
Somos o projeto Aves Migratórias 
do Nordeste (PAMN), atuamos em 

pesquisa, educação ambiental, 
políticas públicas e em diversas ações 
de conservação de aves migratórias 

costeiras e residentes ao longo da rota 
Migratória Atlântico Ocidental, com 
ênfase especial em cinco espécies de 

aves costeiras mais ameaçadas de 
extinção do Brasil. Estamos presentes 

ao longo da região costeira semi árida 
do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte 

no nordeste.

Saiba mais acessando o nosso QR Code!

@avesmdonordeste

@ongaquasis



Icapuí é um importante local para espécies 
ameaçadas de extição. Por isso, a Secretaria 
De Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura, 

Meio Ambiente e Pesca (SEDEMA) em a parceria 
com a Aquasis tem a missão de promover o 
desenvolvimento local, através de políticas 
públicas voltadas ao empoderamento das 

comunidades e consequente a melhoria da 
qualidade de vida! Além disso, a SEDEMA visa 
o desenvolvimento local sustentável, com foco 

na geração de renda, através de oportunidades 
e incentivo ao empreendedorismo e fomento as 
atividades econômicas locais, sempre pensando 

na conservação do meio ambiente e das 
espécias que habitam a região.

Ande a pé na praia. 
Carro e moto só na 
estrada.

Evite o uso de 
paredão de som 
nessa região.

É permitido observar 
a passarinhada.

Ande a pé na praia 
para não perturbar os 
animais e mantenha 
distância deles.

Não deixe seu lixo 
na praia. Leve-o 
para casa e descarte 
corretamente.

Traga seu cachorro 
ou gato apenas se 
estiver preso na 
coleira.



A Aquasis, Associação de Pesquisa e 
Preservação de Ecossistemas Aquáticos, é 

uma organização da sociedade civil, fundada 
em 1994, que tem como missão evitar a 

extinção de algumas espécies no nordeste 
do Brasil através da execução de projetos de 

conservação a longo prazo, com foco das 
atividades no Estado do Ceará.

Este Centro de Visitantes tem como 
finalizadade apresentar as ações realizadas 
pela Aquasis nos últimos anos, em Icapuí. 

Sua realização foi possível, também, graças 
aos esforços de instituições parceiras 

que chegaram a esta região há alguns 
anos e outra que unem forças em prol da 

conservação ambiental.


