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TESES E DISSERTAÇÕES

MONUMENTO NATURAL DAS FALÉSIAS DE BEBERIBE-CE
diretrizes para o Planejamento e Gestão Ambiental

Msc. Juliana Maria Oliveira Silva
Mestrado em Geografia/UFC

julianageografiaufc@yahoo.com.br

O litoral do Município de Beberibe é conhecido pela sua diversidade de paisagens, principalmente pelas
suas falésias com areias coloridas que formam estruturas geomorfológicas como o labirinto das falésias e
a Gruta da Mãe d’água. A paisagem das falésias que vai da Praia de Morro Branco até o início da Praia
das Fontes, desde 2004 foi decretada uma Unidade de Conservação o Monumento Natural das Falésias
de Beberibe, categoria que integra o grupo Proteção Integral, tendo a sua administração realizada pela
SEMACE. Esta dissertação trata de uma análise realizada no Monumento Natural e no entorno geográfico
do Monumento, caracterizando os seus aspectos naturais e as diferentes formas de uso e ocupação que
influenciam a área de estudo. O trabalho foi desenvolvido em uma perspectiva sistêmica, tendo como
base metodológica a Teoria Geossistêmica. As técnicas cartográficas juntamente com os levantamentos
de campo possibilitaram a execução final do trabalho. Como resultados alcançados observaram-se que
após a criação do Monumento Natural, houve significativa redução de impactos ambientais nas falésias, o
monumento tem infra-estrutura que é exigida em unidades de conservação, porém carece ainda de algumas
melhorias de equipamentos na área. As outras unidades geoambientais como o mar litorâneo, a faixa de
praia, campos de dunas, planície lacustre e tabuleiro pré-litorâneo configuram a paisagem local e interagem
com as falésias presentes na área de estudo. Elaboraram-se dois mapas de unidades geoambientais na
escala de 1:20.000 (2008 e 1967), e a partir da interpretação destes mapas, foi possível avaliar a evolução
da área nos últimos quarentas anos, percebendo as transformações ocorridas na dinâmica da área de
estudo. O entorno do Monumento Natural possui problemas quanto a ocupação desordenada motivada
por um turismo que não se compromete com a conservação ambiental da paisagem. Como proposta
apresentada ao Monumento Natural está a delimitação de uma possível zona de amortecimento para o
Monumento Natural e um zoneamento ambiental para a unidade de conservação. Foi proposta a criação
de uma APA para a Praia das Fontes, onde se estabeleceu um zoneamento para esta área. Foram indicadas
algumas propostas de melhorias para o Monumento Natural no que se refere a sua estrutura e organização
do turismo local. Espera-se que este trabalho possa contribuir para o processo de gestão ambiental da
unidade de conservação, proporcionando a melhoria não só do Monumento Natural, mas para as
comunidades que habitam ao redor da área.
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