranistas e outros problemas, no que condiz com a liberação, licença e 

fiscalização pelo órgão competente estadual (SEMACE). 

No terceiro momento, será feitas as devidas interpretação das informações coletadas 

de dados para os possíveis resultados a serem estudados e confrontados para a produção 

cientifica desta monografia. 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 A política ambiental de criação e instituição das unidades de conservação, tem sido de 

grande importância para a preservação e conservação da natureza, e tem dado alguns 

resultados concretos tanto para a proteção paisagística como para o uso sustentável, por conta 

das constantes ameaças ao meio ambiente em algumas regiões do Brasil, no que se referem os 

conflitos de uso e ocupação da terra, e também do aproveitamento da biodiversidade existente 

na região. 

 Instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), pelo decreto, lei 

de nº 9.985 de 18 de julho de 2000, as Áreas de Unidade de Conservação (U.C) foram 

divididas em dois grupos, o de proteção ambiental onde se enquadra os Parques Nacionais, 

Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Monumentos Naturais e Refúgio de Vidas 

Silvestres, onde nele prescreve que a preservação permanente dos recursos é admitido apenas 

para o uso indireto. Já os de uso sustentável em que se enquadra as Áreas de Proteção 

Ambiental, onde está inserida as APA’s, inclusive a da Lagoa de Uruaú, junto com ela neste 

grupo estão, as Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular 

do Patrimônio Natural, nele diz da utilização dos recursos, mas de forma sustentável sem 

comprometer a capacidade de suporte dos tributos nacionais e as gerações futuras, que foram 

criadas para enfrentar os problemas que compromete a efetividade da gestão, como o do plano 

de manejo que muitas vezes são elaborados e não são colocados em práticas devido alguns 

problemas que aparecem na APA, tais como,  turismo e o lazer, construção civil indevidas 

próxima a lagoa, ausência de fiscalização por falta de funcionária do órgão responsável pela 

área, atividades indevidas (pesca predatória, desmatamento, queimadas, contaminação de 

resíduos, etc.). 

No Ceará, em sua zona costeira estão inseridas as lagoas costeiras, de condições bem 

atrativas e privilegiadas para os mais diversos assentamentos humanos. Então, a fragilidade 

ambiental e a vulnerabilidade das atividades antrópicas se explicam pelos cuidados legais para 

a preservação e conservação dessas áreas (NASCIMENTO, 2010). Algumas atividades, como 

turismo e a especulação imobiliária são as que se destacam no uso e ocupação do espaço da 

APA das lagoas costeiras cearenses, principalmente na Lagoa de Uruaú, onde os veranistas e 

visitantes constroem e fazem desse espaço sua segunda casa, em que é possível observar em 

muitos casos o descumprimento do que estabelece a legislação ambiental pertinente da APA 

da Lagoa de Uruaú.  
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Os lagos, lagoas e reservatórios são protegidos por lei federal através da criação das 

Áreas de Preservação Permanente.  

Conceituando Zona Costeira, Segundo Cunha (1999), pode-se dizer que é o espaço 

geográfico de interação do ar, do mar e da Terra, que engloba recursos ambientais da Faixa 

Marítima e Faixa terrestre, de uma diversidade de ecossistemas, que apresentam transição 

entre ambientes terrestres e marinhos.  

Para Costa (2005), a zona costeira, considera-se uma área de interação de águas 

costeiras e terras próximas emersas, de um ambiente dinâmico e frágil, de processos 

desenfreados referente à urbanização, industrialização, exploração irracional de recursos 

naturais e especulação imobiliária, agravando um desequilíbrio ambiental de efeitos 

negativos, como erosão, contaminação do solo e das águas, diminuição dos recursos naturais e 

remoção das comunidades locais do suporte de vida e redução da qualidade de vida das 

mesmas.  

Com o processo histórico de ocupação e transformação do espaço geográfico litorâneo 

cearense, no passar dos tempos, ele vem acontecendo de forma irregular. Nos últimos vinte 

anos, a especulação imobiliária, o desenvolvimento do turismo de forma convencional, o 

crescimento excessivo dos vilarejos populacionais litorâneos, isso causou sérios impactos 

socioambientais ao meio (SILVA, 1998), como também tem deixado algumas comunidades 

tradicionais do seu suporte de subsistência. 

As enormes dimensões de dunas e praias presentes na área costeira estão ameaçadas 

assim como as lagoas e as áreas de baixada em fundo de vales de regiões de morro  (Bege & 

Marterer, 1991). A flora e fauna e as diferentes formas de ecossistemas aquáticos e terrestres 

vem dando lugar ao crescimento no processo de implementação de empreendimentos 

imobiliários, que ocupam grandes extensões das dunas para ocupação, instalação de 

loteamentos, extração de areia para construções e o desenvolvimento de outras atividades 

humanas.  

No litoral do Brasil, as lagoas costeiras são numerosas e mudam desde pequenas 

depressões, preenchidas com água da chuva e/ou do mar, de caráter temporário, até corpos 

d’água de grandes extensões como é o caso da lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, por 

exemplo, (Esteves, 1998). Segundo o autor, são de grande importância, formando-se regiões 

de ligação entre zonas costeiras, águas interiores e águas costeiras marinhas. 

Segundo o conceito do SNUC (2000), no capitulo 03, artigo XV, a APA é: “Uma área 

em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 
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bióticos, estéticos ou culturais especialmente importante para a qualidade de vida e o bem-

estar das populações humanas.” 

O Decreto nº 23.793 foi o primeiro Código Florestal a ser aprovado em 1934, só então 

depois de 31 anos, é que foi criada a Lei 4.771/65 (Código Florestal) (ZANATTA; LEAL, 

2009). Áreas de Preservação Permanente (APP) presente no Código Florestal Brasileiro (Lei 

4.771 de 15/09/1965), emerge-se o reconhecimento da importância da manutenção da 

vegetação de determinadas áreas, as quais ocupam porções particulares de uma propriedade, 

não apenas para os legítimos proprietários dessas áreas, mas em cadeia, também para os 

demais proprietários de outras áreas de uma mesma comunidade, de comunidades vizinhas, e 

finalmente, para todos os membros da sociedade. 

Segundo, o Código Florestal, a definição de Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s), são entendido como espaços protegidos, cobertos por vegetação nativa, com função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, a proteção do solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas onde são definidas, como áreas de preservação permanente, as áreas 

situadas: a) ao longo dos cursos d’água, devendo ser respeitada uma faixa mínima em função 

da largura do rio desde o nível mais elevado; b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios 

naturais e artificiais; c) nas nascentes de olhos d’água; d) no topo de morros, montes, 

montanhas e serras; e e) nas encostas com inclinação superior a 45º graus (BRASIL, 1965). 

Sendo assim, a Lagoa de Uruaú é considerada uma Área de Preservação Ambiental 

(APA), unidade de conservação de uso sustentável, criada por meio do Decreto nº 25.355 de 

26 de janeiro de 1999, abrangendo uma área de 2.672,58 hectares. As normas para 

gerenciamento da APA são regidas pela Instrução Normativa nº 02, de 15 de outubro de 1999, 

administrada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE). 

Segundo a lei de nº 1.122, de 11 de fevereiro de 2014, sobre a Política 

Ambiental de Beberibe, em seu artigo primeiro, diz que:  

A Política Ambiental para o Município de Beberibe, tem os 

pressuposto assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial a qualidade, de vida, impondo-se ao Poder Publico e a 

comunidade o dever de defender e preservar o meio ambiente para o 

beneficio da presente e futuras gerações. 
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Nessa mesma lei em sua seção IV, fala das unidades de conservação e áreas de 

preservação permanente, no seu artigo 124, no inciso I, a respeito da criação da APA da 

Lagoa de Uruaú, que no parágrafo 1º cita do uso de proteção ambiental referente a lei de uso e 

ocupação do solo, onde no artigo 125, é frisado as normas que deve-se aplicada na APA da 

Lagoa de Uruaú. 

A APA da Lagoa do Uruaú, inserida no município de Beberibe, é uma região do 

estado do Ceará que é propício ao desenvolvimento do turismo pelas belezas naturais que 

apresentam em atrair turista o ano inteiro de todas as partes do mundo, especialmente pelas 

suas belas praias, dentre as quais se destacam a Praia de Morro Branco, onde situa-se 

o Monumento Natural das Falésias de Beberibe e a Praia das Fontes, onde o turismo é uma 

atividade comercial bastante desenvolvida, além de outras praias que existe, como a do 

Diogo, Barra da Sucatinga, que já foi cenário da primeira edição do Programa “No Limite” e 

de algumas cenas gravadas da novela Tropicaliente da emissora da Rede Globo de televisão, a 

praia do Ariós, Piquiri, Paraíso, Parajuru e Uruaú, onde encontra-se a Lagoa do Maceió, local 

bastante atrativo para o turismo.  

Assim, turismo é um fenômeno socioeconômico que consiste no deslocamento 

temporário e voluntário de um ou mais indivíduos que, por uma complexidade de fatores que 

envolvem a motivação humana, saem do seu local de residência habitual para outro, gerando 

múltiplas inter-relações de importância cultural, socioeconômica e ecológica entre os núcleos 

emissores e receptores (MOTA, 2001). 

Pois Beberibe, com todas essas riquezas naturais e de uma biodiversidade privilegiada, 

já foi cenário para a locação de filmes, comerciais, aberturas de programas e da primeira 

novela dentre outras gravadas no nordeste pela Rede Globo. 

Segundo Coriolano (1997, p. 145) diz que a principal atração turística de um lugar 

vem sendo cada vez mais a qualidade de vida da população do lugar visitado (...). Para um 

turismo de qualidade não basta o lugar oferecer infraestrutura; implica também a qualidade de 

vida do lugar que vai das condições ambientais às condições políticas, sociais e culturais de 

seus habitantes. Ainda para Coriolano (1998), o turismo é antes de tudo, uma experiência 

geográfica. Apresenta-se como fenômeno geográfico no sentido de representar uma relação 

direta entre o homem e os espaços, ou seja, o homem e o ambiente. É um indutor da 

organização espacial e da mobilização de fluxos populacionais. Por meio do turismo, a 

natureza, o litoral, as cidades, os espaços geográficos transformam-se em lugares turísticos. 

 Portanto, dentro dessa lógica de conceituação de turismo, no qual os autores 

mencionados, a APA da Lagoa de Uruaú contempla essas configurações. Pois o turismo é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Morro_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_Natural_das_Fal%C3%A9sias_de_Beberibe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_das_Fontes
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uma atividade que vem se expandindo continuamente no mundo todo, nos últimos anos. 

Muitas vezes, o crescimento desordenado tem provocado danos às paisagens, às populações 

locais, principalmente o meio ambiente dos lugares visitados, como é o caso da Lagoa do 

Maceió, que atualmente precisa-se fazer um ordenamento devido o fluxo diariamente de 

pessoas que pela local passam constantemente que seja turista ou visitante. Entretanto, o 

turismo enquanto atividade contribui para o aumento da receitas de um lugar, e pode, ainda, 

quando planejado de maneira adequada proteger espaços naturais importantes. No entanto, 

quando o turismo acontece sem o devido planejamento, de maneira desordenada, com o uso 

inadequado dos recursos naturais pode provocar grandes desequilíbrios ambientais. 

 

 

 DESCRIÇÃO DE ÁREA DE ESTUDO 

 

A Lagoa costeira de Uruaú, está limitada pelas coordenadas 4°13'22.48"S e 38° 

4'44.82"W, apresentando uma área superficial de 4.100.000,00m² e um perímetro de 

aproximadamente 22.634,00 m. 

 

Figura 05: mapa da localização da Lagoa de Uruaú 

 
Fonte: Mesquita, 2011. 

 

A rede de drenagem desta bacia tem sua montante situada nas proximidades da Serra 

do Bento, Município de Cascavel, onde nasce o Córrego Cajueiro que ao se encontrar com o 

Córrego Muriti recebe a denominação de Córrego do Pântano que se estende até a lagoa. Seus 



26 
 

afluentes formam uma pequena bacia situada entre as bacias do Rio Choró e do Pirangi. Esta 

pequena bacia está inserida no conjunto de bacias denominada Bacia Metropolitana de 

Fortaleza (COGEHR, 2010). Em torno delas existem cinco comunidades (Cumbe, Carrapicho, 

Caetano, Cutia e Ponta D’água) que se utilizam da lagoa para sobrevivência. Suas principais 

atividades econômicas são: a pesca, a agricultura de subsistência, turismo e o artesanato 

(IBGE, 2007). 

A Lagoa de Uruaú, Localizada no município de Beberibe, pertence à mesorregião 

norte cearense, na microrregião Cascavel, na Bacia Hidrográfica Metropolitana de Fortaleza, 

nona (9ª) região administrativa e de planejamento no Litoral Leste do Estado do Ceará, 

distante da capital Fortaleza 79 km, com uma área territorial de 1.623,9 km², altitude de 11,9 

metros, população estimada aproximadamente em torno de 52.310 mil habitantes, com 

densidade demográfica de 32,2 hab/km², ocupando a posição de 37º lugar no ranking de 

IDHM do Estado do Ceará, estando limitado ao norte pelo oceano atlântico, ao sul pelos 

municípios de Morada Nova, Russas e Palhano, ao leste pelos municípios de Fortim e Aracati, 

ao oeste pelos municípios de Cascavel e Ocara.      

 

Cartograma 1: Localização limítrofe do município de Beberibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Perspectiva para o meio ambiente urbano: GEO Beberibe, 2010. 

 

     Beberibe apresenta uma região litorânea da costa leste do Estado do Ceará com uma 

biodiversidade privilegiada com dunas, falésias, coqueirais, mar de águas límpidas e mornas, 
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fontes naturais (riachos, lagos, lagoas, córregos), um complexo vegetacional da zona litorânea 

(manguezais) e floresta mista Dicotillo-Palmácia (mata ciliar com carnaúba e dicotiledôneas), 

vegetação arbórea/arbustiva(caatinga), cultura de reflorestamento (lavouras) e de padrão 

irregular (matas ciliares/rios e área de ocupação humana), considerado potenciais atrativos 

turísticos para a região. Apresenta climas tropical atlântico, tropical quente semi-árido e 

tropical quente semi-árido brando, temperaturas que variam entre 26º a 28º graus Celsius, 

pluviosidade de 914, 1 milímetro, com período chuvoso geralmente de janeiro a maio. 

 O relevo é de planícies litorânea e tabuleiros pré-litorâneos, solo constitui de areias 

quartzosas distróficas e marinhas, litólicos, planossolo solódico, podzólico vermelho-amarelo, 

solonchak e solonetz solodizado. 

O município se destaca ainda pelo setor de serviços, seguido do setor industrial como 

sendo um dos grandes produtores de tijolos do Estado do Ceará e do setor da agropecuária na 

criação de bovinos, suínos, avícolas, carcinicultura, galináceos, tilápia e produção de mel de 

abelha, acompanhado dentre outros setores como extrativa mineral, construção civil, utilidade 

pública e de transformação.           

A Lagoa de Uruaú é considerada uma Área de Preservação Ambiental (APA), unidade 

de conservação de uso sustentável, criada por meio do Decreto nº 25.355 de 26 de janeiro de 

1999, abrangendo uma área de 2.672,58 hectares. As normas para gerenciamento da APA são 

regidas pela Instrução Normativa nº 02, de 15 de outubro de 1999, administrada pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE). 

Os recursos hídricos de Beberibe constituem uma rede de águas superficiais composta 

pelos rios Choró, Pirangi e seus afluentes, assim como por um conjunto de riachos e lagoas 

litorâneas represadas pelas dunas, formando pequenas bacias independentes. Existem cerca de 

74 lagoas no município de Beberibe, detendo um volume aproximado de 19.245.000 m³ de 

água, isso no período de cheia, com destaque para a Lagoa de Uruaú, que tem 410 hectare de 

área de bacia hidrográfica, e que ainda é utilizada para  abastecer boa parte das comunidades 

da cidade de Beberibe. 

Abaixo segue algumas imagens de satélites, elaboradas pelo software Google Earth 

Pro, realizada da Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Uruaú. Vejamos: 
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Figura 06: Perímetro no entorno da APA da Lagoa de Uruaú 

 

Elaboração: o autor  

 

 

 

 

 Figura 07: Perímetro no entorno da APA da Lagoa de Uruaú e a Lagoa do Maceió 

 

Elaboração: o autor  
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As imagens de satélites através de estudos e analises cartográficos realizados pode-se 

constatar os diferentes tipos de uso e ocupação da Lagoa do Uruaú, principalmente 

construções de casas de veraneio e residência desrespeitando completamente a legislação 

vigente que considera a área como de preservação permanente. E essa forma de uso e 

ocupação ainda permanece atualmente, sendo que, das atividades antrópicas de maior 

degradação ambiental na APA da Lagoa de Uruaù é a pesca proibida com alguns apetrechos 

que são proibidos. 

A Legislação Básica do Código de Obras e Posturas do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Beberibe (2000), no seu artigo 3º, parágrafo único, 

inciso I e IV, e artigo 4º, em seu parágrafo 1º, menciona a dizer:   

Art. 3º - A Prefeitura Municipal, visando a observância das 

prescrições deste Código, do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e legislação correlata pertinente, licenciará e fiscalizará a 

execução, a utilização e a manutenção das condições de estabilidade, 

segurança e salubridade das obras, edificações e equipamentos. 

Parágrafo único - Constituem ainda objetivos específicos desta Lei, 

em consonância com as diretrizes traçadas no Planejamento 

Estratégico e Plano de Estrutura Urbana: 

I - assegurar um alto nível de acessibilidade social aos bens e serviços, 

preservando o ambiente natural e construído, com vistas a garantir a 

melhoria da qualidade de vida à população local; [...]; 

IV - possibilitar a avaliação dos impactos ambientais decorrentes da 

implantação de obras, atividades ou empreendimentos tidos como 

efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do ambiente. 

Art. 4º - Toda construção, reforma, ampliação de edifícios, bem 

como demolição parcial ou total, efetuada por particulares ou entidade 

pública, a qualquer título, é regulada pela presente Lei, obedecidas, no 

que couber, as disposições federais e estaduais relativas à matéria e às 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

§ 1º-Visando exclusivamente a observância das prescrições 

urbanísticas e edilícias do Município, e legislação correlata pertinente, 

o Poder Público Municipal, através de seu órgão competente, 

licenciará e fiscalizará a execução, utilização e manutenção das 
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condições de estabilidade, segurança e salubridade das obras, 

edificações e equipamentos. 

 Portanto, observa-se diante da lei do PDDU do município, que faltou tanto 

licenciamento legal, como fiscalização das obras de edificações na APA da Lagoa de Uruaú, 

pelo fato de ser proibida a construção nas margens da lagoa, ainda mais quando está inserida 

dentro de uma Área de Proteção Ambiental. Observamos o descumprimento da lei tanto do 

PDDU quanto das leis das que preconiza as APA’s e as APP’s.   

Podemos comprovar mais ainda no capitulo II, titulo II quando se fala das licenças no 

artigo 6 e 7 da mesma lei do PDDU, no que fala: 

Art. 6º - Para atender aos objetivos desta Lei, nenhuma obra, serviço 

ou instalação poderá ser iniciada sem a respectiva licença do órgão 

competente da Prefeitura e mediante o pagamento da taxa respectiva, 

exceto as hipóteses previstas nesta Lei. 

Art. 7º - O licenciamento será concedido mediante requerimento 

instruído com os documentos necessários, tendo em vista a 

especificidade da obra ou serviço, além da ART do responsável 

técnico. 

 Na figura abaixo observar-se o uso e ocupação da Lagoa de Uruaú, que atualmente 

não sofreu quase mudança desde 2011 pra cá e ainda continua assim o seu uso e ocupação. 

 

Figura 08: Mapeamento de uso e ocupação da terra no entorno da Lagoa do Uruaú.

 
Fonte: Mesquita, 2011 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

A Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Uruaú, está situada no município de 

Beberibe, a qual pertence ao Comitê da Bacia Hidrográfica Metropolitana de Fortaleza, onde 

vem apresentando alguns problemas em função das ações antrópicas do homem, as quais 

podem serem mencionadas como, especulação imobiliária, empreendimentos de condomínios 

fechados, construção de casas de veraneio de grandes portes ocupados as margens da lagoa, 

que avançam no leito do corpo hídrico com muros, piers e decks, além de desmatamento, 

queimadas, pesca predatória, tráfego de veículos sobre as dunas, onde apresenta contaminação 

de óleo advindo das lanchas e jetskis na lagoa, usados freqüentemente por veranistas, 

localização de fossas nas proximidades da lagoa contaminando as suas águas, avanço de 

dunas e soterramento da parte da margem. É observado também, a criação de animais e 

pequenas plantações na zona oeste da lagoa. Outra situação preocupante, é que com a redução 

das chuvas nos últimos anos e com a retirada exagerada da água da lagoa para irrigar 

plantações e gramíneas das casas dos veranistas próximas a lagoa, o lado que fica mais ao 

leste da CE 040, nas proximidades das comunidades de Ponta D’água, Caetanos, Carrapichos 

e Cumbe vêm baixando o seu nível d’água demasiadamente e contínuo, pois na parte da área 

da lagoa em que se encontra a maioria dessas casas dos veraneios, hoje se encontra a baixo do 

normal, ou melhor, sem água. Com as chuvas desse ano de 2018, criou-se pequenas poças 

d’aguas em alguns locais da lagoa. As atividades ressaltadas no trabalho acadêmico de 

Eveline Mesquita de 2011, sobre o uso e ocupação do espaço da APA da Lagoa de Uruaú, 

ainda continua sendo as mesmas, porém a que mais se destaca é a pesca predatória, proibida 

com alguns apetrechos, também o turismo e a especulação imobiliária, onde os veranistas 

constroem sua segunda casa para o lazer nos finais de semanas, assim como os visitantes 

aproveitam também o espaço para diversão, pois é possível observar em muitos casos o 

descumprimento do que estabelece a legislação ambiental pertinente da APA da Lagoa de 

Uruaú, em que os reservatórios são protegidos por lei federal através da criação das Áreas de 

Preservação Permanente (lei nº 6.902/81).  

O Meio Ambiente, como todos sabem, é o lugar de grande importância para a 

sobrevivência do homem e de outras vidas que nele exista. Ainda mais, quando se fala de 

Área de Proteção Ambiental (APA) amparada por uma lei que as protegem, em que é um 

espaço que se deve preservar e conservar para subsistência da vida humana e animal, tendo 

em vista a qualidade do meio natural como um todo, visando à sustentabilidade de quem nela 

vive e as gerações vindouras. Portanto, a questão do uso, ocupação e gerenciamento deste 
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meio torna-se nos dias atuais um assunto de grande relevância para subsistência da população 

local e gerações futuras. 

O trabalho de intervenção parte do pressuposto do mapeamento em um trecho na APA 

da Lagoa de Uruaú, que denomina-se Lagoa do Maceió, nome dado pelos próprios moradores 

nativos, que situa-se nas proximidade, ao norte da comunidade de Uruaú, onde lá é o final 

dela que deságua no mar. Nessa região, ao longo do tempo foi sendo visto como um ponto de 

grande potencial para o lazer dos moradores e o turismo, portanto esse local não deixa de ser  

uma parte da Lagoa de Uruaú. É uma área que a dezenove anos, vem aumentando o 

movimento em seu entorno para o lazer turístico, visitas de pessoas locais que moram por ali 

ao redor da Lagoa do Maceió, de comunidades vizinhas e lugares mais afastados do próprio 

município, assim como de outros locais do Ceará, do Brasil e do Mundo. Na área existem 

barracas de praia que oferece venda de bebidas (cervejas, água, refrigerantes), e fest food’s 

(churrasquinho, queijo assado, e outras iguarias), onde são colocadas mesas as margens da 

lagoa e redes armadas dentro da água para os banhistas se deleitarem. 

Seguem abaixo fotos da Lagoa do Maceió. 

 

Figura 09: vista geral terrestre da Lagoa do Maceió 

 

Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 
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Figura 10: vista parcial terrestre da Lagoa do Maceió  

     
Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 

 

 

 

Figura 11: vista da Lagoa do Maceió  

      
Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 
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Figura 12: vista da Lagoa do Maceió  

      
Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 

 

Portanto, diante dessa situação, a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA), e o 

Conselho Gestor de gerenciamento da APA, juntamente com o apoio da Coordenação do 

Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente (SEPLAN) de Beberibe, COGERH e SEMACE, acharam por bem, realizar uma 

reorganização do local para uma melhor qualidade ambiental de quem visita-o, através de um 

projeto piloto proposto pelos órgãos competentes responsável pela APA. Assim destacando o 

turismo e a especulação imobiliária do seu uso e ocupação para uma qualidade local 

permanente visando um ordenamento, analise da legislação pertinente para seu cumprimento 

e propor medidas mitigadoras subsidiando um zoneamento do local em foco, com alternativa 

de adequação do uso, ocupação e do manejo ambiental dos recursos naturais da Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Lagoa de Uruaú, na parte da Lagoa do Maceió, salientando a 

implantação de ações para o desenvolvimento sustentável minimizando os problemas 

ambientais na área de estudo. O presente trabalho tem por finalidade fazer uma analise 

ambiental na APA dos impactos das atividades antrópicas na Lagoa de Uruaú, afim de zonear, 

ordenar, gerenciar e cumprir a aplicação da legislação que compete a área de estudo, fazendo 

um  mapeamento do trecho em foco para a utilização do lazer, vendo as condições destes 

locais quanto a qualidade da água para banho e do cuidado do solo, como bem, impedir a 

construção de empreendimentos ao seu entorno, que venha prejudicar a paisagem da região 
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como um todo. Propor, também medidas mitigadoras no desenvolvimento sustentável para a 

preservação e conservação da área em estudo, tendo em vista o uso e ocupação dessa região. 

 

Figura 13: perímetro no entorno da Lagoa do Maceió 

 

Elaboração: o autor  

 

Com à valorização imobiliária, o acesso à terra tem sido uma problemática como visto 

nas figuras 1 e 2 das casas de veraneios  construídas as margens da Lagoa de Uruaú. Pois os 

moradores locais afirmam que não tem mais terrenos disponíveis para construção de 

habitações pelas famílias que ali vivem. Assim já tem mais de uma família ocupando lotes 

agregados. A lagoa de Uruaú encontra-se com suas margens ocupadas por essas casas de 

veraneio de grande porte vistas nas fotos anteriores. Dados levantados em maio de 2006, 

segundo a Prefeitura Municipal de Beberibe, onde foram contabilizadas 76 propriedades de 

médio e grande porte nas margens da lagoa, ainda quando a lagoa naquela época se 

encontrava com um volume considerável de água. 

Com a aplicação deste projeto de intervenção, espera-se minimizar e/ou reduzir os 

impactos ambientais na APA da Lagoa de Uruaú, a partir de um reordenamento que visem o 

desenvolvimento sustentável, que as pessoas conscientizem-se de seu papel na sociedade 

como cidadão, de fazer cumprir o que deve ser feito para preservar, conservar uma Área de 

Proteção Ambiental, no caso, a Lagoa de Uruaú. Saibam racionalizar o uso e a gestão 

territorial, os recursos hídricos, reduzindo as ações predatórias das atividades proibidas, como 

a pesca, relacionando-as de maneira harmoniosa, co-responsável e de respeito entre o 

ambiente natural de estudo e as relações humanas, implementando subsídios para o 

estabelecimento de diretrizes, parâmetros, procedimentos para o uso e a ocupação ordenada, 
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manejo sustentável do solo e dos recursos naturais, na aplicação de planos, programas, 

projetos e políticas públicas na gestão da APA e na área de estudo. 

As ações a serem implementadas para a execução do projeto de intervenção podem ser 

realizadas da seguinte forma: mapear ponto para ordenamento, bem como monitorá-lo 

visando à qualidade do ambiente in loco, da água, do solo, e o controle da poluição hídrica; 

criar o plano de manejo ambiental da APA, de acordo com a legislação ambiental local 

vigente, contida no PDDU com o intuito de adequar o uso e ocupação sustentável à 

conservação do ponto mapeado das atividades do turismo, lazer, e construções civis; fiscalizar 

a APA da Lagoa de Uruaú como todo, os balneárias já existentes na lagoa de condições para 

banho, as ocupações humanas, evitando sua expansão em obediências a legislação ambiental; 

Implantar o desenvolvimento de programas e ações de educação ambiental (coleta seletiva do 

lixo e uso racional de recursos hídricos); Implantação do Projeto de Comunicação Visual, 

Sinalização e Mobiliário em respeito as normas de uso e ocupação dentro do PDDU e a 

legislação ambiental vigente; elaborar, implantar e aplicar um Termo de Referência para o 

Plano de Manejo da APA da Lagoa de Uruaú, analisando as condições de conservação, 

preservação, observando o grau de degradação dos recursos naturais locais; palestras 

periodicamente de educação ambiental nas escolas, comunidades inseridas na APA da Lagoa 

do Uruaú (Ponta D’água I, Ponta D’água II, Ponta D’água III, Cumbe, Caetanos e Carrapicho) 

e comunidades adjacentes (córrego da Cotia, Uberaba), praia do Uruaú, praia da Barra da 

Sucatinga e Sucatinga. 

Quadro de resumo das ações a serem implantadas na APA da Lagoa de Uruaú. 

Ações para o ordenamento na APA da Lagoa de Uruaú 

O QUE PORQUE COMO ONDE QUEM QUANDO 

Mapear 

ponto e 

ordenar  

Preservação da 

área em estudo 

Visitando o 

local, 

analisando e 

fazendo 

estudo 

estratégico 

Lagoa do 

Maceió(AP

A da Lagoa 

de Uruaú) 

SEPLAN, 

SEMA, 

SEMACE  

Projeto sendo 

discutido em 

andamento, 

brevemente 

Monitorar o 

local 

Qualidade do 

ambiente in 

loco 

Estando 

Presente no 

local dia a dia 

Lagoa do 

Maceió(AP

A da Lagoa 

de Uruaú) 

Permissionári

os e 

comunidade 

local 

Mensalmente 
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Criar plano 

de manejo 

Proteção e 

manutenção 

do uso e 

ocupação da 

APA  

Estudando, 

analisando, 

diagnosticand

o 

 

APA da 

Lagoa de 

Uruaú 

 

SEMACE e 

SEMA 

 

Imediatament

e 

Fiscalizar Minimizar os 

impactos 

ambientais  

Estando 

Presente no 

local dia a dia 

APA da 

Lagoa de 

Uruaú( 

Lagoa do 

Maceió) 

SEMACE e 

SEMA, 

SEPLAN, 

permissionári

os e 

comunidade 

Todos os dias 

Implantar 

programas 

ambientais  

Preservação e 

conservação 

do ambiente 

Aderindo 

Termo de 

adesão, 

criando 

comissão 

gestora e 

conscientizand

o a sociedade 

APA da 

Lagoa de 

Uruaú 

SEMACE e 

SEMA, 

SEPLAN, 

De imediato 

Implantar 

projeto de 

comunicaçã

o visual 

Melhorar a 

sinalização 

Instalando 

placas no local 

APA da 

Lagoa de 

Uruaú/Lago

a do 

Maceió 

SEPLAN Após o 

ordenamento 

Fazer 

palestras 

Conscientizaçã

o da população 

Agendando, 

informando e 

convidando a 

população 

Nas 

comunidade 

Escolas 

SEPLAN De imediato 

 

A participação do plano de ação de intervenção é uma integração que envolve os 

órgãos públicos, Prefeitura Municipal de Beberibe por intermédio da Coordenação do Meio 

Ambiente da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

(SEPLAN), Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE), a Secretaria do 

Meio Ambiente (SEMA), Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) e a 
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população local, principalmente os permissionários. O trabalho pode ser estendido contando 

com o apoio de outros parceiros em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura Municipal 

(SEINFRA), Secretaria de Saúde e Educação do município, Núcleo da CAGECE local de 

Beberibe, Universidade Federal do Ceará(UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará(IFCE), Agencia Nacional das 

Águas(ANA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e todas as comunidades 

que estejam em entorno dela, lideranças comunitárias,  e todos os órgãos a nível federal, 

estadual e municipal  engajados a fazer parte dessa luta procurando soluções para resolver os 

problemas com a finalidade  de concretizar medidas capazes de orientar as diretrizes das 

políticas ambiental voltada para um zoneamento, ordenamento para a área em estudo.  

 

Figura14: visita ao local, permissionários, moradores, comerciantes, aluno Marcelo e técnicos:SEMA, SEPLAN  

  
Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 

 

 

Os recursos necessários utilizados para realização deste trabalho interventivo foram 

utilizados equipamentos como software Google earth pro, câmara fotográfica digital, celular 

smarthphone, recursos humano, apoio dos técnicos da SEMA, SEPLAN, moradores, 

permissionistas, turistas, comerciantes locais, Escola Raimunda Carneiro da comunidade de 

Uruaú.  

Quanto à parte técnica e financeira vai depende do estudo que será realizado necessário para 

que se possa desenvolver o projeto e mantê-lo antes, durante e depois para que tenhamos 
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assim uma área de preservação limpa e de qualidade. Por isso não se sabe ainda o valor 

estimado dessa obra para esse ordenamento de zoneá-la porque o projeto está em andamento, 

sendo discutido de forma que possa contemplar a todos de maneira satisfatória de acordo com 

a lei. Mas a princípio trabalha-se numa estimativa de custo inicialmente prévio de uns R$ 

80.000,00 para execução do projeto.  

O trabalho é um projeto piloto a ser implantado um reordenamento na Lagoa do 

Maceió que está inserida na APA da Lagoa de Uruaú, através de uma solicitação do órgão 

gestor da mesma, pela Coordenação do Meio Ambiente da SEPLAN, em parceria com a 

SEMA. O projeto será desenvolvido em varias etapas, podendo ser modificado a cada 

momento, até que se segue a um consenso, a partir de cada reunião e debates de idéias 

confrontadas por cada grupo do que acha de como deve ser, vendo a questão da preservação e 

conservação da área em estudo, colocando os pontos prós e contras de cada um. O projeto 

deve ser a médio e a longo prazo, podendo demorar até que se faça um estudo técnico, viável 

em que se chegue a um acordo comum entre SEMA, SEPLAN e permissionários da Lagoa do 

Maceió, até porque pela a ocupação deles no local a um certo tempo que ali estão, pelo o que 

eles já tem investido, de renda, materiais e etc.. Existem divergência de acordos por causa 

disso, até que a reorganização seja definitivamente decidida e implantada. Portanto, o projeto 

está sendo visto e revisto até que se chegue um acordo comum entre as partes inseridas no 

projeto para ser implantado, desde sua elaboração até sua implementação de como deve ser. 

No momento já aconteceu uma reunião no dia 14 de junho de 2018, para apresentação  

prévia do projeto de ordenamento a comunidade com intuito de discussão para dar 

prosseguimento as próximas outras etapas. Foi apresentada a proposta na figura 15 de ter 05 

permissionistas na área; padronização das barracas e ficarem a um margem de 25 metros da 

lagoa; onde podemos observar, representada pela cor azul mais claro; limitar área de banho e 

de prática de kitesurf; representado com seus respectivos nomes pela cor vermelha, área de 

trânsito por onde os veículos deve trafegar na representação pela cor amarela; estacionamento 

determinados onde devem ficarem os carros na direção do norte para o sul, através da linha 

representada pela cor verde. 

Abaixo seguem uma prévia do projeto de como poderia ser área reordenada. Mas que 

fique claro que o projeto pode mudar constantemente com o debate e avaliações de opiniões 

entre as parte envolvida no projeto. 
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                     Figura 15: projeto de ordenamento prévio da Lagoa do Maceió 

 
Elaboração: o autor  

 

Nesta reunião ficou determinado uma 

audiência pública para o dia 25 de junho 2018, a qual 

foi realizada com a comunidade para dar celeridade ao 

andamento do projeto e conhecimento a comunidade 

desse trabalho de ordenamento na Lagoa do Maceió da reorganização territorial nesse local. 

Os permissionistas, bugueiros e pessoas que tem outras atividades que ali servem os 

visitantes, ficaram de formularem suas propostas para serem debatidas e chegar a um 

consenso comum para a execução do projeto. Após as discussões, debate, foram tomados 

alguns encaminhamentos para serem revistos, avaliados para tomarem outros 

posicionamentos diante dos pontos de vistas prós e contras de ambas as partes envolvidas no 

projeto. Após a reunião os técnicos da SEPLAN, SEMA, população local e os permissionistas 

dirigiram-se até o local para ver como se encontrava o ambiente. No local foi realizadas 

entrevistas com moradores, permissionistas, turistas que por lá se encontravam passeando, até 

de outros Estados dos Brasil, com perguntas referentes às APA’s, inclusive voltada para a 

APA da Lagoa de Uruaú. (ver perguntas no anexo).  

As entrevistas foram realizadas com uma amostragem de 10 pessoas entre moradores, 

permissionistas, turistas e comerciantes, onde as respostas foram as mais variadas possíveis. 

A pergunta um, 70% dos entrevistados sabiam o que é uma APA e porque se cria, enquanto 

que 30% não sabiam, interessante que dentro desse resultado estão moradores e 

permissionistas que está todo dia utilizando esse local seja pra banho ou vender na lagoa do 

Maceió. Na pergunta dois, a porcentagem coincidiu com a pergunta anterior, em que 70% tem 

conhecimento da área da APA da Lagoa de Uruaú, contra 30% que desconhecem mesmo 

 

 

 

  

LEGENDA FIGURA 15 

Área de banho e prática de kite 

Área de trânsito de veículos 

Área de estacionamento/carros 

Área limite onde ficar /barracas 
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alguns desses entrevistados sendo morador próximo da APA. A pergunta três, 70% 

desconhecem dos limites da APA da Lagoa de Uruaú enquanto 30% conhecem esse limite, 

sem ignorar os turistas que por ali passavam que foram entrevistados. Já na pergunta quarto, o 

resultado foi equilibrado, 50% conhecem contra 50% que desconhecem que a Lagoa do 

Maceió é parte e pertence à APA da Lagoa de Uruaú. Na indagação cinco, foi unânime, 100% 

acharam que esse ambiente mudou constantemente com o movimento de lazer, visitas de 

pessoas de outras lugares, o turismo e comercio em torno da lagoa. Mesmo sendo os 

entrevistados que estavam ali passeando de outros lugares do Brasil. A última pergunta de 

numero 6, tratava-se da questão se com a movimentação do que se referente a questão 5, se 

com o aumento do movimento, causava  impactos ambientais na Lagoa do Maceió, 80% 

responderam que sim e 20% disseram que não, mesmo sendo uma pergunta em que todos 

sabem que qualquer ação sem cuidado com o meio ambiente pode prejudicar o meio 

ambiente.                                                                                                   

Abaixo seguem as fotos da reunião e da entrevista que aconteceu na escola Raimunda 

Carneiro para a apresentação do projeto de ordenamento da Lagoa do Maceió, na comunidade 

de Uruaú. 

  

Figura 16 : entrevistas com moradores, permissionistas e comerciantes 

 
Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 
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Figura 17: reunião de apresentação do projeto de reordenamento da Lagoa do Maceió/debate      

 

Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 

 

 

 

Figura18: reunião de apresentação de slid do projeto de reordenamento da Lagoa do Maceió 

 
Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 
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Figura 19: visita ao local da lagoa de Uruaú 

 
Fonte: O autor, 14 de junho de 2018 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

DO OBJETO 
 

A finalidade deste objeto é ordenar o local da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Lagoa de Uruaú, no trecho da Lagoa do Maceió, preestabelecida na política ambiental e nas 

diretrizes e critérios de manejo, de uso, ocupação e de controle dos recursos naturais, diante 

dos problemas que esta Lagoa apresenta, a partir da situação que ela se encontra, com o 

aumento do movimento de visitas no local surge à necessidade de elaborar uma proposta para  

um ordenamento visando a melhoria da qualidade do ambiente da área em estudo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O meio ambiente como a água e o solo são uns dos bens comuns e preciosos de grande 

importância para a sobrevivência do homem e qualquer outro tipo de vida na Terra em que 

muitas vezes tem sido usado de maneira inadequado na natureza, tendo em vista as diversas 

formas de degradação ambiental que os recursos hídricos e do solo que vem sofrendo. Por ter 

grande importância no mundo todo, a zona costeira tem sido alvo de estudos em relação ao 

ecossistema. A questão do uso e gerenciamento deste meio torna-se nos dias atuais um 

assunto de grande relevância. 

Diante da necessidade de entender os ecossistemas terrestres e aquáticos, como lagoas 

costeiras, no caso da Lagoa de Uruaú, foi visto da necessidade de se fazer um estudos de 

ordenamento para compreensão destes meios para assim promover a preservação, a 

conservação, o uso sustentável e a qualidade do meio ambiente (água e solo). 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 Incrementar o replanejamento ordenado das ações a serem revistas e reimplementadas 

na Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Uruaú para garantir a preservação, conservação 

dos recursos naturais nela existentes e a consecução dos benefícios indiretos de ordem 

ecológica, econômica, científica e social dela advindos. A contratação de serviços para a 

analise e métodos a serem aplicados do Plano de Uso Público da Área de Proteção de 

Ambiental da Lagoa de Uruaú, onde será executado por uma empresa especializada na área, 

orientada pelo aval dentro da lei pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará 

(SEMACE), Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), que deve fornecer subsídios para a 
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elaboração do ordenamento, permitindo por ela que cumpra sua atribuição legal de dotar esta 

unidade de conservação municipal do plano de manejo atualizado após criá-lo, como também 

tomando medidas na regularização dos problemas que é contra a lei na APA da Lagoa de 

Uruaú, no que tange a especulação imobiliária, uso desordenado e inadequado da Lagoa, 

crimes ambientais e construções de qualquer tipo as margens da Lagoa, atividades de turismo 

e lazer. 

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

Criou-se, a categoria de manejo Área de Proteção Ambiental - APA, que foi 

considerada um desafio para o seu tempo e contexto. Esta teve por base de inspiração o 

Parque Natural, um tipo de área protegida compatível com a propriedade privada já existente 

em Portugal, Espanha, França e Alemanha.  

A categoria APA foi criada através da Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, com o 

“interesse na proteção ambiental”, para “conservar ou melhorar as condições ecológicas 

locais” e “assegurar o bem-estar das populações humanas”. O grande empecilho para a 

aprovação da lei eram as restrições à implantação de loteamentos, que a redação original 

continha. No entanto, uma pequena alteração da redação retirou a referência de proibição 

explícita aos loteamentos, mas incluiu determinadas restrições, tais como: “proibição de 

qualquer movimentação de terra que cause erosão, assoreamento e alteração das condições 

ecológicas locais”, permitindo a aprovação da lei. Na ocasião, o entendimento dos grupos 

favoráveis à criação dessa categoria era a de que ela propiciaria a conservação da natureza e a 

melhoria da qualidade de vida, e que estes fatores contribuiriam para valorizar a terra.  

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, 

estabelecido pela Lei nº 9.052/ 2000, adota-se o conceito de que “Área de Proteção Ambiental 

é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e 

o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais”. 

A Lagoa do Uruaú é considerada uma Área de Preservação Ambiental (APA), unidade 

de conservação de uso sustentável, criada por meio do Decreto nº 25.355 de 26 de janeiro de 

1999, abrangendo uma área de 2.672,58 hectares. As normas para gerenciamento da APA são 
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regidas pela Instrução Normativa nº 02, de 15 de outubro de 1999, administrada pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE). 

 

ESTIMATIVA DE CUSTO 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho do projeto de intervenção na APA da Lagoa de 

Uruaú, não se tem uma prévia de custo estimado devido o mesmo está em fase de discussão, 

avaliação e aprimoramento para ser implantada a política de ordenamento na Lagoa do 

Maceió. Mas a priori trabalha-se numa estimativa de custo inicialmente prévio de uns R$ 

80.000,00 para execução do projeto.  

 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
 

A avaliação das propostas apresentadas terá por base a Proposta Técnica e de Preços e 

a comprovação de qualificação e experiência do consultor, conforme critérios e quadros de 

pontuação especificados no objeto, para avaliar os fatores, que serão considerados, 

exclusivamente, as informações claramente especificadas na Proposta Técnica apresentada 

pela Licitada. Não havendo clareza nas especificações das informações, estas não serão 

consideradas. 

 

PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

 O trabalho será desenvolvido na Área de Proteção Ambiental (APA), da Lagoa de 

Uruaú, localizada no Município de Beberibe, litoral leste do Estado do Ceará, distante da 

capital Fortaleza 90Km, estando limitada pelas coordenadas 4°13'22.48"S e 38° 4'44.82"W, 

apresentando uma área superficial de 4.100.000,00m² e um perímetro de aproximadamente 

22.634,00m, não tem prazo determinado ainda devido a discussões de pontos de vista prós e 

contras para se chegar um acordo comum e assim iniciar o reordenamento naquela área dentro 

da proposta técnica licitada pela empresa vencedora. 

 

OBIRGAÇÃO DAS PARTES 

 

 Fica determinado a empresa vencedora da licitação como instituição com a função de 

realizar o produto neste termo de referência com obrigações de contratada: prestar os serviços 
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de consultoria conforme estabelecido; contratar a mão de obra qualificada e técnica; entregar 

o produto dentro do prazo estabelecido; assumir a responsabilidade por todas as providências 

e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, por seus próprios 

meios e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; atender, de 

imediato, as solicitações quanto às alterações no produto apresentado; relatar toda e qualquer 

irregularidade observada, que venha a atrapalhar ou impedir a condução dos trabalhos; 

responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros e ao próprio meio ambiente, manter 

possíveis prorrogações durante a vigência do Contrato; responder por danos e 

desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causadas por si ou por seus 

colaboradores a terceiros ou ao próprio órgão, desde que fique comprovada sua 

responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. São 

obrigações do contratante: exercer a fiscalização do contrato por servidores especialmente 

designados para tal fim; indicar as áreas onde os serviços serão executados; proporcionar 

todas as facilidades para que o contrato possa cumprir suas obrigações dentro do prazo e 

condições estabelecidas; solicitar todas as providências necessárias ao bom andamento dos 

serviços; rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

respectivas especificações; efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições 

estabelecidas no contrato e de acordo com o cronograma de desembolso. 

 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

 O produto será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado do Ceará (SEMACE), Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos (COGEHR) e a Coordenadoria do Meio Ambiente (COMA) da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Urbanismo da Prefeitura 

Municipal de Beberibe. 

 

PAGAMENTO 

 

 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados, mediante depósito em conta-

corrente na agência do banco indicado pelo Contratado, até o 10º (décimo) dia seguinte ao da 

apresentação do documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo servidor 

designado. 
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SUBCONTRATAÇÃO 

  

 Será contratado se necessário outros órgão para desenvolver outras ações no que diz 

respeito a examinar a qualidade da água de análises feitas fisioquímicas, sanitárias, 

biológicas(bacteriológicas, microbiológicas e batimétricas) e das condições da qualidade do 

solo, através de pesquisas laboratoriais, limpeza do entorno da Área de Proteção Ambiental da 

Lagoa do Maceió.  

 

SANÇÕES 

 

 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo Contratado, 

ensejará a aplicação das sanções administrativas previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme o disposto nos artigos 

77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do fiscal do contrato serão solicitadas à autoridade competente do Contratante, 

para adoção das medidas convenientes, consoante o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 

8.666/93. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O projeto de estudo realizado tem por objetivo diagnosticar as condições ambientais 

naturais, sociais e econômicas da APA da Lagoa de Uruaú, com intuito de propor um 

zoneamento, ordenamento e fiscalização no trecho conhecido como Lagoa do Maceió, que é 

parte da própria Lagoa de Uruaú, assim como ela é chamada pelos moradores nativos locais 

naquela região da comunidade, tendo em vista o avanço do turismo e lazer naquela região, 

observando os vários níveis de interferência antrópica na natureza que pode se causado pela 

ação humana. Este trabalho foi desenvolvido devido à importância que se tem das Unidades 

de Conservação serem mantidas preservadas, conservadas e do cuidado de não causar danos 

ao meio ambiente, o qual é de fundamental valor para o homem. Para essa pesquisa, foi feito 

inicialmente consultas em arquivos documentais sobre a APA da Lagoa de Uruaú nos 

endereços de sites, conversas nos órgãos competentes como SEMA, SEMACE e SEPLAN, a 

Coordenadora Estadual das U.C, inclusive da APA da Lagoa de Uruaú, visitas de campo no 

local, entrevistas com moradores, turistas, comerciantes e permissionistas na região, além de 

uma reunião realizada na comunidade no dia 14 de junho de 2018, no período da manhã com 

a população local e demais segmentos da comunidade para apresentação prévia do projeto 

piloto sobre a questão do ordenamento da área em estudo da própria comunidade, foi decido 

depois de toda discussão e debate, que seria realizada uma audiência pública sobre o problema 

em foco para o dia 25 de junho de 2018, a qual foi realizada no período da tarde com diversos 

órgãos competentes inserido na problemática, como DETRAN-CE, COGERH, SEMA, 

SEMACE, BPMA, Secretários municipais da prefeitura de Beberibe, representante do 

Conselho Gestor da APA, bugueiros, comerciante, moradores da comunidade de Uruaú e de 

todo Beberibe, permissionistas e lideranças comunitárias. Vendo o movimento do avanço 

como uma área de potencial para o lazer, o turismo e economia, como um meio de 

rentabilidade para os moradores locais que vem se desenvolvendo na região, é necessário 

tomar medidas que venha organizar e trazer melhorias para a região no cumprimento da 

legislação que protege as Áreas de Proteção Ambiental. Desse modo, são imprescindíveis 

estudos detalhados que apontem o grau de vulnerabilidade ambiental na APA, precisamente, 

na Lagoa do Maceió, tendo em vista essa questão já mencionada anteriormente, considerando 

a hierarquização e os níveis de severidade dos impactos ambientais identificados, que possa 

ser evitado ou pelo menos amenizado. 

 Medidas sempre devem ser tomadas quando degradam o espaço do meio ambiente. 

Onde está inserida a APA, faz-se necessárias providências de reversão e prevenção dos 
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impactos ambientais gerados. Todavia, são imprescindíveis atuações dos órgãos que 

gerenciam as Unidades de Conservações, instituições da sociedade civil, moradores locais e 

população de um modo geral. Entretanto, vale ressaltar que qualquer ação de preservação e 

conservação de caráter reversivo e/ou preventivo deve reunir todas as instâncias sociais e 

articulando as políticas públicas com as ações do Comitê das Bacias, além de exigir a 

participação efetiva da sociedade como um todo. 

 A presente monografia realizada analisou as atividades antrópicas na APA da Lagoa 

de Uruaú, e constatou, através da Coordenadora das Unidades de Conservação Estadual, a 

qual gerencial esta APA, que as atividades de maior degradação nela ainda é a pesca proibida. 

Constatou-se também, que APA da Lagoa de Uruaú ainda não tem um plano de manejo, falta 

uma fiscalização eficiente, mas que às vezes nem é por falta de recursos humanos, mas por 

pessoas qualificadas para exercerem essa ação afim de proteger os recursos naturais. Vendo 

todas essas questão é que foi necessário criar um projeto piloto para uma reorganização 

territorial da Lagoa do Maceió devido o grande fluxo de movimento que ela vem tendo nos 

últimos anos para a prática do turismo, lazer, kitesurf e inserção de barracas de praias para 

venda, com o objetivo de manter preservada área dessa lagoa. Observou-se também, que no 

PDDU, e na lei da APA, as construções civis, os empreendimentos imobiliários descumprem 

as determinações quando são construídos as margens da lagoa. Já pesando em gerações 

futuras é que foi necessário propor um ordenamento do local, ao mesmo tempo em que as 

pessoas possam usufruírem, mas mantendo de forma sustentável para que as próximas 

gerações possa servir-se desses recursos naturais futuramente.  

 A SEMACE realizou duas coletas de água na Lagoa do Maceió, sendo a 1ª, no dia 28 

de agosto de 2017, e a 2ª no dia 15 de fevereiro de 2018, para analise e examinação 

microbiológica e fisioquímica. Tanto a 1ª coleta de amostra como a 2ª, apresentaram 

parâmetros em desacordo com o padrão. Enquanto, o padrão é de 1000 para o DBO, fósforo 

total e coliformes termotolerante, encontrou-se na analise 3500 na 1ª amostragem e 400 na 2ª,  

para DBO, fósforo total, portanto, estando imprópria para uso durante o período que foi feita a 

analise, se hoje for analisada, possa ser que não apresente esses resultados.     

O projeto é um plano de ação em parceria com as esferas municipal e estadual, 

entidades ambientais, comunidade local para um planejamento ambiental afim de minimizar 

os impactos ambientais sobre os recursos naturais do local, e por isso faz-se necessário 

orientar um zoneamento a comunidade civil local organizada as diretrizes de uma política 

ambiental voltada para a adequação espacial dessa área da APA da Lago de Uruaú na Lagoa 

do Maceió do Município de Beberibe. 
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Portanto, o projeto está  sendo executado com muito debate, discussão, proposta 

previstas, contra propostas, avaliações para que se chegue a um acordo comum com os atores 

envolvido no projeto daquela área de estudo. Assim faz-se necessário zonear para proteger, 

preservar e conservar os recursos naturais que é de extrema importância para nos seres 

humanos. E somente através de uma ação municipal, estadual e federal, órgãos competentes e 

comunidade local é que poderão se concretizar medidas capazes de orientar as diretrizes de 

uma política ambiental voltada para adequar o uso e a ocupação da área em estudo. Então, o 

zoneamento deve ser uma ação integrada, um instrumento indispensável para a um ambiente 

harmônico, do crescimento econômico para conservar e melhorar a capacidade produtiva dos 

recursos ambientais e melhoria da qualidade do ambiente que preconiza o desenvolvimento 

sustentável. 

Espera-se que a ação possa ser concretizada no curto período de tempo, como ficou 

determinado pelo apoio dos órgãos públicos presente na audiência e as atividades sejam 

efetiva e permanentes como: fiscalização e monitoramento; licenciamento ambiental; 

educação ambiental; monitoramento da qualidade da água da lagoa;  realização de campanhas 

educativas e informativas junto às comunidades locais, adjacentes e flutuantes; reuniões do 

conselho gestor (consultivo). E que se possa também realizar elaboração do diagnóstico e do 

ordenamento, zoneamento e fiscalização ambiental da APA da Lagoa de Uruaú, no trecho da 

Lagoa do Maceió; termo de referência para elaboração do plano de manejo; delimitação da 

trilha dos bugres; elaboração e produção de material educativo e informativo; implantação do 

projeto de comunicação visual, sinalização e mobiliário; recadastramento e treinamento sobre 

resíduos, água e manipulamento de alimento dos permissionistas; padronização das barracas; 

demarcação para área de banho e a pratica de kitesurf; delimitação para o transito e 

estacionamento; aplicação do termo de compromisso e preservação do ambiente em torno da 

lagoa.  
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ANEXO A – Perguntas para a entrevista da aula de campo sobre a APA da Lagoa de 

Uruaú referente ao reordenamento da Lagoa do Maceió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERGUNTAS RESPOSTA Nome: 

01 Você sabe o que é APA?E Por que se criar? SIM NÃO  

02 Você sabe da existência da APA da Lagoa de Uruaú? SIM NÃO  

03 Você conhece os limites dessa APA? SIM NÃO  

04 Você  sabe se o local da Lagoa do Maceió pertence a APA? SIM NÃO Qual o nome dele? 

 

05 Mudou alguma coisa na Lago do Maceió ao se tornar uma 

área movimentada de lazer, de turismo e o comércio ?  

SIM NÃO Qual? 

06 Você acha que com o lazer, o turismo e o comércio das 

pessoas na Lagoa do Maceió pode causar algum impactos 

ambientais? 

SIM NÃO Qual? 
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ANEXO B – Oficio encaminhado ao Secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará  

SEMA, solicitando informação sobre a APA da Lagoa de Uruaú para elaboração da  

Monografia (TCC). 
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ANEXO C – Ofício Circular da Audiência Pública da APA da Lagoa de Uruaú, a ser 

realizada no dia 25 de junho de 2018 no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de 

Beberibe referente a Praia de Uruaú – Lagoa do Maceió. 
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ANEXO D – Fotos da Audiência Pública da APA da Lagoa de Uruaú realizada no dia 25 

de junho de 2018, 14h às 17h no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de Beberibe 

referente a Praia de Uruaú – Lagoa do Maceió. 

Figura: foto de identificação da audiência pública 

 
Fonte: o autor 

 

 

                                                   Audiência pública, antes de começar 

   
Fonte: o autor 
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                                    Falas das autoridades abrindo a audiência pública  

 
Fonte: o autor 

 

 

 
                          Apresentação do projeto de ação pelo secretario da SEPLAN 

 
Fonte: o autor 
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                               Proposta de zoneamento do projeto de ação 

 
Fonte: o autor 

 

 

 

 
              Apresentação das propostas e contra-propostas dos permissionários 

 
Fonte: o autor 
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                                   Momento das perguntas sobre a proposta do projeto de ação 

 
Fonte: o autor 

 

 

 
                      Momentos finas da audiência pública e considerações das autoridades 

 
Fonte: o autor 


