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1. APRESENTAÇÃO 

 

O documento Diagnóstico Preliminar apresenta uma análise geral de aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais referentes ao município de Sobral constituindo-se 

enquanto o primeiro produto da primeira etapa de revisão do Plano Diretor Municipal. 

As informações apresentadas neste documento são relativas à estruturação urbana de 

Sobral contemplando os processos referentes ao espaço físico natural; aspectos 

ambientais; base socioespacial; aspectos socioeconômicos; parâmetros do mobilidade 

e acessibilidade, dentre outros aspectos que subsidiarão nas tomadas de decisões do 

poder público municipal e elaboração de diretrizes capazes de implementar o 

desenvolvimento urbano e rural tendo como foco a promoção da qualidade de vida e o 

direito à cidade.  

O processo de coleta de dados e elaboração do diagnóstico preliminar foi realizado 

pela equipe técnica municipal mediante análise comparativa, atualização e revisão de 

dados dos seguintes planos: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU (2000); 

Plano Diretor Participativo – PDP (2008); Plano Local de Habitação de Interesse Social 

- PLHIS (2012); Plano de Mobilidade de Sobral - PlanMob (2017); Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI (2018); Plano de Arborização de Sobral 

(2018); Plano Sobral de Futuro (2016), dentre outros. Somado a isso, fizeram parte do 

escopo do diagnóstico informações oriundas de levantamentos de campo e fóruns 

participativos para consulta pública já realizados no município.  

A atenção especial dada aos Planos, Programas e Projetos existentes para o município 

e região norte permitiram uma compreensão geral das transformações socioespaciais 

decorridas nos últimos 10 anos de modo que os objetivos, diretrizes e linhas 

estratégicas propostos não se tornassem redundantes às propostas existentes, mas 

sim, complementares. A produção final de um diagnóstico atualizado e condizente com 

a realidade municipal deu-se também pela construção e levantamento de dados 

disponibilizados pelas secretarias municipais.  

A estrutura que compõe o diagnóstico preliminar do Plano Diretor de Sobral – PDS 

2019 encontra-se dividida em oito etapas, a saber: 1) Apresentação; 2) Caracterização 

Geral do município de Sobral 3) Aspectos Socioespaciais; 4) Aspectos Institucionais; 5) 

Infraestrutura; 6) Mobilidade; 7) Patrimônio 8) Aspectos Ambientais. 7  
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Para uma maior compreensão dos dados coletados e do diagnóstico atual foram 

utilizadas técnicas de Geoprocessamento para a confecção de mapas temáticos; coleta 

de dados junto a órgão públicos federais e estaduais bem como levantamento de 

dados junto ao banco de dados do município. 
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2. ASPECTOS REGIONAIS  

 

2.1. Caracterização Geral do município de Sobral 

 

O município de Sobral possui uma área total de 2.122,989 km² e está localizado 

no estado do Ceará, entre as capitais: Fortaleza-CE (230 km) e Teresina-PI (360 km). 

O município pertence à Macrorregião de Planejamento Sertão de Sobral, sendo polo da 

Região Metropolitana de Sobral (RMS), terceira região metropolitana no Estado do 

Ceará.  

Sobral é delimitada ao norte pelos Municípios de Alcântaras, Meruoca, Massapê, 

Santana do Acaraú. A leste por Miraíma e Irauçuba. Ao sul por Santa Quitéria, 

Forquilha, Groaíras, Cariré. A oeste, por fim, é limitada por Mucambo e Coreaú. 

O município é constituído por 17 distritos, sendo o distrito sede, principal centro urbano. 

Segundo dados do IBGE, Sobral tinha em 2019 uma população estimada em 208.935 

habitantes. De acordo com dados do SIAB 2015, o distrito sede concentrava a maior 

população: 151.810 habitantes, seguido do distrito de Jaibaras com 6.258 habitantes. 

Por outro lado, o distrito menos populoso do município é Caioca, com uma população 

de 6.202 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Limite territorial dos distritos de Sobral. Fonte: Elaboração pela ETM da SEUMA. 
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O distrito sede é formado por 35 bairros, sendo o bairro Centro o mais populoso, concentrando 19.662 

habitantes, seguido do bairro Sumaré que possui 16.060 habitantes. Ainda segundo dados do SIAB 

2015, o bairro menos populoso é o Jerônimo Prado com 105 habitantes. Vale ressaltar que o Bairros Das 

Nação, oficialmente denominado Bairro Antônio Carlos Belchior não pontuou segundo pesquisa 

realizada pela SIAB em 2015, no entanto o bairro passou por um processo de povoamento nos últimos 

anos. 

 

 

Figura 2. População por Distritos. Fonte: SIAB 2015 
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Figura 3. População por Bairro. Fonte: SIAB 2015. 

 

O município Sobral encontra-se inserida em três grandes bacias hidrográficas: do Rio 

Acaraú, do Rio Coreaú e do Litoral. A Bacia do Rio Acaraú comporta a maior extensão 

do município. Dentro da região, destaca-se a presença dos Rios Acaraú, Coreaú e 

Jaibaras. Além dos rios que cortam seu território, Sobral tem importantes referências 

naturais: a Serra do Barriga, localizada no limite entre o município de Sobral e 

Forquilha, a Serra Verde no limite entre o município de Sobral e Mucambo, o Inselberg 

da Pedra da Andorinha e a Serra do Papagaio ambos no distrito de Taperuaba, e a 

Serra do Rosário no limite entre o distrito de Jordão e Baracho. 
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Figura 4. Bacias hidrográficas do município de Sobral. Fonte: Elaboração pela ETM da SEUMA. 

 

Sobral encontra-se em um entroncamento de estradas importantes, tendo por isso uma 

vocação comercial que a faz principal polo da região noroeste do Estado do Ceará 

(PDUI, 2018). A cidade de Sobral é ligada a Fortaleza através da BR-222, que liga 

também, no sentido oposto, o Ceará ao Piauí, ao Maranhão e ao Pará. Além da 

BR222, há duas rodovias estaduais que ligam o município ao litoral e mais duas que 

levam ao sertão, região mais central do Ceará. Sobral conta também com via férrea, 

atualmente utilizada apenas para o transporte de cargas. Por ser a cidade polo da 

Região Metropolitana, as ligações com os demais municípios são sempre diretas. 

Rotas radiais abrangem todos os municípios, sendo elas: 

BR-222 (leste): Forquilha;  

CE-178: Santana do Acaraú;  

CE-362 (norte): Massapê e Senador Sá;  

CE-440 / CE-180 e CE-440 / CE-241: Meruoca e Alcântaras; 

BR-222 (oeste) / CE-364: Coreaú e Moraújo;  

BR-222 (oeste): Frecheirinha; 

BR-222 (oeste) / CE-321: Mucambo, Pacujá e Graça; 

BR-222 (oeste) / CE-183 / CE-329: Cariré, Varjota, Reriutaba, Pires Ferreira; 
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CE-179: Groaíras. 

 

 

 

Figura 5. Principais vias de acesso a Sobral. Fonte: Elaboração pela ETM da SEUMA, dados fornecidos 
pelo IPECE. 

 

O município de Sobral apresenta expressiva polarização em torno de seu núcleo que 

concentra infraestrutura, serviços, equipamentos e oportunidades econômicas, em 

contraposição à dependência dos demais municípios que compõe a Região 

Metropolitana de Sobral, que configuram núcleos urbanos dispersos, em relação à 

dinâmica de Sobral. Por sua vez, destaca-se a dependência da metrópole como um 

todo em relação à Região Metropolitana de Fortaleza (PDUI, 2018). 
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2.2. Contexto Regional 

 

Compreender o município dentro do contexto regional é fundamental para a 

conformação e estruturação urbana de Sobral dada a relevância dos aspectos 

locacionais e entendimento das redes de influências e interdependências entre os 

municípios, ação estratégica para proposição de diretrizes de desenvolvimento urbano. 

Desta forma, esse capítulo fara uma abordagem geral de Sobral e da rede de relações 

estabelecidas pelo município com outras cidades. Além disso, será explanado alguns 

pontos relevantes estabelecidos pelo Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – 

PDUI, realizado em 2018. 

Sobral faz parte do grupo das 70 cidades brasileiras consideradas como capitais 

regionais segundo o IBGE. As capitais regionais possuem área de influência no âmbito 

regional, sendo destino de grande parte da população da rede urbana do entorno para 

atividades tais como, educação, saúde, compras e administração. Sobral se destaca no 

contexto da rede urbana não apenas pelo seu quantitativo populacional, mas, 

sobretudo pela concentração de bens e serviços, para onde converge uma população 

de cerca de 50 municípios da região do noroeste cearense. Pequenos municípios 

formam com Sobral um conjunto de centros urbanos articulados entre si, e 

simultaneamente integrados a outras redes em escala regional, nacional e mundial 

(Corrêa, 2001).  

O Estado do Ceará se caracteriza segundo Amora por “fraca articulação entre as 

cidades” e a forte concentração urbana na capital e mais recentemente em sua área 

metropolitana, o crescimento das cidades de nível intermediário e a pouca capacidade 

de articulação dos centros locais (apud, Assis, Araújo e Gomes, 2005, p.124). Inserida 

neste sistema de cidades, Sobral funciona com um centro intermediário, ligando assim 

as pequenas cidades à Região Metropolitana de Fortaleza (PRARAAS, 2018). 

Desde sua origem a cidade Sobral exerceu historicamente função de capital regional, 

situada no entroncamento de estradas que ligavam o Piauí e o Maranhão aos portos do 

Ceará, recebendo fluxo comercial em seu papel de entreposto para a criação de gado e 

a comercialização de charque. Em um segundo momento, impulsionada pela 

implantação das estradas de ferro, surge em Sobral as primeiras indústrias voltadas ao 

beneficiamento da produção local de algodão. Apesar do declínio desse primeiro ciclo 
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industrial Sobral “sobrevive a essas mudanças no sistema produtivo e incorpora novas 

atividades ao seu território (...) revitaliza seu papel regional através da concentração de 

equipamentos do setor terciário” (Freire, Holanda, 2010, p5). Segundo o Jornal O 

Noroeste, cerca de 40% das vendas do comércio são provenientes de consumidores 

de outros municípios da microrregião. Estes consumidores chegam pela manhã em 

Sobral em Vans e Kombis, intensificando o fluxo do centro. (Apud, Holanda, 2015).  

Além do setor de comércio e serviços, a indústria é uma importante atividade 

responsável pela atração regional de Sobral, este setor contribui com 28% do PIB local 

ficando atrás apenas o setor de comércio e serviços. Sobral concentra características 

atrativas à implantação de indústrias no seu território. O município agrega mão de obra 

abundante e barata, incentivos fiscais, infraestrutura de transporte de qualidade, e no 

caso das exportações maior proximidade aos mercados europeus e norte-americano. 

Destacam-se as Indústrias Poty de cimentos, pertencente à Votorantim Cimentos, e a 

Grendene do setor de calçados. 

 

As atividades em educação do ensino superior também são responsáveis pela 

circulação de estudantes vindos de outras cidades. “As instituições de ensino superior, 

tais como a UVA, UFC, Centec, Luciano Feijão e outros institutos de ensino superior 

privado, vêm chamando atenção, não somente pelo raio de influência, mas também 

pelo dinamismo que acabam empreendendo na cidade”. (Holanda, 2010, p. 177). O 

fluxo maior de estudantes acontece no turno da noite, por volta das 18h os ônibus 

vindos de outras cidades começam a circular por Sobral transportando os estudantes. 

“Considerando o intenso fluxo de estudantes, percebemos que em Sobral, isso 

repercute de forma direta no espaço urbano da cidade que vem passando por intensas 

transformações (...) aumento de ofertas de lazer: novas opções de bares, restaurantes, 

pizzarias, cinema, centro comerciais que acompanham a demanda dos 

universitários(...) junto a esse processo, ocorre também a busca da cidade para 

residência, em decorrência disso constatamos o aumento dos aluguéis e a valorização 

de determinadas áreas de moradias” (Freire, 2011, p.85). 

A seguir são apresentados mapas provenientes dos dados levantados junto ao IBGE 

referentes a pesquisa denominada Regiões de Influência das Cidades de 2007. Neste 

estudo, o IBGE identifica, e hierarquiza, os núcleos de gestão do território. Sobral é 

classificada como Capital Regional, cuja caracterização é uma capacidade de gestão 
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no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito 

regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades, por grande 

número de municípios. Esta influência e atração regional se dá para atividades como 

educação, saúde, compras e administração. Cotidianamente convergem moradores de 

cerca de 50 municípios da região do Noroeste Cearense para Sobral, mais 

precisamente para o Bairro do Centro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Rede urbana e hierarquia de cidade. Fonte: Região de influência das cidades. IBGE, 2007 
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Figura 7. Rede urbana e hierarquia de Sobral. Fonte: Região de Influência das Cidades, IBGE, 2007. 

 

A seguir é apresentado os principais equipamentos municipais de atração regional de 

Sobral elencados pelo Plano de Reutilização da Área Remanescente do Atual 

Aeroporto de Sobral. 
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Figura 8. Principais equipamentos de impacto regional. Fonte: Relatório 
Final. Plano de Mobilidade de Sobral, 2017. 
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2.3. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI 

 

A Região Metropolitana de Sobral (RMS) possui uma área total de 8.545,38 km². Foi 

criada pela Lei Complementar Estadual 168/2016, sendo a terceira região 

metropolitana no Estado do Ceará. Corresponde à Macrorregião de Planejamento 

Sertão de Sobral, composta por 18 municípios: Sobral, Alcântaras, Cariré, Coreaú, 

Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, 

Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá e Varjota (PDUI, 

2018). 

O território da RMS é predominantemente rural, sendo as áreas urbanas distribuídas de 

maneira dispersa. O município de Sobral historicamente destacou-se como polo 

econômico da região, posto que ultrapassa os limites da região metropolitana, 

estendendo sua rede de relações à municípios mais longínquos como Camocim, 

Granja, etc conforme já apresentado no início desse capítulo.  

 

 

 

Figura 9. Limite territorial da RMS. Fonte: Elaboração pela ETM da SEUMA. 
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Ao longo do século XX, Sobral atraiu diversas indústrias por meio de incentivos fiscais 

e em razão da mão de obra barata. Esse processo de desenvolvimento reforçou a 

dinamização de um município isolado, com relações com seus vizinhos ainda em 

processo de consolidação – atraindo para si mão de obra, serviços, comércios etc., – 

ampliando os históricos desequilíbrios socioespaciais que são fortemente evidenciando 

na atualidade.  

Em 2018, foi realizado o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 

Metropolitana de Sobral – PDUI. O Plano é previsto pelo Estatuto da Metrópole (2015), 

é a principal lei que rege a RMS. O Plano estabeleceu as Funções Públicas de 

Interesse Comum – FPIC´s (art. 3º da Lei Complementar Estadual 168/2016) e tem 

como objetivo de promover um desenvolvimento mais equilibrado entre os municípios 

que compões a região, assim evitando a concentração de atividades e o crescimento 

desordenado de municípios em detrimento de outros. 

As FPIC´s definidas pelo PDUI apresentam diretrizes de desenvolvimento dentro das 

temáticas: 

 

• Meio ambiente, recursos hídricos e saneamento; 

• Desenvolvimento econômico e sociocultural; 

• Uso e ocupação do solo e habitação; 

• Mobilidade. 
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 2.4. Contextualização Histórica 

 

Sobral surgiu às margens do rio Acaraú em 1728, a partir da criação da Fazenda 

Caiçara, instalada por Antônio Rodrigues Magalhães. Em 1772, é criado o primeiro 

núcleo de povoamento, o Curato da Ribeira do Acaraú, que corresponde hoje a área ao 

redor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Catedral), essa matriz foi a 

ruínas ainda no século XIII, porém foi construída uma nova em localização bem 

próxima.  

Em 1773, Sobral se torna uma vila. Em seguida, em 1777, a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretinhos é finalizada e no seu entorno se forma o segundo povoado da 

cidade. Por volta de 1795, os dois centros se conectam e esse foi o início da atual 

composição urbana do centro de Sobral. Além dos caminhos que ligavam os dois 

núcleos urbanos, outro fator determinante do formato urbano da época foram os 

caminhos das boiadas, que formavam eixos leste oeste. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Igreja Matriz de Nossa Senhora da  Conceição (Catedral). 
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Figura 12. Mapa Dos Caminhos Da Vilas Final Do Sec. XVII. Núcleos que deram origem a configuração 
urbana de Sobral. Fonte: ROCHA, Hebert. O lado esquerdo do rio. Hucitec, São Paulo, 2003. Pg. 57. 

Figura 11. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretinhos. 
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Sobral se desenvolveu inicialmente com a indústria do charque, que surgiu como uma 

economia secundária a do açúcar. Esta que utilizava as boiadas como fonte de 

alimentação e como forma de tração para a retirada do açúcar. O papel como 

entreposto comercial foi decisivo para a ascensão de Sobral no arranjo urbano do 

estado, especialmente quando ocorreu a seca de 1790-1793, a qual atingiu 

principalmente as vilas que mantinham comércio com Pernambuco. Como Piauí e 

Maranhão não haviam sido atingidos por tal calamidade, o rebanho cearense foi refeito 

a partir do gado vindo dessas regiões mais próximas de Sobral. Foi nesse período que 

Sobral começou a ascender na hierarquia urbana do Ceará. (PAS, 2017) 

Na primeira metade do século XIX, a cidade tornou-se o principal empório abastecedor 

de uma região que abrangia da Serra da Ibiapaba até o Rio Mundaú, se unindo com o 

mercado nacional e, indiretamente, com o internacional. O crescimento econômico 

realizou grandes mudanças na sociedade, arquitetura e no espaço urbano da cidade. A 

malha urbana já havia alguns anos adotando a ortogonalidade pombalina (provável 

influência do traçado de São Luís), mesclando-se com as vias radiais da primeira fase 

da vila. 

  

Figura 13. Igreja de Nossa Senhora das Dores. Fonte: Arquivo PMS. 
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No começo do século XIX, o poder dos comerciantes estava praticamente estabelecido 

no centro da cidade. Estes ocupavam grandes sobrados que permitiam uma junção das 

atividades comercial, no térreo, e residencial, no pavimento superior. Esses sobrados 

estavam distribuídos ao longo da atual Av. D. José e ajudaram a definir os eixos da 

expansão urbana da época, e trouxe a ampliação do meio urbano para um traçado 

ortogonal. As igrejas também valorizaram o centro servindo como forma de interação 

para os habitantes.  

Em 1882, ainda como reflexo da ascensão da atividade comercial em Sobral, foi 

inaugurada a Estação Ferroviária de Sobral e a estrada de ferro responsável por ligar o 

município ao Porto de Camocim. 

Devido a importância do algodão na época, houve bastante investimento público em 

Sobral na segunda metade do século XIX, incluindo a construção da estrada para 

Meruoca, a estrada de ferro e a Cadeia Pública. Além disso, os habitantes da cidade 

investiram em embelezar seus espaços públicos, criando edifícios que marcaram o 

centro histórico, como o Teatro São João (inaugurado em 1885). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Teatro São João. Fonte: Arquivo PMS. 
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No início do século XX, tem-se um impulso na indústria cearense, e com isso surge a 

Companhia Industrial de Algodão e Óleos S/A em 1921, e a Companhia de Luz e Força 

de Sobral em 1924.  

Com a criação da Diocese de Sobral em 1915, seu primeiro bispo, Dom José 

Tupinambá da Frota, ganhou importância política e, por conta de sua visão 

empreendedora, fez importantes intervenções que tiveram impacto direto no 

desenvolvimento da cidade.  

A primeira delas foi a construção da Santa Casa de Misericórdia, concluída no ano de 

1925. A instituição foi construída no limite sudoeste da cidade, em região então 

afastada da malha urbana, mas ainda dentro do perímetro entre trilhos.  

 

 

Figura 15. Registro da fachada da Santa Casa de Misericórdia em meados do século XX. Fonte: IBGE. 

 

Ainda dentro do perímetro, mas em posição diametralmente oposta a Santa Casa, no 

limite nordeste da cidade, Dom José construiu o Ginásio Diocesano e o Abrigo Sagrado 

Coração. Ambos estavam mais integrados com o traçado da cidade. 

Para além dos trilhos, também na região nordeste, Dom José construiu o Seminário 

Menor da Betânia. O seminário foi implantado em terreno externo ao perímetro da linha 

férrea, separado da cidade por terreno alagadiço. Um aterro foi criado para permitir a 

ligação com a cidade. Atualmente a área alagável constitui o Parque Ecológico Lagoa 

da Fazenda. 
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Figura 16. Edifício sede da Universidade Vale do Acaraú (UVA), onde funcionava o antigo Seminário da 
Betânia. Fonte: Portal Sobral Online. 

 

As obras de Dom José foram implantadas em áreas estratégias para a estruturação e 

expansão urbana da cidade na primeira metade do século XX, criando vetores de 

crescimento nos sentidos nordeste e sudoeste da cidade. 

Em 1935 ocorre uma das principais transformações da paisagem urbana do centro de 

Sobral, a demolição do Mercado Público para dar lugar a uma praça, dotada de jardins 

e alamedas, e uma coluna da hora semelhante à de Fortaleza. O projeto é de autoria 

de Falb Rangel, o mesmo que foi responsável pelo desenho da Praça São João e do 

Arco do Triunfo. A retirada de um equipamento tão importante para a economia do 

município para dar lugar a uma área livre pública demonstra a relevância que os 

espaços ajardinados adquiriram nesse período. 
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Figura 17. Coluna da Hora. Fonte: Portal Sobral Online. 

 

Nos anos seguintes foi construído um novo mercado e diversas ruas do centro foram 

pavimentadas. Além disso, a instalação de novas fábricas com suas respectivas vilas 

operárias garantiu o surgimento de diversos vetores de expansão na cidade. 

Aragão (2014) cita que em 1951 o comerciante Antônio Frota assume a prefeitura e 

inicia-se na cidade uma nova etapa de obras de modernização, como as melhorias da 

Avenida Senador Paula e a construção do Bulevar Pedro II. Em 1953 foi construído o 

Arco de Nossa Senhora de Fátima, posteriormente apelidado de “Arco do Triunfo”. 

Após as eleições gerais de 1962 Sobral inicia uma nova etapa no seu desenvolvimento, 

tanto nos aspectos econômicos quanto no que diz respeito à sua estrutura urbana. 

Segundo Rocha (2003) no início dos anos 70 o espaço intra trilhos já estava 

praticamente todo ocupado, restando livres apenas terrenos de difícil utilização. Ainda 

de acordo com Rocha (2003) chegava a ser pejorativo dizer que alguém morava depois 

da linha do trem. 
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De 1996 a 2004 o governo de Cid Gomes tem um grande papel na reestruturação de 

Sobral no início do século XXI, trazendo uma rede completa de serviços em 

mobilidade, saúde e em educação, que a torna um exemplo nacional em gestão. Em 

1999, Sobral adota um novo plano diretor, escrito pelos escritórios de urbanismo 

Fausto Nilo e Espaço Plano. Esse plano adota um novo modelo urbanístico, um modelo 

policêntrico (um centro principal como referência, centro histórico, e demais bairros se 

agrupando em torno de centros secundários – unidades de vizinhança). Junto disso, 

em agosto de 99, foi determinado o Tombamento do Sítio Histórico de Sobral como 

Patrimônio Nacional. Devido ao tombamento, houve uma valorização do patrimônio 

histórico construído, havendo restauração de edificações, requalificação dos espaços 

viários e do entorno de edificações tombadas e na sua área de proteção e sendo 

executadas diversas obras complementares. Essas obras, além de criarem uma 

imagem muito positiva, reforçam seu papel como uma cidade-polo. Nas eleições de 

2004, Leônidas Cristino se torna prefeito, e no começo de seu mandato atualiza a 

legislação de controle urbano, incluindo o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, a nova Lei desconsideras as unidades de vizinhança estabelecidas pelo Plano 

Diretor de 2000, pois essas unidades não foram consolidadas dado ao caráter abstrato 

não condizente com a realidade. O PDDU 2008 passa a considerar os bairros como 

unidades de gestão.  

Atualmente, a cidade está passando por uma série de requalificações urbanas com a 

construção de seis parques urbanos – Parque Pajeú, Parque Lagoa da Fazenda, 

continuação da urbanização na margem esquerda Pedrinhas, Parque Evangelina 

Sabóia, Parque José Euclides, Urbanização do Alto do Cristo, além da requalificação 

de diversos espaços públicos. A arborização urbana, a recuperação de cobertura 

vegetal nativa e a despoluição de corpos hídricos através da realização de obras de 

saneamento e construção de jardins filtrantes somam ao variado leque de atuação no 

território municipal na atualidade.  
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3. ASPECTOS SOCIO-ESPACIAIS  

 

3.1 Evolução Urbana e Parcelamento do Solo 

  

 O processo de evolução urbana e consolidação da morfologia da cidade de 

Sobral envolve aspectos comuns e peculiaridades em relação aos demais municípios 

cearenses. De forma geral, seu crescimento e desenvolvimento estiveram atrelados a 

atividades agropastoris e ao plantio do algodão. Seu principal diferencial foi o fato de 

que se encontrava em um cruzamento de estradas movimentadas pela criação e 

comercialização do gado bem como pela forte atuação da igreja católica em seu 

território, o que influenciou diretamente no traçado urbano da cidade. 

 A cidade de Sobral surgiu a partir da Fazenda Caiçara, fundada no século XVIII 

dando base para o estabelecimento do povoado da Caiçara. No traçado do primeiro 

núcleo urbano, a criação da Rua da Gangorra, instalação da Igreja Matriz e a primeira 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo se apresentam como os marcos centrais do núcleo 

urbano do povoado Caiçara. 

 Em 1773 a antiga Fazenda Caiçara erigiu à categoria de Vila, a qual foi 

denominada de Vila Distinta e Real de Sobral. A construção da Igreja do Rosário em 

1777 consolidou o segundo núcleo urbano de Sobral com a ligação da igreja do 

Rosário ao matadouro (Rua Velha do Rosário) e uma segunda rua (Rua Nova) ligando 

os dois núcleos urbanos. Dessa maneira, foi definido o traçado urbano de Sobral no 

final do século XVIII. 
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Figura 18. Mapa do núcleo urbano da Vila Distinta e Real de Sobral no final do século XVIII. Fonte: 
Alves (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

         

  

 

 

 

 

 

No ano de 1841 a Vila Real e Distinta de Sobral foi elevada à categoria de cidade. Em 

meados do século XIX a morfologia da cidade de Sobral se expandiu para diferentes 

áreas influenciada principalmente pelo estabelecimento de Igrejas, a saber: Igreja das 

Dores, Igreja Menino Deus e Igreja do Santo Antônio. Também atuaram como 

equipamentos importantes o novo prédio da Câmara Municipal e o Mercado Público. 

 Em síntese, a compreensão da evolução urbana e morfologia de Sobral até 

meados do século XIX envolveu questões políticas e econômicas do ciclo do gado bem 

como a atuação do Estado e do clero influenciando significativamente no traçado e na 

integração urbana desse período. 

 Na segunda metade do século XIX o ciclo econômico do algodão e a construção 

da estrada de ferro fortaleceram a economia de Sobral. A ferrovia consolidou a cidade 

como coletora da produção algodoeira em escala regional atraindo a instalação da 

Fábrica de Tecidos de Sobral, no ano de 1887. As transformações socioespaciais 

desse período estiverem atreladas à implementação de novos objetos técnicos como o 
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Figura 19. Sobral a partir das obras de Dom José (primeira metade do século XX). Fonte: Alves 
(2018) 

 

Teatro São João; a estação ferroviária; a implementação da linha de bonde e, conforme 

já citado, a Fábrica de Tecidos Ernesto Deocleciano. 

No início do século XX a estruturação urbana toma novos rumos a partir do poder 

público municipal em conjunto com a Diocese de Sobral mediante a atuação do bispo 

Dom José Tupinambá da Frota o qual implantou equipamentos que dimensionaram os 

eixos de expansão da cidade para os sentidos leste e oeste a partir do centro, a saber: 

o Seminário Diocesano (1925); a Santa Casa de Misericórdia (1925); o Banco Popular 

de Sobral (1927); Colégio Sant’Ana (1934); Capela São Miguel Arcanjo – no bairro 

Sumaré (1935); o Monumento Cristo Redentor (1938); Ginásio Sobralense (1941); 

Igreja Coração de Jesus (1946); Escola Profissional São José (1948);  Museu 

Diocesano – atual Museu Dom José (1951); o Abrigo Sagrado Coração de Jesus 

(1953) e o Arco Nossa Senhora de Fátima (1953). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 A partir da segunda metade do século XX a cidade de Sobral entra em um 

segundo ciclo industrial influenciado pelos incentivos da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE bem como pelo Projeto Universitário de 
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Figura 20. Mapa da expansão urbana no final da década de 1960 

Desenvolvimento Industrial do Nordeste – PUDINE, no qual se instalaram no território 

de Sobral: a Fabrica Coelho (1963), nas proximidades da Lagoa da Fazenda; a LASSA 

– Laticínios S/A (1966), localizada no sentido sul da cidade; a Companhia Sobralense 

de Material de Construção - COSMAC (1966); a CAPASA - Chapéus e Artesanatos de 

Palha S/A (1966), localizada na porção noroeste da cidade no sentido da serra da 

Meruoca; a Fábrica de Cimento (1968) na saída para a serra da Ibiapaba; a 

CURTMASA – Curtume Machado S/A, próximo à margem direita do Rio Acaraú; a 

Moageira Serra Grande e a Fábrica Del Rio. 

 Nesse período a expansão da malha urbana já ultrapassa a linha dos trilhos bem 

como nos sentidos norte (sentido Massapê), oeste (sentido serra da Ibiapaba), 

noroeste (sentido Meruoca) e sul (sentido Fortaleza). 

 A partir de meados da década de 1960 o parcelamento do solo através dos 

loteamentos na cidade de Sobral começa a ser intensificado dando início a 

aglomerações que posteriormente viriam a se tornar bairros, como por exemplo, o 

loteamento Parque Arizona (atual bairro do Junco) e os loteamentos Sinhá Sabóia e 

Cohab I (no eixo de expansão ao sul).  A expansão norte (sentido Massapê) ocorreu a 

partir do loteamento privado Parque Silvana II e do assentamento do Alto da 

Expectativa. No sentido oeste, o loteamento Parque Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro deu início ao atual bairro do Cristo. 
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Figura 21. Mapa da expansão urbana entre 1977 a 1982. Fonte: Alves (2018) 

 

Em meados da década de 1970, devido uma das maiores cheias do Rio Acaraú houve 

um remanejamento das comunidades atingidas (Tamarindo, Santa Casa e Dom 

Expedito) para uma área mais elevada da cidade denominada Ato Novo que 

atualmente está localizada no bairro Dom José enquanto um assentamento sem 

infraestrutura básica. No final da década de 1970 foi implementado um Distrito 

Industrial, novos conjuntos habitacionais e alguns loteamentos que contribuíram para o 

processo de expansão da cidade.  

 Mais adiante, já na década de 1980, três loteamentos e um conjunto habitacional 

foram implementados na cidade de Sobral: o Planalto Belo Horizonte, o Colina da Boa 

Vista e o Parque Joaquim Mariano, nas proximidades do bairro do Junco. Mais adiante 

(1982) foram homologados três loteamentos de iniciativa privada: o loteamento Nova 

Betânia (na porção nordeste); os loteamentos Parque Jatobá e Parque São Cristóvão 

(ao sul); a sudeste, no bairro Sinhá Saboia, foi construído o COHAB II e no local 

denominado Malvinas, surgiu o aglomerado que deu origem ao bairro Terrenos Novos, 

atualmente oficializado como Bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes 

Júnior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
       

34 
 

Figura 22. Mapa da expansão urbana entre 1983 a 1988. Fonte: Alves (2018) 

 Nesse período, os loteamentos homologados sem a obrigatoriedade da entrega 

de uma infraestrutura básica influenciaram no traçado da cidade por não seguirem 

critérios mínimos para evitar impactos negativos na expansão da cidade, dentre eles, o 

loteamento Nova Colina (localizado no sentido Massapê) e, ao sul, o Parque das Flores 

(1987) colocando dois marcos de expansão, o primeiro ao norte e o segundo ao sul. Os 

loteamentos Sítio do Cachoeiro e o Planalto Cachoeira (sentido serra da Meruoca) 

representam o eixo de expansão no sentido noroeste da cidade. O loteamento Planalto 

consolidou o bairro Sinhá Sabóia (sentido sul) e Parque Havaí, no bairro do Junco. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

No início da década de 1990 foram aprovados mais três loteamentos de iniciativa 

privada: o Village Betânia, nas proximidades da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 

o loteamento Parque Sinhá Sabóia, e o Loteamento Nosso Lar, no sentido leste, 

próximo à Fábrica de Cimento Votorantim. Ainda nesse período, foi autorizado pelo 

governo do Estado a construção do Conjunto Habitacional COHAB III (sentido norte) e 

o processo de ocupação de uma área localizada entre o horto florestal do IBAMA e os 

Terrenos Novos (atualmente Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr) conhecido 
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Figura 23. Mapa da expansão urbana entre 1989 a 1992. Fonte: Alves (2018). 

 

como “Pantanal do Alto da Brasília” que posteriormente viria a se tornar o bairro Vila 

União. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da década de 2000 alguns equipamentos influenciaram no processo de 

estruturação urbana, incidindo nos fluxos de deslocamento e valorização de novas 

áreas tornando-se marcos referenciais no espaço urbano, a saber: o novo Mercado 

Central; o Restaurante Popular; Museu do Eclipse; Museu Madi; Boulevard do Arco; 

Duplicação da Ponte Otthon de Alencar; Ponte José Euclides Ferreira Gomes; Centro 

de Especialidades Médicas – CEM; Centro de Especialidades Odontológicas – CEO; 

Biblioteca Municipal; Centro de Zoonoses; Parque da Cidade; Praça de Cuba; Largo de 

São Francisco; Centro de Convenções; Parque da Margem Esquerda; Usina de Asfalto; 

Largo das Dores; duplicação de avenidas; prédio da Faculdade de Medicina, dentre 

outros. A disposição desses equipamentos pode ser visualizada no mapa abaixo. 
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Figura 24. Mapa expansão urbana e equipamentos entre 1997 e 2004. Fonte: Alves (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disposição dos loteamentos no espaço urbano de Sobral referente ao ano de 2018 

permite compreender que os vetores de expansão estão voltados para os extremos do 

perímetro urbano. A porcentagem de ocupação dos lotes nesse período pode ser 

conferida no mapa abaixo. 
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3.2. Perímetro Urbano 

 

Existe uma peculiaridade da atual zona urbana da cidade de Sobral, em relação a sua 

área de expansão devido a sede do município ter passado por uma recente revisão do 

perímetro urbano, no ano de 2017, com redução de áreas cujos usos eram 

eminentemente rurais (agricultura e pecuária), com baixa densidade populacional, 

distantes do núcleo urbano e consequentemente sem infraestrutura básica, com 

dificuldade de abastecimento de água e de transporte público. 

Poderia até considerar que as áreas suprimidas do perímetro anterior, fariam parte da 

área de expansão urbana da atual zona urbana, porém entende-se que foi considerada 

para a redução, além do uso, também a distância da mancha urbana consolidada, 

sendo assim, a possível área de expansão urbana ainda seria inferior (em extensão e 

área) ao perímetro urbano antigo, quando consideramos as porções suprimidas.    

Figura 25. Mapa dos loteamentos no perímetro urbano de Sobral (2018). Fonte: Alves (2018) 
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Figura 26. Mapa do perímetro urbano atual com as três porções suprimidas do anterior. Fonte: Seuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

O atual perímetro urbano vai ao encontro das diretrizes do Estatuto da Cidade e das 

tendências atuais de urbanização, baseado a otimização das infraestruturas existentes, 

ocupando os vazios nas áreas com infraestrutura, privilegiando o adensamento 

populacional a proximidade dos serviços e o equilíbrio ambiental. 

Tomando como referência a evolução urbana a partir do perímetro oficial do PDDU de 

2000, observamos que a mancha urbana não acompanhou o crescimento do perímetro 

durante os anos que se seguiram e das suas respectivas leis complementares. Isso 

significa um acréscimo de 67,03km², equivalente a um aumento aproximado de 200% 

com relação ao perímetro de 2000. Observa-se que o acréscimo da zona urbana não 

foi um reflexo da demanda real da população, pois a mancha urbana durante esse 

período só cresceu 14,68 km², em relação ao perímetro de 2000.  

Um outro detalhe é que o vetor de expansão do perímetro urbano não condiz 

necessariamente com os vetores de crescimento real da cidade, um exemplo disso é 
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Figura 27. Mapa da evolução do perímetro urbano (2000-2014). 

no sentido noroeste (sentido Serra da Meruoca), quando o perímetro urbano chega ao 

sopé da serra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Seuma 

 

 

 

 

 

 

O novo perímetro ainda dispõe de muitos vazios, incluindo os parcelamentos 

subutilizados, correspondendo tanto aos loteamentos mais recentes quanto alguns bem 

antigos, inclusive da década de 1980, mostrando que mesmo com a redução da zona 

urbana ainda está muito além da demanda atual, pelo menos do público pode pagar 

por um lote em um loteamento homologado.  

O perímetro urbano vigente começou a vigorar no final do ano de 2017  estando 

composto, atualmente, por 35 bairros sendo que a distribuição espacial da população 

por bairro ocorre de maneira diferenciada oscilando entre áreas mais adensadas 

(localizadas no interior de alguns bairros) e áreas com vazios urbanos. No processo de 

constituição de cada bairro houve a influência de aspectos políticos e socioeconômicos 

que culminaram em uma fragmentação socioespacial influenciada, principalmente, por 

questões de socioeconômicas. 
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Figura 28. Perímetro urbano vigente e divisão de bairros do distrito sede de Sobral. Fonte: Alves (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ao traçar uma síntese da expansão urbana de Sobral é possível observar que alguns 

bairros surgiram a partir de doações de terra (conjuntos habitacionais), ocupações 

espontâneas, loteamentos bem como da formação dos primeiros núcleos urbanos da 

cidade. Os vetores de expansão foram influenciados por questões econômicas, 

políticas e sociais. As áreas que abrigaram os primeiros núcleos urbanos de Sobral 

acabaram por concentrar  equipamentos públicos e polos geradores de viagens que 

juntamente ao seu traçado radioconcêntrico cooperaram para uma concentração dos 

comércios e serviços bem como os fluxos de deslocamento de pessoas e cargas que 

posteriormente foi sendo aliviado pela implantação de novas centralidades em bairros 

mais afastados como: Junco, Campo dos Velhos, Dom Expedito, Cidade Doutor 

Gerardo Cristino de Menezes e Jocely Dantas de Andrade Torres. 

As áreas de alta densidade de ocupação estão relacionadas aos primeiros núcleos 

urbanos da cidade e aos bairros populares. Atualmente, as áreas de alta densidade 

referente a população residente são: Dom José (comunidade do Alto Novo); Padre 
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Palhano; Sumaré; José Euclides (Terrenos Novos); Sinhá Sabóia; Expectativa; 

Pedrinhas e parte do bairro Alto do Cristo.  

Algumas áreas de Sobral se constituíram a partir de ocupações por parte de iniciativa 

de comunidades. Essas áreas, caracterizadas como ocupação espontânea, surgiram 

em locais periféricos e/ou que oferecem risco à população. Podemos citar como 

exemplo: o bairro Vila União; parte do bairro Sumaré (próximo às torres de alta tensão) 

e parte do bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Jr (nas áreas de morro 

próximo ao Açude Mucambinho). 

Em contraste com as áreas mais adensadas, tem-se os bairros considerados como 

valorizados ou com potencial capacidade de expansão devido a implantação de 

loteamentos ou empreendimentos que atuam como polos geradores de viagens o que 

acaba por atrair fluxos de deslocamentos para essas áreas bem como a especulação 

imobiliária. Alguns bairros que se constituíram a partir de loteamentos novos, como os 

bairros Antônio Carlos Belchior (a partir, Renato Parente (morada do Planalto I e II e 

condomínio Moradas e loteamento de acesso controlado Granville) são potenciais 

áreas de expansão. 

Quanto a valorização dos terrenos no espaço urbano de Sobral é possível identificar 

que dentro de um mesmo bairro existe preços diferenciados relativos a face de quadra 

de acordo com a Planta Genérica de Valores do ano de 2019. Os valores mínimos e 

máximos para cada bairro pode ser visualizado na tabela abaixo: 

 

BAIRRO MÉDIA DE VALORES POR 

M² 

Novo Recanto R$ 155,00 

Juazeiro R$ 200,00 

Padre Palhano R$ 210,00 

Distrito Industrial R$ 215,00 

Antônio Carlos Belchior R$ 225,00 

Nsa Sra Fátima R$ 225,00 

Renato Parente R$ 235,00 

Nova Caiçara R$ 235,00 

Sumaré R$ 240,00 
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Jatobá R$ 245,00 

Cohab I R$ 280,00 

Sinhá Sabóia R$ 300,00 

Várzea Grande R$ 300,00 

Edmundo Monte Coelho R$ 310,00 

Cohab II R$ 317,50 

C. Dr. José Euclides R$ 330,00 

C. Ger. Crist. Menezes R$ 335,00 

Vila União R$ 350,00 

Dr. Juvêncio A. R$ 370,00 

Domingos Olímpio R$ 425,00 

Jerônimo M. P. R$ 430,00 

Dom José R$ 445,00 

C. Pedro M. Carneiro R$ 455,00 

Alto da Brasília R$ 500,00 

Padre Ibiapina R$ 500,00 

Dom Expedito R$ 520,00 

Expectativa R$ 585,00 

Alto do Cristo R$ 635,00 

Jocely Dantas de A.Torres R$ 655,00 

Junco R$ 675,00 

Parque Silvana R$ 705,00 

Pedrinhas R$ 735,00 

Coração de Jesus R$ 1.045,00 

Campo dos Velhos R$ 1.130,00 

Centro R$ 1.635,00 

Figura 29. Tabela 01 - bairros com a média dos valores mínimo e máximo por m² (com base na face de 
quadra) de acordo com a Planta Genérica de Valores da cidade de Sobral (2019). Fonte: Seuma (2019). 

                 

A média dos valores por metro quadrado leva em consideração diversos fatores dentre 

eles o processo de formação socioespacial de cada bairro ressaltando que existe 

valores diferenciados dentro de cada área de acordo com a localização da face de 
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Figura 30. Vazios urbanos no distrito sede de Sobral. Fonte: (Seuma, 2019). 

 

quadra. As médias com valores de até R$ 500,00 por m² envolvem bairros que 

apresentam áreas significativas de vazios urbanos e que se constituíram ou a partir de 

loteamentos novos ou enquanto ocupações espontâneas e assentamentos precários. 

Em relação aos vazios urbanos existentes no perímetro urbano de Sobral, estes 

encontram-se especializados, em sua maioria, nos sentidos sul, sudeste e leste 

(bairros Antônio Carlos Belchior, Cohab II, Cohab I, Jatobá, Distrito Industrial, Cidade 

Gerardo Cristino de Menezes, Várzea Grande e Dom Expedito) e norte, noroeste e 

oeste (bairros Dr. Juvêncio de Andrade, Cidade Pedro Mendes Carneiro, Renato 

Parente, Nossa Senhora de Fátima, Edmundo Monte Coelho, Padre Ibiapina, Dom 

José, Padre Palhano e Juazeiro). A disposição dessas áreas de vazios pode ser 

conferida no mapa a seguir. 
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3.3 Situação da verticalização em Sobral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a espacialização das edificações acima de quatro pavimentos, percebe-se 

que a verticalização da cidade de Sobral ainda se concentra no bairro centro, porém 

devido o zoneamento urbano que atende às condições e limitações quanto à altura 

máxima permitida no sítio histórico tombado e na sua área de entorno, inseridos 

respectivamente na Zona Especial de interesse do Patrimônio Histórico e Cultural – 

ZEIP e Zona Central de Entorno - ZCE, as novas áreas de verticalização vão seguindo 

principalmente para os bairros adjacentes, caracterizados como possuidores de novas 

centralidades a partir dos novos usos e das possibilidades construtivas do novo 

zoneamento. Entre esses bairros podemos destacar o Dom Expedito, Pedrinhas, 

Jocely Dantas de Andrade Torres, Coração de Jesus e Campo dos Velhos, e mais 

afastado do centro, os bairros Parque Silvana e Pedro Mendes Carneiro, com outras 

características e tendências de verticalização. 

Figura 31. Verticalização de Sobral 



  
 
 
 
       

45 
 

O bairro Dom Expedito, devido as suas novas funcionalidades decorrentes dos objetos 

técnicos implantados recentemente, os quais podemos citar as duas instituições de 

ensino superior, a Faculdade Luciano Feijão e o INTA, o shopping Sobral, além de 

parte do loteamento Terra Nova que concentra vários estabelecimentos de comércio e 

serviços naquela área da cidade, na porção mais oeste do bairro, às margens da 

Avenida Monsenhor Aloísio Pinto. Com toda essa dinâmica e as demandas por 

serviços, comércio e lazer, o bairro se configura como uma nova área de expansão e 

verticalização, uma vez que dispõe de muitos vazios urbanos inseridos na Zona de 

Ocupação Prioritária – ZOP, que tem altura máxima permitida de 72 metros, o 

equivalente a um prédio de 27 andares mais térreo.  

Os bairros Pedrinhas e Jocely Dantas de Andrade Torres, também se configuram como 

uma área de expansão da verticalização da cidade devido a sua excelente localização. 

No bairro Pedrinhas observa-se uma tendência de verticalização para atender a 

demanda por apartamentos para estudantes, uma vez que o bairro fica 

estrategicamente localizado bem próximo aos três campi da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú, o Campus da Cidao, o Centro de Ciências da Saúde - CCS e o da 

Betânia, além do Instituto Federal do Ceará - IFCE e da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará - UFC. Nas Pedrinhas ainda se observa uma área de 

vazios urbanos na porção mais ao sul do bairro, próximo ao parque urbano às margens 

do Rio Acaraú, contígua a uma parte do bairro já verticalizada, nas proximidades da 

AABB. Além disso, todo o bairro Pedrinhas está inserido em Zona de Adensamento 

Preferencial – ZAP, que permite edificações com uma altura de 48 metros. 

O bairro Jocely Dantas de Andrade Torres já apresenta como característica uma visível 

verticalização próximo ao Hospital do Coração, e bastante vazios urbanos entre a 

Avenida Gerar Rangel e Rua Afonso Magalhães, áreas inseridas em ZOP e com 

tendência de expansão de edifícios. O bairro por ser próximo a vários serviços de 

educação e saúde e também pela proximidade do centro, é bastante valorizado e o 

valor do metro quadrado é um dos mais altos da cidade. 

O bairro Campo dos Velhos apresenta-se como uma área propícia a expansão da 

verticalização devido a sua característica atual de nova centralidade, devido à presença 

de equipamentos como o Centro de Convenções, Parque da Cidade, Supermercados, 

Escolas, Farmácias, todos esses dispostos ao longo da Avenida Doutor Arimathea 

Monte e Silva, e também pela proximidade com o centro da cidade, além de estar 
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inserido em ZAP, dispõe ainda de vários vazios urbanos, principalmente na porção 

mais ao norte do Parque da Cidade, caracterizada como uma área de uso mais 

residencial. 

Um outro ponto que ultimamente vem se caracterizando como uma área de expansão 

da verticalização na cidade de Sobral é o trecho da Rua Deputado João Frederico 

Ferreira Gomes, no bairro Parque Silvana. Inserido nem ZAP, quase que na sua 

totalidade, o bairro apresenta uma característica distinta, tendo uma parte 

historicamente consolidada, na porção mais ao leste, com poucos vazios urbanos e 

uma área de expansão com vários terrenos vazios, na porção mais ao oeste, cortada 

pela rua acima já mencionada que aos poucos vai se consolidando como uma possível 

área de expansão e eixo de verticalização. 

Analisando o mapa, o outro bairro que se caracteriza com potencial para verticalização 

é o bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro, tendo como eixo de verticalização ao longo 

da Avenida Cleto Ferreira da Ponte. Entende-se que ainda não é uma área com vários 

edifícios, mas devido a sua característica de acesso ao bairro Renato Parente, e aos 

dois novos loteamentos de acesso controlado (Moradas e Granvile), e o trecho do 

bairro, ao longo da avenida, inserido na zona de ZAP, já se mostra mesmo sem uma 

ocupação como de grande potencial para verticalização. 
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4. ASPECTOS SOBRE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL, PAISAGÍSTICO E 

ARQUEOLÓGICO  

 

4.1. Histórico da cidade de Sobral 

Sobral surgiu às margens do rio Acaraú em 1728, a partir da criação da Fazenda 

Caiçara, instalada por Antônio Rodrigues Magalhães. Em 1772, é criado o primeiro 

núcleo de povoamento, o Curato da Ribeira do Acaraú, que corresponde hoje a área ao 

redor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Catedral), essa matriz foi a 

ruínas ainda no século XIII, porém foi construída uma nova em localização bem 

próxima. Em 1773, Sobral se torna uma vila. Em seguida, em 1777, a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretinhos é finalizada e no seu entorno se forma o segundo 

povoado da cidade.  

Por volta de 1795 os dois centros se conectam e esse foi o início da atual composição 

urbana do centro de Sobral. Além dos caminhos que ligavam os dois núcleos urbanos, 

outro fator determinante do formato urbano da época foram os caminhos das boiadas, 

que formavam eixos leste oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Igreja do Rosário. Fonte: Architectus. 
Figura 32. Igreja da Sé. Fonte: Acervo 
Architectus. 



  
 
 
 
       

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobral se desenvolveu inicialmente com a indústria do charque, que surgiu como uma 

economia secundária a do açúcar. Esta que utilizava as boiadas como fonte de 

alimentação e como forma de tração para a retirada do açúcar. O papel como 

entreposto comercial foi decisivo para a ascensão de Sobral no arranjo urbano do 

estado, especialmente quando ocorreu a seca de 1790-1793, a qual atingiu 

principalmente as vilas que mantinham comércio com Pernambuco. Como Piauí e 

Maranhão não haviam sido atingidos por tal calamidade, o rebanho cearense foi refeito 

a partir do gado vindo dessas regiões mais próximas de Sobral. Foi nesse período que 

Sobral começou a ascender na hierarquia urbana do Ceará. 

Na primeira metade do século XIX, a cidade tornou-se o principal empório abastecedor 

de uma região que abrangia da Serra da Ibiapaba até o Rio Mundaú, se unindo com o 

mercado nacional e, indiretamente, com o internacional. O crescimento econômico 

realizou grandes mudanças na sociedade, arquitetura e no espaço urbano da cidade. A 

Figura 34. Núcleos que deram origem a configuração urbana de 
Sobral. Fonte: ROCHA, Hebert. O lado esquerdo do rio. 
Hucitec, São Paulo, 2003. Pg. 57. 
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malha urbana já havia alguns anos adotando a ortogonalidade pombalina (provável 

influência do traçado de São Luís), mesclando-se com as vias radiais da primeira fase 

da vila.  

 

 

Figura 35 - Capela das Dores. Fonte: Acervo 
Architectus. 

 

Figura 36 - Igreja Menino Deus. Fonte: Acervo 
Architectus. 

 

No começo do século XIX, o poder dos comerciantes estava praticamente estabelecido 

no centro da cidade. Estes ocupavam grandes sobrados que permitiam uma junção das 

atividades comercial, no térreo, e residencial, no pavimento superior. Esses sobrados 

estavam distribuídos ao longo da atual Av. D. José e ajudaram a definir os eixos da 

expansão urbana da época, e trouxe a ampliação do meio urbano para um traçado 

ortogonal. As igrejas também valorizaram o centro servindo como forma de interação 

para os habitantes. 

Em 1882, ainda como reflexo da ascensão da atividade comercial em Sobral, foi 

inaugurada a Estação Ferroviária de Sobral e a estrada de ferro responsável por ligar o 

município ao Porto de Camocim.  

Devido a importância do algodão na época, houve bastante investimento público em 

Sobral na segunda metade do século XIX, incluindo a construção da estrada para 
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Meruoca, a estrada de ferro e a Cadeia Pública. Além disso, os habitantes da cidade 

investiram em embelezar seus espaços públicos, criando edifícios para a cidade que 

marcaram o centro histórico, como o Teatro São João (inaugurado em 1885).  

 

Figura 37 - Fábrica de Tecidos atualmente 
ocupada pela UFC. Fonte: Acervo Architectus. 

 

Figura 38 - Teatro São João. Fonte: Acervo 
Architectus. 

 

No início do século XX, tem-se um impulso na indústria cearense, e com isso surge a 

Companhia Industrial de Algodão e Óleos S/A em 1921, e a Companhia de Luz e Força 

de Sobral em 1924.  

Com a criação da Diocese de Sobral em 1915, seu primeiro bispo, Dom José 

Tupinambá da Frota, ganhou importância política e, por conta de sua visão 

empreendedora, fez importantes intervenções que tiveram impacto direto no 

desenvolvimento da cidade.  

A primeira delas foi a construção da Santa Casa de Misericórdia, concluída no ano de 

1925. A instituição foi construída no limite sudoeste da cidade, em região então 

afastada da malha urbana, mas ainda dentro do perímetro entre trilhos. 

Ainda dentro do perímetro, mas em posição diametralmente oposta a Santa Casa, no 

limite nordeste da cidade, Dom José construiu o Ginásio Diocesano e o Abrigo Sagrado 

Coração. Ambos estavam mais integrados com o traçado da cidade. 
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Figura 39 - Registro da fachada da Santa Casa 
de Misericórdia em meados do século XX. Fonte: 
IBGE. 

 

Figura 40 - Fachada da Santa Casa de 
Misericórdia em 2018. Fonte: Acervo Architectus. 

 

Para além dos trilhos, também na região nordeste, Dom José construiu o Seminário 

Menor da Betânia. O seminário foi implantado em terreno externo ao perímetro da linha 

férrea, separado da cidade por terreno alagadiço. Um aterro foi criado para permitir a 

ligação com a cidade. Atualmente a área alagável constitui o Parque Ecológico Lagoa 

da Fazenda.   

 

 

Figura 41 - Edifício sede da Universidade Vale do Acaraú (UVA), onde funcionava o antigo Seminário 
da Betânia. Fonte: Portal Sobral Online. 

 

As obras de Dom José foram implantadas em áreas estratégias para a estruturação e 

expansão urbana da cidade na primeira metade do século XX, criando vetores de 

crescimento nos sentidos nordeste e sudoeste da cidade.  



  
 
 
 
       

52 
 

Em 1935 ocorre uma das principais transformações da paisagem urbana do centro de 

Sobral, a demolição do Mercado Público para dar lugar a uma praça, dotada de jardins 

e alamedas, e uma coluna da hora semelhante à de Fortaleza. O projeto é de autoria 

de Falb Rangel, o mesmo que foi responsável pelo desenho da Praça São João e do 

Arco do Triunfo. A retirada de um equipamento tão importante para a economia do 

município para dar lugar a uma área livre pública demonstra a relevância que os 

espaços ajardinados adquiriram nesse período, associando a arborização pública à 

modernização e embelezamento das cidades. Temos na praça da Coluna da Hora o 

segundo registro de implementação sistemática da arborização urbana feita pelo poder 

público. 

 

Figura 42 - Praça da Coluna da Hora, construída no local do antigo Mercado Municipal. Registro da 
década de 1940. Fonte: Acervo Nirez. 

 

Nos anos seguintes foi construído um novo mercado e diversas ruas do centro foram 

pavimentadas. Além disso, a instalação de novas fábricas com suas respectivas vilas 

operárias garantiu o surgimento de diversos vetores de expansão na cidade. 
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Figura 43 - Rua Floriano Peixoto, ainda não pavimentada, em direção à Igreja do Rosário. Fonte: Acervo 
Nirez. 

 

 

Figura 44 - Rua Floriano Peixoto do mesmo ângulo em 2018. Fonte: Acervo Architectus. 

 

Aragão (2014) cita que em 1951 o comerciante Antônio Frota assume a prefeitura e 

inicia-se na cidade uma nova etapa de obras de modernização, como as melhorias da 

Avenida Senador Paula e a construção do Bulevar Pedro II. Em 1953 foi construído o 

Arco de Nossa Senhora de Fátima, posteriormente apelidado de “Arco do Triunfo”. 
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Figura 45 - Rua Senador Paula, 1920. Fonte: Acervo Nirez 

 

 

 

Figura 46 - Avenida Senador Paula, após 1951. Fonte: Acervo J. A. Dias Lopes. 

 

Após as eleições gerais de 1962 Sobral inicia uma nova etapa no seu desenvolvimento, 

tanto nos aspectos econômicos quanto no que diz respeito à sua estrutura urbana. 

Segundo Rocha (2003) no início dos anos 70 o espaço intra trilhos já estava 

praticamente todo ocupado, restando livres apenas terrenos de difícil utilização. Ainda 
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de acordo com Rocha (2003) chegava a ser pejorativo dizer que alguém morava depois 

da linha do trem. 

 

 

Figura 47 - Malha urbana de Sobral concentrada entre os trilhos e o Rio Acaraú, final anos 1950. Fonte: 
Acervo J. A. Dias Lopes. 

 

De 1996 a 2004 o governo de Cid Gomes tem um grande papel na reestruturação de 

Sobral no início do século XXI, trazendo uma rede completa de serviços em 

mobilidade, saúde e em educação, que a torna um exemplo nacional em gestão. 

Em 1999, Sobral adota um novo plano diretor, escrito pelos escritórios de urbanismo 

Fausto Nilo e Espaço Plano. Esse plano adota um novo modelo urbanístico, um modelo 

policêntrico (um centro principal como referência, centro histórico, e demais bairros se 

agrupando em torno de centros secundários.). Junto disso, em agosto de 99, foi 

determinado o Tombamento do Sítio Histórico de Sobral como Patrimônio Nacional. 

Devido ao tombamento, houve uma valorização do patrimônio histórico construído, 

havendo restauração de edificações, requalificação dos espaços viários e do entorno 

de edificações tombadas e na sua área de proteção e sendo executadas diversas 

obras complementares. Essas obras, além de criarem uma imagem muito positiva, 

reforçam seu papel como uma cidade-polo. 
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Nas eleições de 2004, Leônidas Cristino se torna prefeito, e no começo de seu 

mandato atualiza a legislação de controle urbano, incluindo o Plano Diretor e a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo.   
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5. ASPECTOS INSTITUCIONAIS  

 

A integração do trabalho das diferentes secretarias com a equipe técnica é de grande 

importância, pois com a contribuição delas, o diagnóstico técnico da cidade pode ter uma 

leitura física do território mais precisa. As secretarias, todas estruturadas através da Lei 

Nº 1607 de 02 de fevereiro de 2017, são as seguintes: 

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente é o órgão designado a estabelecer as 

diretrizes do planejamento, acompanhamento e controle da política urbana da cidade, 

bem como desenvolver estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do 

meio ambiente no município, através do uso sustentável dos recursos naturais e 

cumprimento de leis e diretrizes ambientais vigentes. Ela é formada por uma equipe 

multidisciplinar contendo arquitetos, engenheiros, geógrafos entre outros profissionais. 

A Agência Municipal de Meio Ambiente tem a função de implementar as ações em 

consonância com a Politica Nacional do Meio Ambiente, através do controle e a proteção 

ambiental, bem como a fiscalização e o licenciamento ambiental, educação ambiental, 

arborização urbana, manutenção de parques e áreas verdes, criação e gestão das 

unidades de conservação e execução da Politica de Bem Estar Animal. 

A Secretaria da Infraestrutura é outra secretaria relevante no processo de revisão do 

plano diretor. Ela é responsável pela formulação de políticas públicas, diretrizes gerais, 

planejamento, implantação e monitoramento da infraestrutura concernentes às obras 

públicas. 

A Secretaria de Serviços Públicos anteriormente formava uma só com a Secretaria de 

Infraestrutura, antiga Secretaria de Obras e Serviços Públicos, foi desmembrada para 

estabelecer as políticas, diretrizes e gestão de mobilidade urbana e da conservação e 

dos serviços públicos do Município. 

A Procuradoria Geral do Município tem como missão representar e defender o Município 

de Sobral judicial e extrajudicialmente, em qualquer foro ou grau de jurisdição, bem como 

assessorar administrativa e preventivamente as demais secretarias municipais, 

participando do processo de controle dos atos administrativos, e atender ao público em 

geral, quando necessário, a fim de assegurar a efetividade das políticas públicas. Desse 
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modo, busca consolidar-se como órgão fundamental na proteção dos interesses do 

Município de Sobral, procurando assegurar maior agilidade e qualidade na análise das 

questões jurídicas postas a sua apreciação, comprometida com a efetiva gestão de 

pessoas e processos. 

A Secretaria do Orçamento e Finanças tem como finalidade planejar, coordenar, 

supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades financeiras do Município de 

Sobral, por meio da Política Fiscal nas suas vertentes tributária e orçamentária. 

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico tem como finalidade 

implementar as ações estratégicas de desenvolvimento econômico e turístico 

autossustentável, gerenciando processos de indução e fomento ao desenvolvimento e 

implantação de novos negócios, envolvendo iniciativas de fortalecimento do sistema 

produtivo formal e informal, notadamente do comércio e da agricultura familiar, apoiando 

a concessão de flexibilidades e infraestruturas para implementação de negócios locais 

visando dar efetividade às ações do Município.  

A Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social tem como finalidade 

estabelecer e promover as políticas públicas municipais de direitos humanos e de 

proteção e desenvolvimento da cidadania, combatendo a discriminação social de toda 

natureza, notadamente das minorias, formulando e coordenando a política habitacional 

do Município de Sobral, traçando diretrizes, estabelecendo metas, planejando e 

desenvolvendo programas específicos voltados para o desenvolvimento habitacional, a 

promoção do padrão habitacional da população carente do Município, através da 

implantação de habitações de interesse social, do planejamento e da execução de ações 

direcionadas à oferta de infraestrutura básica aos conjuntos habitacionais e à 

urbanização de assentamentos subnormais no Município. 

A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer tem como finalidade formular e 

coordenar a execução das políticas públicas de cultura, juventude, esporte e lazer do 

Município de Sobral, incluindo o desenvolvimento de ações que visem a proteção da 

memória e do patrimônio histórico artístico e cultural, promovendo a inclusão e 

integração social, qualidade de vida e incentivo a formação esportiva, através das 

políticas de esportes, juventude e lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, 
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idosos e portadores de deficiência, visando melhorar a qualidade de vida e a inclusão 

social dos cidadãos e cidadãs do Município. 

A Secretaria de Segurança e Cidadania é órgão integrante da Administração Direta do 

Município de Sobral, que tem por finalidade definir e coordenar a execução das políticas, 

diretrizes e programas de segurança cidadã, de proteção e defesa civil. 

Dentro do período de 20 anos tivemos dois planos diretores: o primeiro de 2000 (Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU) e o segundo, sua revisão de 2008 (Plano 

Diretor Participativo) que obedecia aos preceitos estabelecidos na lei federal Nº 10.257 

de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, base para o planejamento de todas as 

cidades brasileiras. 

O PDDU/2000 tinha como um de seus objetivos fundamentais promover o 

desenvolvimento da cidade, adotando-se como referencial de planejamento e gestão a 

Unidade de Vizinhança. Ele trouxe no seu arcabouço uma série de leis complementares 

que regulamentavam suas diretrizes como a lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo (006/2000) e o Código de Obras e Posturas (007/2000), além das leis de 

Organização Territorial e do Sistema Viário. Essas leis foram determinantes para o início 

de uma melhor organização do espaço urbano do município. 

O PDP/2008 representou um grande avanço com a recepção dos instrumentos do 

Estatuto das Cidades. No entanto, ele se tornou uma lei isolada, pois, diferentemente de 

seu antecessor, não gerou revisão das leis que regulamentavam suas diretrizes. Ao invés 

disso, as antigas leis de 2000 continuaram em vigor que, por sua vez, não 

acompanharam as mudanças propostas no novo plano e se tornaram objeto de uma 

série de emendas tanto por parte do executivo quanto do legislativo municipal. Estas 

emendas, de certa forma, não foram benéficas para a cidade, principalmente no 

zoneamento, ocasionando na fragmentação da cidade, espraiamento exacerbado com o 

aumento do perímetro urbano sem critério, criando inúmeros vazios urbanos, 

promovendo segregação social no espaço urbano, afastando as populações mais pobres 

das áreas nobres da cidade, além de impor índices e padrões de uso e ocupação 

restritivos. 
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Em 2013, a gestão municipal, através da Secretaria de Urbanismo (SEURB), iniciou 

movimentação para mudanças na lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo na 

tentativa de acabar com esses problemas. A equipe técnica da SEURB elaborou uma 

proposta de zoneamento urbano que foi exaustivamente discutida durante quatro anos 

no Conselho Municipal do Plano Diretor, colegiado formado pelo poder público e diversos 

segmentos da sociedade civil que culminou num projeto de lei que foi levado a Câmara 

Municipal em 2016 o qual foi rejeitado. 

A atual gestão, iniciada em 2017, considera o zoneamento urbano um passo definidor 

para tornar Sobral uma cidade mais equilibrada e sustentável. A proposta de revisão da 

lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo foi retomada e teve um primeiro progresso 

com a Lei Complementar Nº 56 de 06 de dezembro de 2017 que reduziu o perímetro 

urbano, dificultando a formação de novos loteamentos distantes do núcleo urbano. 

Em julho de 2018 foi concluída e aprovada uma nova normativa, a Lei Nº 60 de 18 de 

julho de 2018 que altera o Título II da Lei Complementar Nº 006 de 01 de fevereiro de 

2000, que trata do uso e ocupação do solo, em outras palavras, o zoneamento urbano e 

ambiental do município. Porém, não é tratado nesta o título correspondente ao 

parcelamento do solo o qual tem suma importância na organização do território urbano 

de Sobral devendo ser revisto juntamente com a revisão do PDP. 

Necessita-se na revisão do parcelamento rever sobre a questão de condomínio de lotes 

urbanos de acesso controlado e possivelmente o desdobro de lotes com algumas 

condicionantes. 

O poder público, através dessa revisão, permitiu à sociedade uma aproximação com os 

instrumentos de planejamento. Nas audiências públicas realizadas, a gestão se 

comprometeu em atender aos pleitos legítimos da população, revendo os padrões de 

uso e ocupação e favorecendo um espaço mais democrático, buscando as melhores 

alternativas para orientar o desenvolvimento urbano. 

A lei do Sistema Viário de 2000, por sua vez, não casa com as diretrizes do PDP/2008 e 

do atual Plano de Mobilidade Urbana de Sobral. 

O Código de Obras e Posturas não é mais capaz de responder as várias demandas. Do 

ponto de vista de obras, precisam ser revistas as exigências nos projetos de hidráulica e 
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sanitária e no aspecto construtivo das edificações, especialmente o dimensionamento e 

quantidades de ambientes e elementos construtivos. A questão da publicidade se 

desvinculou do código e está distribuída em decretos. Em relação às posturas 

municipais, estas, além do atual código, se encontram fragmentadas em leis 

complementares e necessitam de revisão e ordenamento numa só lei a fim de facilitar o 

entendimento dos munícipes e contribuintes de como eles podem utilizar os espaços 

públicos da cidade. 

O novo código deverá ser constituído, tal qual o código da cidade de Fortaleza, por um conjunto 

de regulamentos relacionados ao ambiente natural, ao ambiente construído e a posturas urbanas 

da cidadania, estabelecendo o compartilhamento de responsabilidade entre o cidadão, as 

iniciativas privadas e o poder público. 

A Prefeitura Municipal de Sobral dispõe bancos de Dados, como: Cadastro Técnico 

Multifinalitário, Cadastro Imobiliário, E-SUS, Cadastro Único, Dados levantados a partir de 

Planos e Cartilhas produzidas em âmbito Municipal, como é o caso dos Plano de Mobilidade e 

Plano de Arborização disponíveis na Plataforma Virtual da Secretaria de Urbanismo e Meio 

Ambiente (SEUMA). 

O Cadastro Técnico Multifinalitario é um banco de dados geoespacial do Município que 

contempla Cadastro Imobiliário, Zoneamento Ambiental e Urbano, Infraestrutura e Serviços 

Públicos. Seu acesso é através de Web Mapping que é gerenciada pela Célula de Cadastro 

Urbanístico da SEUMA. 

O Cadastro Imobiliário é o sistema responsável pelo cadastro dos imóveis urbanos e 

rurais do Município. Tem finalidade tributária referente ao Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU) e Imposto de Transição de Bens Imóveis (ITBI). O Cadastro Imobiliário é de 

responsabilidade da Secretaria de Finanças (SEFIN) por meio da Coordenação de Arrecadação. 

O E-SUS Atenção Básica é um sistema para o registro das informações de saúde em 

caráter individual do cidadão, permitindo o acompanhamento do usuário em cada acesso à rede 

de atendimento. O sistema ainda permite a interface com outros sistemas utilizados no SUS, 

evitando o retrabalho na alimentação de dados comuns nas fichas/sistemas. O acesso é 

realizado por meio de um aplicativo disponível na Secretaria de Saúde e é de responsabilidade 

da Coordenação de Atenção Básica  e da Coordenação de Controle Epidemiológico. 

O Cadastro Único é o sistema que reúne os projetos sociais em operação no Município 

com recursos próprios e Federal como o Bolsa Família. É gerenciada pela Secretaria de Direitos 

Humanos, Habitação e Assistência Social e seu acesso é realizado por meio de um aplicativo. 
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Além disso, estão disponíveis no site da SEUMA toda a Legislação Ambiental e 

Urbanística, os Planos e Cartilhas e o Banco de Dados com arquivos, como: Curvas de Nível; 

Divisão de Bairros e Distritos; Perímetro Urbano; Limite de Vias; Mapa dos bairros; Zoneamento 

Urbano e outros. Podem ser encontrados em formato .dwg, .kml, .pdf, .geojson, .mdt e .shp, tudo 

isso para facilitar o manejo dos dados. 
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6. ASPECTOS AMBIENTAIS  

 

6.1. Diagnóstico e Avaliação dos Aspectos Ambientais da Sede Municipal e 

distritos no âmbito da Revisão do Plano Diretor de Sobral-CE. 

Os aspectos ambientais deste diagnóstico serão considerados para fins de inserir a 

temática do meio ambiente nos condicionantes de planejamento da Revisão do Plano 

Diretor de Sobral. Na então análise constam os parâmetros atmosféricos, climáticos, 

geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos, e fitogeográficos da área. A 

caracterização da cobertura vegetal traz uma análise quantitativa e qualitativa referente 

ao levantamento fitossociológico realizado em campo, tanto para o conhecimento das 

comunidades vegetacionais, quanto florísticos e estruturais, além do subsídio para 

outras atividades. 

O Município de Sobral está localizado na Mesoregião Noroeste do Estado do Ceará, 

possuindo uma área de 2.122,98 km², representando 1,43 % da superfície do Estado 

do Ceará. Limita-se ao Norte com os Municípios de Miraíma, Santana do Acaraú, 

Massapê, Meruóca, Alcantaras e Acaraú; ao Sul com os Municípios de Cariré, 

Groaíras, Forquilha, Santa Quitéria e Canindé; ao Leste, com os Municípios de 

Canindé, Irauçuba e Miraíma; a Oeste, com os Municípios de Coreaú e Mucambo. Os 

Distritos municipais são: Sobral (sede), Aprazível, Aracatiaçú, Bonfim, Caioca, 

Caracará, Jaibaras, Jordão, Rafael Arruda, Patos, Patriarca, São José do Torto e 

Taperuaba. 

 

6.2. Aspectos climáticos 

Sobral possui predominantemente o Clima Tropical Quente Semiárido, além do clima 

Tropical Quente Subúmido, que se restringe a porção noroeste, onde encontra-se a 

Serra da Meruoca que acarreta tal mudança climática, por fim, o clima Tropical Quente 

Semiárido Brando, situado na região oeste do município de Sobral se deve a partir da 

proximidade com a Serra da Ibiapaba. De acordo com Nôleto (2005), a pluviometria do 

município varia entre 850 e 1000 mm, o que não têm acontecido nos últimos anos. 

 

O município está compreendido na Região Fisiográfica dos Sertões do Centro-Norte do 

Estado do Ceará, o maior da zona norte inserido na ecozona semiárida, que se 
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caracteriza, predominantemente, pela escassez de chuva. Pela classificação de 

Köeppen, o clima de Sobral é do tipo BShw` - semiárido com curta estação chuvosa no 

verão-outono, com maior concentração de chuvas nos meses de março a abril. 

A estabilidade climática só é rompida pela ação das correntes perturbadas. Em Sobral, 

as condições climáticas locais são fortemente influenciadas pelos deslocamentos da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A ZCIT corresponde à região de confluência 

dos ventos alísios de nordeste e sudeste, sendo permanentemente caracterizada por 

intensa nebulosidade e baixa pressão atmosférica. Em função de sua estrutura física, a 

ZCIT tem se mostrado de vital importância para a caracterização das condições de 

tempo e de clima em diversas áreas de latitudes tropicais (CLIVAR/BRASIL, 1998). 

Este sistema apresenta um deslocamento norte-sul, durante o verão boreal, em direção 

a posições mais ao sul, durante o verão austral, ou seja, o sistema atinge sua posição 

máxima no hemisfério sul em torno do equinócio outonal (23 de março), retornando ao 

hemisfério norte, quando o período chuvoso entra em declínio. Na região em estudo, a 

ZCIT representa o principal sistema sinóptico responsável pelas condições climáticas, 

em particular pelo estabelecimento da estação chuvosa.  

Os ventos são controlados pelo movimento da ZCIT, o que faz com que os alísios de 

sudeste sejam mais intensos quando esta zona se posiciona a norte, durante os meses 

de agosto a outubro, enquanto que os mesmos diminuem progressivamente com o 

deslocamento da zona na direção do equador, até atingir valores mínimos anuais 

durante os meses de março a abril (MAIA, et al., 1996).  

O Estado do Ceará exibe grandes variações nos parâmetros medidos, seja em sua 

distribuição temporal ou espacial, assim poderá haver em sua plenitude uma maior 

participação dos acidentes orográficos na diferenciação climática, e é comum observar-

se serras úmidas em meio ao semiárido, com variações superiores a 100% entre uma e 

outra situação. Em relação à temporalidade, exibem-se anos totalmente desviados em 

relação ao padrão histórico. Estes valores são tão anômalos que chegam também a 

superar 100% em relação à normal.  

A precipitação pluviométrica é de grande importância para o quadro climático das 

regiões tropicais semiáridas, sendo a quantidade de chuva e seu ritmo mensal suas 

características mais relevantes, estando condicionados aos sistemas de circulação 

atmosférica e por fatores geográficos que provocam diferenças no quadro climático das 

regiões.  
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De acordo com SILVA (2000) a pluviosidade no Estado do Ceará é bastante irregular, 

caracterizando-se por um período chuvoso e outro seco, existindo ainda, uma 

irregularidade pluviométrica de um ano para outro, provocando as secas e causando 

prejuízos econômicos e sociais.  

A integração desses condicionantes oceânico-atmosféricos e espaciais com a 

proximidade do equador mantém as altas temperaturas e as irregularidades espaço 

temporais das precipitações pluviométricas, que são características da semiaridez do 

nosso território, enquadra-se nos tipos climáticos quente e semiárido, de seca 

acentuada entre 7 a 8 meses de deficiência hídrica, pronunciando-se sazonalmente no 

segundo semestre.  

Apesar das médias comprovadas, nos últimos 5 anos, o município apresenta 

precipitações abaixo das médias históricas, com cerca 735 mm de volume de chuva 

anual. 

MUNICÍPIO: SOBRAL 

ANO NORMAL (mm) OBSERVADO (mm) DESVIO (%) 

2018 735 480,1 -34,7 

2017 735 725,1 -1,4 

2016 735 437,5 -40,5 

2015 735 295,4 -59,8 

2014 734,7 444,1 -39,6 

Figura 48. Tabela de Precipitação. Fonte: FUNCEME. 

 

Quanto à sensação climática no núcleo urbano, a intensa radiação solar, aliada às altas 

temperaturas, desestimulam as atividades ao ar livre nos espaços públicos da cidade 

durante determinados períodos do dia, requerendo a arborização das praças e vias, 

bem como o controle da pavimentação asfáltica quando das futuras urbanizações. A 

arborização da cidade ainda é incipiente e não atende a recomendação da OMS de 

uma árvore por habitante. Para amenizar este quadro, é necessário o plantio de 

milhares de árvores na cidade, tanto em áreas públicas como privadas, de forma a 

evitar e corrigir as distorções provocadas pelo crescimento urbano desordenado e seus 

efeitos negativos sobre o ambiente natural. 
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6.3. Aspectos geológicos 

O Estado do Ceará apresenta uma diversidade complexa quanto à sua geologia, 

apresentando grande variedade de litologias em terrenos pertencentes ao 

Embasamento Cristalino do Pré-cambriano e em terrenos sedimentares de diferentes 

idades (RADAMBRASIL, 1981), sendo muitas dessas feições encontradas, também, 

em Sobral. 

O Embasamento cristalino é o que ocupa a maior parte da área representada por 

rochas muito antigas como: gnaisses, migmatitos, granitos e quartzitos encontrados 

principalmente nas serras secas e sobre a superfície da Depressão Sertaneja nos 

inselbergs, nos afloramentos e matacões, onde a ação erosiva truncou indistintamente 

variados tipos de litologias (RADAMBRASIL, 1981). 

 

 
Figura 49. Mapa de localização de Sobral em relação aos domínios. Fonte: Brascam. 
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A geologia da área urbana do município de Sobral é marcada pela dominância de 

depósitos aluvionares na porção leste, esses, são ambientes de característica 

deposicional e que promovem a formação de águas subterrâneas. Na porção central, o 

embasamento de idade paleoproterozoica do Complexo Ceará, é representado por 

paragnaisses, migmatitos, anfibolitos e quartzitos (Unidade Canindé) e por xistos, 

quartzitos e metacalcários (Unidade Independência).  

 

Figura 50. Mapa de Geo. Fonte: GreenBrazil. 

  

As rochas cristalinas predominam totalmente nessas áreas, apresentando baixa 

porosidade primária e a ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma 

porosidade secundária representada por fraturas e fendas. 
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Figura 51. Mapa da Geologia do Município de Sobral-CE. Fonte: GreenBrazil. 

 
Figura 52. Mapa de Geologia da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Adaptado CPRM. 
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O projeto RADAMBRASIL (1981) indica as seguintes Formações geológicas 

encontradas na área, e suas respectivas unidades litológicas: 

CENOZÓICO 

Aluviões (Qa) – Sedimentos inconsolidados ou pouco consolidados depositados em 

meio aquoso. Areia fina, grossa, cascalhos e argilas. 

CAMBRO-ORDOVICIANO 

Grupo Jaibaras 

Formação Pacujá (Єojp) – arenitos finos, líticos, grauvacas, conglomerados e brechas. 

PRÉ-CAMBRIANO  

Vulcanismo Parapuí (Єpa) - riolitos, riodacitos, andesitos, basaltos.  

PALEOARQUEANO 

Complexo Ceará (Unidade Canindé) – Paragnaisses, migmatitos, anfibolitos e 

quartzitos. 

(Unidade Independência) – Xistos, quartzitos e metacalcários. 

EOARQUEANO 

Síute Intrusiva Meruoca – Plúton granítico no qual este maciço foi modelado, 

constituindo-se num brejo de cimeira. 

 

6.4. Aspectos geomorfológicos 

O Município está situado no médio curso do Rio Acaraú, inserido em um ambiente 

semiárido caracterizado pela depressão periférica dos maciços formados pelas serras 

da Meruoca e do Rosário, onde ocorrem superfícies erosivas aplainadas a partir das 

encostas em direção à cidade. Secundariamente, ocorrem formas dissecadas por 

erosão diferencial a depender do domínio litológico e por entalhe da drenagem natural 

que também apresenta controle litológico-estrutural no Riacho Mucambinho.    

A região é caracterizada por um relevo de colinas muito pouco dissecadas de vertentes 

convexas e topos arredondados ou alongados, com expressiva sedimentação de 

colúvios e alúvios, estes nos fundos de vales. Há uma predominância de amplitudes 

topográficas inferiores a 50 metros e gradientes muito suaves. 

A densidade de drenagem no município é baixa a média com padrão de drenagem 

variável, de dendrítico a treliça. A drenagem dendrítica lembra a configuração de uma 

árvore, sendo típica de regiões onde predomina rocha de resistência uniforme; a treliça, 
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por sua vez, é composta por rios principais consequentes correndo paralelamente, 

recebendo afluentes subsequentes que fluem em direção transversal aos primeiros. 

Este tipo é encontrado em regiões de rochas sedimentares estratificadas. 

Trata-se de uma extensa superfície aplainada com topografia uniforme e topos 

nivelados de baixa amplitude de relevo em cotas que variam de 70 a 120 metros de 

altitude, devido a processos de aplainamento gerados durante o Terciário Superior, 

podendo ser correlacionada a superfícies velhas (King, 1956). 

A sede municipal de Sobral-CE se insere em uma organização morfológica onde é 

caracterizado pela disposição de terrenos de forma semicircular cavados na encosta de 

altas terras cristalinas e sedimentares enquadrando superfícies com relevos residuais, 

suavemente inclinadas ao norte em direção ao Atlântico. 

Formada pelas ondulações relacionadas ao substrato rochoso do Complexo Ceará, 

desenvolveu-se sobre gnaisses, rochas metabásicas e metacalcários pré-cambrianos 

um relevo com cotas médias de 80 m. 

 

 
Figura 53. Mapa de Curvas de Nível da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Brascam. 
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Foi utilizado imagens da Missão de Topografia de Radar de Ônibus – SRTM com 

resolução 1 segundo de arco (30 metros) disponibilizadas a domínio público através da 

plataforma Earth Explorer, que fornecem uma distribuição aberta desse conjunto de 

dados globais de alta resolução. 

Através desses dados foi possível obter as classes de declividade do terreno. Os 

valores obtidos, portanto, apresentam uma declividade que varia entre 0%, nas 

formações dos vales escavados do rio Acaraú, a 15%, na região a noroeste da sede 

municipal, onde a topografia começa a elevar-se em função do maciço residual da 

Serra da Meruoca. Desta forma, as feições de declividade evidenciadas no terreno 

variam entre plano, suave ondulado e ondulado. 

As classes altimétricas do terreno vão em conformidade com as classes de declividade 

apresentadas, onde no mapa hipsométrico é possível identificar que, a altitude varia de, 

aproximadamente, 50 a 242 metros, tendo o terreno a ser mais alto em uma pequena 

porção noroeste da área em questão e baixo em direção a planície fluvial resultante do 

recurso hídrico que alimenta a bacia do Acaraú, o próprio Rio Acaraú. 

 

 
Figura 54. Mapa de Classes de Declividade da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Brascam. 
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Figura 55. Mapa de Classes de Declividade do município de Sobral-CE. Fonte: Adaptado IPECE, 2016. 

 

 
Figura 56. Mapa de Hipsometria da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Brascam. 
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A compartimentação geomorfológica regional em que a sede municipal está inserida 

compreende área de Depressão Sertaneja II, área de planícies fluviais e/ou de 

acumulação, e uma pequena parcela de um domínio de colinas amplas e suaves, ou 

seja, maciço residual. 

 

Figura 57. Mapa 8 - Mapa hipsométrico do município de Sobral-CE. Fonte: Adaptado IPECE, 2016. 
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Figura 58. Mapa de Geomorfologia da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Adaptado CPRM. 

 

A Depressão Sertaneja, ou Superfície Sertaneja (AB’ SABER, 1969), paisagem típica 

do semiárido nordestino, ocupa a maior parte do Estado do Ceará, cerca de 60% de 

sua área. Sua altimetria é inferior a 400 metros, estando encravada entre os maciços 

residuais cristalinos, o que, conjuntamente com o regime pluviométrico, favorece a 

intensificação da semiaridez e da distribuição da caatinga (RADAMBRASIL, 1981). 

Este domínio compreende as classes evidenciadas no mapa como: Domínio de colinas 

amplas e suaves e Superfícies aplainadas e degradadas. Segundo Brasil (2014), é 

constituído por uma rede de drenagem de baixa a média densidade delimitada e 

embutida, a oeste, pela serra Grande (chapada da Ibiapaba); a sul, pela chapada do 

Araripe e a leste, pelo maciço montanhoso do Pereiro. A norte, esta unidade coalesce 

com a Depressão Sertaneja I e destaca-se, ainda, a ocorrência de maciços residuais e 

baixos platôs isolados. 

A respeito das planícies fluviais identificadas, elas se relacionam também com as 

planícies de acumulação dispostas por toda a sede municipal de Sobral-CE. Conhecida 

também por área de várzea, as planícies são resultantes de deposições efetuadas 
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pelos rios. É de grande importância e significado, principalmente econômico, para o 

meio semiárido, pois seus solos têm boa fertilidade natural, possibilitando grande 

aproveitamento agrícola e, consequentemente, o adensamento populacional, levando-

se em conta que muitas cidades começam nas margens de rios (IPLANCE, 1989). 

As áreas de acumulações são identificadas por pequenos desníveis encontrados em 

vários pontos da Depressão Sertaneja e que, em decorrência da impermeabilidade dos 

solos, permite no período chuvoso o acúmulo de água na superfície e o surgimento de 

uma cobertura herbácea de gramíneas. Estas áreas costumam servir de pastos 

naturais para o pastoreio extensivo. Porém, devido às altas taxas de transpiração, 

estas águas tendem a desaparecer, principalmente quando a seca se intensifica, 

ressecando o solo e, consequentemente, ocasionando o desaparecimento da 

vegetação na área (RADAMBRASIL, 1981 e FIGUEIREDO, 1986). 

 

Sobral no seu sopé, alcança cotas entre 700 e 930 metros e consiste num maciço 

montanhoso com formato de um losango, delimitado por antigos rifts de idade 

eopaleozoica. Essa feição ocorre na porção noroeste da sede municipal de Sobral-CE. 

Origina-se de um plúton granítico no qual este maciço foi modelado, constituindo-se 

num brejo de cimeira, conforme SOUZA (1988). Este maciço apresenta vertentes muito 

íngremes em todas as direções e um topo dissecado em colinas, representando uma 

superfície cimeira de clima úmido. Tanto a cimeira, revestida por mata atlântica, quanto 

as vertentes voltadas para norte e leste, são beneficiadas por chuvas orográficas. 

Apesar da Serra da Meruoca estar fora do limite municipal de Sobral, sua presença 

constante como fundo cênico e a relação da população sobralense com ela fez com 

que a mesma fosse incorporada no imaginário popular como uma espécie de extensão 

do município. 
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6.5. Aspectos hidrográficos 

 

O município de Sobral-CE, localizado na Bacia do Rio Acaraú, onde sua sede é 

alimentada hidrograficamente pelo rio Jaibaras, Riacho do Paulino, Riacho dos 

Tanquinhos, Riacho Estevão, Riacho Madeira e o próprio Rio Acaraú é responsável 

pela drenagem na área. 

 
Figura 59. Mapa de Hidrografia do município de Sobral. Fonte: Adaptado IPECE, 2016. 
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Figura 60. Mapa de Hidrografia da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Adaptado CPRM. 

 

O Açude Jaibaras, situado no distrito de mesmo nome, se constitui uma das maiores 

fontes de água de consumo humano para a sede e os distritos a oeste de Sobral. É 

importante mencionar também, como importante oferta de água para o município, o Rio 

Aracatiaçu, assim como os açudes públicos dos Patos, Santo Antônio do Aracatiaçu, 

Santa Maria, Sobral e Mucambinho.  

Todos possuem áreas de preservação permanente delimitadas e seu uso regulado 

pelos comitês de bacia correspondente. Por ser uma cidade ribeirinha, Sobral sofre 

influência direta das cheias sazonais do Rio Acaraú que costumeiramente provocam 

refluxo e transbordamentos dos leitos de seus afluentes. Destes, os principais são o 

Rio Jaibaras e o Riacho Mucambinho e os cursos d’água ligados a lagoas 

amortecedoras de cheias situadas na margem direita (Riacho Oiticica e Lagoa da 

Várzea Grande) e margem esquerda (Lagoa do Pantanal e do Padre Palhano, 

afluentes do Riacho Mucambinho), de tal forma constituindo uma extensa área de 

terraço aluvial sujeita a inundações, a qual se caracteriza pela ocorrência de leitos de 

cheias mais alargados e abrangentes.  



  
 
 
 
       

78 
 

Durante os longos períodos sem frequência de cheias, esses leitos maiores ficam 

secos e são alvo de ocupação urbana acelerada e uso desordenado que acarretam a 

degradação ambiental progressiva de todo o sistema hídrico envolvido e o 

comprometimento das faixas marginais legalmente destinadas à sua proteção. São 

muitas as localidades que passam por esse processo e estão sujeitas a inundações, 

podendo citar algumas áreas próximas ou nos bairros: Vila União; Cidade Dr. José 

Euclides; Sinhá Sabóia; Centro e Padre Palhano.  

É importante observar que no bairro Sinhá Sabóia o aumento das inundações pode ser 

decorrente da exploração mineral de argila devido a erosão das áreas escavadas (hoje, 

na sua maioria, cheias de água) e assoreamento do leito do Riacho Oiticica, que 

interliga um importante sistema de lagoas amortecedoras das cheias na margem direita 

do Rio Acaraú. São urgentes os encaminhamentos para a solução dos problemas de 

uso e ocupação inadequada das áreas de proteção dos recursos hídricos e da 

drenagem necessária à manutenção do rápido escoamento superficial característico 

das áreas de embasamento cristalino, sob pena de aumento progressivo das áreas 

sujeitas a inundações e os problemas ambientais correlatos.  

Apesar dos investimentos realizados na última década na requalificação dos espaços 

públicos e na valorização da paisagem natural e cultural de Sobral (a exemplo do 

Parque da Cidade, da Urbanização da Margem Esquerda do Rio Acaraú, da 

Requalificação do Centro Histórico ou mesmo no Refúgio de Vida Silvestre Pedra da 

Andorinha) a cidade ainda apresenta diversos desafios relacionados à utilização 

racional de seus recursos naturais.  

Diante desse quadro, a gestão ambiental da cidade de Sobral deve ser fortalecida com 

ações de impacto que promovam tanto a requalificação de áreas urbanas existentes 

(parques e praças), como a recuperação de áreas degradadas, em especial as 

localizadas no entorno de recursos hídricos. Nesses locais são identificados problemas 

como a ocupação indevida de suas margens e o assoreamento e poluição dos 

principais canais naturais, ocasionados pela destinação inadequada dos efluentes.  

É notável a necessidade de conscientização da população acerca da importância da 

recuperação da vegetação; da preservação da cobertura florestal da Bacia do Acaraú, 

associada ao cumprimento da legislação ambiental, prioritariamente nas Áreas de 

Proteção Permanente (APP’s) às margens do rio e de seus córregos.  
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De acordo com o Programa de Recenseamento de Fontes de Abastecimento por 

Águas Subterrâneas no Estado do Ceará (1998), em Sobral-CE, as rochas cristalinas 

que predominam totalmente no município representam o que é denominado 

comumente de “aquífero fissural”. Não há existência de porosidade primária nesse tipo 

de rocha, portanto a ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma 

porosidade secundária representada por fraturas e fendas. Assim, em geral, as vazões 

produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação e dos 

efeitos do clima semiárido é, na maior parte das vezes, salinizada. E de acordo com a 

CPRM (1998), essas condições atribuem um potencial hidrogeológico baixo para as 

rochas cristalinas. 

Já os depósitos aluvionares são representados por sedimentos areno-argilosos 

recentes, que ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a 

região. De forma geral, tem uma importância relativamente alta do ponto de vista 

hidrogeológico, principalmente em regiões semiáridas com predomínio de rochas 

cristalinas, como ocorre no município de Sobral-CE. Para CPRM (1998), normalmente, 

a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas espessuras, 

produzindo vazões significativas. 

 

6.6. Aspectos pedológicos 

Devido à grande prevalência de rochas cristalinas e do relevo aplainado, grande parte 

do território de Sobral é composta por solos rasos, em algumas áreas muitas vezes 

associados a afloramentos de rochas. O subsolo, por sua vez, é rico principalmente em 

calcário, granito, argila e areia industrial.  
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Figura 61. Mapa de Pedologia do Município de Sobral-CE. Fonte: Greenbrazil. 

 

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa (2001), os 

solos identificados em campo e através de correlação dos dados vetoriais emitidos pelo 

próprio órgão são: Argissolo Vermelho-amarelo eutróficos, Luvissolo crômico órtico, 

Neossoloflúvico, Neossololitólicoeutrófico. 
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Figura 62. Mapa de Pedologia da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Adaptado Embrapa (2011). 

 

ArgissolosVermalho-Amarelo Eutróficos: 

Na atual classificação de solos do Brasil (Embrapa, 2006), é denominado de Argissolo 

1ª ordem/classe, caracterizando pelo horizonte B textural, em vinculação com atributos 

que evidenciam a baixa ou alta atividade da fração argila conjugada com saturação por 

bases baixas, ou caráter alítico, com evolução avançada e atuação incompleta de 

processo de ferralitização. São de média a alta fertilidade, portanto eutróficos, e tem 

sua coloração predominantemente vemelho amarelado. 

Luvissolos Crômicos Órticos: 

Solos de cores bastante fortes, vermelhas ou amarelas. Tem alta saturação por bases 

nos horizontes subsuperficiais, o que favorece o enraizamento em profundidade e 

possuem uma reserva nutricional, a pesar de serem rassos e dificilmente ultrapassam 

1m de profundidade. 

 

NeossolosFlúvicos: 
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São derivados de sedimentação fluvial recente e poucos desenvolvidos, são 

provenientes de deposição fluvial, apresentando sequência de horizontes AC, mas 

somente horizonte A diferenciado, acompanhado de camadas estratificadas sem 

relação pedogenética entre si. Estão distribuídos ao longo das planícies do rio Acaraú e 

principais contribuintes, às vezes associados aos planossolos, como na transição 

médio-baixo curso. São mediamente profundos a muito profundos, de textura variando 

de arenosa a argilosa, moderada a imperfeitamente drenados. 

NeossolosLitólicoEutrófico: 

São solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, possuindo um horizonte A 

firmado diretamente sobre a rocha. Geralmente são encontrados em condições de 

topografia acidentada, onde há muitos afloramentos de rocha. A textura varia de 

arenosa, média a argilosa. Distribuem-se pelas áreas dissecadas, em encostas de 

relevo suave ondulados, como o caso da sede do município de Sobral-CE, montanhosa 

e até escarpados. Podem, até mesmo, ocupar áreas com relevo praticamente plano. 

São rasos a muito rasos, não hidromórficos, pouco desenvolvidos, bem drenados, 

pedregosos e rochosos em superfícies. Ocupam áreas de intenso rejuvenescimento, 

sendo, neste caso, eutróficos. 

 

6.7. Aspectos fitogeográficos e fitossociológicos 

Devido à ampla extensão territorial de Sobral, nos deparamos com uma vegetação bem 

diversificada. A vegetação que se predomina é a caatinga, onde prevalecem plantas 

com características xerofíticas, com folhas pequenas e caducifólias, em sua maioria 

com espinhos, caráter adaptativo para o clima seco. 

A vegetação nos diversos pontos na área em estudo encontra-se descaracterizada, 

segundo a classificação do IPECE (2014), e dados disponibilizado pelo Ministério do 

Meio Ambiente, apresentando, em maior parte área de Influência Urbana, Savana 

estépica, Formações Pioneiras, Agropecuária. 
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Figura 63. Mapa de Vegetação da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Adaptado Embrapa (2011). 

 

O uso da terra, de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE), é 

classificado nas seguintes classes: áreas antrópicas não agrícolas, áreas antrópicas 

agrícolas, área de vegetação natural (área verde urbanas), água e outras áreas. 

No geral, predominam áreas com interferências antrópicas não agrícolas. 

 

6.8. Sistema de Análise 

No estudo da cobertura vegetal, foi utilizada, inicialmente, análise in loco em pontos 

pré-estabelecidos em ortofoto disponibilizada para o levantamento. 
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Figura 64. Mapa de Ortofoto da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral-CE 
(2007). 

 

Na tabela 2, estão locados os pontos analisados em campo em função de suas 

coordenadas planas (projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, zona 24M), obtidas através 

de um aparelho GPS de navegação na unidade. 

Pontos 
Coordenadas UTM 24 M 

Longitude (m E) Latitude (m S) 

P1 351537 9588896 

P2 348032 9590744 

P3 347052 9592040 

P4 348110 9592593 

P5 353602 9591488 

P6 350283 9592389 

P7 349595 9593546 

P8 348044 9594458 

P9 346767 9595156 

P10 346021 9596835 

P11 349916 9595372 

P12 351977 9594722 

P13 350083 9595726 
P14 352652 9592395 

Figura 65. Tabela - Localização dos Pontos de Campo. Fonte: Brascam. 
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Figura 66. Mapa de Locação dos Pontos sobre a poligonal da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: 
Brascam. 

 

Alguns dos princípios da fitossociologia que podem ser aplicados no planejamento 

ambiental foram desenvolvidos durante o estudo, tendo sido analisados o seguinte 

aspecto fitossociológico: 

• Estrutura Vertical da Vegetação: Realizado através da análise da Composição 

Florística e da Posição Sociológica dos diferentes indivíduos e suas famílias. 

 

6.9. Composição Florística 

Em uma área, através de sua composição florística, é possível determinar a sua 

estrutura taxonômica, podendo comparar com outras áreas baseado apenas na 

listagem das espécies. 

A relação das espécies do povoamento florestal encontrado na área analisada, 

descreve a homogeneidade da população de estudo. 

A catalogação das espécies foi realizada em visita in loco, onde foram catalogadas 46 

espécies distribuídas em 19 famílias. Entre as espécies listadas, foram identificadas 13 
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espécies exóticas e 33 nativas, podemos associar essa maior diversidade e o uso de 

espécies nativas as novas políticas adotadas para o paisagismo urbano nas praças e 

vias públicas. Mesmo com esse novo olhar para as espécies nativas, ainda existe, em 

grande maioria, o uso da espécie Nim-indiano, espécie exótica invasora bastante 

utilizada devido as suas características, como o crescimento rápido, a copa frondosa e 

sua resistência à seca.  

Nome Científico Família Nome Comum 
Nativa/
Exótica 

Senna spp./Cassia spp. Fabaceae  Acácia Exótica 

Prosopisjuliflora Fabaceae Algaroba Exótica 

Cochlospermumvitifolium Bixaceae Algodão-bravo Nativa 

Anadenanthera colubrina Fabaceae Angico Nativa 

Myracrodruonurundeuva Anarcadiaceae Aroeira Nativa 

Syzygiumcumini (L.) Skeels Myrtaceae Azeitona Nativa? 

Bambuseae spp. Poaceae  Bambu Exótica 

Spondiasmombin Anacardiaceae Cajazeiras Nativa 

Anacardiunoccidentale L Anarcadiaceae Cajueiro Nativa 

Albiziainundata (Mart.) 
Barneby&J.W.Grimes 

Fabaceae Canafistola Nativa 

Coperniciaprunifera Arecaceae Carnaúba Nativa 

Terminaliacatappa Combretaceae Castanhola Exótica 

Poincianellapyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz Fabaceae Catingueira Nativa 

Spondiaspurpurea Anacardiaceae  Ciriguela Exótica 

Cocos nucifera Arecaceae  Coqueiro Exótica 

ChomeliamartianaMüll.Arg. Rubiaceae Espinho-de-judeu Nativa 

Capparis flexuosa L. Capparaceae Feijão-bravo Nativa 

Fícus benjamina Moraceae Fícus-benjamina Exótica 

Delonix regia Fabaceae Flamboyant Exótica 

Cordiatrichotoma Boraginaceae Frei-jorge Nativa 

Ribesrubrum Grossulariaceae  Groselha Exótica 

Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn. Fabaceae Ingazeira Nativa 

Genipa americana Rubiaceae Jenipapeiro Nativa 

Ziziphusjoazeiro Mart. Rhamnaceae Juazeiro Nativa 

Piptadeniastipulacea Fabaceae Jurema-branca Nativa 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

Leucaenaleucocephala Fabaceae  Leucena Exótica 

Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueira Exótica 

CrotonblanchetianusBaill. Euphorbiaceae Marmeleiro Nativa 

CrotonsonderianusMüll.Arg. Euphorbiaceae  Marmeleiro-branco Nativa 

Pithecellobiumdulce (Roxb.) Benth. Fabaceae Mata-fome Exótica 

Bauhiniabrevipes Fabaceae Mororó Nativa 

Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

Erythrina velutina Willd. Fabaceae  Mulungu Nativa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grossulariaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae


  
 
 
 
       

87 
 

Nome Científico Família Nome Comum 
Nativa/
Exótica 

Guazumaulmifolia Malvaceae Mutambeira Nativa 

Azadirachta indica Meliaceae  Nim-indiano Exótica 

CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa 

Libidibiaferrea (Mart. exTul.) L.P.Queiroz Fabaceae Pau-ferro Nativa 

Aspidospermapyrifolium Mart. Apocynaceae Pereiro Nativa 

Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

Tamarindus indica Fabaceae Tamarindo Exótica 

Enterolobiumtimbouva Mart. Urticaceae Timbaúba Nativa 

Parkinsoniaaculeata L. Fabaceae Turco Exótica 

Geoffroeaspinosa Fabaceae Umarizeiro Nativa 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Fabaceae Umburana-de-cheiro Nativa 

Commiphoraleptophloeos Burseraceae Umburana-de-espinho Nativa 

Figura 67. Tabela - Espécies florestais encontradas e sua classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

Após um levantamento detalhado de todo o perímetro em estudo, foi possível definir os 

pontos para análise e coleta de dados In loco, com isso obtemos os dados a seguir. 

 

• Ponto 01 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 
1 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

2 CrotonblanchetianusBaill. Euphorbiaceae Marmeleiro Nativa 
3 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

4 CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa 
5 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

Figura 68. Tabela - Espécies encontradas no Ponto nº01 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

 

Figura 69 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 70 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: 
Brascam. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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Figura 71 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 72 - Imagem ponto 1. Fonte: Brascam. 

  

 

Figura 73 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 74 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: 
Brascam. 

 

• Ponto 02 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

2 CrotonblanchetianusBaill. Euphorbiaceae Marmeleiro Nativa 

3 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

4 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

Figura 75. Tabela  - Espécies encontradas no Ponto nº02 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 
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Figura 76 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: 
Brascam. 

 
Figura 77 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: 
Brascam. 

  

 

Figura 78 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 79 - Imagem ponto 2. Fonte: Brascam. 

  

 

Figura 80 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 81 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: 
Brascam. 
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• Ponto 03 

 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Prosopisjuliflora Fabaceae. Algaroba Exótica 

2 Cochlospermumvitifolium Bixaceae Algodão-bravo Nativa 

3 
Poincianellapyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 
Fabaceae Catingueira Nativa 

4 Capparis flexuosa L. Capparaceae Feijão-bravo Nativa 

5 Commiphoraleptophloeos Burseraceae Umburana-de-espinho Nativa 

6 Ziziphusjoazeiro Mart. Rhamnaceae Juazeiro Nativa 

7 Leucaenaleucocephala Fabaceae  Leucena Exótica 

8 CrotonblanchetianusBaill. Euphorbiaceae Marmeleiro Nativa 

9 CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa 

10 Aspidospermapyrifolium Mart. Apocynaceae Pereiro Nativa 

11 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

12 
Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm. 
Fabaceae Umburana-de-cheiro Nativa 

Figura 82. Tabela - Espécies encontradas no Ponto nº03 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

 

 
Figura 83 - Imagem vegetação do ponto 3. 
Fonte: Brascam. 

 

 
Figura 84 - Imagem vegetação do ponto 3. 
Fonte: Brascam. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Figura 85 - Foto aérea do ponto 3. Fonte: 
Brascam. 

 

 
Figura 86 - Imagem vegetação do ponto 3. 
Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 04 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

Figura 87. Tabela  - Espécies encontradas no Ponto nº04 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

 

 

Figura 88 - Foto aérea do ponto 4. Fonte: 
Brascam. 

 

 

Figura 89 - Foto aérea do ponto 4. Fonte: 
Brascam. 
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Figura 90 - Foto do ponto 4. Fonte: Brascam. 

 

Figura 91 - Foto do ponto 4. Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 05 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 
Albiziainundata (Mart.) 
Barneby&J.W.Grimes 

Fabaceae Canafistola Nativa 

2 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

3 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

4 CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa 

5 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

Figura 92. Tabela - Espécies encontradas no Ponto nº05 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

 

  

 

Figura 93 - Foto aérea do ponto 5. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 94 - Foto aérea do ponto 5. Fonte: 
Brascam. 
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Figura 95 - Foto aérea do ponto 5. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 96 - Foto aérea do ponto 5. Fonte: 
Brascam. 

  

 

Figura 97 - Foto da vegetação do ponto 5. 
Fonte: Brascam. 

 

Figura 98 - Foto aérea do ponto 5. Fonte: 
Brascam. 

 

• Ponto 06 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Senna spp./Cassia spp. Fabaceae  Acácia Exótica 

2 Cochlospermumvitifolium Bixaceae Algodão-bravo Nativa 

3 Syzygiumcumini (L.) Skeels Myrtaceae Azeitona Nativa 

4 Bambuseae spp. Poaceae  Bambu Exótica 

5 Fícus benjamina Moraceae Fícus-benjamina Exótica 

6 Anacardiunoccidentale L Anarcadiaceae Cajueiro Nativa 

7 
Albiziainundata (Mart.) 
Barneby&J.W.Grimes 

Fabaceae Canafistola Nativa 

8 Terminaliacatappa Combretaceae Castanhola Exótica 

9 Spondiaspurpurea Anacardiaceae  Ciriguela Exótica 

10 Delonix regia Fabaceae Flamboyant Exótica 

11 Cordiatrichotoma Boraginaceae Frei-jorge Nativa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
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Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

12 Commiphoraleptophloeos Burseraceae  

Umburana-de-
espinho 

Nativa 

13 Ziziphusjoazeiro Mart. Rhamnaceae Juazeiro Nativa 

14 Leucaenaleucocephala Fabaceae  Leucena Exótica 

15 Pithecellobiumdulce (Roxb.) Benth. Fabaceae Mata-fome Exótica 

16 Erythrina velutina Willd. Fabaceae  Mulungu Nativa 

17 Azadirachta indica Meliaceae  Nim Exótica 

18 CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa 

19 Tamarindus indica Fabaceae Tamarindo Exótica 

20 Enterolobiumtimbouva Mart. Urticaceae Timbaúba Nativa 

Figura 99. Tabela  - Espécies encontradas no Ponto nº06 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

 

Figura 100 - Foto aérea ponto 6. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 101 - Foto aérea ponto 6. Fonte: 
Brascam. 

  

  

 

Figura 102 - Foto da vegetação do ponto 6. 
Fonte: Brascam. 

 

Figura 103 - Foto da vegetação do ponto 6. 
Fonte: Brascam. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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• Ponto 07 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Anadenanthera colubrina Fabaceae Angico Nativa 

2 Genipa americana Rubiaceae Jenipapeiro Nativa 

3 Leucaenaleucocephala Fabaceae  Leucena Exótica 

4 Azadirachta indica Meliaceae  Nim Exótica 

5 CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa 

6 
Handroanthusserratifolia (Vahl) 

G.Nichols. 
Bignoniaceae Pau-d’arco Nativa 

7 Aspidospermapyrifolium Mart. Apocynaceae Pereiro Nativa 

8 Tamarindus indica Fabaceae Tamarindo Exótica 

Figura 104. Tabela - Espécies encontradas no Ponto nº07 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

 

Figura 105 - Imagem área do Ponto 7. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 106 - Figura 31 - Imagem do Ponto 7. 
Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 08 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Anadenanthera colubrina Fabaceae Angico Nativa 

2 Myracrodruonurundeuva Anarcadiaceae Aroeira Nativa 

3 Anacardiunoccidentale L Anarcadiaceae Cajueiro Nativa 

4 Coperniciaprunifera Arecaceae Carnaúba Nativa 

5 Delonix regia Fabaceae Flamboyant Exótica 

6 Ribesrubrum Grossulariaceae  Groselha Exótica 

7 Genipa americana Rubiaceae Jenipapeiro Nativa 

8 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

9 Azadirachta indica Meliaceae  Nim Exótica 

10 
Handroanthusserratifolia (Vahl) 

G.Nichols. 
Bignoniaceae Pau-d’arco Nativa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grossulariaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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11 
Libidibiaferrea (Mart. exTul.) 

L.P.Queiroz 
Fabaceae Pau-ferro Nativa 

12 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

13 Enterolobiumtimbouva Mart. Urticaceae Timbaúba Nativa 

Figura 107. Tabela - Espécies encontradas no Ponto nº08 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

 

Figura 108 - Imagem aérea do ponto 8. 
Fonte: Brascam. 

 

 

Figura 109 - Imagem aérea do ponto 8. 
Fonte: Brascam. 

 

.  

 

Figura 110 - Imagem aérea do ponto 8. 
Fonte: Brascam. 

 

Figura 111 - Imagem do canteiro central 
próximo ao ponto 8. Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 09 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

2 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

3 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 
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Tabela 1 - Espécies encontradas no Ponto nº09 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

 

Figura 112 - Imagem área da vegetação no 
Ponto 9. Fonte: Brascam. 

 

Figura 113 - Imagem área da vegetação no 
Ponto 9. Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 10 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Commiphoraleptophloeos Burseraceae Umburana-de-espinho Nativa 

2 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

3 CrotonsonderianusMüll.Arg. Euphorbiaceae  Marmeleiro-Branco Nativa 

4 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

5 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

6 Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Fabaceae Umburana-de-cheiro Nativa 

Figura 114. Tabela - Espécies encontradas no Ponto nº10 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

 
Figura 115 - Imagem área no ponto 10. 
Fonte: Brascam. 

 
Figura 116 - Foto da vegetação no ponto 10. 
Fonte: Brascam. 

  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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Figura 117 - Imagem aérea no ponto 10. 
Fonte: Brascam. 

 
Figura 118 - Foto da vegetação no ponto 10. 
Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 11 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Syzygiumcumini (L.) Skeels Myrtaceae Azeitona Nativa 

2 Spondiasmombin Anacardiaceae Cajazeiras Nativa 

3 Anacardiunoccidentale L Anarcadiaceae Cajueiro Nativa 

4 
Albiziainundata (Mart.) 
Barneby&J.W.Grimes 

Fabaceae Canafistola Nativa 

5 Cocos nucifera Arecaceae  Coqueiro Exótica 

6 Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn. Fabaceae Ingazeira Nativa 

7 Piptadeniastipulacea Fabaceae Jurema-branca Nativa 

8 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

9 Guazumaulmifolia Malvaceae Mutambeira Nativa 

10 Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueira Exótica 

11 Azadirachta indica Meliaceae  Nim Exótica 

12 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

Figura 119. Tabela - Espécies encontradas no Ponto nº11 e sua Classificação botânica. Fonte: Brascam. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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Figura 120 - Foto da vegetação no Ponto 11. 
Fonte: Brascam. 

 

Figura 121 - Foto da vegetação no Ponto 11. 
Fonte: Brascam. 

  

 

Figura 122 - Foto aérea do ponto 11. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 123 - Foto da vegetação no Ponto 11. 
Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 12 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Geoffroeaspinosa Fabaceae Umarizeiro Nativa 

2 Erythrina verna Fabaceae Mulungu Nativa 

3 
Inga vera subsp. affinis (DC.) 

T.D.Penn 
Fabaceae Ingazeira Nativa 

4 Coperniciaprunifera Arecaceae Carnaúba Nativa 

Figura 124. Tabela 15 - Espécies encontradas no Ponto nº12 e sua Classificação botânica. Fonte: 
Brascam. 
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Figura 125 - Foto da vegetação no ponto 12. 
Fonte: Brascam. 

 
 

Figura 126 - Foto da vegetação no ponto 12. 
Fonte: Brascam. 
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Figura 127 - Foto da vegetação no ponto 12. 
Fonte: Brascam. 

 

 

Figura 128 - Foto da vegetação no ponto 12. 
Fonte: Brascam. 

 

Figura 129 - Foto da vegetação no ponto 12. 
Fonte: Brascam. 

 

Figura 130 - Foto da vegetação no ponto 12. 
Fonte: Brascam. 

 

 

• Ponto 13 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Coperniciaprunifera Arecaceae Carnaúba Nativa 

2 ChomeliamartianaMüll.Arg. Rubiaceae Espinho-de-judeu Nativa 

3 Piptadeniastipulacea Fabaceae Jurema-branca Nativa 

4 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

5 CrotonblanchetianusBaill. Euphorbiaceae Marmeleiro Nativa 

6 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

7 Erythrina velutina Willd. Fabaceae  Mulungu Nativa 

8 Aspidospermapyrifolium Mart. Apocynaceae Pereiro Nativa 

9 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

10 ParkinsoniaaculeataL. Fabaceae Turco Exótica 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Figura 131. Tabela 16 - Espécies encontradas no Ponto nº13 e sua Classificação botânica. Fonte: 
Brascam. 

 

 

 
 

Figura 132 - Foto aérea ponto 13. Fonte: 
Brascam. 

 
 

Figura 133 - Foto aérea ponto 13. Fonte: 
Brascam. 

 

 
 

 

  

 

Figura 134 - Imagem da vegetação no ponto 
13. Fonte: Brascam. 

 
 

Figura 135 - Imagem da vegetação no ponto 
13. Fonte: Brascam. 
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Figura 136 - Imagem da vegetação no ponto 
13. Fonte: Brascam. 

 

 
 

Figura 137 - Imagem da vegetação no ponto 
13. Fonte: Brascam. 

 

• Ponto 14 

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica 

1 Myracrodruonurundeuva Anarcadiaceae Aroeira Nativa 

2 Coperniciaprunifera Arecaceae Carnaúba Nativa 

3 Poincianellapyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz Fabaceae Catingueira Nativa 

4 Ziziphusjoazeiro Mart. Rhamnaceae Juazeiro Nativa 

5 Piptadeniastipulacea Fabaceae Jurema-branca Nativa 

6 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa 

7 Leucaenaleucocephala Fabaceae  Leucena Exótica 

8 Bauhiniabrevipes Fabaceae Mororó Nativa 

9 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa 

10 CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa 

11 Libidibiaferrea (Mart. exTul.) L.P.Queiroz Fabaceae Pau-ferro Nativa 

12 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa 

13 Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Fabaceae 
Umburana-de-

cheiro 
Nativa 

Figura 138. Tabela 17 - Espécies encontradas no Ponto nº14 e sua Classificação botânica. Fonte: 
Brascam. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Figura 139 - Imagem aérea do ponto 14. Fonte: 
Brascam. 

 

 

Figura 140 - Imagem aérea do ponto 14. Fonte: 
Brascam. 

 

 

Figura 141 - Imagem aérea do ponto 14. Fonte: 
Brascam. 

 

Figura 142 - Imagem aérea do ponto 14. Fonte: 
Brascam. 

 
Figura 143 – Foto da vegetação no ponto 14. 
Fonte: Brascam. 

 

 
Figura 144 - Foto da vegetação no ponto 14. 
Fonte: Brascam. 
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6.10. Caracterização da Vegetação 

É possível dividir a sucessão ecológica em três etapas: primária, secundária e clímax. 

Estas comunidades vão sofrendo mudanças ordenadas e graduais, sendo as primeiras 

plantas que se estabelecem denominadas espécies pioneiras (rasteiras), estas por sua 

vez irão gradualmente sendo substituídas pelas espécies secundárias (de porte médio), 

até que as condições ambientais cheguem a uma comunidade clímax (árvores de 

grande porte), alcançando assim a diversidade ambiental ideal. Um exemplo bastante 

comum é a supressão da vegetação para o uso alternativo do solo, como cultivos e 

pastagens, onde ocasionalmente algumas árvores de grande porte são mantidas e 

colaboram no processo de resiliência. 

 

O termo sucessão é adotado para caracterizar os tipos de mudanças na vegetação em 

categorias diferentes, utilizando diversas variáveis tanto em espaço quanto em tempo. 

Mesmo com a permanência efetiva constante do clima ao longo do tempo, a mudança 

direcional da composição de espécies e da fisionomia da vegetação pode definir o 

termo sucessão (FINEGAN, 1984). O processo de regeneração natural decorre da 

interação do restabelecimento do ecossistema florestal. O ciclo de crescimento da 

floresta refere-se às fases iniciais de seu estabelecimento e desenvolvimento (GAMA et 

al., 2002). O estudo da regeneração natural permite a realização de previsões sobre o 

comportamento e desenvolvimento futuro da floresta, fornecendo a relação e a 

quantidade de espécies que constituem seu estoque, bem como suas dimensões e 

distribuições na área (CARVALHO, 1982). 

De acordo com a análise e resultados obtidos, todos os indivíduos foram amostrados, 

com fisionomia herbácea/arbustiva e arbórea de pequeno porte, fazendo parte do 

estágio inicial e mediano de regeneração. Isso indica que a área sofreu com 

intempéries, de origem natural ou antrópica, mas que essas espécies estão se 

reestabelecendo e repovoando o ambiente, sendo pioneiras, preparando a área para 

os indivíduos clímax.  

Para Doubenmire (1968) e Harper (1977), a mensuração dos diâmetros das espécies 

pode ser usada como forma de avaliação das idades dos indivíduos. Há indicações de 

que quando há acréscimo na velocidade de crescimento da circunferência do tronco, 
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verifica-se este aspecto, de maneira geral, em todos os indivíduos de uma mesma 

espécie. 

 

As espécies compreendidas, representam um importante nicho de indicadoras de áreas 

secundárias iniciais a médio, que sofreram com austeras perturbações no passado, 

caracterizando o ambiente em que elas predominam como áreas antropizadas ou em 

processo de recomposição. 

Analisando o formato da estrutura diamétrica encontrada, observa-se, uma 

concentração de espécies nas menores classes de diâmetro. Estes parâmetros 

serviram de base para classificar o estágio sucessional da vegetação estudada, junto 

com outros atributos ecológicos, como sub-bosque, serapilheira, presença de certas 

espécies, observando o que se dispõe para classificação do estágio de regeneração de 

uma área vegetal de caatinga. 

A estrutura vertical da floresta faz parte de um dos fatores a serem analisados para 

obter o grau de desenvolvimento dos indivíduos, dando assim o estágio de 

regeneração da vegetação.  

Com todo o exposto, é possível diagnosticar com precisão os remanescentes de 

vegetação presente no empreendimento. Portanto, as áreas em estudo apresentam 

estágio de sucessão ecológica secundário. 

Os remanescentes de vegetação são oriundos de supressão vegetal total ou parcial 

para o uso alternativo do solo com plantações e pastagens. 

Dois fatores importantes podem ter iniciado esse processo: a presença de sementes no 

solo que foram dispersas antes da supressão vegetal, formando um banco de 

sementes; e sementes dispersas a partir de fragmentos adjacentes para a área 

perturbada após a retirada da vegetação original (EWEL,1980). Os indicadores 

supracitados apontam as duas hipóteses. 

Em síntese, parte da vegetação em regeneração, encontra-se em estágio inicial a 

médio, devido às seguintes características: 

• fisionomia herbáceo/arbustiva; 

• estrato que varia de fechado a aberto; 

• presença de espécies heliófitas; 
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• distribuição diamétrica de pequena amplitude; 

• área basal média inferior a 4m²/ha; 

• pouca ou nenhuma incidência de trepadeiras, geralmente herbáceas; e, 

• pouca diversidade biológica. 

Foram identificadas apenas na área do ponto 11 (APA), espécies com maiores 

amplitudes, porém com presença de exóticas. 

Pode-se notar que em alguns pontos, como mostra a figura 49 no ponto 12, a retirada 

de madeira, essas ações agravam os danos ao meio. 

De acordo com as visitas In loco, foi possível identificar resquícios de queimadas que 

poderiam ter causado a morte de alguns indivíduos (plantas). Quando a natureza 

consegue iniciar a resiliência, ocorre à sucessão primaria e secundária, 

reestabelecendo composição florística, mas isso pode levar bastante tempo.Os estudos 

da regeneração natural são importantes para averiguar a situação atual davegetação, 

bem como no planejamento das medidas para acelera o processo de recuperação da 

área, se for preciso. 

A Serrapilheira ou manta-morta, possuem grande importância para o solo e exercem 

inúmeras funções no equilíbrio e dinâmica dos ecossistemas, pois são responsáveis 

por captar os restolhos vegetais na camada mais superficial do solo, principalmente em 

ambientes florestais, as folhas, galhos, flores e detritos vegetais ficam nessas 

superfícies (Costa et al., 2010). Desse modo, a serapilheira captada, é responsável 

pelo balanço nutricional das florestas, criando um ambiente adequado para o 

desenvolvimento de novas plântulas. 

No Presente Levantamento, observamos que a serapilheira é presente em poucos 

pontos de todas as áreas estudadas, quando presente, formando camadas fina e 

pouco decomposta, de forma descontinua. 

As áreas de praças e canteiros, ambientes mais controlados, apresentam uma 

vegetação com indivíduos de maior amplitude, diversidade e do uso de algumas 

espécies nativas que apresentam funções paisagísticas. Vale ressaltar que em alguns 

canteiros ou praças ainda existe a predominância da espécie Azadirachta indica, porém 
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com a adoção de novas políticas públicas relacionadas ao paisagismo urbano a 

tendência é a diminuição do uso da mesma. 

Nas demais Áreas Verdes Urbanas foi identificado uma Vegetação Secundaria, 

predominando espécies em Estágio inicial a Médio de Regeneração, com uma 

fisionomia quase sempre herbácea/arbustiva, e em alguns pontos arbórea de porte 

baixo. Com uma maior frequência, foi identificado no estudo espécies lenhosas com 

distribuição diamétrica de pequena amplitude e baixa diversidade. Em geral, foi 

constatado em alguns pontos presença de serapilheira, formando camada fina pouco 

decomposta, quando existente. 

 
Figura 145. Mapa - Área de Cobertura Vegetal da Sede Municipal de Sobral-CE. Fonte: Brascam. 

 

Através das variáveis estudadas, constatamos uma diversidade biológica baixa, com 

predominância de espécies pioneiras. E, considerando todos os portes de vegetação, 

foi identificado que cerca de 42,00% da área da sede municipal de Sobral-CE é de 

cobertura vegetal, ou seja, de 5.565,065 ha de área urbana, cerca de 2.337,70 ha é de 

cobertura verde. 
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6.10. Caracterização dos espaços potenciais para áreas de expansão urbana, de 

conservação e preservação permanente, áreas públicas de lazer, áreas de 

interesse paisagístico, assim como locais para arborização pública. 

A expansão urbana ocorre devido à inserção de espaços rurais ao tecido urbano, 

através da criação de novos loteamentos ou pelo adensamento ou intensificação do 

uso de espaços já parcelados da cidade, sendo os seus limites determinados pelos 

Planos Diretores das cidades (CASTELLS, 2000).   

Considera-se que a alteração da área do perímetro urbano realizada através da Lei nº 

56 de 06 de dezembro de 2017 controlou a expansão do munícipio, ao reduzir as 

áreas de especulação imobiliária existentes no zoneamento anterior, que havia 

cedido à pressão realizada pelos vetores de expansão urbana. A Avenida Perimetral 

deve ser considerada como novo elemento de atração para a expansão do perímetro 

urbano, devendo o Poder Público monitorar especialmente a área existente entre o 

fim do perímetro urbano atual e a nova avenida. 

 

6.11. Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC 

 
Categorização das áreas ambientais encontradas com os conceitos e categorias 

estabelecidos na Lei 9985 de 18 de julho de 2000 – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC): 

 

O município de Sobral possui varias áreas, tanto na sede, quanto nos distritos que de 

acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC se enquadrariam 

como Unidades de Conservação, podendo ser de Uso Sustentável ou Proteção 

Integral, respeitando as características de cada área.  

Podemos citar:  

1- Floresta Ciliar do Riacho Sabonete - um dos últimos remanescentes de vegetação 

ciliar do Riacho Sabonete na sede de Sobral. Ainda existem algumas grandes árvores 

e sistemas lacunares com muitas aves nativas, incluindo seriemas; 
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2- Várzea Grande - remanescente de Carnaubal ao lado do lago das Garças. É um 

sistema interligado com o lago e o rio Acaraú, serve de refúgio para a fauna e, junto 

com o lago, como amenizador do clima local; 

3- Lago das Garças - Possui uma rica avifauna que serve de atração para quem 

passa. Importante preservar essa área, pois é berçário para as aves.  

4- Caioca - próximo ao distrito de Caioca, no sentido para a Serra da Barriga há uma 

mancha bem conservada de vegetação, incluindo Caatinga e Carnaubal do riacho 

Caioca; 

5- Serra da Barriga - a porção sobralense desse compartimento é um complexo 

vegetacional que merece ser preservado. Há remanescentes de Cerrado em contato 

com Caatinga e afloramentos rochosos de grande beleza cênica; 

6- Contendas - um dos últimos remanescentes de Floresta Seca da Serra do Rosário. 

A mata é alta e tem muitas espécies endêmicas, algumas ameaçadas de extinção; 

7- São Francisco - compreende um misto de vegetação sobre afloramentos e Floresta 

Seca. Há espécies raras e endêmicas da flora brasileira. Serve de refúgio para a fauna; 

8- São Miguel - apresenta um complexo de Floresta Seca e afloramentos rochosos de 

cor vermelha com espécies raras e endêmicas da flora brasileira. Serve de refúgio para 

a fauna; 

9- Aracatiaçu - Serrote localizado próximo à sede do distrito, onde há remanescente 

de vegetação de Caatinga/Floresta Seca com muitos afloramentos rochosos. Tem 

posição geográfica intermediária entre a Revis Pedra da Andorinha e a Serra da 

Barriga. 
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Figura 146. Mapa - Unidades de Conservação atuais. Fonte: Conferir (Nadson). 

 

6.12. Vazios Urbanos 

O município de Sobral apresenta vazios alocados na malha urbana do município, 

podendo as mesmas serem classificadas como espaços não classificados como áreas 

livres e não construídas, esses espaços apresentam elevados custos de urbanização.  

Sob a perspectiva e ótica da economia urbana, podemos associar as áreas de vazios 

urbanos a fatores estruturais e da aquisição de terras urbanas, existindo a retenção de 

glebas de terras por agentes privados ou pelo governo.  

O perímetro urbano de Sobral apresenta cerca de 1.900,53 ha de áreas classificadas 

como vazios urbanos, aproximadamente 33,85 % de toda área urbana. 

Pode-se propor o uso programático conferindo-lhe um uso temporal e com a maior 

flexibilidade, almejando os seguintes objetivos: 

- Geração de novos postos de trabalho com a ativação urbana; 

- Propor e trazer serviços as áreas de vazios urbanos, sobretudo naqueles mais 

degradados; 
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- Conscientizar e propor a participação da população, na detecção dos problemas 

ocasionados, quanto na proposição de novos usos; 

- Áreas com melhor dinâmica urbana e paisagística; 

Conforme exposto, os espaços vazios podem ser considerados como áreas propostas 

para recuperação ou ativação através da troca de relações entre cidade e sociedade, 

respeitando sempre as condições naturais do local. Deste modo, o reconhecimento de 

cada área em questão e o seu entorno devem ser analisados, entendendo seu contesto 

histórico, auxiliando tanto na melhoria econômica, ambiental e urbanística na área em 

questão.  

 

Figura 147. Mapa - Vazios urbanos. Fonte: Greenbrazil 
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6.13. Paisagem 

Ao analisar as questões relacionadas à paisagem na legislação municipal, nota-se uma 

grande preocupação relacionada à paisagem cultural do sítio histórico, assim como 

uma preocupação em relação às margens do rio Acaraú, da Pedra da Andorinha e da 

serra da Meruoca enquanto fundo cênico. 

Alguns corpos hídricos do município poderiam receber melhor tratamento paisagístico, 

como os açudes do Javan, Mucambinho ou o lago batizado pela população como 

"Lago das Garças". Com a instalação do novo aeroporto, o aeroporto que está 

atualmente em funcionamento poderia ser desativado, viabilizando assim melhorias em 

relação à iluminação do Parque Ecológico Lagoa da Fazenda e sua gleba poderia ser 

utilizada como prolongamento da Macrozona composta pelos parques da Cidade, 

Pajeú e Lagoa da Fazenda, realizando um tratamento paisagístico adequado até a 

desembocadura no rio Acaraú, colaborando assim com o processo de recuperação 

ambiental impulsionado pelo município. 

Percebeu-se uma confusão em relação àlguns conceitos, como patrimônio material e 

imaterial, assim como patrimônio natural e cultural, que podem vir a gerar impasses na 

gestão do patrimônio municipal. Como exemplo, podemos citar a Lei Nº 1619 de 2017, 

que tem como objetivo a “proteção do patrimônio imaterial”, declarando a Reserva 

Ambiental Pedra da Andorinha e todo o seu complexo como “Patrimônio Natural de 

Sobral e do povo sobralense”, deliberando que o Órgão municipal de Proteção ao 

Patrimônio Cultural adotaria os atos necessários ao cumprimento desta Lei. No 

mesmo ano de 2017 foi promulgada a Lei Nº 1697, que instituiu o Conselho Municipal 

do Patrimônio Cultural, vinculado à Secretária da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer 

(SECJEL).  

Já no ano de 2019, foi publicado no Diário Oficial do Município o Decreto Nº 2162 que 

dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre Pedra da 

Andorinha, que, assim como no Decreto Nº 1252 de 2010, definiu que a Presidência do 

Conselho Gestor Consultivo da REVIS Pedra da Andorinha deve ser exercida por um 

representante da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), não sendo incluído 

nenhum representante da SECJEL como membro de tal Conselho, demonstrando uma 

dissonância dentro da própria gestão municipal.  
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 A Revisão do Plano Diretor de Sobral deve ser aproveitada para alinhar 

conceitualmente a legislação municipal, devendo ser revistas algumas definições do 

glossário para que possam ser utilizadas de maneira correta, além de incluir novas 

definições, começando pelo próprio termo "paisagem", já que se trata de um conceito 

polissêmico. Ter os conceitos claros pode auxiliar na gestão e salvaguarda do rico 

patrimônio municipal. 

O Plano Diretor vigente não indica as "paisagens notáveis", ou seja, os ambientes 

naturais ou antropizados, localizados na área urbana ou rural, que guardam valores 

culturais, históricos e/ou ecológicos, assim como aqueles reconhecidos como tal pela 

própria comunidade. 

Dessa forma, propõe-se a identificação das paisagens notáveis do município, como por 

exemplo: o Sítio Histórico de Sobral; o Fundo cênico da Serra da Meruoca e do 

Rosário; as Margens do Rio Acaraú; a Macrozona dos Parques da Cidade; Pajeú e 

Lagoa da Fazenda; o "Lago das garças"; o Refúgio de Vida Silvestre Pedra da 

Andorinha; a Serra do Barriga; assim como o complexo com os afloramentos rochosos, 

o sítio arqueológico, e o Olho d'água do Pajé, em Aracatiaçu. 
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7. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS  

 

Para análise dos aspectos socioeconômicos foram pesquisadas bases de Dados 

diversificadas com o objetivo de ter uma leitura com base em Dados Oficiais como o 

IBGE, como também de entidades de referencia no Estado que possuem dados e 

pesquisas especificas de forma a complementar e trazer dados mais atualizados, visto 

que as últimas informações disponíveis são do ano de 2010. Desta forma foram 

pesquisadas as seguintes bases de informações e instituições: 

a) IBGE 2010 e Contagem populacional de 2017 

b) Atlas do Desenvolvimento/IBGE 2010. 

c) MTE 2018 

d) IDEB e INEP 2015. 

e) Censo do Ensino Basico-2015. 

f) Sistema FIEC-Observatório da Industria 

g) EMBRAPA 

h) EMBRAPI e IFCE 

i) SEBRAE 

j) PNUD 

k) IPECE 2017 

 

7.1. Posicionamento de Sobral em relação aos outros municípios do Estado 

Ceará. 

Para a contextualização do Município de Sobral em relação aos demais Estados do 

Ceará foi possível aferir setores onde o município mais de destaca dos demais. 

Segundo a pesquisa do Perfil dos Municípios do Sistema FIEC-Observatório da 

Industrial, sobral se destaca em: 

• 3º lugar em ensino superior; 

• 4º lugar em emprego em geral e emprego industrial 

• 4º lugar em PIB e exportação 

• 4º lugar em médicos por 1000/habitantes. 

• 5º lugar em PIB industrial. 
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7.2. População, no mínimo dos últimos dez anos, taxa de crescimento, evolução, 

densidade demográfica, migração 

 

A distribuição da população no município de Sobral é eminentemente urbana, onde 

88,35% residem nas áreas urbanas e 11,65% nas áreas rurais, segundo o IBGE 2010. 

Entre 2000 e 2017 a população cresceu 34,56%. Em 2000 eram 155.276 habitantes. 

A população está contabilizada em 205.529 habitantes, sendo a 1º mais populosa da 

sua microrregião, a 32º do Estado do Ceará, e o 813º município com maior densidade 

demográfica do país, sendo 88,67 hab/km². 

 

 
Figura 148. População de Sobral-CE. Fonte: Adaptado IBGE 2017. 

 

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

88,35% da população do município é urbana, com 166.310 moradores nas áreas já 

urbanizadas. Portanto, 11,65% dos sobralenses são considerados da zona rural. Em 

maioria, a população de Sobral-CE é feminina, com cerca de 51,41%, enquanto 

48,59% dos residentes são do gênero masculino. 

 
Figura 149. População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Município - Sobral - CE. Fonte: Adaptado 
PNUD 2011. 
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Figura 150. Pirâmide etária 2010 / Distribuição por sexo segundo grupos de idade. Fonte: Adaptado Ipea 
2011. 

 

A razão de dependência no município entre 2000 e 2010 passou de 68,25% para 

47,42% e a taxa de envelhecimento, de 5,48% para 6,09%. Em 1991, esses dois 

indicadores eram, respectivamente, 79,75% e 4,97%. Já na Estado do Ceará, a razão 

de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 

2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, 

respectivamente. 

A cidade de Sobral, já caracterizada como destaque socioeconômico da região Norte, 

foi considerada pela revista especializada em turismo da Editora RMC de São Paulo 

como uma das melhores cidades do Brasil quanto à qualidade de vida, saindo do 

padrão da maioria das cidades cearenses. Essa qualidade de vida é demostrada no 

baixo índice de violência, alto nível cultural representado pelos seus inúmeros espaços, 

além de seus locais para lazer e prática desportivas (METROFOR, 2014). 

Estes fatores, aliados ao grande potencial de desenvolvimento - com níveis bem 

expressivos em relação aos índices do próprio Estado e da região Norte do Ceará - 

mostram que Sobral apresenta um cenário favorável para a instalação de um novo 

empreendimento imobiliário, com o objetivo de suprir as necessidades habitacionais da 

população que está crescendo e migrando de outras regiões, além de alavancar o 

desenvolvimento da economia local, principalmente do setor de comércio e serviços. 
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O município de Sobral é dividido em treze distritos: Sobral (sede), Aprazível, 

Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Rafael 

Arruda, São José do Torto e Taperuaba.38 Dos quais os 5 distritos mais importantes 

economicamente são: Aracatiaçu, Taperuaba, Jaibaras, Aprazível e São José do Torto.  

 
7.3. Saúde e educação/escolaridade 

7.3.1. Saúde 

 

Em termos gerais de 2010 até 2016 sobral vem gradativamente melhorando seus 

indicadores de saúde em relação as medias do estado. A expectativa é de que estes 

indicadores sofram consideráveis melhorias com os equipamentos implantados nos 

últimos 4 anos como o Hospital Regional da Região Norte, A UPA, Policlínica, e a 

construção de vários postos de saúde em várias sedes distritais. O Programa de 

Agente de Saúde da família tem cobertura em todo o território municipal e segundo as 

visitas de campo realizadas a população está satisfeita com o serviço. Foi relatado 

embora a melhoria observada no serviço de saúde em geral a falta de remédios e a 

demora na realização de exames. 

Avaliando os indicadores do Perfil básico Municipal, datados de 2016, é possível 

constatar algumas evidencias. 

 

Sobral possui 0,53 unidades de saúde /100hab, acima da média do estado que é 0,45.  
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Possui 2,47 médicos para cada 1000 habitantes, dentro da recomendação da 

organização mundial de saúde, que é 2,5. O Ceará tem 1,39 médicos por 1000 

habitantes. 
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7.3.2. Educação 

 

Sobral possui 246 escolas de ensino infantil, fundamental, profissional e técnico e vem 

alcançando desempenhos relevantes em índices nacionais, com os novos projetos e 

implementando programas que promovem o aprendizado além de estimular os 

estudantes a superar os seus próprios limites na vida escolar. Atualmente a principal 

ação é o investimento em escolas de ensino fundamental, médio regular e no 

profissionalizante de tempo integral, permitindo o acesso à capacitação, qualificação e 

encaminhamento referenciado para o mercado de trabalho, por meio dos estágios.  

Os dados do Censo Educacional de 2015 constataram que cidade de Sobral possui um 

número total de matrículas de 33.939 alunos, sendo que 26.276 (77%) concentram-se 

na rede municipal. Do total de matrículas, em Sobral, 28.312 (IBGE) constituem o 

ensino fundamental, sendo 21.933 efetivadas na rede municipal. O ensino médio 

contou com 11.705 matrículas no mesmo ano.  

A cidade tem uma taxa de alfabetização de 94,90%, sendo a mais alfabetizada do 

Nordeste e do Brasil. Segundo dados divulgados pela Secretaria da Educação do 

Estado do Ceará, das 100 melhores escolas do Brasil, do 1º ao 5º ano, 82 estão no 

Ceará e destas, 30 são sobralenses. Sobral possui 34 escolas de Ensino Fundamental 

I, ou seja, 88,2% delas estão entre as 100 melhores do país. O ensino superior 

concentra-se principalmente na cidade de Sobral que conta com considerável número 

de universidades públicas e privadas.  
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Com relação ao analfabetismo com mais de 25 anos está em 174º lugar, com 22,96%, 

abaixo um pouco em relação 23,95% No Estado do Ceará, 8,32% ensino Superior com 

mais de 25 anos, acima do Ceará com 7,18%. 

Na educação infantil o gasto por aluno é aproximadamente 5% maior que o estado, 

estando em curva crescente. 

 

7.4. Renda, Índices de desenvolvimento humano e desigualdade social 

Segundo o Sistema Fiec-Observatorio da indústria, Sobral ocupa a 10º posição no 

Estado em relação a renda. A renda média do trabalhador é R$1.963,38 reais, inferior à 

média do Estado que é R$2.229,12.  

Um total de 66,89% dos trabalhadores do Município de Sobral ganha entre 01 e 2,5 

salários mínimos, 18,15% ganham entre 2 e 5 salários mínimos, e 8,61% ganham 

menos de1 salário mínimo. Os demais 6,35% ganham acima de 5 salários mínimos.  

Sobral tem 20.209 empregos formais, representando 6,81% do total de empregos 

gerados no Ceará. 

A proporção de pobres 25,20% é inferior ao Ceará 30,28%. O grau de desigualdade 

também é menor que o estado, se analisado o índice Gini de 0,56, comparado a 0,610 

do Estado. A renda dos 10% mais ricos é 17,79 vezes a renda dos 40% mais pobres. 

No ceará este indicador é 24,97. 

A população ativa com mais de 18 anos é 63,76%, maior que o Ceará 60,14%. A taxa 

de formalização do emprego em Sobral é de 53,53%, maior que o Ceará que é 40,21%. 

O percentual de trabalhadores que trabalham por conta própria é 22,46%, inferior ao 

percentual do estado que é 22,46%. 
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Figura 151. Fonte: Sistema Fiec; MTE 2018:Atlas de Desenvolvimento Humano, Censo: 2010, 
Previdência Social 

Até o ano de 2010, o município já se encontrava em 2º lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). A capital, Fortaleza - CE, é a primeira colocada. 

 

Figura 152. Índices de desenvolvimento. 

 

Sobral também é líder em trabalhadores com carteira assinada no Interior do Ceará e 

possui a quarta maior arrecadação em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) do Estado, atrás de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. O município 

também é destaque nas exportações, sendo o único do Interior que compete com a 

Capital na liderança nas exportações do Estado. A cidade é considerada, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma Capital Regional. 

 

7.5. Economia 

A economia desta importante cidade do Norte do Ceará vem crescendo, principalmente 

os setores industrial, agrícola, serviço e empreendedorismo. Com um Produto Interno 

Bruto (PIB) de R$ 20.258,09, (IBGE 2016) Sobral é a quarta economia do Estado, 

perdendo para Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. É a maior do Interior do Ceará e a 
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terceira maior do Interior nordestino. É também o segundo município mais desenvolvido 

do Estado do Ceará, atrás apenas de Fortaleza, segundo o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) 0,714.  

Sobral também é líder em trabalhadores com carteira assinada no Interior do Ceará e 

possui a quarta maior arrecadação em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) do Estado, atrás de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. O município 

também é destaque nas exportações, sendo o único do Interior que compete com a 

Capital na liderança nas exportações do Estado.  

Quanto ao PIB nominal Sobral vem crescendo desde 2013, como pode ser visto na 

tabela a seguir: 

 

PIB Nominal (R$) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Taxa de Crescimento entre 

2013 -2017 

3.419 Milhões 3.830 Milhões 3.975  

Milhões 

4.144 Milhões 4.456 

Milhões 
- 2,42% 

Figura 153. Fonte: Sistema Fiec. 

Quanto a Análise da Oferta de empregos por setor da economia é possível aferir que 

Sobral tem a distribuição de empregos formais voltada principalmente para a Industria, 

setor que gera mais empregos, apesar de em termos de participação na economia o 

setor de comercio ocupa o primeiro lugar. 

 

Setores Emprego Participação Estabelecimento 
Participação na 

economia 

Serviços 13.954 29,20% 930 38,91% 

Indústria 20.209 42,29% 356 14,90% 

Comercio 7.726 16,17% 1.088 45,52% 

Agropecuária 22 0,05% 9 0,38% 

Administração Publica 5.874 12,29% 7 0,29% 

Total 47.785 100,00% 2.390 100,00% 

Figura 154. Fonte: PIB (IBGE,2015); Empregos e Estabelecimentos (MTE,2016) 

 

Em termos de empregos formais a Industria de grande porte, é responsável pelo maior 

número de empregos, com 75,98%. A indústria de médio porte gera 12,68%, pequena 

6,90%, e a micro 4,45%. Em termos de números de estabelecimentos, a 
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microempresas tem 71,07%, a pequena tem 21,07%, a média 7,02%, e a grande 

0,84%. 

A participação financeira nos setores de Sobral está distribuída na seguinte forma: 2,1 

bilhões nos serviços, 1,1 bilhões de reais na indústria, 740, 2 milhões na administração 

pública, 32,6 milhões na agropecuária. O setor de serviços lidera assim a participação 

na economia com 52,99%.  

Com relação ao conhecimento mais detalhado do setor de comercio e serviços em 

Sobral percebe-se grande concentração no setor de Calçados, com 70,30% e serviços 

de construção tem 5,56%. 

 

Setores Emprego Participação 

Participação 

no Setor do 

CE 

Estabelecimento Participação 
Vagas 

Criadas 

Variação 

das 

Vagas 

Criadas 

Calçados e Couros 14.206 70,30% 24,23% 1 0,28% 15 0,11% 

Serviços Especializados 

para Construção 
1.123 5,56% 9,34% 34 9,55% 121 12,08% 

Alimentos 926 4,58% 2,58% 43 12,08% 9 0,98% 

Construção de Edifícios 775 3,83% 2,68% 88 24,72% -39 -4,79% 

Produtos de Minerais 

Não-Metálicos 
625 3,09% 5,56% 20 5,62% 8 1,30% 

Confecções 447 2,21% 1,06% 41 11,52% 94 26,63% 

Celulose e Papel 432 2,14% 14,94% 3 0,84% -13 -2,92% 

Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água 
255 1,26% 11,10% 2 0,56% 4 1,59% 

Obras de Infraestrutura 237 1,17% 1,21% 18 5,06% 66 38,60% 

Bebidas 188 0,93% 2,82% 3 0,84% 3 1,62% 

Impressão e 

Reprodução de 

Gravações 

142 0,70% 4,40% 18 5,06% -45 -24,06% 

Eletricidade, Gás e 

Outros Utilidades 
132 0,65% 5,94% 5 1,40% -2 -1,49% 

Borracha e Plástico 127 0,63% 2,53% 5 1,40% -6 -4,51% 

Extração de Minerais 

Não Metálicos 
125 0,62% 5,05% 7 1,97% -41 -24,70% 

Têxtil 98 0,48% 0,75% 3 0,84% 2 2,08% 

Produtos Químicos 86 0,43% 2,33% 3 0,84% -2 -2,27% 

Produtos de Metal 62 0,31% 1,03% 14 3,93% 0 0,00% 

Coleta, Tratamento e 

Disposição de Resíduos 
48 0,24% 0,79% 9 2,53% 20 71,43% 

Total 20.209 100,00% 6,81% 356 100,00% 194 0,97% 

Figura 155. Fonte: MTE 2018 
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Quanto à exportação Estados Unidos e Colômbia são os países que mais compram de 

Sobral e o produto líder em exportação são os calçados, com 107.410.478 milhões. O 

total de exportação é 113.000 milhões de dólares. O segundo produto mais exportado é 

o pó de ferro com 2.436.049 milhões de dólares. 
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8. ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

 

8.1. Dos Serviços Públicos De Saneamento Básico e Energia Elétrica 

 

O saneamento básico no Brasil é regulamentado pela Lei Federal nº 11.445/07 que 

institui a política nacional para o saneamento. Essa legislação reestabelece o papel do 

poder público local na participação do planejamento do setor visto que torna obrigatório 

a todos os municípios a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB).  

O plano é um dos instrumentos estratégicos da Política de Saneamento Básico 

Municipal e deve estabelecer diretrizes e fixar as metas de cobertura e atendimento 

dos serviços de abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgoto 

doméstico, da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e da drenagem e manejo 

das águas pluviais.  

No município de Sobral, o PDP 2008, no capítulo III, trata especificamente do 

Saneamento Ambiental Integrado, o qual propunha a manutenção do meio ambiente 

equilibrado buscando potencializar os níveis de salubridade e promover a 

sustentabilidade ambiental do uso e ocupação do solo. O texto apresenta as diretrizes 

da Política Municipal de Saneamento Integrado e aponta quatro subseções, que tratam: 

do abastecimento de água; do esgotamento sanitário; da drenagem urbana; e dos 

resíduos sólidos. 

Mais recentemente o Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – 

PRODESOL propões o desenvolvimento de ações para otimização da qualidade dos 

serviços públicos por meio de investimentos em saneamento básico e ambiental, 

gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana do município. Para 

atingir seu objetivo no eixo de saneamento, com esgotamento sanitário e 

abastecimento de água a previsão de custo de implantação é de US$ 41.538.077,61 e 

para o custo anual de manutenção e operação, a previsão é de US$ 2.831.819,11. 

Esse valor está financiado pela CAF com contrapartida do município.  

O processo acelerado de expansão urbana e crescimento populacional de Sobral nas 

últimas décadas teve importante impacto no atendimento deficitário dos serviços 

públicos. Dessa forma, esta parte do diagnóstico pretende analisar a atual situação e 
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as demandas de infraestrutura, abrangendo a sede e os distritos do município, de 

acordo com os quatro eixos do saneamento básico (abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e 

macrodrenagem e manejo das águas pluviais urbanas) e da energia elétrica e 

iluminação pública. 

 
 
8.2.  Abastecimento de Água Potável 

 

Segundo dados do Censo do IBGE em 2010 a média de domicílios atendidos pela rede 

de abastecimento de água no Ceará alcançava 91,76% dos domicílios. Naquele 

mesmo ano, Sobral englobava 96,50% dos domicílios da cidade (ver mapa), sendo a 

maior porcentagem tanto nos domicílios rurais como urbanos do abastecimento por 

rede geral, ou seja, pela extração de água bruta da natureza tratamento para 

adequação de sua qualidade, transporte e fornecimento à população através de uma 

rede geral de distribuição (ver gráfico).  

Já segundo dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) em 

2015, a cobertura de atendimento do município chegou a 93,49%, ultrapassando os 

valores observados para o Brasil (93,1%,) e Fortaleza (76,47%). Apesar de índices 

gerais elevados na sede e distritos, nas localidades o atendimento é em média 37% 

(PDUI,2018). 
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Figura 156. Mapa - Abastecimento de água no município de Sobral. Fonte: IBGE (2010). 

 

Figura 157. Abastecimento de água. 
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A rede de abastecimento é diversificada para o atendimento da sede e seus distritos. 

Ao todo, são quatro órgãos responsáveis pela realização e manutenção do serviço. O 

abastecimento de água da sede e dos distritos Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, Caracará, 

Jordão, Rafael Arruda, Patos, Patriarca e São José do Torto estão sob a 

responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Já os distritos de 

Aprazível, Jaibaras e Taperuaba estão sob a responsabilidade da Companhia de Água 

e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE). 

A Prefeitura Municipal de Sobral é responsável pelo abastecimento de parte da 

população rural do município, como as Localidades de Lajes, Águas Doce I, Águas 

Doce II, Recreio, Sítio Jardim, Sítio Tanques, Sítio Barro Alto, Santa Luzia, Sítio Santo 

Hilário, Sítio São Joaquim, São Domingos e Emasa. E o Sistema Integrado de 

Saneamento Rural (SISAR) é a entidade responsável pela prestação do serviço de 

abastecimento de água das Localidades de Boqueirão, Casinhas e Setor II.(ver quadro 

síntese)   

No modelo de gestão do SISAR, a operação do sistema de abastecimento de água é 

de responsabilidade da comunidade, através de associação local. A Agência 

Reguladora do Estado do Ceará – ARCE é a responsável pela regulação, fiscalização e 

pelo monitoramento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

da CAGECE. Já para o SAAE, a fiscalização e o monitoramento são feitos pela 

Prefeitura. 

 

 

Figura 158. Quadro - Serviço de abastecimento de água por órgão responsável. Fonte: PDUI, 2018. 

 

Para o abastecimento da sede, são utilizados três mananciais superficiais como fontes 

hídricas: o Açude Ayres de Sousa (Distrito de Jaibaras), o Rio Jaibaras e Rio Acaraú. 
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Suas respectivas adutoras direcionam as águas brutas para as estações de tratamento 

de água (ETA). 

A rede de distribuição da sede está dividida em dois grandes setores. No primeiro 

estão inclusos os bairros localizados à margem esquerda do Rio Acaraú e abastecidos 

pela ETA Sumaré (conjuntos de tratamento convencional). O segundo setor é 

composto pelos bairros localizados à margem direita do Rio Acaraú e abastecidos pela 

ETA Dom Expedito. 

A expansão urbana acelerada tem gerado demandas sobre o sistema de 

abastecimento de água tratada da sede. O volume total captado e tratado em Sobral é 

de 381,7 l/s ou 50 1.374,12 m³/h com uma carreira de 24 horas de funcionamento para 

atender cerca de 48.000 ligações (PDUI, 2018). A falta de investimento e manutenção 

durante um longo período colaborou para defasagem na capacidade de produção de 

água potável (ETA) e na reservação e na rede de distribuição. Portanto, a deficiência 

no atendimento à demanda populacional é devido à falta de estrutura para produção de 

água potável, não de insuficiência do manancial (PDUI,2018). 

Sobre a rede de distribuição de água, também se destaca a obrigatoriedade de sua 

substituição, uma vez que é obsoleta e com solução tecnológica que não atende mais 

às necessidades do município, sendo grande parte de cimento amianto, com diâmetro 

variando entre 60 mm a 400 mm. A tubulação de amianto, conhecida também como 

fibra de asbestos, tem seu uso proibido em mais de 60 países por ser prejudicial à 

saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que este material é 

responsável por cerca de 100 mil mortes/ano. 

Essas características causam também problemas na distribuição de água, uma vez que 

esse tipo de tubulação não é resistente à alta pressão necessárias ao atendimento de 

algumas regiões mais altas, prejudicando o abastecimento e estando sujeita a 

rompimentos constantes, obrigando a paralisação do funcionamento das ETA’s. 

Considerando que todas as ETA’s são de ciclo completo - floculação, decantação, 

filtração, cloração e fluoretação - quando são necessárias paradas para manutenções 

preventivas ou corretivas, a retomada do abastecimento pode levar dias, 

principalmente nos bairros mais distantes e com topografia irregular. Isto é ainda 

agravado pelo fato de não existirem registros de derivação para o isolamento apenas 

do trecho a ser reparado. E, o município não conta com reserva suficiente para suprir o 

abastecimento nas horas de pico ou de paralisação do sistema. 
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Os sistemas, tanto na sede quanto nos distritos e localidades, não possuem cadastro 

de suas unidades, o que dificulta o controle das redes de distribuição. Além da falta de 

pressão adequada nas redes, existe também problemas sobre as quantidades 

excessivas de cloro, estas principalmente nos distritos, onde o tratamento é composto 

de filtração e cloração (PDUI,2018). 

No distrito de Jordão a água é captada em poços tubulares e clorada. Em muitas 

localidades não é realizado tratamento e há reclamações quanto à qualidade da água 

distribuída. Essa água é proveniente de poços, alguns com dessalinizador e em geral a 

vazão é desconhecida. Na localidade de Recreio, a captação é feita em poços 

aluvionares. As comunidades de Canudos, Bom Sucesso, Flores, Morro Branco, 

Oiticica, São José e Estiva não possuem rede de distribuição de água. Para estas, a 

alternativa são as cisternas que são abastecidas periodicamente por carros-pipas da 

Defesa Civil Municipal (PDUI,2018). 

No âmbito do PRODESOL é previsto a expansão e modernização da rede de 

distribuição de água como a modernização e expansão e requalificação das ETA’s. 

Dentre os projetos estão a modernização da rede de distribuição de água do Centro, a 

construção de adutoras de água – ETA Sumaré/ José Euclides, a construção de 

adutoras de água – Várzea Grande/ Alto da Brasília, a Construção de Adutoras de 

Água – Jordão, a Elaboração de um plano de controle de perdas do sistema de 

distribuição de água e do cadastro da rede e a Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município. 

Quanto a outros projetos estruturantes no abastecimento de água destaca-se também 

o Projeto Malha d’ Água, previsto pelo governo estadual e ainda em fase de 

planejamento. De acordo com o documento Planejamento Inicial (2017), esse projeto 

tem como objetivo a ampliação da segurança hídrica do estado e a garantia de 

condições qualitativas e quantitativas de fornecimento de água para o abastecimento 

dos núcleos urbanos e complementarmente de comunidades rurais situadas ao longo 

dos sistemas adutores a serem implantados.  

Elaborado por meio da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, juntamente com a 

COGERH, SOHIDRA e FUNCEME, o projeto é constituído, conforme o citado 

documento, de “Sistemas adutores de água tratada com captação realizada 

diretamente nos mananciais de maior garantia hídrica, com a implantação das ETAs 

junto a estes reservatórios para posterior adução aos núcleos urbanos integrados ao 
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sistema.” (PDUI,2018). Este projeto atinge o território do município de Sobral dada a 

previsão do sistema adutor Jaibaras – Sobral, a captação no Açude Jaibaras e da 

integração Taquara – Jaibaras.  

 

 

Figura 159. Mapa de diagnóstico de abastecimento de água. 

 

8.3. Esgotamento Sanitário 

Da água distribuída pelo sistema de abastecimento público e efetivamente utilizada nas 

atividades humanas, 80%, em média, é transformada em esgoto, e este deve ser 

coletado e tratado antes de ser destinado ao solo ou a corpos hídricos.  

As características físicas e químicas do esgoto sanitário variam em função dos usos da 

água e podem apresentar em sua composição, além de grande quantidade de matéria 

orgânica, microrganismos patogênicos e substâncias químicas tóxicas. Por isso é 

necessário planejar a coleta e tratamento adequada do esgoto, de forma a evitar a 

transmissão de doenças, minimizar os efeitos do lançamento do esgoto in natura sobre 

o ambiente, e possibilitar a melhoria da qualidade das águas. Este tratamento pode ser 

individual ou coletivo. Nas aglomerações urbanas é recomendável que exista um 
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sistema coletivo de esgotamento. Já as soluções individuais são indicadas para o meio 

rural ou para áreas de baixa densidade habitacional.  

Sobral em 2010, segundo Censo IBGE, possuía 68,58% dos domicílios totais 

conectados à rede geral ou pluvial, contrastando fortemente com a média cearense que 

atingia apenas 38,57% dos domicílios. Sendo que a fossa rudimentar o tipo de 

esgotamento mais expressivo nos domicílios rurais (41%), enquanto 77% dos 

domicílios urbanos utilizavam a rede geral ou pluvial.  

Contudo, a expressividade desse percentual não significa, necessariamente, que o 

destino final do esgoto residencial seja o mais adequado, visto que engloba o 

lançamento dos efluentes não tratados na rede de drenagem de águas pluviais, a qual 

tem como destino o lançamento direto nos recursos hídricos da cidade provocando a 

eutrofização e degradação ambiental. 

 

Figura 160. Mapa – Domicílios com coleta de esgoto no município de Sobral 

 

Já o SNIS (2015) afirma que no município de Sobral, o índice de coleta de esgoto é de 

34,61%, próximo ao índice de Fortaleza (37,99%), mas inferior ao índice médio 

nacional de atendimento com redes coletoras de esgoto de 58%. Apesar do baixo 
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índice, tanto Fortaleza como Sobral possuem em comum o fato de que todo o esgoto 

coletado é 100% tratado. 

 

Figura 161. Esgotamento Sanitário. 

Ao considerar apenas a sede do município de Sobral, o índice de cobertura com redes 

coletoras de esgoto sobe para 88,25%, bem superior à média do país, é possível 

observar tanto a disparidade do acesso a esgotamento sanitário entre os territórios da 

sede e dos distritos. Contudo, cerca de 35% da população da sede não tem seu esgoto 

devidamente coletado e tratado. Apesar da inexistência de um cadastro dos imóveis 

ligados a rede, muitas residências possuem à disposição rede coletora em suas portas, 

mas ainda não realizaram sua ligação à rede. Isso implica afirmar a utilização da rede 

de esgotamento sanitário só será efetivo com a realização das ligações residenciais, 

principalmente para atender famílias de baixa renda. 

Caba salientar, de acordo com o artigo 45 da Lei Federal no 11.445/2007 as 

edificações permanentes urbanas, situadas em via pública e beneficiadas com redes 

públicas de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário deverão 

obrigatoriamente conectar-se à rede pública. A inexistência da ligação domiciliar às 
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redes de esgotamento sanitário é um dos maiores problemas da sede de Sobral e o 

desafio é extinguir as soluções individuais de destinação final de esgoto. 

O sistema atual de esgotamento sanitário da sede é de responsabilidade da SAAE e 

conta com 29 estações elevatórias, nove lagoas de estabilização e dois reatores 

anaeróbios, para onde é direcionado o esgoto coletado, precedido de tratamento 

preliminar (gradeamento e caixa de areia). Em alguns locais a urbanização se 

aproximou demasiadamente das áreas ocupadas pelos tratamentos, situação 

ambientalmente inadequada.  

A contínua expansão urbana também implica na necessidade de adequação do 

tratamento aos aumentos de vazão gerados, bem como a adequação das tubulações 

que interligam os sistemas. Segundo PDUI (2018) os pontos onde ocorre o maior 

número de entupimentos são os bairros mais carentes que possuem sistema do tipo 

condominial. Os principais corpos receptores na sede são o Rio Acaraú, Rio Jaibaras e 

os Riachos Mucambinho e Oiticica. O restante do esgoto produzido na sede é lançado 

em fossas sépticas ou rudimentares, valas ou até a céu aberto. 

 

As maiores atividades poluidoras (indústrias, hospitais e mineradoras) têm seus 

tratamentos de efluente industrial e são fiscalizadas Secretaria de Urbanismo e Meio 

Ambiente, a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), a Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (SEMACE) e o IBAMA. Cada órgão atua dependendo do grau de 

impacto ambiental. 

Com relação aos distritos e localidades, onde praticamente não há rede coletora de 

esgoto, a Prefeitura implantou nos últimos anos, mais de 800 melhorias sanitárias 

domiciliares (módulos sanitários). Nestes, o esgoto coletado também é depositado em 

fossas sépticas ou rudimentares, valas e a céu aberto. Atualmente, somente o distrito 

de Jaibaras possui uma rede coletora que atende 60% da população e estação de 

tratamento de esgotos (ETE), com tratamento preliminar e lagoa de estabilização. Esse 

sistema é operado pela Prefeitura de  

Dentro do âmbito do PRODESOL, é proposto a expansão e requalificação da rede 

coletora, das ligações prediais e intradomiciliares com o objetivo de atender aos 

Distritos de Aracatiaçu, Caioca, Taperuaba, Jaibaras e Sede, sendo neste os bairros: 

Alto da Brasília, Alto do Cristo, Campo dos Velhos, Cidade José Euclides, COHAB II, 

Dom Expedito, Domingos Olímpio, Dr. José Juvêncio, Expectativa, Junco, Padre 
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Ibiapina, Parque Silvana, Pedro Mendes Carneiro e Sumaré, com 95.538 m de rede 

coletora de esgoto; a realização de 12.460 ligações prediais e 9.580 intradomiciliares. 

Outro projeto do componente de saneamento ambiental do programa é a expansão e 

requalificação de estações de tratamento de esgoto – ETEs (para diferentes níveis de 

tratamento, preliminar e biológico), e intervenções em suas respectivas estações 

elevatórias. O atendimento abrangerá os Distritos de Aracatiaçu, Caioca, Jaibaras, 

Taperuaba, e Sede, sendo neste os bairros: Alto da Brasília, Alto do Cristo, Campo dos 

Velhos, Cidade José Euclides, COHAB II, Dom Expedito, Domingos Olímpio, Dr. José 

Juvêncio, Expectativa, Junco, Padre Ibiapina, Parque Silvana, Pedro Mendes Carneiro 

e Sumaré. 

 

Figura 162. Rede de esgoto em Sobral. (PRODESOL,2017) 
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8.4. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Inundações e alagamentos urbanos, para além das condições naturais do território, são 

usualmente resultado de um processo de urbanização desequilibrado. A ineficiência no 

processo de drenagem é facilmente comprovada imediatamente após significativas 

precipitações, ocasionando transtornos à população tanto em relação a enchentes 

quanto na propagação de algumas doenças de veiculação hídrica e proliferação de 

criadouros de mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika, entre outras.  

Dessa forma, como medida preventiva, é necessário implantar um sistema de 

escoamento que possa sofrer adaptações, para atender a evolução urbanística, no 

decorrer do tempo. Dentro da drenagem urbana existe o sistema de microdrenagem, 

composto tradicionalmente por condutos construídos destinados a coletar e conduzir a 

água pluvial advindas das construções, lotes, ruas, praças até o sistema de 

macrodrenagem. Esse último é responsável pelo escoamento final das águas, o qual 

pode ser formado por canais de drenagem natural, pré-existente à urbanização, como 

rios e córregos localizados em talvegues dos vales, ou artificiais, como galerias de 

grandes dimensões e estruturas auxiliares. 

O gerenciamento dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do 

Município de Sobral é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. Conforme 

o Relatório Técnico de Vistoria a questão do saneamento básico no município de 

Sobral realizado em 2013 pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), os principais 

problemas verificados referente a drenagem urbana do município são:  

• o processo de assoreamento advindo das ligações irregulares referentes as redes 

de coleta de esgoto e de drenagem,  

• o despejo irregular de resíduos sólidos, o desmatamento nas margens dos corpos 

receptores,  

• a intensificação das formas inadequadas de uso e ocupação do solo urbano e,  

• a excessiva impermeabilização e compactação do solo impedindo a infiltração e 

armazenamento das águas pluviais e favorecendo aos riscos de alagamento, 

recorrentes em algumas áreas dos bairros, em período chuvoso. (ver fotos) 



  
 
 
 
       

138 
 

 

 

  

[1] Canalização do riacho Mucambinho, trecho no bairro Pe. Palhano 
[2] Boca de lobo junto à via pública 
[3] Lagoa urbanizada as margens do riacho Mucambinho, bairro do Centro. Mesmo com 
o riacho Mucambinho modificado, uma grande quantidade de lixo e lançada pela 
população no canal do rio e ligações de esgoto também são para lá direcionadas, 
evidenciando as formas inadequadas de manejo dos recursos hídricos da cidade 
[4] Esgoto in natura sendo despejado diretamente na Lagoa da Fazenda, no bairro 
FONTE: Relatório Técnico de Vistoria MPCE – Sobral,2013 

 

Por ser uma cidade que sofre com as influências diretas das cheias sazonais do Rio 

Acaraú, a zona urbana de Sobral já passou por inundações nos leitos de seus 

principais afluentes na cidade (Rio Jaibaras e Rio Mucambinho), juntamente com 

cursos d’água ligados a lagoas amortecedoras da margem direita (Riacho Oiticica e 

Lagoas da Várzea Grande) de tal forma constituem áreas de terraços aluviais sujeitas a 

inundações.  

Segundo PDUI (2008) as principais inundações e enchentes que atingiram a cidade 

ocorreram nos anos 1917, 1924, 1950, 1965, 1974 e 2009. Ou seja, os moradores de 

diversos bairros da sede sempre enfrentaram problemas relacionados às enchentes, 

como a interrupção no fornecimento de água, retirada de moradores de suas casas, 
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perdas materiais, destruição de edificações, etc. Entretanto, em longos períodos de 

estiagem, os leitos dos rios tornam-se alvo de ocupação urbana acelerada que 

compromete ainda mais o ambiente físico e a qualidade de vida da população.   

Nos bairros periféricos, espaços que antes existiam lagoas e riachos cada vez mais se 

tornam artificializados dando lugar às canalizações clandestinas e as também feitas por 

órgãos competentes. Conforme PDUI (2018) os bairros que se destacam pela 

ocorrência de inundações no período da estação chuvosa são: Betânia, Alto da 

Brasília, Derby, Pedrinhas, Dom Expedito, Centro, Tamarindo, Margem Esquerda, 

Padre Palhano e Vila União (PDUI,2008). (ver mapa) 

 

 

Figura 163. Áreas de alagamento em Sobral. 

 

A enchente de 2009 foi atípica e corroborou para a maior interferência nas áreas 

urbanas de todas as populações ribeirinhas, tanto na sede quanto nos distritos e 

localidades. Foram realizadas obras às margens do Rio Acaraú, na área entre as 

pontes José Euclides Ferreira Gomes Jr e Othon de Alencar, visando impedir a 
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ocupação urbana, com instalação de estruturas de lazer e visitação, reunindo os 

fatores segurança e atração turística (PDUI,2018). 

 

8.5. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

O município também apresentava, em 2010, números superiores ao estado quanto ao 

percentual de domicílios contemplados pela coleta de lixo, chegando a 88,54%, 

enquanto a média estadual era de 75,34%. Além da coleta, nos últimos anos, o 

município está investindo na melhor destinação desses resíduos através da construção 

de 03 unidades das Centrais Municipais de Reciclagem – CMR, nas quais será feita a 

triagem do material reciclado e introduzindo os catadores no mercado produtivo. Após 

a triagem, o material não reciclado será destinado para a Central de Tratamento de 

Resíduos – CTR, equipamento recém-construído componente do Consórcio de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos CGIRS – RMS que atenderá todos os 

municípios da região metropolitana de Sobral. A CTR é um equipamento que conta 

com unidades de tratamento de resíduos da construção civil - RCC, unidade de 

tratamento de resíduos de serviços de saúde – RSS, unidade de compostagem e 03 

trincheiras para lixo comum não reciclável. O equipamento está implantado a 8km da 

sede municipal com acessos pelas CE-183. 

Está em fase de implantação o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) de Sobral, 

através do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 

Metropolitana de Sobral (CGIRS/RMS). O CGIRS/RMS possui hoje a adesão de 17 

municípios da RMS, com exceção de Mucambo, em razão desse já possuir convênio 

com a FUNASA, tendo já aplicado 20% de sua verba nas obras de implantação de um 

aterro sanitário próprio. 

O início da operação completa, abrangendo coleta, transporte e disposição no aterro 

sanitário de Sobral, está previsto para o segundo semestre de 2018, embora alguns 

municípios já enviem os resíduos para o citado aterro. Existem seis estações de 

transbordo, que visam otimizar o transporte diário, localizadas nos Municípios de 

Cariré, Coreaú (Sede e Distrito Ubaúna), Forquilha, Massapê e Pacujá. 
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Figura 164. Mapa por rota da coleta urbana de resíduos sólidos em Sobral 

 

Figura 165. Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral (diagnóstico PGIRS Sobral,2015) 
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8.6. Dos serviços públicos de enegia elétrica e iluminação 

No que concerne aos projetos estruturantes na área de energia elétrica é destaque a 

indústria de calçados Grendene, sediada em Sobral, acaba de implantar a maior usina 

de geração de energia solar fotovoltaica de autoconsumo do país. O parque solar 

recém implantado é composto por 3.500 painéis fotovoltaicos, num total de 6,5 mil 

metros quadrados de área coberta. A implantação dos painéis se deu em uma área 

antes utilizada como estacionamento para motos e carros dos funcionários do grupo 

calçadista. A capacidade de geração de energia da usina é de 1.710 MWh por ano, 

quantidade equivalente ao consumo de 1.200 residências de pequeno porte e 

suficiente para abastecer as oito fábricas da empresa na cidade. 

De acordo com a QSI Engenharia Elétrica, que gerenciou a obra, as fábricas deixarão 

de emitir 140 toneladas de gás carbônico por ano por meio do uso da 

energia solar de autoconsumo, um impacto ambiental positivo para toda a região. A 

economia estimada no consumo de energia da empresa será de cerca de 2,5%.  

 

8.7. Dos equipamentos comunitários e sociais 

 

Figura 166. Níveis de urbanização e equipamentos. Fonte: Greenbrazil 
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9. ASPECTOS DE MOBILIDADE 
 

8.1. Plano de Mobilidade 

No que se refere à mobilidade de Sobral, pode-se destacar o PlanMob, que é um 

instrumento de planejamento urbano criado em 2016/2017 e que foi idealizado a partir 

da lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, além das diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana e da legislação vigente de ordenamento territorial, dispostos no 

Plano Diretor Participativo e no Plano Diretor de Desenvolvimento do município de 

Sobral. O Plano de Mobilidade tem como principal objetivo favorecer e priorizar os 

deslocamentos não motorizados, valorizando o uso da bicicleta, além de transformar o 

transporte coletivo no modal mais utilizado pela população. Busca-se, ainda, regular e 

restringir o acesso e a circulação de veículos particulares motorizados, com o objetivo 

de tornar a locomoção da população mais sustentável, mais eficiente e mais acessível, 

alcançando a melhoria do transporte público, a inserção de meios não motorizados 

como alternativa de deslocamento e a melhoria da mobilidade urbana das pessoas 

portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida. O objetivo, portanto, é 

tornar a cidade cada vez mais sustentável e mais acessível, proporcionando aos 

sobralenses uma maior qualidade de vida.   

Constituem as diretrizes básicas quanto ao sistema de transporte e acessibilidades da 

lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Sobral, Art. 12, seção I, Parágrafo 

2°, incisos IV e V, o planejamento da distribuição espacial, com a intenção de corrigir 

as distorções urbanas existentes e os efeitos negativos ocorridos ao meio ambiente, 

promovendo melhorias na malha de caminhos de pedestres, priorizando o alargamento 

de alguns passeios e melhorando a arborização nesses espaços, aumentando as áreas 

verdes, respeitando as exigências ambientais e promovendo mais conforto e segurança 

aos usuários. 

O PlanMob foi idealizado com base nas leis vigentes referentes ao ordenamento 

territorial, lei  n° 06 de 1 de fevereiro de 2000 que dispõe sobre parcelamento e uso do 

solo; Lei n° 028 de 15 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o plano diretor 

participativo de Sobral; Lei complementar n° 33 de 15 de dezembro de 2010 e leis 

vigentes que se referem à mobilidade urbana como a Lei n° 568 de 01 fevereiro de 

2005 que dispõe sobre a reserva de vagas de veículos para idosos, Lei n° 478 de 22 

de dezembro de 2003 que se refere a Zona Azul,  Lei n° 996 de 14 de abril de 2010 
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que define áreas de estacionamento de curta duração, lei n° 1379 de 13 de junho de 

2014 que dispõe sobre regulamentação e funcionamento dos estacionamentos do 

município de Sobral.  

De acordo com pesquisas realizadas para a elaboração do Plano de Mobilidade, o 

deslocamento através de transportes públicos dentro da cidade de Sobral é muito 

baixo, pelo fato do mesmo ser considerado um sistema disperso e ineficiente, pois 

ainda é restrito a poucos bairros, não havendo uma integração direta com o VLT. Por 

esse motivo, grande parte dos deslocamentos intramunicipais são realizados através 

de veículos motorizados, mesmo para distâncias curtas menores que 3 quilômetros, 

sendo o principal meio de transporte as motocicletas, que correspondem atualmente a 

63% da frota de veículos particulares.  

O desenho paisagístico desfavorável e a ausência de eixos de circulação arborizados 

para pedestres são fatores importantes que também levam a população a procurar 

modais de locomoção motorizados. É necessitário, portanto, haver um aumento na 

largura das calçadas e uma melhoria da paisagem urbana. Contudo, o centro da 

cidade, mesmo não estando em situação ideal para os pedestres, é o local mais 

movimentado e, de acordo com a população, possui condições adequadas para 

percursos a pé comparado a outros bairros da cidade.  

Tendo como uma das diretrizes a transformação do centro em um grande território com 

prioridade para pedestres, foram analisados os seus principais fluxos e, a partir disso, 

definido três propostas. A primeira proposta é feita com a intenção de conectar os 

principais serviços do centro, entre eles o metrô, onde serão criados eixos verdes (vias 

dedicadas a formas de transportes mais sustentáveis). Nesses eixos também estão 

previstas a implantação de árvores nativas, integradas ao plano de arborização e que 

deverão ser priorizados. Também serão propostos a implantação de eixos cívicos, que 

serão trechos proibidos ou restritos ao trafego e estacionamento de veículos 

particulares. Será também criada a Zona 30, uma zona em que os veículos perdem 

prioridade na mobilidade através da redução da velocidade para 30km/h. 
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Figura 167. Mapa - Localização dos eixos verdes e identificações das sessões viárias. Fonte: Idom 2017. 

 

No que se refere à mobilidade urbana do município de Sobral, está descrito no Plano 

Diretor Participativo, na seção II, Art. 44, a política de mobilidade urbana, que tem 

como diretrizes o planejamento e gestão do sistema de mobilidade do município e 

foram as diretrizes utilizadas para que fosse pensado e planejado o PlanMob.   
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Seção II 
Da Mobilidade Urbana 

Art. 44 - São diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Urbana: 
I – Elaborar um Plano Diretor de Transporte e Tráfego; 
II – Implantar um Sistema de Transporte Público interurbano de qualidade; 
III - Promover o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, com tarifas e 
equipamentos adequados à realidade local no Sistema de Transporte Público de 
Passageiro (STPP), e malha viária livre de obstáculos, contemplando as pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, garantindo condições 
adequadas de conforto, segurança e confiabilidade; 
IV - Garantir a priorização do transporte coletivo mediante segregação espacial, e 
implementação de medidas que fortaleçam a integração física, operacional e 
tarifária. 
V - Buscar inovações tecnológicas na implantação dos sistemas de transporte 
público, objetivando o desenvolvimento ecologicamente sustentável da cidade e o 
atendimento às necessidades e demanda de serviços da população; 
VI – Buscar a adaptação dos transportes públicos para os portadores de deficiência; 
VII – Implantar sistema viário adequado entre distritos e sede e entre distritos e 
suas localidades; 
VIII – Aperfeiçoar a sinalização do trânsito, de forma a proteger o pedestre e o 
motorista; 
IX – Ampliar e recuperar o sistema viário no município; 
X - Criar o programa municipal de qualidade dos serviços de transporte público de 
passageiros; 
XI - vedar a implantação de terminais urbanos de integração na área do Centro 
Histórico e seu entorno; 
XII - priorizar a circulação dos pedestres, das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida e dos veículos não motorizados sobre o transporte 
motorizado; 
XIII - priorizar a circulação dos veículos coletivos em relação aos veículos 
particulares; 
XIV - favorecer os deslocamentos não motorizados, por meio da ampliação da rede 
ciclo viária, melhoria da qualidade das calçadas, paisagismo, iluminação e 
sinalização; 
XV - Promover boas condições de acessibilidade aos sub centros de bairro, visando 
a diminuir a necessidade de deslocamentos para a área central do Município; 
XVI - promover a integração das políticas de mobilidade urbana, uso e controle do 
solo urbano; 
XVII - aplicar requisitos quanto ao uso e ocupação do solo, normas edilícias, 
esquemas especiais de circulação, acesso e saída de veículos, estabelecidos em 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), para as atividades geradoras de 
interferência no tráfego; 
XVIII - garantir boas condições de conforto ambiental no Sistema de Mobilidade 
Urbana por meio de programas e sistemas de controle, monitoramento e 
fiscalização de emissão de 
poluentes e ruídos em veículos automotores. 
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De forma geral, pode-se considerar que há bastante espaço para a circulação de 

veículos motorizados no centro da cidade e, por conta disso, a oferta de espaço para a 

circulação de pedestres é reduzida, dando mais espaço aos carros que aos pedestres. 

De acordo com o PlanMob, a reconstrução das calçadas deverá seguir as leis e 

normas vigentes n° 07 de 2000 que se refere ao Código de Obras do Município de 

Sobral e a norma brasileira ABNT- NBR 9050 que dispõe sobre acessibilidade, 

mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.  

De acordo com o PDDU que dispõe sobre o sistema viário da cidade de Sobral, 

podemos destacar o Art. 2°, que trata das vias que serão projetadas e integradas ao 

sistema viário urbano.     

 

LEI DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO 
 

Art. 2º - As vias projetadas em plano de urbanização passarão a integrar o sistema 
viário urbano, após sua aprovação pelo Conselho Municipal do Plano Diretor e pela 
Prefeitura 
Municipal, precedido de Relatório de Impacto de Vizinhança que deverá informar, 
obrigatoriamente: 
I - A demanda de serviços de infraestrutura urbana; 
II - A sobrecarga na rede viária e de transportes; 
III - Os movimentos de terra e produção de entulho; 
IV - A absorção de águas pluviais; e 
V - As alterações ambientais e os padrões funcionais e urbanísticos das 
Vizinhanças atendidas. 
§ 1º - O Relatório de Impacto de Vizinhança não dispensa as avaliações de impacto 
ambiental competentes. 
§ 2º - As vias ou logradouros públicos sujeitos à modificações ou alterações, para 
efeito de regularização ou alargamento, obedecerão a projetos que deverão ser 
aprovados pela Prefeitura Municipal, após procedidas as avaliações de impacto 
ambiental competentes. 

  

Dessa forma, podemos concluir que o PlanMob de Sobral necessita de uma integração 

direta com o Plano de Arborização, pois, quando se leva em consideração as 

condições climáticas do município e as propostas de adequação da malha urbana 

central, pensa-se também na arborização desses espaços. Ou seja, junto a esse 

planejamento, deve haver um melhoramento da arborização pública. 

 

  


