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APRESENTAÇÃO

A revisão do Plano Diretor de Sobral (PDS) 2020 foi realizada no âmbito do Programa de

Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL). Os produtos elaborados durante o

processo foram construídos pela equipe técnica municipal (ETM) com apoio da consultoria

contratada GreenBrazil Arquitetura e Engenharia, CNPJ nº 08.968.848/0001-10, cuja admissão

foi celebrada através do Contrato nº 0025/2019 - SEUMA e Processo n° P075741/2019.

A revisão do PDS será realizada em cinco etapas, a saber:

 Etapa 1 – Plano Executivo de Trabalho;

 Etapa 2 – Perfil e Diagnóstico;

 Etapa 3 – Plano Ação: Diretrizes e Propostas;

 Etapa 4 – Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor de Sobral; e

 Etapa 5 – Plano Diretor Municipal Revisado.

É apresentado neste documento a Etapa 02 – Perfil e Diagnóstico que consiste em dois

produtos principais integrantes deste documento, a organização e composição de dados
técnicos e os levantamentos de informações junto à população durante as Oficinas de
Leituras Comunitárias e Audiências Públicas (Apêndice III). Ambos os levantamentos

compõem os subsídios necessários para compreensão do panorama atual do município.

O processo de coleta de dados e elaboração do diagnóstico foi realizado pela equipe técnica

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 Urbana de

Sobral - PlanMob (2017); Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI (2018); Plano de

Arborização de Sobral (2018) e Plano Sobral de Futuro (2016). Somado a isso, fizeram parte

do escopo do diagnóstico informações oriundas de visitas de campo, reuniões setoriais e

audiências públicas e oficinas de leitura comunitária.
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Em linhas gerais, percebeu-se que durante a última década, o município passou por um

processo de planejamento urbano intenso, com a formulação de diversos planos com seus

respectivos diagnósticos, propostas e diretrizes. O presente documento deu atenção especial

para esses documentos já existentes, o que permitiu uma compreensão geral das

transformações socioespaciais ocorridas nos últimos 10 anos. A produção final do diagnóstico

atualizado e condizente com a realidade municipal deu-se, também, pela construção e

levantamento de dados obtidos em órgãos públicos, entidades privadas e trabalhos

acadêmicos.

Para que a cidade e a propriedade cumpram sua função social, assim como exigido pela

Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, é necessário planejar os aspectos

quantitativos e qualitativos da (re)produção do espaço urbano a partir de um novo cenário que

se delineia. Visando subsidiar as diretrizes que nortearão as políticas públicas municipais pelos

próximos dez anos, esse diagnóstico expõe estas e outras dinâmicas relevantes para a gestão

municipal na condução de uma cidade cada vez mais justa e inclusiva.

Duas perspectivas compõem este diagnóstico: uma leitura técnica, responsável pela coleta e

análise de dados oficiais sobre o município e realizada por meio da metodologia de

Geoprocessamento (Parte 01); e as leituras comunitárias (Parte 02), responsável pela coleta,

por meio de Oficinas de Leituras Comunitárias presenciais, e organização da percepção da

população sobre a cidade.

A leitura técnica está dividida em nove partes, a saber: 1) Introdução; 2) Aspectos Regionais; 3)

Aspectos Socioeconômicos; 4) Aspectos Socioespaciais; 5) Aspectos sobre o patrimônio

histórico-cultural, paisagístico e arqueológico; 6) Aspectos Institucionais; 7) Aspectos

Ambientais; 8) Aspectos de Infraestrutura e Serviços Públicos e 9) Aspectos de Mobilidade e

Acessibilidade. Além disso, foram adicionados dois anexos que dizem respeito,

respectivamente, ao estudo de composição florística (Anexo I) e às atividades do plano de

ação para operações integradas (Anexo II)

A leitura comunitária foi realizada por meio de Oficinas de Leituras Comunitárias participativas,

buscando captar a percepção que os cidadãos têm a respeito da realidade municipal e de seus

Distritos. A coleta e organização das informações foram agrupadas em três dimensões:

desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento urbano e desenvolvimento socioambiental.
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1. INTRODUÇÃO

O Estatuto da Cidade (Lei 0.257 de 10 de julho de 2001) regulariza o capítulo "Política urbana" da

atual Constituição brasileira. Seus princípios básicos são o planejamento participativo e a função

social da propriedade. A Lei apresenta diversas ferramentas para serem apropriadas pelos

planos diretores municipais.

A Revisão do Plano Diretor de Sobral foi realizada em concordância com a legislação federal. O

documento delineia-se a partir de uma pergunta chave: QUAL A CIDADE QUE QUEREMOS? A

reposta é uma construção coletiva orientada pelos dados técnicos e pelas informações,

depoimentos e conversas com as pessoas que habitam os bairros e os distritos de Sobral.

Em linhas gerais, durante a elaboração do diagnóstico percebeu-se que o município passou por

um processo de planejamento urbano intenso durante a última década, com o desenvolvimento

de diversos planos e projetos que vêm conduzindo o desenvolvimento urbano do município.

Porém, é fundamental destacar a importância de ampliar a rede de atuação nos distritos,

especialmente para condução do crescimento e desenvolvimento dessas localidades.

Nesse contexto, Perfil e Diagnóstico apresenta uma compreensão geral das transformações

socioespaciais ocorridas nos últimos 10 anos, e ampliou a pesquisa e a participação dos distritos

na complementação do diagnóstico.

O presente documento é produto da segunda etapa do processo de revisão do Plano Diretor de

Sobral (PDS) (ver Figura 1) e tem como objetivo expor as principais dinâmicas socioespaciais e

informações sobre a estruturação territorial de Sobral contemplando os processos referentes ao

espaço físico natural; aspectos ambientais; base socioespacial; aspectos socioeconômicos;

parâmetros de mobilidade e acessibilidade, dentre outros aspectos que subsidiarão nas tomadas de

decisões do poder público municipal e na 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.

Figura 01 - Etapas da Revisão do Plano Diretor
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Fonte: Equipe PDS (2020)

Para que a cidade e a propriedade cumpram sua função social, assim como exigido pela

Constituição Federal e Estatuto da Cidade, é necessário planejar os aspectos quantitativos e

qualitativos da (re)produção do espaço urbano a partir de um novo cenário que se delineia.

Visando subsidiar as diretrizes que nortearão as políticas públicas municipais pelos próximos

dez anos, esse diagnóstico expõe estas e outras dinâmicas relevantes para a gestão municipal

na condução de uma cidade cada vez mais justa e inclusiva.

Para tanto, os interesses da coletividade devem se sobrepor aos individuais, ao mesmo tempo

em que ações dos agentes públicos e privados devem se articular em medidas razoáveis que

atendam os interesses de ambas as partes para assim alcançar A CIDADE QUE QUEREMOS.
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2. ASPECTOS REGIONAIS

O conhecimento do contexto regional é essencial para a compreensão dos aspectos

locacionais e entendimento das interações e influências envolvendo os municípios que

compõem a estruturação da rede urbana. Este capítulo abordará aspectos do contexto regional

que envolvem a região norte cearense tendo como foco uma análise da Região Metropolitana

de Sobral - RMS e dos fatores que levaram à instituição desta enquanto terceira região

metropolitana do Estado do Ceará.

Para a análise dos aspectos regionais que envolvem o município de Sobral foi utilizado como

base de consulta um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, intitulado

Regiões de Influência das Cidades – REGIC 2018, o qual classifica Sobral como Capital

Regional C, no que se refere à hierarquia das cidades, e o plano setorial intitulado Plano de

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Sobral – PDUI, realizado no

ano de 2018. Este último, promoveu um estudo aprofundado das questões ambientais;

socioeconômicas; socioespaciais e estruturais da RMS através da elaboração de um

diagnóstico e prognóstico, os quais são utilizados atualmente como subsídio para o

conhecimento e planejamento de ações envolvendo a RMS.

2.1 O papel de Sobral na região norte cearense

Atualmente, Sobral se destaca na região norte cearense através da sua ampla oferta de

comércio e serviços e do desenvolvimento de atividades industrias em seu território. Os

aspectos socioeconômicos influenciam na dinâmica socioespacial interurbana através das

relações que o município mantém com outras cidades da região.

De acordo com o estudo das Regiões de Influência das Cidades – REGIC (IBGE, 2018) Sobral

faz parte do grupo das 97 cidades brasileiras consideradas como Capitais Regionais. Esta

classificação está associada ao quantitativo populacional de Sobral e às relações de interação

estabelecidas entre este e outros municípios da região norte cearense (REGIC, 2007). Com

base nesses dados, o estudo das Regiões de Influência das Cidades classificou Sobral, dentro

da subdivisão das Capitais Regionais, enquanto Capital Regional do tipo C.

A definição de Capital Regional aponta para um Centro que possui “capacidade de gestão 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 (IBGE, 2007 p. 03). A posição de Sobral na hierarquia dos centros urbanos pode

ser conferida no mapa a seguir (Mapa 01).
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Mapa 01 - Hierarquia dos Centros Urbanos

Fonte: REGIC, IBGE (2018).

Quanto às relações estabelecidas entre Sobral e sua área de influência, é importante ressaltar

que os relacionamentos entre a Capital Regional e os demais centros podem variar de acordo

com a motivação para os deslocamentos. Para a REGIC (2018) as principais relações de

interação entre Sobral e os municípios da sua área de influência referem-se aos fluxos de

deslocamento motivados pela procura de comércio (Mapa 02); serviços de saúde (Mapa 03) e

serviços referentes à educação superior (Mapa 014).

Mapa 02 - Área de Influência de Sobral - deslocamentos para comércio

Fonte: REGIC, IBGE (2018).
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Mapa 03 - Área de influência de Sobral - deslocamentos serviços de saúde

Fonte: REGIC, IBGE (2018)

Mapa 04 - Área de influência de Sobral - deslocamentos curso superior

Fonte: REGIC, IBGE (2018).

Considerando então o papel de atração a nível regional que Sobral exerce é importante

pontuar os principais equipamentos presentes no território visto que estes atuam como polos
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geradores de viagens influenciando em aspectos importantes da dinâmica socioespacial, como

por exemplo, nos destinos dos fluxos de deslocamento intraurbano (ver Tabela 01).

Tabela 01 - Principais equipamentos municipais de atração de Sobral

Histórico-cultural

Teatro São João

Museu Madi

Casa da Cultura

Museu Dom José

Museu do Eclipse

Margem Esquerda do Rio Acaraú

Olho d’água do Pajé

Beco do Cotovelo

Planetário

Arco Nossa Senhora de Fátima

Igreja da Sé

Casa do Capitão Mor

Lazer

Sobral Shopping

Parque Lagoa da Fazenda

Derby Clube

Parque de Exposição

Estádio Municipal Plácido Aderaldo Castelo

Saúde

Policlínica Bernardo Félix da Silva

Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Centro de Especialidades Médicas - CEM

Santa Casa de Misericórdia

Hospital da Unimed

Hospital Regional Norte

Hospital do Coração

Institucionais

Centro de Convenções

Escola de Música Maestro José Wilson Brasil

Rodoviária

Aeroporto

Comerciais/Industriais

North Shopping

Grendene

Fábrica de Cimento

Assaí

Atacadão

Feira do Aprazível

Educacionais

UVA – Universidade do Vale do Acaraú

CAIC – Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Raimundo Pimentel Gomes
(EEIEF)

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará – UFC

Instituto Federal

Faculdade Luciano Feijão
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INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada
Fonte: adaptado do Plano de Reutilização da Área Remanescente do atual Aeroporto de Sobral (2017).

2.2 A Região Metropolitana de Sobral - RMS

A instituição de Regiões Metropolitanas tem como fundamento o parágrafo 3º do artigo 25 da

Constituição da República, o qual explica que os Estados, mediante Lei Complementar, podem

instituir regiões metropolitanas com a finalidade de promover a integração, organização,

planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Na Constituição do Estado

do Ceará, o Capítulo VI do Título IV, que trata da Integração Regional, dispõe sobre a

instituição de regiões metropolitanas com base nestes princípios norteadores (PDUI, 2018).

No Estado do Ceará, a criação de regiões metropolitanas é resultante principalmente de

atividades dos setores secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços) da economia

bem como de processos de conurbação entre municípios. Atualmente, o Estado abriga 03

regiões metropolitanas: a Região Metropolitana de Fortaleza (LCF nº 14/1973); Região

Metropolitana do Cariri (LCE nº 78/2009) e Região Metropolitana de Sobral - RMS (LCE nº

168/2016).

A Região Metropolitana de Sobral (RMS) é composta por 18 municípios, a saber: Sobral;

Alcântaras; Cariré; Coreaú; Forquilha; Frecheirinha; Graça; Groaíras; Massapê; Meruoca;

Moraújo; Mucambo; Pacujá; Pires Ferreira; Reriutaba; Santana do Acaraú; Senador Sá e

Varjota (ver Mapa 05). A norte, a RMS é delimitada pelos municípios de Uruoca, Martinópole,

Granja, Marco e Morrinhos. A leste, pelos municípios de Amontada, Miraíma e Irauçuba. A

oeste, limita-se com São Benedito, Ibiapina, Ubajara e Tianguá e ao sul, com os municípios de

Santa Quitéria, Hidrolândia, Ipu e Guaraciaba do Norte (PDUI, 2018).

Segundo o texto que compõe a Lei Complementar nº 168/2016, a criação da RMS se deu

mediante o atendimento de alguns requisitos básicos, verificados entre o âmbito metropolitano

e a sua área de influência. Dentre esses requisitos foram apontados: I) evidência e tendência

de conurbação; II) necessidade de organização, planejamento e execução de funções públicas

de interesse comum; III) existência de relação de integração de natureza socioeconômica ou

de serviços (LCE nº 168/2016).

As funções públicas de interesse comum referem-se às questões envolvendo o planejamento

territorial; ambiental; econômico; cultural; social e institucional; implantação, execução,

operação e manutenção de serviços públicos e a supervisão, controle e avaliação da eficácia

da ação pública na área metropolitana.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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A compreensão de alguns aspectos envolvendo a RMS é fundamental para o entendimento do

papel de Sobral enquanto Capital Regional C e das relações de interdependência entre a sede

metropolitana e os demais municípios que compõem a região. É importante citar que a Região

Metropolitana de Sobral tem como característica a presença de “um quadro de desequilíbrio”

(PDUI, p.51), com uma expressiva polarização em torno de seu núcleo que “concentra

infraestrutura, serviços, equipamentos e oportunidades econômicas, em contraposição à

dependência dos demais municípios, que configuram núcleos urbanos dispersos, em relação à

dinâmica de Sobral”.

Mapa 05 - Região Metropolitana de Sobral

Fonte: IBGE (2010).

Com base na análise do PDUI (2018) sobre o papel de Sobral na rede urbana cearense, no que se

refere à capacidade de centralidade e redes de influência na Região Metropolitana de Sobral, é

possível afirmar que: I) a RMS é constituída por uma Capital Regional (Sobral) a qual polariza

Centros de Zona B e Centros Locais; II) em nível hierárquico em relação à rede urbana cearense,

Sobral é polarizada por Fortaleza; III) há um expressiva disparidade entre Sobral e os demais

municípios componentes da RMS onde o mesmo “concentra infraestrutura, serviços, equipamentos

e oportunidades econômicas, em contraposição à dependência dos demais municípios, que

configuram núcleos urbanos dispersos, em relação à dinâmica de Sobral” (PDUI, p. 51).
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2.2.1 Distribuição Espacial da População na RMS

De acordo com as projeções do IBGE, referente à população estimada para o ano de 2020, a

Região Metropolitana de Sobral concentraria o total de 500.635 habitantes sendo Sobral o

município com maior quantitativo populacional - 210.711 habitantes - e Pacujá o município

com o menor quadro populacional, com 6.549 habitantes conforme ilustra o mapa abaixo

(Mapa 06):

Mapa 06 – População estimada para o ano de 2020

Fonte: IBGE (2020)

A variação do quadro populacional em cada município pode ser influenciada por diferentes

fatores, dentre eles: as migrações permanentes envolvendo questões econômicas, sociais ou

ambientais; aumento na taxa de natalidade; aumento da expectativa de vida; diminuição dos

índices de mortalidade, dentre outros.

Ao analisar dados do quantitativo populacional na RMS ao longo dos últimos 03 levantamentos

censitários (Censo 1991; Censo 2000 e Censo 2010) é possível acompanhar a variação da

população bem como identificar os municípios com aumento ou diminuição da população ao

longo desse período.
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Quanto à taxa de urbanização referente à RMS, é possível observar no quadro acima que de

acordo com os dados do último Censo (2010) os municípios que sofreram aumento na taxa de

urbanização ao ponto da população urbana se tornar maior do que a rural foram: Coreaú;

Forquilha; Frecheirinha; Groaíras; Massapê; Meruoca; Mucambo; Pacujá; Reriutaba; Santana

do Acaraú; Senador Sá; Sobral e Varjota.

Tabela 02 – População total; representação urbana e rural e variação percentual da população
dos municípios da RMS

Fonte: Adaptado do PDUI (2018).

A identificação dos municípios urbanizados é fundamental para a compreensão das

transformações socioespaciais nesses territórios bem como das interações decorrentes na

RMS visto que, ao passo em que a população nas cidades cresce, as demandas por

infraestrutura urbana; equipamentos públicos; ofertas de emprego; serviços especializados,

dentre outros, também se elevam. Quando o município não consegue atender às demandas da

crescente população urbana há uma maior probabilidade de aumento nos movimentos

migratórios pendulares ou permanentes. Tal fato pode ser verificado no mapa de fluxos acerca
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dos deslocamentos para Sobral em busca dos serviços de Ensino Superior (Mapa 04). Os

deslocamentos em busca desse tipo de serviço geram tanto migrações do tipo pendular como

migrações permanentes envolvendo estudantes oriundos de diferentes municípios da região de

influência de Sobral.

O quantitativo populacional total da RMS no ano de 2010 era de 460.463 habitantes com uma

taxa de urbanização de 71%. Conforme citado anteriormente, para o ano de 2020, a estimativa

populacional da RMS é de 500.635 habitantes (IBGE, 2020) apresentando, de forma geral, o

crescimento da população.

2.2.2 Perfil Socioeconômico da RMS

O entendimento das condições socioeconômicas da RMS é importante para a compreensão do

crescimento e desenvolvimento econômico bem como da interdependência entre os centros e

a Capital Regional. A análise do Produto Interno Bruto – PIB permite o conhecimento da

performance econômica dos municípios a partir da soma de todos os bens e serviços

produzidos nestes indicando as tendências para a geração de empregos e melhorias na

qualidade de vida da população. Quanto à análise do PIB da RMS, o diagnóstico consolidado

do PDUI (2018, p. 186) destaca que:

1. A variação do PIB metropolitano ainda que apresente trajetória crescente no tempo

encontra-se em patamares menores que das demais Regiões Metropolitanas do Estado;

2. Na RM de Sobral ocorrem tanto sinais de concentração como de desconcentração do

Município Sede em relação aos demais. Se, por um lado, a participação percentual do PIB

de Sobral diminui ao longo do tempo dado o maior ritmo de crescimento dos demais

municípios, percebem-se ainda poucos transbordamentos em relação às localidades ao

redor do centro, bem como o aumento da distância entre o PIB per capita da sede e das

demais cidades;

Em termos da composição setorial, enquanto os setores primário e secundário perdem

participação percentual, o setor de serviços assume lugar cada vez mais relevante na Região.

Nessa esfera chama atenção a aguda participação da Administração Pública, a qual

praticamente “sustenta” mais de 65% dos municípios metropolitanos.

Quanto às questões econômicas que envolvem a RMS, de acordo com dados do PDUI (2018,

p. 246) é possível afirmar que:

1. A Agropecuária metropolitana passa nos últimos anos por queda significativa tanto em

termos relativos de participação no Produto Agregado quanto no que concerne a área
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produzida e valor comercializado. Contudo, a presença social e humana da atividade

permanece de extrema relevância tendo em vista a pulverização de iniciativas de

agricultura familiar de pequena escala no território dos municípios;
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Mapa 07 – PIB Per Capita RMS

Fonte: IBGE (2016).

2. Chamam atenção os baixos níveis de aplicação de recursos provindos do PNAE frente ao

cenário de aguda presença de agricultores familiares na RM, fato que compromete a

atividade e relaciona-se a falhas de gestão existentes nos municípios;

3. As Indústrias percebem significativos crescimentos em termos de unidades existentes nos

municípios metropolitanos, com queda da participação relativa de Sobral. Em termos

estaduais, no entanto, a maioria dos municípios em torno da Sede metropolitana aparecem

como um cinturão de baixa industrialização e baixo crescimento relativo do setor;

4. As Indústrias Extrativas, de Produção Mineral Não Metálica, Metalúrgica, de Vestuário e de

Alimentos são as de maior desconcentração territorial enquanto o setor Mecânico, de

Material Elétrico e de Bebidas mostram-se mais concentradas com praticamente todas as

unidades ativas presentes em Sobral;

5. Apesar do forte anseio dos municípios na instalação de indústrias em seus territórios, a

maior parte deles não possui Distritos Industriais regulamentados ou algum tipo de política

pública específica voltada para o Setor;
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6. No setor terciário percebe-se o aumento das unidades de comércio de menor

complexidade – componente varejista – em todos os municípios metropolitanos. As

unidades concentram-se em aspectos ligados a vida cotidiana como lojas de roupas,

drogarias e supermercados;

7. A dependência da Administração Pública mostra-se crescente ao longo do último decênio

e mostra-se constituída em dois níveis, a saber: a) Economia dependente da

Administração Pública Local e b) Administração Pública local dependente dos recursos

financeiros dos outros níveis de governo;

8. Praticamente todo o comércio exterior concentra-se em Sobral e mostra-se baseado na

importação de matéria prima para produção de calçados seguida da exportação do produto

final;

9. Apesar da difusão do setor de serviços no território metropolitano as atividades mais

complexas apresentam aguda concentração em Sobral o que estabelece uma forte relação

de dependência entre os municípios e a Sede, sobretudo para a acesso a saúde e

educação.

2.2.3 Perfil da Infraestrutura na RMS

A infraestrutura urbana é fundamental no crescimento das cidades pois é através da sua oferta

que se pode promover melhorias na qualidade de vida da população e condições para o

desenvolvimento das cidades. A infraestrutura urbana trata de um conjunto de serviços básicos

que engloba: saneamento básico; iluminação pública; telecomunicações; pavimentação e

fornecimento de energia elétrica.

O saneamento básico de uma cidade envolve um conjunto de serviços onde, de acordo com a

Lei nº 11.445/07 que trata do Plano Nacional de Saneamento Básico, pode ser entendido como

“o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento

sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas”

(BRASIL, 2007).

No que se refere ao saneamento básico na RMS, de acordo com dados do PDUI (2018) foi

possível constatar que quanto ao abastecimento de água, os mananciais disponíveis atendem

às demandas dos municípios com ressalvas para os períodos de estiagem acima da média

quando os reservatórios são impactados pela falta de chuvas. O estudo chama a atenção para

o fato de que os sistemas de abastecimento de água praticamente não sofreram ampliação o
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que, somado ao crescimento da população, desencadeou uma certa “insuficiência na

capacidade de produção, reserva e distribuição de água potável ” (PDUI, 2018, p. 500).

A análise do esgotamento sanitário na RMS apontou para uma carência na implementação ou

ampliação da rede coletora e de estações de tratamento de esgotos (ETEs). Já em relação ao

sistema de macrodrenagem nesses municípios, o relatório do PDUI (2018) apontou que Sobral,

Forquilha, Pires Ferreira, Pacujá, Coreaú, Moraújo, Massapê e Santana do Acaraú apresentam

algum tipo de problema envolvendo a drenagem de águas pluviais. O quadro abaixo, elaborado

pelo PDUI (2018) apresenta uma síntese das condições de saneamento básico e prioridades

de demandas dos municípios componentes da RMS.

Quadro 01 - Síntese das condições de saneamento básico e priorização de demandas

Quanto ao manejo de resíduos sólidos na RMS observou-se que ainda há o funcionamento de

lixões nos municípios da RMS (exceto Sobral). Atualmente, foi implementado o Consórcio de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral (CGIRS/RMS) o

qual possui a adesão de 17 municípios da RMS englobando a coleta; o transporte e a

disposição dos resíduos no aterro sanitário de Sobral até a devida operação da Central de

Tratamento de Resíduos (CTR).

A infraestrutura envolvendo o fornecimento de energia elétrica, iluminação pública e

telecomunicações na RMS também é abordada no PDUI (2018). Quanto à energia elétrica, foi

apontada a existência de algumas produtoras na região, sendo uma sob gestão da Companhia

Hidrelétrica do São Francisco – CHESF e outras duas de natureza privada. A presença de

parques eólicos, aerogeradores e centrais geradoras eolioelétricas na RMS também foi pontuada,

bem como a existência de projetos para a instalação de centrais geradoras fotovoltaicas, a saber:
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Projeto de Usina Fotovoltaica pela Fotowatio do Brasil Projetos de Energia Renováveis Ltda., em

Massapê e Projeto de Usina Fotovoltaica pela Multsys Soluções Corporativas Eireli, em Sobral

(PDUI, 2018).

No que se refere à infraestrutura para telecomunicações na RMS, o levantamento apontou que

os municípios contam com ao menos uma antena de transmissão de sinal de celular e em

relação à disponibilidade de internet móvel, a depender da operadora, há ou não a cobertura do

tipo 4G. Uma relação da cobertura de internet móvel, por município da RMS, pode ser conferida

na tabela abaixo (Tabela 03).

Tabela 03 - Cobertura de internet móvel por município da RMS

Fonte: PDUI (2018)

2.2.5 Mobilidade Urbana na RMS

No que concerne as questões que envolvem a mobilidade a nível regional, foram analisadas

pelo PDUI as rodovias e estradas que cortam os municípios componentes da RMS, levando em

consideração a pavimentação e o estado de conservação. Esses dados podem ser conferidos

na Tabela 04:

Tabela 04 - Características das rodovias que cortam a RMS

MUNICÍPIO RODOVIA CARACTERÍSTICAS

Alcântaras
A cidade é “cortada” pela Rodovia CE-241,
interligando-se por um lado a Coreaú e no
oposto a Sobral.

As rodovias são asfaltadas e se
encontram em bom estado de
conservação.
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MUNICÍPIO RODOVIA CARACTERÍSTICAS

Cariré

A principal rodovia que liga Cariré à região
metropolitana é a BR-403/CE-183. Ao Norte,
passando pela BR-222, conecta a Sobral, e a
sul, Varjota. Através de ramificação na CE-
329 também há ligação direta com o
município de Reriutaba.

Encontra-se em excelente
estado de conservação com
pavimento regular, sinalização
vertical bem localizada e
sinalização horizontal nítida.

Coreaú

A cidade é “cortada” pela Rodovia CE-364,
interligando-se por um lado a
Sobral e no lado oposto a Moraújo, e pela
Rodovia CE-240 interliga-se por um lado a
Tianguá e no lado oposto a Meruoca.

As rodovias são asfaltadas com
estado de conservação
deficitário, necessitando
manutenção.

Forquilha

A BR-222 liga Sobral a Fortaleza, passando
por Forquilha. No sentido oposto, passa por
Sobral e conecta o Ceará ao Piauí e
Maranhão. A outra rodovia presente na Sede
de Forquilha é a CE-362 que segue na
direção sudeste, cortando a CE-179 até
chegar a CE-257.

Trata-se de uma via com
acostamento, bem sinalizada e
com pavimentação em bom
estado.

Frecheirinha
A cidade é “tangenciada” pela Rodovia BR-
222 (CE-313) interligando-se por um lado a
Ubaúna e no oposto a Tianguá.

A rodovia é asfaltada e se
encontra em bom estado de
conservação. No trecho urbano
o piso também se encontra em
estado satisfatório.

Graça

A cidade é “cortada” pela Rodovia CE-321,
interligando-se por um lado a Pacujá e Sobral
e no oposto, ainda através da Rodovia CE-
321, à localidade de Vila Formosa, seguindo
em direção à Rodovia CE- 187.

As rodovias são asfaltadas e se
encontram em bom estado de
conservação, tendo sido
realizados recentemente
serviços de manutenção.

Groaíras
Groaíras, na Região Metropolitana de Sobral,
se liga diretamente a Cariré por meio da CE-
253 e a Sobral através da CE-179.

As rodovias se encontram em
bom estado de conservação e
bem sinalizadas.

Massapê

A sede de Massapê é cortada por três
rodovias, sendo a principal delas a CE- 362 A
norte, ela liga Massapê a Senador Sá
(30,2Km), enquanto a sul a Sobral (21,5Km),
passando pelo distrito de Mumbaba (6,5Km).

Trata-se de uma rodovia
pavimentada, com pista simples
sem acostamento em nenhum
dos sentidos de tráfego.

Meruoca

A cidade é cortada pela Rodovia CE-440
interligando-se por um lado a Sobral. Também
é possível acessar a cidade pela CE-240 que
a liga à cidade de Massapê.

A rodovia é asfaltada e se
encontra em bom estado de
conservação.

Moraújo

A cidade é cortada pela Rodovia CE-364,
interligando-se por um lado a Coreaú através
da CE-232 em direção a Massapê e através
da CE-364.

As rodovias são asfaltadas e em
bom estado de conservação,
tendo sido realizados
recentemente serviços de
manutenção.

Mucambo
A cidade é cortada pela Rodovia CE-253
interligando-se por um lado a Aprazível e por
outro a Pacujá e Graça através da CE-321.

As rodovias são asfaltadas e se
encontram em bom estado de
conservação tendo sido
realizados recentemente
serviços de manutenção.

Pacujá A cidade é tangenciada pela Rodovia CE-321
interligando-se por um lado a Graça e, no

As rodovias são asfaltadas e em
bom estado de conservação,
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MUNICÍPIO RODOVIA CARACTERÍSTICAS

sentido oposto, a Mucambo. A cidade se
conecta a Reriutaba através da Rodovia CE-
253.

tendo sido realizados
recentemente serviços de
manutenção.

Pires Ferreira

A Sede de Pires Ferreira não é tangenciada
nem cortada por nenhuma rodovia. A CE-
329/BR-403 corta a área rural do Município,
sendo o acesso à cidade feito por uma
estrada local. Esta rodovia é o principal meio
de ligação entre Pires Ferreira e as demais
cidades metropolitanas, a norte, e Ipu, a sul.

As condições da pavimentação
estão satisfatórias e a
sinalização vertical e horizontal
está bem conservada.

Reriutaba

A cidade de Reriutaba se liga diretamente por
rodovias aos municípios de Varjota, Cariré,
Pacujá e, fora da Região Metropolitana, a
Guaraciaba do Norte. A CE-366 faz a ligação
com Varjota. A CE-329 liga a Sede à CE-183
e, em sequência, a Cariré.

A CE-366 faz a ligação com
Varjota, e na saída da cidade se
encontra bastante esburacada.
A CE-329 liga a Sede à CE-183
e apresenta as piores condições
de tráfego no município, com
extensos trechos esburacados,
havendo também casos onde
não se vê a pavimentação
asfáltica.

Santana do
Acaraú

Conta com uma rodovia federal, a BR-403,
uma estadual, a CE-232 e um pequeno trecho
na CE-085. A sul, liga Santana do Acaraú a
Sobral, com 38,7km de distância. Já a CE-232
liga Santana do Acaraú a Massapê.

Não há dados

Senador Sá

A cidade é cortada pela Rodovia CE-362,
interligando-se por um lado a Sobral e
Massapê e no oposto ao Município de
Uruoca. Também é possível acesso ao
Município de Marco através da CE-319.

A Rodovia CE-362 é asfaltada e
se encontra em bom estado de
conservação. Já a Rodovia CE-
319 não é asfaltada e o piso se
apresenta em condições apenas
razoáveis.

Sobral

Acesso pelas: BR-222 (leste) Forquilha;
CE178: Santana do Acaraú; CE-362 (norte):
Massapê e Senador Sá; CE-440 / CE-180 e
CE440 / 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; CE-179: Groaíras.

De forma geral, os referidos
trechos rodoviários no Município
de Sobral se encontram bem
sinalizados e com pavimentação
regular.

Varjota

Varjota se encontra no entorno de um
importante entroncamento rodoviário. A CE-
183 intercepta a CE-366. A primeira liga o
Município a Cariré e em sequência,
complementando-se o trajeto pela BR-222, a
Sobral

Encontra-se em bom estado,
conforme relatado na descrição
do trecho de Cariré. A segunda,
por sua vez, que conecta por
um lado a Reriutaba e por outro
a Santa Quitéria, encontra-se
mais desgastada com trechos
muito comprometidos.

Fonte: PDUI (2018).
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Sobre a mobilidade interurbana, é importante mencionar que a RMS é cortada por uma extensa

malha rodoviária, na qual destacam-se as rodovias federais e estaduais que conectam a

metrópole Sobral com outros municípios:

- BR-222 (leste): liga Sobral a Fortaleza, passando por Forquilha;

- BR–403: liga Sobral a Varjota;

- CE-178: liga Sobral a Santana do Acaraú;

- CE-362: CE–362, liga Sobral a Forquilha (a sul), Granja, Massapê e Senador Sá;

- CE-440 / CE-180 e CE-440 / CE-241: liga Sobral a Meruoca e Alcântaras;

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

- BR-222 (oeste): liga Sobral a Serra Grande (Tianguá), passando por Frecheirinha;

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

- BR-222 (oeste) / CE-183 / CE-329: Liga Sobral a Cariré, Varjota, Reriutaba e Pires
Ferreira;

- CE-179: liga Sobral a Groaíras; e

- CE–240: liga Sobral a Fortaleza.

Segundo o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, dos 18 municípios que

integram a RMS, apenas 03 possuem terminal rodoviário (Sobral, Massapê e Coreaú), nos

demais municípios os pontos de parada são provisórios com precariedade na oferta de

infraestrutura para mobilidade intermunicipal.

Quanto ao sistema de transporte coletivo intermunicipal referente à RMS, existe um serviço

regulamentado, operado por cooperativas licenciadas pelo Departamento de Trânsito do Ceará

DETRAN – CE o qual atende aos serviços de transporte por lotes (conjuntos de municípios). A

fiscalização, operação e definição de itinerários e horários é feita pelo DETRAN – CE e pela

agência reguladora do Ceará – ARCE. A Tabela 3 apresenta a denominação das cooperativas

e municípios da RMS atendidos por essas:

Tabela 05 - Cooperativas de transporte coletivo e municípios da RMS atendidos

COOPERATIVAS MUNICÍPIOS DA RMS ATENDIDOS

COOTMAN Massapê e Senador Sá

COOPITRACE
Coreaú e Moraújo

Graça. Pacujá e Mucambo

COOPFORNORTE Alcântaras, Forquilha, Groaíras e Meruoca

ROTA NORTE Pires Ferreira

COOPTRANSVACE Santana do Acaraú
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COOPROVAR Cariré, Reriutaba, Varjota
Fonte: PDUI (2018).

Quanto ao embarque e desembarque desses transportes, os pontos de paradas não estão

regulamentados, e as paradas ocorrem de acordo com a solicitação dos usuários no decorrer

dos itinerários. Os pontos de saída e chegada, bem como seus respectivos horários, são

regulamentados, estando concentrados em quatro pontos da cidade: Universidade Federal do

Ceará - UFC; Espelho D’água (Margem Esquerda), SESC e Mercado/Cemitério (ver Figura 2).

Os pontos de origem das linhas intermunicipais da RMS, em cada município, geralmente estão

estabelecidos nas proximidades de locais mais movimentados (centralidades) e/ou próximos ao

perímetro urbano de vias de ligação regional.

Figura 02 - Vans e topiques que fazem o transporte intermunicipal

Fonte: GREENBRAZIL, 2020

A frequência de viagens nas linhas intermunicipais demonstrou o grau de mobilidade entre os

municípios da RMS e Sobral (PDUI, 2018). Essa frequência indica os índices de mobilidade

pendular, demonstrando quais municípios interagem de forma mais intensa com Sobral e,

consequentemente, que fazem mais uso do seu comércio e serviços. Entre as frequências

mais altas estão Forquilha e Massapê. Outras linhas que possuem frequência igual ou superior

a duas viagens por hora são as linhas Sobral / Tianguá (passando por Frecheirinha); Sobral /

Santana do Acaraú e Sobral / Coreaú. Dessa maneira, a intensidade e a frequência das

migrações pendulares e mobilidade interurbana envolvem a busca pelo uso do comércio

varejista e atacadista, bem como pela diversidade de serviços que Sobral oferece, reforçando

sua importância como polo regional na rede urbana cearense.
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É importante ressaltar que parte dos fluxos de deslocamentos envolvendo os municípios que

constituem a RMS envolvem o uso de transporte fretado para demandas específicas, como por

exemplo, dos trabalhadores da Fábrica de Calçados Grendene que residem em outros

municípios.

As proposições do Plano de Mobilidade em torno da mobilidade interurbana se concentram na

oferta de novas rotas e na implementação do Terminal Regional de Transporte Complementar

como medida para a mitigação dos conflitos na área central ocasionado pelo intenso fluxo de

deslocamentos, bem como para o estímulo ao uso do transporte público coletivo para os

deslocamentos de curta distância e de curta duração que representam uma parcela

significativa dos deslocamentos na cidade

2.2.6 A Questão Ambiental na RMS

A caracterização ambiental da Região Metropolitana de Sobral foi sistematizada pelo

diagnóstico do PDUI (2018) a partir de uma tabela síntese onde são apresentados os principais

aspectos ambientais, por município da RMS. O estudo também elaborou um Mapa de

Restrições, Potencialidades e Agentes de Impactos Ambientais na RMS com o intuito de

auxiliar na análise integrada dos principais aspectos ambientais.

Quanto à potencialidade ambiental e o uso dos recursos naturais, o estudo apontou que as

regiões serranas localizadas na RMS possuem um expressivo potencial turístico devido a

presença de cachoeiras e cavernas. Foi ressaltada a relevância da Serra da Meruoca, com seu

potencial para o turismo ecológico. As potenciais atividades econômicas envolvendo recursos

naturais na área são: turismo, mineração, exploração de água subterrânea e agropecuária.

Contudo, foi ressaltado que apesar dos fatores favoráveis para o desenvolvimento do

ecoturismo na região, esse tipo de atividade econômica, se não planejada e executada de

maneira adequada, pode acabar gerando impacto ambiental em diferentes escalas, envolvendo

o processo de ocupação do território e a exploração turística.

O diagnóstico socioeconômico do PDUI (2018) apontou que a atividade agropecuária na RMS

não possui grande expressividade para o desenvolvimento por questões como escassez de

água e ausência de solos profundos em boa parte do território, com ressalvas para a

Depressão Sertaneja, onde a espessura dos solos pode sofrer variação e onde pode haver

investimentos para a implantação de perímetros irrigados, como é o caso do perímetro irrigado

de Araras Norte, no município de Varjota.
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Quanto às atividades de extração, foi constatado que as planícies aluviais dos Rios Acaraú e

Jaibaras se constituem importantes depósitos quaternários de areia e argila, bem como

abrigam um aquífero que pode ser utilizado como fonte de água subterrânea.

No que se refere aos agentes causadores de impactos ambientais, foi destacada a mineração,

a qual, além do impacto visual, também incide sobre a geração de resíduos, emissão de

partículas, geração de ruído e aumento do tráfego de caminhões.
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3. ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS

Para análise dos Aspectos Socioeconômicos foi realizada uma pesquisa em bases de dados

oficiais como, por exemplo a do IBGE, assim como também de entidades de referência no

estado que possuem informações e pesquisas específicas que complementam o diagnóstico

com dados mais atualizados, visto que as informações do IBGE 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 Básico - 2015.

f) Sistema FIEC - Observatório da Indústria.

g) EMBRAPA

h) EMBRAPI e IFCE

i) SEBRAE

j) PNUD

k) IPECE 2017

3.1 Posicionamento de Sobral em relação aos outros municípios do Estado do Ceará

Para a contextualização do Município de Sobral em relação aos demais municípios do Ceará

foi possível aferir setores onde o município mais se 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.

3.2 População, taxa de crescimento, evolução, densidade demográfica e migração

A distribuição da população no município de Sobral é eminentemente urbana, onde 88,35%

das pessoas residem nas áreas urbanas e 11,65% nas áreas rurais, segundo o IBGE 2010.
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Tendo como base os últimos Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010) e a estimativa

populacional prevista para o ano de 2018, conforme apresentado no gráfico e na tabela a

seguir, pode-se perceber que houve um aumento populacional proporcionalmente maior entre

os anos de 1991 e 2000, com aumento em 21,92%. Para os anos seguintes, a população

permaneceu crescendo, mas a proporções decrescentes, entre 2000 e 2010, o crescimento foi

à taxa de 20,86% e entre 2010 a 2018 (estimativa) foi à taxa de 11%. O crescimento médio

entre o primeiro censo realizado em (1991) e a estatística de crescimento previsto para o ano

de (2018) é de 63.56% (ver Tabela 4 e Gráfico 1).

Tabela 06 - Crescimento populacional por censo e estimativa para 2018

CENSOS 1991 2000 2010 2018

POPULAÇÃO
TOTAL 127.737 155.744 188.233 208.935

Fonte: censos demográficos (1991, 2000 e 2010) bem como a estimativa populacional realizada
anualmente pelo IBGE (população total).

Gráfico 01 - Crescimento populacional por censo e estimativa para 2018

Fonte: censos demográficos (1991, 2000 e 2010) bem como a estimativa populacional realizada
anualmente pelo IBGE (população total).

Segundo o IBGE (2019), a população está estimada em 208.935 habitantes, sendo o município

mais populoso da sua microrregião, o 5º do Estado do Ceará, e o 813º município com maior

densidade demográfica do país, sendo 88,67 hab./km².

De acordo com 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
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urbanizadas. Portanto, 11,65% dos sobralenses são considerados habitantes da zona rural. Em

maioria, a população de Sobral é feminina, com cerca de 51,41%, enquanto 48,59% dos

residentes são do gênero masculino (ver Tabela 07 e Gráfico 2).

Tabela 07 - População total, por gênero, rural/urbana - município – Sobral/CE

População População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

População total 127.737 100,00 155.744 100,00 188.233 100,00

População residente
masculina 61.087 47,82 75.500 48,48 91.462 48,59

População residente
feminina 66.651 52,18 80.245 51,52 96.771 51,41

População urbana 103.868 81,31 134.508 86,36 166.310 88,35

População rural 23.869 18,69 21.236 13,64 21.923 11,65

Fonte: adaptado PNUD, 2011.

Gráfico 02 - 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 subiu de 5,48% para 6,09%. Em 1991, esses dois indicadores eram,

respectivamente, 79,75% e 4,97%. Já no Estado do Ceará, a razão de dependência era de

65,43% em 1991, marcou os 54,88% em 2000 e passou para 45,87% em 2010; enquanto a

taxa de envelhecimento passou de 4,83% para 5,83% e para 7,36%, respectivamente.
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A cidade de Sobral se destaca em seus aspectos socioeconômicos, e também na qualidade de

vida da região Norte do Ceará. Essa é demonstrada 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 novos empreendimentos imobiliários,

objetivando 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.

3.3 Saúde e Educação/Escolaridade

3.3.1 Saúde

Em termos gerais, de 2010 até 2016, a cidade vem gradativamente melhorando seus

indicadores de saúde em relação às médias 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 sedes distritais. O Programa Saúde da família tem cobertura em todo o

território municipal e, segundo as visitas de campo realizadas, a população está satisfeita com

o serviço.

Na avaliação dos indicadores do Perfil Básico Municipal, datados de 2016, é possível constatar

algumas evidências. Sobral possui 0,53 unidades de saúde /100 hab., acima da média do

estado que é 0,45.

Tabela 08 - Unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), por tipo de prestador

Tipo de Prestador
Unidades de Saúde ligadas ao SUS

Quantidade %

Total 99 100,00

- Pública 68 68,69

- Privada 31 31,31
Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, 2016.
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Tabela 09 - Profissionais de saúde, ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS)

Discriminação
Profissionais de saúde ligados ao SUS

Município Estado

Total 2.335 67.681

- Médicos 504 12.470

- Dentistas 110 2.954

- Enfermeiros 354 7.824

- Outros profissionais de saúde/nível superior 313 6.454

- Agentes comunitários de saúde 406 15.667

- Outros Profissionais de saúde/nível médio 648 22.312

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), 2016.

*Nota: Profissionais de saúde cadastrados em unidades de entidades públicas e privadas.

Tabela 10 - Crianças acompanhadas pelo programa agentes de saúde

Discriminação

Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de
Saúde (%)

Município Estado

Até 4 meses só mamando 64,51 68,69

De 0 a 11 meses com vacina em dia 95,98 94,71

De 0 a 11 meses subnutridas ¹ 0,60 0,93

De 12 a 23 meses com vacina em dia 94,65 94,34

De 12 a 23 meses subnutridas ¹ 0,63 1,61

Peso < 2,5 kg ao nascer 9,06 8,05

Fonte: Secretaria da Saúde do estado do Ceará (SESA), 2016.

¹Crianças com peso inferior a P10.
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Tabela 11 - Principais indicadores de saúde – 2016

Discriminação Principais Indicadores
Município Estado

Médicos/1.000 hab. 2,47 1,39
Dentistas/1.000 hab. 0,54 0,33
Leito/1.000 hab. 4,97 2,14
Unidades de saúde/1.000 hab. 0,49 0,43
Taxa de internação por AVC (40 anos ou
mais)/1.000 hab. 20,85 27,06

Nascidos vivos 3.287 125.387
Natimortos 30 1.591
Taxa de mortalidade/1.000 nascidos
vivos 9,13 12,69

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), 2016.

Possui 2,47 médicos para cada 1.000 habitantes, dentro da recomendação da Organização

Mundial de Saúde, que é 2,5. O Ceará possui 1,45 médicos por 1.000 habitantes, de acordo

com o censo IBGE 2010.

Gráfico 03 - Taxa de mortalidade infantil de 2010 e 2016

Fonte: SESA, 2016.
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Gráfico 04 - Taxa de internação por AVC em 2010 e 2016

Fonte: SESA, 2016.

3.3.2 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, o principal investimento está nas

escolas de ensino fundamental, médio regular e profissionalizante de tempo integral,

permitindo o acesso à capacitação, qualificação e encaminhamento referenciado para o

mercado de trabalho, por meio dos estágios. Na educação infantil o gasto por aluno é

aproximadamente 5% maior em comparação com o restante do estado, estando em curva

crescente (IBGE, 2010).

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.

De acordo com o IBGE 2010, com relação ao analfabetismo de indivíduos com mais de 25 anos,

Sobral se encontra em 174º lugar com 22,96% do total dos habitantes da cidade. Esse número

fica abaixo da porcentagem do Estado do Ceará, que é 23,95%. Em Sobral, 8,32% dos

habitantes estão matriculados em Ensino Superior, acima do número apontado para o Ceará,

7,18%.

3.3.3 Renda, Índices de Desenvolvimento Humano e Desigualdade Social
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Segundo o Sistema FIEC - Observatório da Indústria, Sobral ocupa a 10º posição no Estado

em relação à 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 1 e 2,5 salários

mínimos, 18,15% ganham entre 2 e 5 salários mínimos, e 8,61% ganham menos de 1 salário

mínimo. Os demais 6,35% ganham acima de 5 salários mínimos.

Sobre a renda per capita em Sobral, dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento), contidos no Atlas do Desenvolvimento Humano do ano de 2013, tomando

como base os três últimos censos demográficos (1991, 2000 e 2010), a mesma corresponde

respectivamente a R$ 198,63, R$ 299,41 e R$ 448,89, observa-se que houve um aumento na

taxa média anual de 4,38% e com taxa de crescimento anual variando de 4,67% entre os

censos de 1991/2000 e de 4,13% entre os censos 2000/2010.

Durante o período de 1991 a 2010, no que se refere à porcentagem de pessoas pobres,

também houve uma melhora, caindo de 65,68% em 1991 para 49,43% em 2000 e para 25,20%

em 2010, inferior à porcentagem no Ceará, 30,28%. Quanto à desigualdade social ou grau de

concentração de renda, os índices de Gini variam, passando de 0,59 em 1991 para 0,62 no

censo de 2000 e para 0,56 em 2010, sendo também menor que o do Estado (0,61). Cabe

destacar que a renda dos 10% mais ricos é 17,79 vezes a renda dos 40% mais pobres. No

Ceará este indicador é 24,97 (ver Tabela 12).

Tabela 12 - Renda, Pobreza e desigualdade do Município de Sobral

ANO 1991 2000 2010

Renda per capita 108,03 200,41 448,80

% de extremamente pobres 35,83 21,70 8,00

% de pobres 65,08 40,43 25,20

Índice de Gini 0,59 0,62 0,56
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013.

Nota-se uma melhoria nos índices de renda da população e também a diminuição significativa

da extrema pobreza com relação aos últimos censos demográficos, porém ainda fica evidente

a desigualdade socioeconômica pelos dados do índice Gini.

Sobral tem 20.209 empregos formais, representando 6,81% do total de empregos gerados no

Ceará. A população ativa com mais de 18 anos é 63,76%, maior que a taxa do Ceará, 60,14%.

A taxa de formalização do emprego em Sobral é de 53,53%, maior que o Ceará que é 40,21%.
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Gráfico 05- Renda dos trabalhadores em salários mínimos

Fonte: sistema FIEC; tem 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. Na tabela 13

podemos verificar esses valores e o posicionamento de Sobral nesse e em outros índices de

desenvolvimento.

Tabela 13 - Índice de desenvolvimento humano

Índices Valor Posição no ranking

Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) - 2016 48,04 8

Índice de Desenvolvimento Humano - 2010 0,714 2

Índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) - 2015 0,831 6

Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) - 2015 0,707 5
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e programa das nações unidas
para desenvolvimento (PNUD).

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.

3.3.4 Economia

A economia vem crescendo, principalmente nos setores industrial, agrícola, de serviço e

empreendedorismo. Com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 21.679,33, (IBGE
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2017) Sobral é a quarta economia do Estado, ficando atrás de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia.

É considerada a maior do interior do Ceará e a 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:

Tabela 14 - PIB nominal (R$)

PIB Nominal (R$)

2013 2014 2015 2016 2017 Taxa Média de Crescimento 2013 - 2017
3.419
Milhões

3.830
Milhões

3.975
Milhões

4.144
Milhões

4.456
Milhões 6,90%

Fonte: Sistema FIEC.

Em relação à análise da oferta de empregos por setor da economia, é possível aferir que

Sobral tem a distribuição de empregos formais voltada, principalmente, para a indústria, setor

que gera mais empregos, apesar de em termos de participação na economia o setor de

comércio ocupar o primeiro lugar (ver Tabela 15).

Tabela 15 - Número de empregos e participação na economia

Setores Emprego Participação Estabelecimento Participação na economia

Serviços 13.954 29,20% 930 38,91%

Indústria 20.209 42,29% 356 14,90%

Comércio 7.726 16,17% 1.088 45,52%

Agropecuária 22 0,05% 9 0,38%

Administração
Pública 5.874 12,29% 7 0,29%

Total 47.785 100,00% 2.390 100,00%
Fonte: PIB (IBGE, 2015); empregos e estabelecimentos (MTE, 2016).

Em relação aos empregos formais, a indústria 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, as microempresas têm 71,07%,

as pequenas têm 21,07%, a média 7,02%, e a grande 0,84%.
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A participação financeira nos setores de Sobral está distribuída na seguinte forma: R$ 2,1

bilhões nos serviços; R$ 1,1 bilhões de reais na indústria; R$ 740 milhões na administração

pública e R$ 32,6 milhões na agropecuária. O setor de serviços lidera, assim, a participação na

economia com 52,99%.

Aprofundando e trazendo informações mais detalhadas do setor de comércio e serviços em

Sobral, percebe-se grande concentração no setor de Calçados, com 70,30% e serviços de

construção tem 5,56%.

Tabela 16 - Empregos formais dos setores econômicos

Setores Nº de
Emprego Participação

Participação
no Setor do

CE
Estabele
cimento 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 Outras
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 125 0,62% 5,05% 7 1,97% -41 -24,70%
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Setores Nº de
Emprego Participação

Participação
no Setor do

CE
Estabele
cimento Participação Vagas

Criadas

Variação
das

Vagas
Criadas

Minerais não-
metálicos

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%
Fonte: MTE, 2018.

Conforme mencionado anteriormente, o município de Sobral é composto por dezessete

distritos, desses, 5 são economicamente mais relevantes: Aracatiaçu, Taperuaba, Jaibaras,

Aprazível e São José do Torto, justamente os que têm maior desenvolvimento e melhor

infraestrutura urbana.

Em Aracatiaçu, as fábricas de lingerie lideram a atividade com maior relevância econômica,

seguida do artesanato e administração pública. A fábrica de moda íntima “Kallifon Lingerie”

conta hoje com 13 lojas no Ceará.

Figura 04 - Visita à fábrica de lingerie

Fonte: https://sobralonline.com.br/aracatiacu-prefeitura-e-kallifon/,
acesso em mar/2020.



54

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120 TEL/FAX: (85) 3456-5000
CNPJ: 08.968.848/0001-10 e-mail: revisaopds@gmail.com

Em Taperuaba, a confecção do bordado tem grande relevância na economia local (ver Figura 05).

Figura 05 - Máquina computadorizada utilizada na confecção de bordado

Fonte: Barros e Holanda, 2017.

O distrito acolhe ainda outras atividades econômicas, a exemplo do comércio voltado para

gêneros alimentícios, vestuário, bares e lanchonetes. Os comércios voltados aos gêneros

alimentícios encontram-se espalhados no centro do distrito, assim como os voltados para o

vestuário. Na área central também são identificados serviços advocatícios, clínica odontológica,

lan-houses, lanchonetes, salão de beleza, e oficinas. Enquanto os bares em sua maioria são

estabelecimentos encontrados na zona rural, principalmente nas pequenas localidades

(RODRIGUES, 2016).

Jaibaras acolhe o açude (ver Figura 06) que abastece a cidade e o perímetro irrigado

responsável por assegurar uma produção agrícola que, embora não seja de larga escala,

coloca seus produtos no mercado de Sobral.
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Figura 06 - Açude Jaibaras

Fonte:http://www.macaraunoticias.com.br/2016/03/acudes-da-bacia-do-acaraucom-apenas-
de.html. Acesso em mar-2020.

A economia de Aprazível advém, principalmente, da feira onde se comercializa roupas, que é

considerada a maior feira de confecção do estado fora da Região Metropolitana de Fortaleza

(ver Figura 07), e da exploração da cal e brita.

Figura 07 - Feira do aprazível

Fonte: https://twitter.com/feiradoaprazivel, acesso em mar/2020.

São José do Torto também tem destaque na economia pela atividade de extração de minério

de ferro (ver Figura 08). Grande parte da economia local gira em torno deste mercado.
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Figura 08 - Funcionamento da extração - empresa Globest

Fonte:https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negoci
os/pecem-faz-2-exportacao-de-minerio-de-ferro-1.221555, acesso
em mar/2020.

Além da extração do minério, o distrito é sede de uma das festas mais conhecidas da região, a

tradicional cavalgada realizada em homenagem ao padroeiro do Ceará (ver Figura 09), uma das

maiores cavalgadas do Estado. Ocorrendo anualmente no mês de março, o distrito e regiões

vizinhas param para homenagear São José, através deste evento, movimentando a economia local.

Figura 09 - Tradicional cavalgada.

Fonte: https://sobralonline.com.br/governador-camilo-santana-e-
prefeito/, acesso em mar/2020.

Apesar da expressiva atividade econômica presente em alguns distritos, observa-se que, na

maioria das vezes, a economia está ancorada em apenas um equipamento industrial ou

comercial, o que torna frágil a sustentabilidade econômica local, pois a mesma fica à mercê de

uma única atividade, acarretando riscos sobre o número de empregos e a renda gerada para o

distrito.
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Ao se falar em áreas rurais, a atividade econômica que permeia nessas as áreas do município

é a agropecuária. De acordo com dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática – Sidra

(2018), o município de Sobral possui em sua extensão uma área plantada de 8.224 hectares.

A produção agrícola do município no ano de 2018 contemplou, em toneladas: cana de açúcar

(267); feijão (1570); mandioca (558) e milho em grão (2889). De acordo com as informações

socioeconômicas municipais levantadas pelo Banco do Nordeste, com base no levantamento

da produção agrícola municipal do IBGE (2017), as culturas produzidas no município

contemplam: milho; feijão; banana; coco da baía; cana de açúcar e mandioca. O índice de

crescimento da produção agrícola de Sobral pode ser analisado no Gráfico 6:

Gráfico 06 - Índice de crescimento da produção agrícola em Sobral – CE por lavoura (2010-2017)

Fonte: Informações socioeconômicas municipais (Banco do Nordeste).

Quanto à produção agropecuária, os dados apontaram uma produção, por cabeça, de: bovino

(36.290); equino (1.264); suíno (14.080); caprino (16.445); ovino (47.760) e galináceos (88.725).

O papel da agropecuária na economia do município de Sobral, no que se refere ao Produto

Interno Bruto – PIB municipal, em 2016, apontou que esta atividade correspondeu nesse

período a 0,57% da produção em relação ao estado, sendo a menor participação na

constituição da economia municipal, conforme pode ser analisado no Gráfico 7.
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Gráfico 07 - Contribuição por partes do PIB do município de Sobral – CE em relação ao Estado no
ano de 2016

Fonte: Informações socioeconômicas municipais (Banco do Nordeste).

Quanto às infraestruturas físicas implantadas para subsidiar a produção agropecuária nas

comunidades rurais de Sobral, o município dispõe de equipamentos no interior dos

assentamentos rurais. Esses equipamentos dão suporte às atividades de produção econômica

locais e podem ser conferidos na Tabela 15:

Tabela 17 - Infraestrutura/equipamentos para a produção agropecuária do município de Sobral

ESTRUTURA LOCALIDADE DISTRITO

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Assentamento
Campo Grande Caracará

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Assentamento
Oiticica Aracatiaçu

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Assentamento Flores Aracatiaçu

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Assentamento
Emasa Aracatiaçu

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Assentamento
Rajada Aracatiaçu

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Sede Aracatiaçu

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Assentamento
Bonsucesso Patos

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Assentamento São
João Aracatiaçu

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE Sede Patos
TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE São Joaquim Aracatiaçu

ABATEDOURO DE AVES CAIPIRA Assentamento
Campo Grande Caracará

CASA DE FARINHA (ASSOCIAÇÃO BOM JESUS) Setor VI Jaibaras
ESCOLA AGRÍCOLA PAULO DE ALMEIDA

SANFORD Setor VI Jaibaras

CASA DE MEL Varjota dos
Machados

Salgado dos
Machados

CASA DE MEL Sítio São Francisco Jordão
CASA DE MEL Boqueirão Sede

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO Sede Jaibaras
ABATEDOURO DE AVES CAIPIRA Pedrinhas Rafael Arruda
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ESTRUTURA LOCALIDADE DISTRITO
ENTREPOSTO DE OVOS Pedrinhas Rafael Arruda

INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE –
FAZENDA ITALEGRE Alegre Patriarca

FAZENDA SOBRAL AVESTRUZ (PRODUÇÃO DE
AVESTRUZES) Beira do Rio São José do Torto

ABATEDOURO VASCONCELOS & CAVALCANTE Córrego da Onça Sede
Fonte: Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico de Sobral – STDE.

A comercialização de produtos locais dos distritos, como: artesanato e comidas típicas

acontece semanalmente na praça do Teatro São João, onde ocorre a feirinha de artesanato,

quando artesãs da Sede e dos distritos vendem seus produtos. Nos distritos existem as feiras

locais com venda de produtos agrícolas e comidas típicas (Jaibaras, Aracatiaçu e Taperuaba).

A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico - STDE possui a Casa da Economia

Solidária que recebe produtos artesanais e comidas típica para venda. A Casa da Economia é

um local de apoio ao pequeno empreendedor pois trabalha com atividade voltadas para a

gastronomia, moda e artesanato, sendo local de qualificação e de comercialização. O

equipamento está localizado no centro de Sobral, com apoio da STDE e do SEBRAE.

A STDE vem trabalhando com o conceito de paisagens produtivas por meio de uma série de

Programas de Apoio à Agricultura Familiar, baseados num sistema de produção agroecológico,

oferecendo assistência técnica, materiais e apoio logístico na comercialização da produção

(majoritariamente adquirida pela própria prefeitura e servida nos lanches das escolas

municipais).

O trabalho da STDE está focado nas regiões mais secas, com a instalação de cisternas de

enxurradas. Somando as famílias atendidas pelos programas de agricultura, bovinocultura,

ovinocultura, caprinocultura e apicultura coordenados pelo município, existem mais de 300

famílias atendidas. Esses programas recebem apoio do governo federal e estadual, assim

como das universidades e agências agropecuárias.

Apesar de produzir forma ecológica, sem uso de fertilizantes ou agrotóxicos, tais produtores

não contam com o selo de produtos orgânicos, algo que agregaria valor aos produtos no

momento de vendê-los em feiras. Visto isto, é importante que o município amplie os projetos

agroecológicos e auxilie os produtores no processo de obtenção da certificação, bem como

organizar feiras periódicas em diferentes bairros e distritos, estimulando a produção e o

consumo de produtos orgânicos no território municipal.
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4. ASPECTOS SOCIOESPACIAIS: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA,
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, assim como outros municípios, o seu núcleo urbano se desenvolveu a partir de uma

fazenda de gado, às margens de um rio, no caso o Rio Acaraú, e seu crescimento e

desenvolvimento estiveram atrelados às atividades agropastoris com o ciclo do gado no século

XVIII e ao plantio, beneficiamento e exportação do algodão no século XIX. Seu principal

diferencial foi o fato de que se encontrava em uma localização estratégica, no cruzamento de

estradas movimentadas pela criação e comercialização do gado, e que posteriormente

continuou sendo um entreposto no ciclo do algodão, consolidando desde então a sua

centralidade regional. Além desses fatores, a Igreja católica exerceu uma forte atuação

territorial, influenciando diretamente no traçado urbano da cidade.

4.1 Contextualização Histórica, Evolução Urbana e Parcelamento do Solo

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) (ver Figura 9). Essa matriz foi à ruína ainda

no século XVIII, porém foi construída uma nova em localização bem próxima1 no ano de 1.781.

Figura 10 - Igreja Matriz

1 “A primeira capela (de N.S. da Conceição), que servia de matriz à Freguesia do Acaraú, não existe mais. Situava-
se a 2,70m (dois metros e setenta centímetros) à frente da base do patamar da atual matriz, em alinhamento com a
então Rua N. S. do Carmo. ” (ROCHA, 2003, p. 41).
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Fonte: SEUMA, 2019

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

Vila Distinta e Real de Sobral. Em 1777, com a construção da Igreja de Nossa Senhora do

Rosário dos Pretinhos (ver Figura 11), surgiu o segundo núcleo urbano 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 (ver Figura 12).

Figura 11 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretinhos

Fonte: SEUMA, 2019.

Figura 12 - Mapa dos Caminhos Da Vilas Final do Séc. XVII. Núcleos que deram origem à
configuração urbana de Sobral

Fonte: Rocha, 2003.
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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.

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.

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, de forma que atraiu a instalação da Fábrica de

Tecidos de Sobral, no ano de 1887. As transformações socioespaciais desse período estiveram

atreladas à implementação de novos equipamentos como o Teatro São João; a estação

ferroviária; a implementação da linha de bonde e, conforme já citado, a Fábrica de Tecidos.

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. 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 e etc. –

ampliando os históricos desequilíbrios socioespaciais que são fortemente evidenciados na

atualidade.

A estruturação urbana toma novos rumos a partir da atuação 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 (ver Figura 13), a saber: o Seminário
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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).

Figura 13 - Sobral a partir das obras de Dom José (primeira metade do século XX)

Fonte: Alves, 2018.

A primeira intervenção de Dom José foi a construção da Santa Casa de Misericórdia (ver

Figura 14), 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 14 - Registro da fachada da Santa Casa de Misericórdia no século XX

Fonte: IBGE, 2010.



64

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120 TEL/FAX: (85) 3456-5000
CNPJ: 08.968.848/0001-10 e-mail: revisaopds@gmail.com

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

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

Ambos estavam integrados ao traçado da cidade.

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

Betânia (Ver Figura 15). O seminário foi implantado em terreno externo ao perímetro da linha

férrea, separado da cidade por um 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 15 - Edifício sede da Universidade Vale do Acaraú (UVA), onde funcionava o antigo
Seminário da Betânia

Fonte: Portal Sobral online, 2019.

Em 1935, ocorreu 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, alamedas e

uma coluna da hora, semelhante à de Fortaleza (ver Figura 16). 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 16 - Praça da Coluna da Hora, construída no local do antigo Mercado Municipal. Registro
da década de 1940.

Fonte: Arquivo Nirez (2017).

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 (ver figuras 17 e 18).
Figura 17 - R. Floriano Peixoto, não

pavimentada em 1946
Figura 18 - Mesmo ângulo da Figura 16, em

2018

Fonte: Arquivo Nirez. Acervo Architectus.

Aragão (2014) cita que, em 1951, inicia-se na cidade uma nova etapa de obras de

modernização, como: a melhoria da Avenida Senador Paula (ver figuras 19 e 20) e a

construção do Boulevard Pedro II. Em 1953, foi construído o Arco de Nossa Senhora de Fátima,

posteriormente apelidado de “Arco do Triunfo”.
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Figura 19 - Rua Senador Paula, 1920 Figura 20 - Avenida Senador Paula, após 1951.

Fonte: Acervo J. A. Dias Fonte: Acervo J. A. Dias

Após 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 intratrilhos estava com índice elevado de ocupação, restando

livres apenas terrenos de difícil utilização.

Figura 21 - Malha urbana de Sobral concentrada entre os trilhos e o Rio Acaraú, final anos 1950

Fonte: Acervo J. A. Dias Lopes, 2020.

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 Desenvolvimento Industrial do Nordeste –

PUDINE, no qual se instalaram no território de Sobral: a Fábrica Coelho (1963), nas

proximidades da Lagoa da Fazenda; a LASSA – Laticínios S/A (1966), localizada no sentido sul
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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). Segundo Rocha (2003), havia um estigma sobre quem morava depois

da linha do trem.

A partir de meados da década de 1960, o parcelamento do solo por meio 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 (ver Mapa 08).

Mapa 08 - Expansão urbana no final da década de 1960

Fonte: Alves, 2018.
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Em meados da década de 1970, devido a 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 Alto Novo que atualmente está localizada no

bairro Dom José, que permanece em tempos atuais ainda 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 Sabóia, 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 (ver Mapa 09).

Mapa 09 - Expansão urbana entre 1977 a 1982

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
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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 (ver Mapa 10).

Mapa 10 - Expansão urbana entre 1983 a 1988

Fonte: Alves, 2018.

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 como “Pantanal do Alto da Brasília” que posteriormente

viria a se tornar o bairro Vila União (ver Mapa 11).
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Mapa 11 - Expansão urbana entre 1989 a 1992

Fonte: Alves, 2018.

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 Othon 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 12.
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Mapa 12 - Expansão urbana e equipamentos entre 1997 e 2004

.
Fonte: Alves, 2018.

Existe uma peculiaridade da atual zona urbana da cidade de Sobral, em relação à 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. É possível visualizar essas alterações no Mapa 13.
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Mapa 13 - Perímetro urbano atual com as três porções suprimidas do anterior

Fonte: SEUMA, 2019.

O atual perímetro urbano (ver Mapa 13) vai ao encontro das diretrizes do Estatuto da Cidade e

das tendências atuais de urbanização, baseado na 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 (ver Mapa 14).

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 no sentido noroeste

(sentido Serra da Meruoca), quando o perímetro urbano chega ao sopé da serra.
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Mapa 14 - Evolução do perímetro urbano (2000-2014)

Fonte: SEUMA, 2017.

Apesar da alteração na área do perímetro urbano, que controlou a expansão do município ao

reduzir as áreas de especulação imobiliária, o novo perímetro ainda dispõe de muitos vazios,

incluindo os parcelamentos subutilizados, correspondendo tanto aos loteamentos mais

recentes quanto alguns mais antigos, que remontam à década de 1980. Isto mostra que,

mesmo com a redução da zona urbana, a oferta de terras ainda está muito além da demanda

atual, pelo menos do público que 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. Entretanto, a distribuição espacial da população ocorre de maneira

diferenciada nesses, oscilando entre as áreas mais adensadas e as 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 socioeconômicas.
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Mapa 15 - 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 à população

residente são: Dom José (comunidade do Alto Novo); Padre Palhano; Sumaré; José Euclides

(Terrenos Novos); Sinhá Sabóia; Expectativa; Pedrinhas e parte do bairro Alto do Cristo.
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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 de adensamento, devido à 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 dos loteamentos

Moradas da Boa Vizinhança I e II), Renato Parente (com os loteamentos Moradas do Planalto I

e II e condomínio Moradas e loteamento de acesso controlado Granville) são potenciais áreas

de ocupação.

Sobre os vazios urbanos, o município de Sobral apresenta alguns alocados em sua malha

urbana, podendo ser classificados como espaços de áreas livres e não construídas e,

geralmente, apresentam elevados custos de urbanização. Sob a perspectiva e ótica da

economia urbana, podemos associar as áreas de vazios urbanos a fatores estruturais e a

aquisição de terras urbanas, existindo a retenção de glebas de terras e lotes 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. Observa-se que esses vazios

encontram-se espacializados, em sua maioria, nas franjas periféricas, que coincidem com

áreas de expansão urbana, em várias direções: 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 vazias pode ser conferida no mapa a seguir.
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Mapa 16 - Vazios urbanos no distrito sede de Sobral

Fonte: SEUMA, 2019

Os vazios urbanos podem ser considerados como áreas potenciais 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 contexto histórico, auxiliando tanto na melhoria

econômica, ambiental e urbanística na área em questão. O ideal é que esses vazios urbanos

sejam combatidos e ocupados para que a cidade cresça de forma compacta, evitando grandes

deslocamentos e a subutilização de sua infraestrutura urbana.

4.2 Vetores de Expansão Urbana

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).

Percebe-se que a cidade de Sobral, a partir do momento de sua expansão, na segunda metade

do século XX, para além dos trilhos da linha férrea e da margem esquerda do Rio Acaraú, se

deu com o surgimento de loteamentos residenciais, conjuntos habitacionais, assentamentos
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urbanos precários, além das ocupações espontâneas nos bairros mais periféricos. Mas foram

os loteamentos residenciais de iniciativa privada que acabaram definindo alguns eixos de

expansão da cidade que ainda hoje, no início da segunda década do século XXI, se configuram

como vetores de potencial expansão urbana.

Identifica-se atualmente três vetores de expansão urbana da cidade de Sobral: O primeiro a

noroeste, sentido Serra da Meruoca; O segundo a norte, sentido município de Massapê e

estrada dos Remédios; e o terceiro, esse mais recente, a Leste estrada das marrecas sentido

ao Distrito de Patriarca.

O primeiro vetor, a noroeste, no sentido da Serra da Meruoca, desde as décadas de 1980 com

os Loteamentos Cachoeira (1982) e Planalto Cachoeira (1983), e de 1990 com o Conjunto

Habitacional COHAB III (1992) e Loteamento Brisa da Serra (1999), já se mostrava uma

tendência de expansão urbana, se consolidando ainda mais depois das Leis Complementares

nº 13 de 01 de outubro de 2001, referente ao PDDU de 2000, e as de n° 33 de 15 de dezembro

de 2010 e n° 35 de 13 de junho de 2012, referentes ao PDP de 2008, as quais ampliaram

significativamente o perímetro urbano no sentido Meruoca, abrindo caminho para novos

loteamentos, como por exemplo, o Morada da Planalto (2001), Rosário de Fátima (2005),

Rosário de Fátima II (2011), Granvile (2013), Morada do Planalto II (2014), Moradas (2015),

além do Residencial Nova Caiçara (2016), esse de iniciativa pública, referente ao programa

federal Minha Casa Minha Vida.

O segundo vetor, no sentido norte em direção a Massapê, que desde a década de 1970 já se

mostrava como área de expansão a partir dos loteamentos Colina da Boa Vista (1977) e

Planalto Belo Horizonte (1979). Na década de 1990, com a instalação da Indústria Grendene,

atraiu mais infraestrutura e equipamentos públicos, à medida que aumentou a demanda por

habitação nas proximidades das fábricas.

Mais recentemente, novos loteamentos e equipamentos públicos foram implantados nas

proximidades desse eixo de expansão, como por exemplo, os loteamentos Morada dos Ventos

(2009), Morada dos Ventos II (2011), Conviver (2015), além do novo Parque de Exposições e a

Vila Olímpica. Ainda no sentido norte temos, logo após as fábricas da Grendene o surgimento

de novos loteamentos e Conjuntos habitacional, localizados ao longo da Avenida Pimentel

Gomes e estrada para os Remédios, como os loteamentos Nova Januária (2007) e Residencial

Meruoca (2010), além do Conjunto habitacional Novo Recanto (2010).

Ainda sobre o vetor de expansão norte, a Avenida Perimetral deve ser considerada como novo

elemento de atração para a expansão do perímetro urbano nesse sentido, devendo o Poder
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Público monitorar, especialmente, a área existente entre o fim do perímetro urbano atual e a

nova avenida.

O terceiro vetor de expansão é de todos o mais recente, no sentido leste pela estrada das

marrecas, margeando a direita do Rio Acaraú, em direção ao distrito de Patriarca, a partir dos

loteamentos Moradas da Boa Vizinhança (2011) e Moradas da Boa Vizinhança II (2014).

Atualmente esses loteamentos fizeram do bairro Antônio Carlos Belchior o de maior demanda

por alvarás de construção no ano de 2019.

Este vetor leste/sudeste de expansão urbana merece especial atenção, principalmente a região

próxima ao riacho Sabonete (onde há uma zona de carnaubal, além da sua mata ciliar) devido

à instalação do novo aeroporto, que certamente atrairá uma série de intervenções que deverão

ser controladas.

Gráfico 08 - Alvarás de construção no ano de 2019. Fonte: SEUMA, 2020

O Gráfico 8 ajuda a comprovar os três principais eixos de expansão, a partir da quantidade de

alvarás de construção emitidos pela prefeitura municipal, no ano de 2019, mostrando que o

bairro Antônio Carlos Belchior desponta atualmente como o principal, com o total de 533

alvarás (sentido leste), seguido pelo bairro Renato Parente com 141 alvarás e Nossa Senhora

de Fátima com 25 (sentido serra da Meruoca), e também pelo bairro Cidade Pedro Mendes

Carneiro com 23 e Dr. Juvêncio de Andrade com 22 alvarás (sentido Massapê). O Mapa 16

ilustra esses principais vetores de expansão e outros dois de menor relevância.
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Mapa 17 - Vetores de Expansão

Fonte: SEUMA, 2020.

Observa-se ainda, mais dois eixos de expansão, mas esses outros com características

distintas aos vetores mais perceptíveis acima citados.

Na direção oeste, sentido Tianguá, logo após a fábrica de cimento Votorantim, nota-se uma

expansão paulatina, mas expressiva dos usos industriais e de serviços, margeando a BR-222.

Na direção sul-sudeste, sentido Groaíras e Forquilha a partir da Avenida Senador Fernandes

Távora, pode-se notar uma expansão mais lenta, se analisarmos o período de implantação dos

loteamentos ali fixados, todos da década de 1980, como o Parque São Cristóvão (1981),

Parque Jatobá (1982) e Parque das Flores (1987), ainda com bastante áreas vazias,

evidenciando um crescimento lento e uma procura menos intensa por lotes habitacionais nessa

área da cidade.

É importante também mencionar a expansão de alguns bairros a partir da descentralização dos

comércios e serviços, mesmo o bairro Centro ainda concentrando a maior demanda por alvará

de funcionamento na cidade de Sobral (ver Gráfico 9). Foram emitidos pela prefeitura municipal
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no ano de 2019, só para o Centro, 1253 alvarás de funcionamento, sendo 140 primeiro alvará e

1.113 renovação.

Esses bairros próximos trazem como característica a proximidade com o centro comercial, a

implantação de novos equipamentos urbanos (novas vias, prédios públicos, universidades,

shopping center, etc.), melhoramento da infraestrutura urbana, gerando um maior fluxo a partir

das novas dinâmicas socioespaciais. Os três bairros que apresentam essas características são:

Campo dos Velhos (128 alvarás de funcionamento), seguido pelo Dom Expedito (119) e Junco

(103). Essas novas funcionalidades do território fazem desses bairros novas centralidades

urbanas da cidade.

Gráfico 09 - Alvarás de Funcionamento no ano de 2019

Fonte: SEUMA, 2020

4.3 Infraestrutura Ociosa

O crescimento e desenvolvimento da cidade de Sobral tem impulsionado o parcelamento do

solo nas áreas que atualmente constituem os vetores de expansão da cidade. A forte atuação

da construção civil e da especulação imobiliária tem influenciado o crescimento da malha

urbana na medida em que vem propagando o processo de ocupação em locais que oferecem

amenidades urbanas – clima agradável, trânsito tranquilo, segurança, dentre outros – ou que

dispõem de uma infraestrutura básica para quem deseja adquirir um lote privado na cidade.

A cidade de Sobral possui um forte mercado imobiliário que tem crescido nos últimos anos com

o aumento na quantidade de loteamentos homologados. Contudo, apesar dessa realidade,

alguns loteamentos acabaram por não serem ocupados ou apresentaram baixa ocupação. De
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acordo com o Mapa 18, destaca-se os loteamentos com baixo percentual de ocupação em

2018, e que, apesar de não serem considerados vazios urbanos, podem ser classificados como

áreas de infraestrutura ociosa.

Mapa 18 - Loteamentos no perímetro urbano de Sobral (2018).

Fonte: Alves, 2018.

Dentre os motivos que levaram à baixa procura de alguns loteamentos, podemos citar os

problemas de mobilidade e acessibilidade aos locais e os valores dos lotes parcelados muitas

vezes não condizentes com as desvantagens ainda existentes nos loteamentos.

Alguns loteamentos construídos na cidade de Sobral tiveram uma boa aceitação sendo

rapidamente ocupados ao passo que as junções de alguns loteamentos vieram a constituir

bairros, como foi o caso do bairro Renato Parente, que teve início a partir dos loteamentos

Morada do Planalto I e II e loteamento Rosário de Fátima I e II e do bairro Antônio Carlos

Belchior que surgiu a partir dos loteamentos Morada da Boa Vizinhança I e II.

Apesar do quadro favorável para a construção civil e mercado imobiliário na cidade, é

importante ressaltar que nem todos os loteamentos implantados em Sobral tiveram bom êxito

no seu processo de ocupação, o que fez com que esses viessem a se tornar áreas com

infraestrutura ociosa no espaço urbano, conforme mencionado acima. A infraestrutura ociosa
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pode ser entendida como áreas que detém de toda ou grande parte da infraestrutura básica

para a ocupação do local, ou seja, áreas dotadas de: saneamento, drenagem, iluminação e

pavimentação, e que não são utilizadas ou são pouco utilizadas. Podemos citar como exemplo

de infraestrutura ociosa: o Loteamento Conviver (próximo ao Parque de Exposições); o

loteamento Morada do Planalto II e os loteamentos Morada dos Ventos I e II que, apesar de já

possuírem ocupações, ainda detém uma quantidade significativa de lotes ociosos. É possível

visualizar as áreas com infraestrutura ociosa no Mapa 19:

Mapa 19 - Loteamentos com infraestrutura ociosa

Fonte: SEUMA, 2020.

Os loteamentos que apresentam infraestrutura ociosa são: Jatobá Residence; Morada dos

Ventos I e II; Morada do Planalto; Conviver e os loteamentos de acesso controlado Moradas e

Granville. Alguns dos loteamentos citados encontram-se em processo de ocupação, contudo,

conforme já ressaltado, possuem uma quantidade expressiva de lotes vagos.

4.4 Uso e Ocupação do Solo

O uso e ocupação do solo refere-se à intensidade de utilização dos espaços e às atividades

neles desenvolvidas que refletem e são influenciadas pelo crescimento e desenvolvimento das

cidades. Sua constituição é intrínseca ao zoneamento urbano, o qual define parâmetros
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específicos para o uso e ocupação do território de acordo com as diferentes áreas que

constituem a cidade.

No ano de 2018, a cidade de Sobral passou por uma revisão em seu zoneamento por iniciativa

da gestão municipal, a qual propôs novos critérios para a definição dos usos e ocupação do

solo na cidade. Dentre as principais diretrizes da nova proposta, estavam: a revisão das áreas

de interesse ambiental; criação das zonas de uso sustentável; expansão das áreas de

interesse social; expansão das áreas de promoção econômica; ampliação das possibilidades

de adensamento e verticalização e diversificação de usos dentro das zonas a fim de facilitar a

consulta, aplicação e compreensão pela população (CADERNO DE ZONEAMENTO 03, 2018).

A nova proposta de zoneamento dividiu o território da cidade em duas Macrozonas,

denominadas: Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e a Macrozona Ambiental. A

primeira, propunha incentivar a instalação dos usos permitidos, bem como o desenvolvimento

das atividades urbanas e manutenção da infraestrutura urbana instalada além de promover a

“observância da capacidade de absorção do sistema viário existente; definição dos índices

urbanos; preservação e qualificação das áreas urbanas” (CADERNO DE ZONEAMENTO, p.

28). A segunda macrozona, englobava os recursos hídricos; áreas de preservação permanente

(APP) e as áreas de interesse ambiental na cidade. Dessa maneira, cada Macrozona

concentraria diferentes zonas, onde cada uma agregaria características e parâmetros de uso e

ocupação específicos.

Em síntese, a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana refere-se: à Zona de

Adensamento Médio – ZAM; Zona de Ocupação Prioritária – ZOP; Zona de Adensamento

Preferencial – ZAP; Zona de Proteção Paisagística – ZPP; Zona de Uso Sustentável – ZUS;

Zona Especial de Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural – ZEIP; Zona Central de Entorno

– ZCE; Zona Central Remanescente – ZCR; Zona Especial de Promoção Econômica – ZEPE e

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS. A Macrozona Ambiental concentra: a Zona Especial

de Interesse Ambiental – ZEIA e Área de Preservação Permanente – APP.

O zoneamento proposto foi aprovado no ano de 2018 sendo na atualidade o zoneamento

vigente para a cidade de Sobral. O Mapa 20 permite a identificação das áreas correspondentes

ao zoneamento atual, já especificadas no texto acima.
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Mapa 20 - Zoneamento urbano de Sobral

Fonte: SEUMA, 2020.

De modo geral, cada zona apresenta indicadores urbanísticos específicos, estipulados pelo

poder público municipal com o intuito de ordenar e determinar padrões construtivos na cidade,

a partir da regulação do dimensionamento das edificações, levando em consideração: questões

ambientais; infraestrutura instalada e densidade populacional em cada zona delimitada. Os

principais indicadores urbanísticos são: coeficiente ou índice de aproveitamento; taxa de

ocupação; taxa de permeabilidade; área mínima do lote; testada mínima do lote; altura máxima

da edificação ou gabarito e recuos ou afastamentos.

A descrição dos índices urbanísticos referentes à cada zona encontra-se disposta no Plano de

Elaboração do Zoneamento da Cidade de Sobral, realizado no ano de 2018, o qual, mediante a

publicação de 03 cadernos, promoveu uma análise aprofundada do zoneamento da cidade

levantando questões que deram suporte à necessidade da sua revisão, apresentando, ao final,

a nova proposta - de forma detalhada - de zoneamento para a cidade.
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As principais características das áreas que compõem o zoneamento da cidade de Sobral

podem ser conferidas na relação a seguir:

4.4.1 Zona Especial de Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural - ZEIP

Coincide com a poligonal da área de proteção rigorosa definida pelo IPHAN e já se encontra

consolidada, com pouquíssimos lotes desocupados. A área é central, bem servida de

infraestrutura e de serviços públicos. As edificações ocupam predominantemente o

alinhamento frontal e muitas já mudaram seu uso para comercial ou serviço. Para manter essa

leitura, o zoneamento vigente permite liberação de recuos frontal e lateral, além de alta taxa de

ocupação e baixa taxa de permeabilidade. O gabarito é um pouco limitado para preservar a

visada das torres das igrejas antigas. Exige lotes pequenos pelo fato da área já se caracterizar

assim. São permitidas quase todas as atividades, com exceção de serviços pesados, como

oficinas, e das que ofereçam risco, como as perigosas e comércio inflamável, com o intuito de

garantir a diversidade de uso, mantendo o centro “vivo”, além de garantir a integridade das

edificações e de seus usuários.

4.4.2 Zona Central de Entorno - ZCE

Coincide com a poligonal da área de entorno da área tombada pelo IPHAN e apresenta alguns

lotes vazios. Possui indicadores urbanos bem semelhantes à ZEIP, com a taxa de ocupação

um pouco menor. Os usos permitidos também se assemelham aos permitidos na ZEIP.

4.4.3 Zona Central Remanescente - ZCR

Área do bairro Centro, excluindo a área tombada e de entorno, com características de lotes

pequenos, edificações no alinhamento frontal e ocupação consolidada. Por se localizar na área

central, com fácil acesso a toda infraestrutura e equipamentos públicos, permite-se um maior

adensamento, porém com maior controle do gabarito pela proximidade da área protegida pelo

IPHAN. As atividades são permitidas quase na sua totalidade, com portes maiores que na ZEIP

e ZCE.

4.4.4 Zona de Ocupação Prioritária - ZOP

Zona que compreende áreas da cidade ainda sem nenhuma ou com pouca ocupação, próxima

a áreas dotadas de infraestrutura e de fácil ampliação desta. Área com vocação para

verticalização, onde o zoneamento vigente incentiva a ocupação dos vazios urbanos existentes,

permitindo o maior índice de aproveitamento da cidade. Como a maior parte não sofreu

parcelamento de solo, obriga-se a lotes com área maior para possibilitar grandes
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empreendimentos, por isso são exigidos recuos de frente, fundos e laterais. Viabiliza a

instalação de empresas de grande porte, com poucas exceções.

4.4.5 Zona de Adensamento Preferencial - ZAP

Área próxima ao Centro, já ocupada e dotada de infraestrutura, onde o município quer

promover o adensamento para melhor utilização desta infraestrutura, com lotes pequenos e

índices generosos. Quanto a atividades, assemelha-se bastante à ZOP no que se refere aos

portes, promovendo assim a descentralização de comércio e serviço.

4.4.6 Zona de Adensamento Médio - ZAM

Compreende a porção da cidade que ocupa a borda do perímetro urbano da sede, encontra-se

em fase de ocupação devido a implantação de novos loteamentos ou ainda com grandes

vazios urbanos, não dotados de infraestrutura básica ou em processo de expansão da

infraestrutura e dos equipamentos urbanos. O zoneamento permite lotes pequenos, por conta

das características dos parcelamentos do solo regularizados, porém não incentiva o

adensamento, limitando o índice de aproveitamento. Importante mencionar que as áreas

urbanas dos distritos são todas classificadas como ZAM.

As atividades são permitidas, em sua maioria, com porte médio, com exceção nos distritos que

permitem outros portes, desde que aprovados como projetos especiais.

4.4.7 Zona Especial de Promoção Econômica - ZEPE

Áreas onde já se encontram grandes polos voltados a atividades econômicas ou com grandes

potenciais para suas instalações. Em função da proposta da ocupação da zona, são exigidos

grandes recuos e baixa taxa de ocupação, evitando assim possíveis impactos negativos que

possam existir. Como é uma zona descentralizada, foi subdividida em 7 (sete) ZEPE’s, porém

com poucas diferenças entre os indicadores urbanos, conforme sua vocação. Permite a

instalação de grandes empreendimentos e é a única zona que não admite edificações

residenciais.

4.4.8 Zona Especial de Interesse Social - ZEIS

Zona, que por apresentar característica de ocupação consolidada ou possível ocupação por

famílias de baixa renda, permite-se uma ocupação mais adensada, liberação de recuos de

frente e lateral. O complexo Dom José, Padre Palhano e Sumaré forma a ZEIS Sudoeste, onde

os índices são um pouco permissivos, por causa da sua ocupação já consolidada. As

atividades, com exceção das de uso institucional, são permitidas somente de pequeno porte,
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com o intuito de viabilizar a permanência das famílias próximo à infraestrutura e aos

equipamentos públicos existentes, protegendo-as da especulação imobiliária.

4.4.9 Zona Especial de Interesse Ambiental - ZEIA

Zona composta por espaços livres ou ocupados, públicos ou privados, cujos elementos do

ambiente natural desempenham função de interesse público por serem importantes para o

equilíbrio socioambiental do Município. Correspondem a:

I. áreas verdes públicas ou privadas, praças, parques e unidades de conservação, cujas

funções são proteger as características ambientais existentes e oferecer espaços adequados e

qualificados ao lazer da população, assim como criar espaços propícios à pesquisa da fauna e

da flora nativa;

II. áreas onde se situam as nascentes e cabeceiras dos cursos d’água que integram as

bacias hidrográficas do Município de Sobral, com o objetivo de proteger as características

socioambientais existentes;

III. áreas verdes, onde a preservação e conservação decorrem do uso tradicional

sustentável de populações que dependem dos recursos naturais para a sua reprodução física e

cultural;

4.4.10 Zona de Proteção Paisagística - ZPP

É a zona de proteção paisagística que garante a preservação da vista do monumento do Cristo

Redentor e do aspecto paisagístico do Sítio Histórico, visto da margem direita do Rio Acaraú,

respectivamente, por isso não permite um gabarito alto, chegando a no máximo 2 (dois)

pavimentos. Lotes pequenos, taxa de ocupação mais elevada e recuos frontal e laterais

liberados seguem as características já consolidadas nas áreas. Os empreendimentos são

permitidos em sua maioria somente de pequeno porte, por causa do relevo e da proximidade

com o rio, o que dificulta acesso de carga e descarga.

4.4.11 Zona de Uso Sustentável - ZUS

Áreas de vazios urbanos localizadas em terreno de maior fragilidade ambiental, pela

proximidade de importantes corpos d’água, apresentam necessidade de promoção do

desenvolvimento territorial, desde que assegurada a convivência equilibrada com o meio

ambiente, por esta razão, exige-se uma alta taxa de permeabilidade, visando a garantia da
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alimentação do lençol freático e permitindo baixa ocupação, sem a permissão de construção de

subsolo. As atividades e portes também são bem limitados.

Em suma, a partir do entendimento das especificidades das diferentes zonas que compõem o

atual zoneamento de Sobral, é possível compreender as variações na tipologia de uso e

ocupação dos espaços e a necessidade do estabelecimento e observância dos índices

urbanísticos para a regulação do crescimento e desenvolvimento urbano bem como do

ordenamento territorial.

O uso do solo caracteriza-se pela finalidade com que os espaços são ocupados na cidade. As

tipologias de uso do solo na cidade de Sobral se apresentam em diferentes contextos, estando

categorizadas em: residencial; comercial; serviços; industrial; institucional e de uso misto. Cada

categoria possui subdivisões que especificam diferentes situações envolvendo o uso do solo na

cidade. O quadro abaixo apresenta as categorias de usos do solo na cidade de Sobral (grupos),

suas respectivas subdivisões/subgrupos e as permissões para o uso de acordo com o

zoneamento da cidade.

Tabela 18 - Tipologias de Uso do Solo na cidade de Sobral

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral.

Na Tabela 18, os usos permitidos em cada zona podem ser compreendidos pelas

determinações do tipo: AP (adequado a pequeno porte); AM (adequado a médio porte); A

(adequado); I (inadequado) e PE (projeto especial). A espacialização das tipologias de uso e

ocupação do solo na cidade de Sobral podem ser analisadas no Mapa 21:
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Mapa 21 - Uso e ocupação do solo na cidade de Sobral/CE

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2020.

A partir do Mapa 21 é possível identificar que no espaço urbano de Sobral o uso e ocupação do

solo, em grande parte, está distribuído em uso residencial do tipo unifamiliar e na tipologia de

uso comercial, o qual se encontra concentrado no bairro do Centro. Essa concentração

comercial, contudo, foi se irradiando para os bairros adjacentes a partir da instalação de

equipamentos urbanos de saúde, educação, transporte e lazer bem como pelas novas

instalações de comércio, serviços e indústrias que possibilitaram uma maior ocupação de áreas

anteriormente menos adensadas e que atualmente se constituem em bairros consolidados

enquanto novas centralidades, o que é um aspecto positivo para cidade, pois essa

descentralização de atividades diminui a necessidade de deslocamento ao Centro.
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4.5 Situação da Verticalização em Sobral

Mapa 22 – Edificações acima de 5 pavimentos na cidade de Sobral

Fonte: SEUMA, 2020.

Observando a espacialização das edificações acima de cinco pavimentos (indicando o número

de pavimentos pela escala de cor), percebe-se que a verticalização da cidade de Sobral ainda

se concentra no bairro centro, porém em função do 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 ZEIP e ZCE, as novas áreas de verticalização

vão se expandindo, 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: 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.

O bairro Dom Expedito merece destaque devido às suas novas funcionalidades decorrentes

dos equipamentos urbanos 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
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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 ZOP, zona que permite altura máxima de 72 metros, o equivalente a um

prédio de 27 andares mais térreo. É importante que esse gabarito seja reavaliado, pois se

configura como um incentivo à verticalização numa área que não dispõe de infraestrutura viária

necessária, além do problema de quebra da escala do bairro, da falta de salubridade - em

função do sombreamento e barramento da circulação - para os pequenos lotes vizinhos,

causando um possível processo de gentrificação.

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, 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 áreas de vazios urbanos na porção mais ao sul do bairro, próximo ao parque urbano

às margens do Rio Acaraú, contígua a um setor do bairro já verticalizado, nas proximidades da

AABB. Além disso, todo o bairro Pedrinhas está inserido na ZAP, que permite edificações com

uma altura de 48 metros.

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

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

Gerardo Rangel e Rua Afonso Magalhães, áreas inseridas em ZOP e com tendência de

expansão de edifícios residenciais. O bairro, por ser próximo a vários serviços de educação e

saúde e também pela proximidade com o Centro, é bastante valorizado, tendo um dos metros

quadrados de valor mais alto da cidade.

O bairro Campo dos Velhos apresenta-se como uma área propícia à 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 Arimatéia Monte e Silva, e

também pela proximidade com o centro da cidade, além de estar inserido em ZAP, dispõe
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ainda de vários vazios urbanos, principalmente na porção mais ao norte do Parque da Cidade,

caracterizada como uma área de uso mais residencial.

Outra área que ultimamente vem se caracterizando como expansão da verticalização na cidade

de Sobral é o trecho da Rua Deputado João Frederico Ferreira Gomes, no bairro Parque

Silvana. Inserido em ZAP, quase que na sua totalidade, o bairro apresenta uma característica

distinta, tendo uma parte historicamente consolidada com poucos vazios urbanos, na porção

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

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

área de expansão e eixo de verticalização. O incentivo à verticalização aqui também deve ser

tratado com cautela, uma vez que o bairro tem uma zona próxima a um corpo hídrico de

interesse ambiental e paisagístico.

Analisando o mapa, outro bairro com potencial para verticalização é o Cidade Pedro Mendes

Carneiro, tendo como eixo de verticalização a Avenida Cleto Ferreira da Ponte. Entende-se que

ainda não é uma área com muitas edificações verticais, mas devido a sua característica de

acesso ao bairro Renato Parente e a dois novos loteamentos (Moradas e Granville), e o fato do

trecho ao longo da referida avenida (inserido na ZOP) se mostrar sem ocupação, a mesma

apresenta-se como área de grande potencial para verticalização. Da mesma forma, deve-se

avaliar com cuidado a possibilidade de verticalização neste bairro, pois trata-se de uma zona

de grande interesse ambiental e, principalmente, paisagístico. Pode-se correr o risco de causar

um importante impacto visual no fundo cênico composto pela serra da Meruoca, além de poder

afetar o patrimônio hídrico.

4.6 Áreas de Risco

Pode-se associar as áreas de riscos presentes no município de Sobral a áreas propícias a

inundações e enchentes caracterizada por ocupação densa sobre a planície de inundação,

moradias em alvenaria, lançamento de esgoto, lixo e entulho sobre as margens do rio (CPRM,

2013).

O município possui diferentes áreas de risco mapeadas, uma parte delas foi fruto de um

trabalho em parceria da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) com e Defesa

Civil Municipal, com o objetivo de identificar os tipos de riscos e o número de famílias

residentes nessas áreas. O primeiro levantamento foi realizado após a quadra invernosa do

ano de 2009, quando muitas famílias ficaram desabrigadas e várias localidades rurais ficaram

isoladas, chegando ao ponto de o município ter que decretar situação de emergência.
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O resultado desse trabalho foi um produto intitulado: “Ação emergencial para reconhecimento

de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e enchentes”, disponibilizado pela

CPRM em abril de 2012, em plantas em formato PDF, com fotos de cada área e arquivos

vetoriais em formatos Shapefile e KML com a delimitação das áreas de risco mapeadas (ver

Mapa 23).
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Mapa 23 - Áreas de Riscos

Fonte: Adaptado de CPRM, 2013.

O trabalho consistiu em delimitar as áreas, identificar os tipos de riscos, quantificar o número

aproximado de imóveis e famílias atingidas e propor sugestões de possíveis intervenções para

essas áreas. O levantamento foi realizado em todo o município, incluindo além do perímetro

urbano da cidade de Sobral, a sede e zona rural dos distritos. Os riscos foram tipificados em

enchentes/inundações e rolamento de blocos.

Na cidade de Sobral as áreas identificadas se concentram próximas aos principais recursos

hídricos, classificadas em baixo, médio e alto risco. Às margens do Rio Acaraú foram

contabilizadas aproximadamente 687 edificações em área de risco de inundação, distribuídas

nos bairros Centro (Pintor Lemos, Tamarindo e Margem Esquerda), Pedrinhas (Travessa

Benjamim), Jocely Dantas de Andrade Torres, e Dom Expedito (Comunidade Gaviões). Às

margens do Riacho Mucambinho foram computadas 428 edificações, localizadas uma parte no

bairro Vila União, 278 casas e 150 casas no bairro Padre Palhano. Às margens do Riacho

Oiticica, no bairro Dom Expedito, foram identificadas 26 casas, próximo a Lagoa da Cosmac,

no bairro Sinhá Sabóia foram 114 casas. Às margens do Riacho Pajeú, próximo a Fábrica

Coelho, no bairro Alto da Brasília foram mais 37 casas e no Loteamento Village Betânia, no
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bairro Jerônimo de Medeiros Prado foram 129 casas, essa área em especial é uma junção de

inundação do Rio Acaraú, transbordamento do canal de drenagem que corta o bairro e a

carência de infraestrutura de drenagem em quase todo o loteamento.

Nos distritos foram identificadas as áreas de risco de enchente e inundação em Taperuaba,

com o total de 216 casas, Aracatiaçu com 100 casas, Patos 28, Caioca com 20 casas na sede

do distrito e 34 casas na localidade de Marrecas, Patriarca na sede do distrito com 55 casas às

margens do Riacho Madeira e na localidade de Alegre com mais 26 casas. No distrito de

Bonfim a área de risco corresponde à localidade de Várzea Redonda com 105 casas

identificadas na área de inundação do Rio Acaraú.

Nos distritos localizados na Serra do Rosário, Jordão e Baracho foram identificadas as áreas

de risco de rolamento de blocos. Em Jordão foram identificadas 40 casas na localidade de

Contendas. No distrito de Baracho é onde se concentra o maior número de áreas de risco, num

total de cinco localidades. Na localidade de São Francisco foram 57 casas, em Boqueirão do

Santo Hilário foram 40 casas, em Santo Hilário mais 21 casas, em Santa Maria 6 casas e em

Casa Forte / Boqueirão mais 79 casas.

Esses levantamentos serviram como diretrizes para as intervenções que ao longo dos anos

foram sendo implementadas nas áreas de risco, com o objetivo de solucionar ou mesmo

minimizar os problemas, como é o caso das contenções de rochas, criação de parques

urbanos, projetos de reassentamentos habitacionais, melhoramento na infraestrutura de

drenagem e saneamento.

Na Figura 22, pode-se observar a contenção realizada pela Defesa Civil do município de Sobral

na localidade de Contendas, no distrito de Jordão no ano de 2011. O risco foi identificado e

mapeado pela equipe técnica da CPRM e Defesa Civil no ano de 2010 e consta no relatório de

ação emergencial para reconhecimento de áreas de risco, disponibilizado no ano de 2012,

conforme pode ser observado na Figura 23.

A partir desse trabalho, vários outros locais, principalmente na sede municipal, passaram por

intervenções com o objetivo de solucionar a questão do risco à população, como foi o caso dos

parques urbanos nos bairros Sinhá Sabóia, Alto da Brasília e Pedrinhas.
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Figura 22 - Rocha no distrito de Jordão antes
de receber contenção

Figura 23 - Contenção em rocha no distrito de
Jordão realizada pela Defesa Civil.

Fonte: Defesa Civil Municipal, Municipal,
2010/2011

Fonte: Defesa Civil Municipal, Municipal,
2010/2011

Figura 24 - Delimitação da área de risco na localidade de Contendas no distrito de Jordão

Fonte: CPRM, 2012.

A área de risco do Bairro Sinhá Sabóia (ver Figura 25) correspondia às ocupações irregulares

construídas nos terrenos mais rebaixados bem na área de alagamento da lagoa da Cosmac, o

local conhecido também com “Suvaco da Cobra” passou por algumas intervenções

urbanísticas, como a construção do Parque Evangelina Saboya e toda infraestrutura que o

compõe (academia ao ar livre, playground, quadras de esportes, ciclovia, anfiteatro,
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paisagismo, etc.), a requalificação do sistema de drenagem das ruas do entorno e o

reassentamento de 54 famílias em um conjunto habitacional construído pela prefeitura no

loteamento Jatobá Residence, situado no bairro COHAB II.

Figura 25 - Comparativo antes e depois da área de risco do Bairro Sinhá Sabóia com intervenção
urbanística (Parque Evangelina Saboya)

Fonte: SEUMA, 2016/2019.

No Bairro Alto da Brasília a área de risco às margens do Riacho Pajeú (ver Figura 26), próximo

à Fábrica Coelho, também passou por uma intervenção urbanística de grande porte, com a

construção do Parque Pajeú e requalificação da drenagem do entorno, implantação de jardins

filtrantes à montante da área, abertura de nova via e limpeza no canal do riacho.

Essas intervenções puderam proporcionar uma melhor qualidade à infraestrutura urbana

anterior, minimizando os riscos socioambientais sem a necessidade de remoção de nenhuma

família daquela área. Além disso, nota-se também o incremento em equipamentos de esporte,

lazer e áreas arborizadas e de convivências, melhorando a vida de toda a população do

entorno.

O Plano de Arborização Urbana de Sobral prevê a instalação de "jardins de chuva" para auxiliar

na drenagem urbana. Essas alternativas naturais (jardins filtrantes e jardins de chuva) auxiliam
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na drenagem urbana e no saneamento básico, devendo ter seu uso incentivado na sede assim

como nos distritos do município.

Figura 26 - Comparativo antes e depois da área de risco do Bairro Alto da Brasília com a
intervenção urbanística (Parque Pajeú)

Fonte: SEUMA, 2016/2019.

As famílias que residiam na Travessa Benjamim desde muito tempo que conviviam com as

constantes cheias do Rio Acaraú (ver Figura 26), ficando muitas vezes desabrigadas, até o

nível da água baixar, dando condições de retorno às suas residências, mas também relutavam

em sair para conjuntos habitacionais mais distantes do bairro Pedrinhas que se localiza

estrategicamente adjacente ao Centro e próximo de vários serviços como saúde, educação e

transporte coletivo.

Com a intervenção da obra de urbanização da margem esquerda do bairro Pedrinhas, 16

famílias que residiam na área de risco foram reassentadas a pouco mais de 1km da Travessa

Benjamim, na porção mais ao norte do Bairro Jocely Dantas de Andrade Torres, logo acima do

Derby Club, na Rua Mont’Alverne no conjunto habitacional de nome Derby Residence

construído pela prefeitura municipal (ver Figura 27).
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Figura 27 - Comparativo antes e depois da área de risco do Bairro Pedrinhas com intervenção
urbanística (Parque das Pedrinhas)

Fonte: SEUMA, 2020.

Figura 28 - Local do reassentamento das famílias (Derby Residence)

Fonte: SEUMA, 2020.
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Em abril de 2019, foram revisadas todas as áreas de risco levantadas no ano de 2010, pela

mesma equipe da CPRM e da Defesa civil municipal mais técnicos da Secretaria do Urbanismo

e Meio Ambiente – SEUMA de Sobral, com o objetivo de verificar as intervenções realizadas,

conforme proposto no relatório anterior e consequentemente uma atualização nas áreas de

risco. Todas as áreas acima mencionadas foram retiradas do atual mapeamento de risco, e as

outras que permaneceram foram revistas sua área de abrangência.

Na sede do município, as atuais áreas de risco encontram-se distribuídas em cinco bairros,

delimitadas identificando e quantificando as casas em riscos de inundação. Os bairros são os

seguintes:

1. Jerônimo de Medeiros Prado, totalizando 208 casas, uma grande área de risco

correspondendo ao loteamento Village Betânia. No que se refere a atualização, essa foi

uma área que pouco diminuiu, pelo fato de não ter havido uma melhoria estrutural na

maior parte do bairro, dessa forma ainda apresentando uma deficiente rede de drenagem.

2. Vila União, totalizando 54 casas, correspondendo às casas localizadas na porção mais

ao sul do bairro, na Rua da Lagoa, próximas às lagoas de estabilização. Essa área é de

risco devido à proximidade com o Riacho Mucambinho e também pela localização

topográfica em relação ao restante do bairro.

3. Centro, com um total de 348 casas mapeadas em risco, que são identificadas ao longo

da margem esquerda do Rio Acaraú, compreendendo a comunidade do Tamarindo, o

trecho entre a igreja da Sé e a igreja das Dores e próximo ao campo de futebol. A outra

área do centro fica na porção sul da comunidade da Santa Casa, às margens do Riacho

Mucambinho, próximo à lagoa do Tamarindo, e localizada na sua maior parte na Rua

Pintor Lemos e na Travessa Pintor Lemos.

4. Dom Expedito tem um total de 113 casas identificadas em risco de inundação,

localizadas à margem direita do Rio Acaraú, na porção mais oeste do bairro, por trás do

Shopping, na Rua Caubi Vasconcelos, na área conhecida como “comunidade dos

Gaviões. A outra área do bairro fica na margem direita do Riacho Oiticica, na porção mais

ao sul do bairro.

5. Sumaré tem um total de 380 casa mapeadas em áreas de risco, sendo que 210 são

referentes ao trabalho de atualização realizado pela CPRM no ano de 2019. Essa área de

risco está localizada na porção nordeste do bairro, próximo a Escola Dinorah Ramos, na

margem direita do canal do Riacho Mucambinho.
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Mapa 24 - Áreas de risco da cidade de Sobral

Fonte: CPMR, 2020.

A outra área de risco do Bairro Sumaré, corresponde às linhas de alta tensão da Companhia

Hidrelétrica do São Francisco – Chesf, que passam na porção sul do bairro. A área em questão

foi ocupada de forma irregular a partir da primeira década dos anos 2000 e atualmente se

encontra bastante povoada, mas sem infraestrutura adequada, justamente por se tratar de uma

área de risco.

Em levantamento realizado recentemente, pela equipe técnica da SEUMA, foram identificadas

170 casas na área de risco de alta tensão, as quais necessitam, pelo tipo de risco, serem todas

cadastradas e as famílias incluídas em projetos habitacionais de reassentamento e dando uma

nova função ao local, de modo que não volte a ser ocupado. Os mapas 25 e 26 mostram

respectivamente a espacialização das linhas de alta tensão (69kv, 230kv e 500kv) no perímetro

urbano de Sobral e as casas dentro da área de risco de alta tensão (500kv) do bairro Sumaré.
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Mapa 25 - Linhas de alta tensão da cidade de Sobral

Fonte: SEUMA, 2019.

Mapa 26 - Casas em área de risco de alta tensão no bairro Sumaré

Fonte: SEUMA, 2019.
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É importante que seja considerado o mapeamento de risco como diretriz para as ações

necessárias nas diferentes áreas de risco de todo o município de Sobral, mas é importante

também um acompanhamento e atualização anual dos locais acima mencionados, de modo a

delimitar de maneira ainda mais precisa as áreas de riscos e somado a isso a investigação de

outras áreas de perigo ou suscetível a outros tipos de desastres (físico, químico, biológico, etc.),

com o objetivo de prevenir e planejar, para quando for necessário algum tipo de ação

emergencial, identificando as equipes e os procedimentos adequados para cada tipo de

desastre.

4.7 Áreas Rurais

A definição das áreas rurais é objeto de discussão na literatura, tendo em vista variados

critérios considerados para tal. De modo geral, a área rural, segundo o IBGE (2010), pode ser

entendida como aquela localizada fora do perímetro urbano delimitado via lei municipal.

A área rural do município de Sobral possui a extensão de 2.001,93 km² com população rural de

21.923 habitantes, de acordo com dados censitários do IBGE (2010). A sede de cada distrito é

estabelecida a partir do perímetro urbano, via lei municipal. A compreensão da dimensão das

áreas rurais e urbanas no município de Sobral pode ser visualizada no mapa abaixo, o qual

dispõe sobre os distritos que constituem o município e seu respectivo perímetro urbano.

Mapa 27 - Perímetro urbano/sede dos distritos de Sobral

Fonte: SEUMA,2020.
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Um fator importante a ser considerado nas análises sobre as áreas rurais é a distribuição da

população no território. Conforme já citado anteriormente, a população rural de Sobral possui

21.923 habitantes sendo que, de forma geral, costumam estar agrupados em localidades. As

localidades geralmente são interligadas à malha viária municipal por meio de estradas vicinais

e representam unidades menores do que as vilas. As localidades do município de Sobral

podem ser visualizadas no mapa a seguir:

Mapa 28 - Localidades do município de Sobral

Fonte: SEUMA, 2020.

Além das localidades, a área rural do município também abriga assentamentos. Os

assentamentos rurais são definidos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

(2020) como “um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo Incra

onde originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário [...] entregue

pelo Incra a uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por

outras vias”. Ainda de acordo com este, o município de Sobral possui 09 assentamentos rurais

federais distribuídos em seu território com diferentes extensões de áreas e quantidade de

famílias assentadas. Os dados referentes a esses assentamentos podem ser conferidos na

Tabela 19:
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Tabela 19 - Painel de Assentamentos Rurais do município de Sobral/CE

ASSENTAMENTO FAMÍLIAS ASSENTADAS ÁREA HA

PICADA/RUZY 23 685,9405

ESPERANÇA/LAGOA DA MANGA 73 2.489,2826

CARNAÚBAS/CASINHAS 61 3.481,0884

SÃO JOSÉ III 17 1.086,5829

CAMPO GRANDE 17 1.590,7681

BOM SUCESSO 22 1.450,8317

RAJADA II 25 1.725,9625

OITICICA 26 1.665,4561

LOGRADOURO CAMPO LIMPO 20 1.107,9847
Fonte: INCRA (Painel dos Assentamentos Rurais, 2019).

A localização dos assentamentos rurais no município de Sobral pode ser analisada no Mapa 29:

Mapa 29 - Localização dos assentamentos rurais no município de Sobral/CE

Fonte: SEUMA, 2020.

As interações socioespaciais construídas ao longo do tempo no município de Sobral refletem o

modo como o seu território foi ocupado e apropriado, devendo ser levadas em consideração

quando da definição de parâmetros de utilização e ordenamento do solo, de modo que propicie

um crescimento equilibrado e sustentável da cidade e dos seus espaços rurais.
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5. ASPECTOS SOBRE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO

O tema patrimônio histórico é de grande relevância para o planejamento urbano do município

de Sobral, por conta do sítio histórico tombado. O Plano Diretor deve compreender a

necessidade de equilibrar a preservação e a utilização do patrimônio, seguindo os instrumentos

e normas de planejamento urbano que vigoram no país, considerando os usos sociais da

memória e do patrimônio articulados aos desafios de apropriação do espaço.

Em janeiro de 1997, a Prefeitura Municipal de Sobral, deu início às ações necessárias para

proceder ao pedido de tombamento do Patrimônio Histórico-Cultural de Sobral, tendo apoio e

acompanhamento metodológico da Coordenadoria Regional do IPHAN.

O Estudo de Tombamento Federal (ETF) do Conjunto Urbanístico de Sobral deu origem ao

Decreto de Tombamento de 1999. O ETF buscou integrar preservação, planejamento e

desenvolvimento urbano, objetivando ações que garantissem o desenvolvimento da cidade. O

referido estudo orientou e instruiu a elaboração de outros documentos, como os Inventários e

as Normas de Preservação do Sítio Urbano de Sobral, ambos elaborados pelo IPHAN.

Sendo reconhecida como patrimônio cultural nacional, Sobral teve seu tombamento defendido

e justificado pelo ETF como um Conjunto Urbanístico, com suas Poligonais de Tombamento e

Entorno apontadas. Ao Estado, o ETF recomendou o tombamento individual de exemplares

arquitetônicos de interesse. Já ao município, solicitou a incorporação de um conjunto de

recomendações na legislação urbanística do Plano Diretor.

O Centro Histórico de Sobral é tombado como monumento arquitetônico e urbanístico de valor

excepcional. O ETF/Sobral definiu e elegeu como unidade de planejamento exclusiva a

poligonal de tombamento (área de proteção rigorosa) e o seu entorno (área de proteção). A

área urbana tombada (Mapa 30 e Mapa 31), foi selecionada como objeto patrimonial, um

espaço urbano com alta concentração de informações históricas, relevantes para diversas

áreas do conhecimento humano. A cidade deve ser um registro vivo de processos históricos e

sociais (IPHAN, 1997, Volume 2).
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Mapa 30 - Mapa Sede de Sobral e Centro Histórico Tombado

Fonte: SEUMA, 2018.
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Mapa 31 - Poligonal de Tombamento e Área de Entorno

Fonte: SEUMA, 2019.

Após o Tombamento Federal de 1999, foram produzidos entre os anos de 2002 e 2005 quatro

inventários com o objetivo de conhecer, registrar e catalogar o acervo arquitetônico e

urbanístico do Centro Histórico de Sobral e de algumas edificações pontuais fora do perímetro

tombado, com intuito de auxiliar na conservação, restauração, promoção e gestão da

preservação do bem tombado, são eles: INBI-SU; IBA; INCEU e INFAC.

5.1 Inventário Nacional de Bens Imóveis de Sítios Urbanos Tombados – INBU-SU

O INBI-SU catalogou bens imóveis que possuem características originais ou minimamente

descaracterizados por meio de levantamentos métrico, iconográfico e fotográfico das

edificações consideradas relevantes. A partir desse levantamento foi gerado um mapa com a

localização dos bens que foram considerados importantes dentro do limite da área tombada

(Mapa 32, figuras 29 e 30).
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Mapa 32 - Mapa Inventário INBI-SU

Fonte: IPHAN, 2002

O resultado final desse inventário mostra que há um alto grau de descaracterização do

conjunto tombado, visto que, dos mais de 1.000 imóveis, apenas 247 foram selecionados para

o inventário. As edificações levantadas estão dispersas nas poligonais de proteção,

demonstrando que Sobral não possui um conjunto urbano histórico consolidado por imóveis

que conservaram as suas características originais.

5.2 Inventário de Bens Arquitetônicos – IBA (2005)

Realizado em 2005, contempla apenas os bens monumentais ou com arquitetura excepcional.

Foram inventariados 22 monumentos (Mapa 33), dos quais cinco estão fora do perímetro de

preservação rigorosa e fora do perímetro de entorno (Ver Mapa), são eles: Estação Ferroviária

– 1; Santa Casa de Misericórdia – 2; Antiga Fábrica de Tecido – 5; Igreja São Francisco – 9; e

Arco do Triunfo – 22.

Figura 30 - Fotografia da Edificação
Levantada

Figura 29 - Planta da Edificação
Levantada
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Mapa 33 - Inventário IBA

Fonte: IPHAN, 2005.

Esse inventário foi fundamental para entender a cronologia das edificações, bem como as

intervenções ocorridas ao longo do tempo e seu estado de conservação atual.

Das 22 edificações catalogadas existem 10 que não são tombadas, são elas: Estação

Ferroviária; Santa Casa de Misericórdia; Antiga Fábrica de Tecidos; Academia Sobralense de

Letras; Centro de Línguas; Igreja Nossa Senhora das Dores; Casa da Cultura; Casa

Mont’Alverne e Casa Tavares.

5.3 Inventário das Fachadas das Quadras - INFAC (2005)

Foi realizado em 2005, sendo um dos mais novos inventários do IPHAN que, apesar de serem

inventariadas as edificações com o levantamento métrico, iconográfico e fotográfico das

fachadas, possui dimensão urbana do perímetro de preservação rigorosa, composto por 68

quadras, das quais oito correspondem a áreas livres de praças que foram esquematicamente

representadas e os perfis foram montados por rua (ver Figura 31).
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Figura 31 - Esquema Inventário INFAC – Becco do Cotovelo

Fonte: IPHAN, 2005.

O INFAC possibilita o estudo de intervenções arquitetônicas e urbanísticas e suas relações

com edificações existentes. Por isso mesmo é uma ferramenta muito útil na elaboração e

revisão das legislações de Uso e Ocupação do Solo e Códigos de Obras e Posturas, que

compõem o Planos Diretor Municipal.

5.4 Inventário Nacional de Configurações do Espaço Urbano - INCEU (2005)

O INCEU foi realizado a partir do método topoceptivo utilizado no ETF e abordou os aspectos

arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos no âmbito do espaço urbano, do qual os edifícios

fazem parte. Este inventário dividiu o Sítio Histórico de Sobral em nove zonas temáticas de

acordo com seus elementos físicos, sendo cada setor representado pelos seguintes

monumentos (ver Mapa 34).

A partir da identificação e levantamento das nove partes e monumentos do Centro, foram

delimitados setores de acordo com o grau de caracterização, uso e conservação. Assim, nove

setores foram propostos pelo INCEU (ver Mapa 35).
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Mapa 34- Monumentos Mapeados pelo INCEU – 9 Partes Temáticas

Fonte: IPHAN, 2005.

Essa divisão reforça a forte ideia de que o Sítio Tombado Sobralense é heterogêneo,

confirmando a pouca contiguidade e continuidade das tipologias arquitetônicas e da forma de

uso e ocupação do solo urbano na área.

Os inventários são complexos sistemas de informações que possibilitam leituras polivalentes

da realidade patrimonial do Sítio Histórico de Sobral e foram fundamentais na elaboração das

Normas de Preservação do Sítio Histórico Urbano de Sobral (NPSHUS), apesar de não ter

se tornado Lei, é um dos documentos utilizados como base para realizar vistorias e fiscalizar o

Centro Histórico de Sobral.

O objetivo das NPSHUS é definir critérios de análise de projetos; normatizar a fiscalização;

balizar as ações públicas e privadas de recuperação, restauro e reformas no sítio tombado;

estabelecer as atribuições da Prefeitura e do IPHAN e incorporar normas para as áreas de
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entorno. É de interesse do IPHAN e da Gestão Municipal a sua atualização e transformação

em lei. A NPSHUS utilizou o INCEU como base e propôs algumas alterações na setorização,

como: (ver Tabela 20 e Mapa 36).

Mapa 35 - Mapa Setorização Proposta pela INCEU

Fonte: IPHAN, 2005.

Tabela 20 - Tabela INCEU x NPSHUS. Fonte: SEUMA, 2019

SETORIZAÇÃO INCEU SETORIZAÇÃO NPSHUS

Compreende apenas a área tombada Compreende a área tombada e de entorno

Setor Santo Antônio e Setor Acaraú Unifica os Setores de Santo Antônio e do Acaraú

Existência do Setor Santo Antônio Cria o setor da Fábrica de Tecidos e exclui o
Setor Santo Antônio

Existência do Setor Menino Deus Setor Menino Deus é considerado Corredor
Cultural
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Mapa 36 - Setorização Proposta pelo NPSHUS

Fonte: NPSHUS, 2008.

A NPSHUS também criou um mapa com três Zonas de Proteção (ver Mapa 37):

● Zona Amarela compreende áreas com importância histórica e/ou arquitetônica relevantes

para o conjunto urbano, porém de ocupação mais recente. Foi submetida a alterações no

decorrer do tempo que contribuíram para o processo de descaracterização do SHUS;

● Zona Verde área onde se verifica maior relevância do conjunto urbanístico-arquitetônico.

Compreende integralmente o setor Fábrica de Tecidos, bem como as porções leste dos

setores Acaraú, Corredor Cultural e São Francisco; e

● Zona Vermelha compreende os núcleos urbanos primitivos de Sobral- Sé e Rosário- bem

como parte da faixa lindeira à margem esquerda do Rio Acaraú, áreas que mantêm

grande parte de suas características preservadas.
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Mapa 37 - Zonas de Proteção Propostas pelas NPSHUS

Fonte: NPSHUS, 2008.

Esses mapas continuam auxiliando as equipes técnicas de fiscalização do IPHAN e Município

no que diz respeito a aprovação de propostas de intervenção, autuação em casos de

intervenção inadequada e proteção do Patrimônio.

Para além das Zonas de Proteção, é preciso ainda que se leve em consideração a Situação

das Edificações, que é proposto na NPSHUS, a partir do critério de grau de preservação que

será determinada de acordo com as particularidades de cada imóvel alvo de intervenção. Na

Norma, são consideradas cinco situações, listadas na Tabela 21:
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Tabela 21 - Situação das Edificações da NPSHUS.

SITUAÇÃO DE INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO

Imóvel Preservado (IP) Aquele que preserva, na totalidade*.

Imóvel Parcialmente Preservado
(IPP)

Aquele que apresenta descaracterizações parciais de um ou mais
elementos supracitados, mas que ainda permite uma leitura do
desenho original, de modo a possibilitar reversão do quadro de
descaracterização.

Imóvel Descaracterizado (ID) Aquele que, por ter sido submetido a alterações relevantes, não
preserva características que possibilitem sua reconstituição.

Lote Vazio (LV) Imóvel que nunca abrigou edificação ou cujas edificações já foram
submetidas a ruína.

Outros (O)
Imóveis que não constituem alvo da motivação do tombamento do
SHUS, notadamente edificações recentes, construídas a partir da
segunda metade do século XX.

*É considerado Imóvel Preservado: a. Quanto à volumetria: gabarito, recuos (saliência e reentrâncias) /
implantação no lote; b. Quanto à cobertura: planos de coberta, estruturas de sustentação, inclinações e
materiais construtivos. c. Quanto aos elementos de fachada: planos de vedação, vãos (dimensões e
ritmo de abertura); elementos arquitetônicos decorativos e/ou artísticos; e materiais construtivos e
revestimento. d. Quanto às esquadrias: desenho e materiais de execução.

Durante a elaboração do presente diagnóstico, a Equipe Técnica Municipal e os técnicos do

IPHAN visitaram o Sítio Histórico Urbano para verificar a situação atual das edificações e

conferir se a Setorização proposta pelas NPSHUS ainda está de acordo com a realidade. Foi

verificado que as características das edificações ainda estão de acordo como é representado

nos mapas de Setorização e Zoneamento.

Foi observado que existem algumas problemáticas atuais que são difíceis de serem

fiscalizadas e resolvidas, principalmente pela grande extensão da Poligonal de Tombamento

(ver Tabela 22).

Tabela 22 - Problemáticas e Dificuldades

PROBLEMÁTICAS DIFICULDADES

Poluição visual gerada por comércios
● Comerciantes não respeitam ou desconhecem as
normas de intervenções;
● Uso exagerado de toldos, placas, cores.

Imóveis de valor histórico
abandonados, subutilizados ou em
ruínas

● Apesar do imóvel está em uma área valorizada,
alguns moradores optam por morar em áreas mais
periféricas;
● Cobrança de altos valores de vendas e aluguéis;
● Desavenças familiares por herança de imóveis;

Descaracterização do imóvel

● Aplicação de revestimento na fachada;
● Mudança de portões;
● Alteração em platibanda e adornos;
● Prédio com múltiplas pinturas devido ao uso
comercial de mais de uma empresa;

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2019.
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Fonte: SEUMA, 2019.

Apesar de todas as problemáticas e dificuldades levantadas, o Centro Histórico recebeu e

recebe até hoje programas e investimentos com o objetivo de preservar as edificações e seu

ambiente urbano, como: Monumenta; Cidades do Ceará II; PAC Cidades Históricas e PAC

Turismo. Esses programas atuaram/atuam dentro do Sítio Histórico Tombado e sua área de

entorno.

O programa Monumenta em Sobral interviu na Casa do Capitão-Mor e na Praça Coluna da

Hora.

O PAC Turismo investiu na intervenção de Sinalização Turística do Centro Histórico com o

intuito de informar e incentivar os moradores e turistas a conhecerem as edificações históricas

presentes no Centro e estabelecer vínculos de identificação e empatia entre a cidade, seus

habitantes e visitantes (ver figuras 32, 33 e 34).

Figura 32 - Sinalização Turística do Centro
Histórico

Figura 33 - Sinalização Turística do Centro
Histórico

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2018 Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2018
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Figura 34 - Gabarito de Sinalização Turística

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2018.

O Cidades do Ceará foi um programa coordenado pela Secretaria das Cidades que investiu

em regiões potenciais do Ceará polarizadas por municípios de médio porte, visando a

descentralização do desenvolvimento socioeconômico do Estado. O investimento do programa

destinava-se para obras de infraestrutura urbana e para o fortalecimento institucional dos

municípios, por meio de fomento ao planejamento urbano (planos diretores, planos de

mobilidade urbana, planos de saneamento), capacitações do corpo técnico municipal, bem

como implementação de instrumentos de política urbana.

Sobral recebeu algumas ações advindas desse investimento (Ver Tabela 23, figuras 35 a 38 e

Mapa 38), como:

Tabela 23 - Investimentos programa Cidades do Ceará II

AÇÕES PERÍODO
1 - Troca do pavimento Agosto - 2015

2 - Qualificação dos passeios Agosto - 2015

3 - Praça do Bosque Janeiro - 2015

4 - Praça do Amor Janeiro - 2015

5 - Praça do Patrocínio Junho - 2015

6 - Praça da Várzea Janeiro - 2016
Fonte: SEUMA, 2019.
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Figura 35 - Troca de Pavimentos Figura 36 - Qualificação dos Passeios

Figura 37 - Praça do Bosque Figura 38 - Praça do Amor

Mapa 38 - Intervenções no Centro Histórico

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2016.
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Outro programa de investimentos que continua atuando em Sobral é o PAC Cidades
Históricas, considerado um avanço nas políticas culturais, viabiliza a preservação do

Patrimônio Cultural de Sobral, valorizando e promovendo o desenvolvimento econômico e

social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos.

As ações e investimentos do PAC Cidades Históricas em Sobral foram direcionadas para as

seguintes obras de requalificação:

Tabela 24 - Obras de Requalificação PAC – Cidades Históricas.

REQUALIFICAÇÕES STATUS
Praça Samuel Pontes Setembro/2016
Praça Senador Figueiras Setembro/2016
Museu do Eclipse Maio/2019

Praça Menino Deus Em obra
Museu Madi Recurso
Fonte: SEUMA, 2019.

E para as obras de restauração são:

Tabela 25 - Obras de Restauração PAC – Cidades Históricas

RESTAURAÇÕES STATUS
Museu Dom José Em obra
Teatro Apolo Em obra

Palacete Chagas Barreto Em obra
Igreja do Menino Deus Em obra

Abrigo Coração de Jesus Em obra
Memorial e Galpões- Campus UFC (UFC) Projeto

Igreja Das Dores (IPHAN) Projeto
Fonte: SEUMA, 2019.
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Figura 39 - Obras do PAC em execução até o final de 2019

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2019.

Figura 40 - Obras do PAC em execução até o final de 2019: Praça do Menino Deus - Valor do
Investimento: R$ 102.108,57

Fonte: SEUMA, 2020.
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Figura 41 - Obras do PAC em execução até o final de 2019: Museu Dom José - Valor do
Investimento: R$ 2.035.905,39

Fonte: SEUMA, 2020.

Figura 42 - Obras do PAC em execução até o final de 2019: Teatro Apolo - Valor do
Investimento: E$245.870,77.

Fonte: SEUMA, 2020.

Figura 43 - Obras do PAC em execução até o final de 2019: Palacete Chagas Barreto – Valor do
Investimento: R$ 1.126.328,80

Fonte: SEUMA, 2019

Figura 44 - Obras do PAC em execução até o final de 2019: Igreja do Menino Deus - Valor do
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Investimento: R$ 908.178,99

Fonte: SEUMA, 2019

Figura 45 - Obras do PAC em execução até o final de 2019: Abrigo Sagrado Coração de Jesus -
Valor do Investimento: R$2.926.808,29

Fonte: SEUMA, 2019

Outro financiamento importante vigente no Município é o de Recuperação de Imóveis Privados,

ação do IPHAN que oferece recursos a pessoas físicas e jurídicas para recuperação de

imóveis privados situados em áreas sob proteção federal, contribuindo para a preservação do

patrimônio cultural. A recuperação busca a adequação de imóveis de diversos usos ao seu

propósito, resguardando, ao mesmo tempo, a integridade e seus valores culturais.

O Município encontra-se na execução das obras do segundo edital. O primeiro edital

contemplou três edificações, e o presente edital está contemplando mais três. Esse tipo de

programa é importante, pois dá condições diferenciadas para pessoas que necessitam

reformar sua edificação. O recurso proveniente do pagamento do financiamento será destinado

ao Fundo Municipal que tenha por objetivo a preservação do patrimônio cultural de sua cidade.

O Centro Histórico possui uma população consolidada e considerada de média e alta renda,

porém, existe uma população residente do bairro considerada de baixa renda (Ver Mapa 39),
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que necessita de financiamentos como este para qualquer intervenção física em seus imóveis,

tendo em vista que o IPHAN faz diversas exigências construtivas com o intuito de proteger as

características históricas das edificações.

Mapa 39 - Localização de edificações com população de baixa renda

Fonte: SEUMA, 2020.

5.5 Monumentos Tombados, Historicamente Relevantes, Manifestações Culturais e Artes
e Ofícios - Sobral

É importante pontuar que antes do Tombamento do Sítio Histórico de Sobral, o Theatro São

João foi tombado em 1983 pelo Patrimônio Estadual, sendo o primeiro Monumento Tombado

do Município. Ele é protegido pelo Tombo Estadual segundo a Lei n° 9.109 de 30 de julho de

1968, através do decreto n° 16.237 de 30 de novembro de 1983.

Além do Tombamento Federal do Conjunto Urbanístico pelo IPHAN, o Município, por meio da

Lei municipal N°19/1995, tombou individualmente os seguintes monumentos: Arco Nossa

Senhora de Fátima, Museu Dom José, Catedral da Sé, Igreja do Rosário, Igreja Menino Deus,

Igreja São Francisco, Igreja do Patrocínio, Abrigo Coração de Jesus, Campus da UVA

(Seminário São José) e Colégio Sant’Ana (Ver Mapa 40). E a lei N°1600/2016, dispõe sobre a

preservação e tombamento da Casa do Pe. Ibiapina.
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Essas leis não são de amplo conhecimento pelas entidades e sociedade civil.

Mapa 40 - Mapa Edificações Tombadas

Fonte: SEUMA, 2019.

Figura 46 - Edificações Tombadas: (1) Igreja do
Patrocínio

Figura 47 - Edificações Tombadas: (2) Igreja da
Sé

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019
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Figura 48 - Edificações Tombadas: (3) Igreja do
Rosário

Figura 49 - Edificações Tombadas: (4)
Igreja do Menino Deus.

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019

Figura 50 - Edificações Tombadas: (5) Museu
Dom José.

Figura 51 - Edificações Tombadas: (6) Theatro
São João.

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019
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Figura 52 - Edificações Tombadas: (7) Igreja
São Francisco

Figura 53 - Edificações Tombadas: (8) Arco

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019

Figura 54 - Edificações Tombadas (9) Abrigo
Sagrado Coração de Jesus

Figura 55 - Edificações Tombadas: (10)
UVA Betânia

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019

Figura 56 - Edificações Tombadas: (11) Casa do Padre Ibiapina

Fonte: SEUMA, 2019
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Existem edificações dentro do Sítio Histórico Tombado que devem ser indicadas para
tombamento, pelo menos, em nível Municipal, pelo seu grau de relevância histórica e também

por fazerem parte do cotidiano e da vida dos habitantes (ver Mapa 41). Ao todo, são 31

edificações que permanecem com suas características preservadas e merecem ser protegidas.

Mapa 41 - Edificações Indicadas para Tombamento

Fonte: SEUMA, 2020.

Para além das Edificações, foi necessário fazer um levantamento das Manifestações
Culturais existentes na Sede de Sobral por entendê-las como as formas de expressão,

costumes e tradições de uma região. A cidade de Sobral tem uma rica diversidade de

manifestações, na sede como seguem as informações (ver Tabela 26):

Tabela 26 - Manifestações Culturais Sede

O que Derrubada de Judas

Onde acontece
Recreio (Distrito Rafael Arruda); Cohab III

Praça da Várzea Sumaré
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O que Escola de Samba

Onde acontece

Grêmio Recreativo Acadêmicos do Dom
Expedito

Grêmio Recreativo e escola de
Samba Unidos do Alto do Cristo

Escola de Samba Império dos Terrenos
Novos
(Cidade José Euclides);

Estação Primeira do Sinhá
Sabóia (Sinhá Saboia)

O que Reisado

Onde acontece
Boi Caiçara (Dom Expedito) Boi Cristal (Sinhá Saboia);

Boi Vamp (Pedrinhas); Reisado Boi Tradição (Dom
Expedito);

O que Dança

Onde acontece
Angel’s Dance (Parque Silvana); Gesto Grupo de Dança

(Centro);

Zouk Cia de Dança (Centro)

O que Teatro

Onde acontece

Cia de Teatro Abre a Boca em Cena
(Expectativa);

Arte de Paixão
(Terrenos Novos);

Grupo de Teatro Arte e Vida (Cidade José
Euclides);

Cia de Teatro Vida e União
(Dom Expedito);

Grupo Viva a Vida (Dom Expedito) Grupo LEJUCRE (Alto do
Cristo);

Grupo de Teatro Mensageiro da
Esperança
(Padre Palhano);

Movimento Jovem
(Sinhá Saboia);

O que Festejos Religiosos

Onde acontece São Pedro (Dom Expedito); São Francisco (Centro);

O que Quadrilhas

Onde acontece Arraiá do Triangão (Coração de Jesus); Flor do Mandacaru (Parque
Silvana);

Sol Nascente
(Padre Palhano);

Grupo Junino Arranca Tôco
(Dom Expedito)

Quadrilha Nossa Senhora das Graças
(Cohab
II);

Raízes do Sertão (Parque
Silvana);

Arraiá Botando Quente (Sumaré); Atiçando o Fogo (Dom
Expedito);

Arraiá dos Avelinos (Alto do Cristo); Flor do Mamulengo (Pedrinhas);

Arraiá Violas do Sertão (Sinhá Sabóia); Arraiá do Luar do Sertão (Sinhá
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Sabóia);

O que Coroação de Nossa Senhora
Onde acontece Centro (Arco do Triunfo)

O que Capoeira

Onde acontece
Grupo Legião Brasileira de Capoeira
(Sinhá Sabóia);

Grupo de Capoeira do polo da
Vila União (Vila União);

Grupo de Capoeira São Salvador (Dom Expedito)
Fonte: SEUMA, 2019

Além das Manifestações Culturais, foi feito um Levantamento dos Modos de Criação e Ofícios
(Tabela 27), como por exemplo a palha para a produção de chapéus e os canoeiros (ver

figuras 57 e 58) que atravessam o Rio Acaraú. Dessa forma, tem-se a uma pequena lista

abaixo com alguns dados:

Tabela 27 - Ofícios e Artes Sede

OFÍCIOS E ARTES ONDE QUEM
Arte com gesso- formas e pinturas Dom José Dona Maria de Lourdes
Bordado Vila União Idália Ripardo
Chapéus de Palha Várzea Grande Dona Maria
Pinturas Sinhá Sabóia Francisco Dionésio
Varanda de rede Vila União Terezinha Mariano
Almofadas Centro Edilma
Pintura em tecido Parque Silvana II Anderson Vasconcelos
Arte com canudinhos de papel Parque Silvana I D. Francisca das Chagas
Arte com crochê Alto do Cristo Dona Carmosa
Rede de pesca Centro Zé Simão
Arte com garrafas Vila União Dona Margarida
Arte com Jornal Cidade José Euclides Antônio Carlito Pereira
Arte com Tiras de pano Padre Palhano Dona Calisto
Arte das bolsas Alto do Cristo Dona Fransquinha
Arte com Biscuit Sumaré Ana Cristina
O sapateiro Centro Felício Benício de Oliveira
Produção de bonecos Dom José Maria do Socorro Carneiro
Arte com Barro Dom Expedito Francisca Borges
Boneca feita com vassoura de palha Dom José Francisca Caetano
Arte da Carpintaria Dom Expedito Seu Abílio Pereira
Fonte: SEUMA, 2019
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Figura 57 - Ofícios - Patrimônio Imaterial: (1)
Produção

Figura 58 - Ofícios - Patrimônio Imaterial: (2)
Canoeiros

Fonte: SEUMA, 2020 Fonte: SEUMA, 2020

Também foi feito o levantamento de lugares fora do Sítio Histórico Tombado que têm valor
histórico e emocional para a população e que precisam ser preservados e/ou restaurados,

pois expressam história, tradição, costumes, memórias e por isso tem relevância cultural para o

município, sendo assim, tem-se a Tabela 28:

Tabela 28 - Lugares com valor emocional

EDIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO

A casa de Luzia-Homem Antigo Beco dos Quirinos

Biblioteca Municipal Lustosa da Costa Centro

Capela Santíssima Trindade Pedrinhas

Capela São Pedro Dom Expedito

Igreja Menino Deus Centro

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Dom José

Igreja de São José Distrito Bonfim

EEFM Mons. José Gerardo Ferreira Gomes Cohab I

Museu Dom José Centro

Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras Centro

Paróquia Nossa Senhora de Fátima Sinhá Sabóia

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) Betânia

Skate Park Campos dos Velhos

Teatro São João Centro

Praça Othon Vasconcelos Dom Expedito

Igreja Rosário dos Pretinhos Centro

Praça São João Centro

Becco do Cotovelo Centro
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Fonte: SEUMA, 2020

Para visualizar como essas Manifestações Culturais, Ofícios e Lugares estão inseridas e

distribuídas no espaço público, criou-se um mapa (ver Mapa 42) em que se percebe que a

maior quantidade de Lugares está presente Bairro Centro e suas adjacências.

Mapa 42 - Manifestações Culturais, Ofícios e Lugares - Sede

Fonte: SEUMA, 2019.

As Manifestações Culturais estão presentes nos bairros Centro e Dom Expedito, e os Ofícios

se alastram pelos bairros Vila União, Sumaré, Alto do Cristo, Dom José e Sinhá Sabóia.

5.6 Monumentos Tombados e Manifestações Culturais – Distritos de Sobral

Foi realizado um levantamento das edificações de interesse histórico e das manifestações

culturais e religiosas dos distritos de Sobral, apresentadas nos quadros abaixo (Tabela 29). O

distrito com mais destaque histórico é o Patriarca, com a primeira Igreja construída do

Município, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que possui um inventário e há um

grande interesse por parte da gestão para que o seu tombamento seja realizado.
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Tabela 29 - Inventário das Edificações de Interesse Histórico e Manifestações Culturais e
Religiosas dos distritos de Sobral

ARACATIAÇU
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
A Igreja (1760) – Passou por várias
intervenções/Passou a ser paróquia em 1863 Festa do Padroeiro Santo Antônio

A Gruta com Nossa Senhora de Fátima e o Cristo Reisado
Antigo Mercado – Bastante descaracterizado Quadrilhas
Centro Cultural Manoel Mendes Corrêa Festa de São Gonçalo

APRAZÍVEL

Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas

Casa de Antônio Custódio de Azevedo
Não tem

Francisco Barra de Albuquerque

BARACHO

Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas

Casas de Farinha – Casa Forte (Valerio Carlos –
1887), no Centro do Baracho (Vicente Pereira).

Festa de Nossa Senhora da Conceição -
Dezembro

Casa de Farinha de Boa Vista Festas Juninas

Baixa Grande – Casa De Farinha, Buraco Da
Buticha Paixão De Cristo

Casa Jose Leôncio De Andrade Santa Luzia – No Sitio Santa Luzia - Dezembro

Casa Fco Erculano De Mesquita

Igrejinha do Sito São Jose em Boa Vista

BILHEIRA

Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Casa da Fazenda

Não Tem
Olho D’água do Pajé

BONFIM
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Casa Manuel Afonso

A Festa de São José, Padroeiro – Agosto.
Casa Chico Contenda
Casa Luciano Paiva

Novena no Mês De Maio
Casa João Pereira
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CAIOCA
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
A Estação de Trem Quadrilha
Criada por 5 fazendas – Conhecida por Cercado,
depois Humberto Monte (Eng. que fez a estação)
e depois Caioca, a Igrejinha

Festa de São Vicente

CARACARA
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas

Casa da Fazenda do Sr. Angélico Aguiar
Festa de São Francisco
N.S de Fatima em Picada

Igreja De Caracará e Casario ao Redor Vaquejada na Sede, Sabonete e Picada

JAIBARAS
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas

A Igreja (Santa Tereza ou Coração de Jesus).
A Festa de Santa Terezinha - Setembro
Festival de Quadrilha – vem de outras
localidades

A Vila e o Prédio do DNOCS Procissões da Semana Santa

JORDÃO
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
A Igreja – 1897 Festa Nossa Senhora Da Saúde - Agosto
Cemitério Dos Índios No Sitio Tanques Malhação Do Judas
Casas De Farinha – Próximo Ao Açude, Na Sede
Tem 02 (Chico Camilo, Chico Dica), No São
Francisco, Joao Gerônimo, Venâncio.

Festas Juninas

Cruzinhas – Nas Contendas Procissão do Senhor Dos Passos
Cemitério Nas Contenda Festa de Santa Luzia – Dezembro
Casa de Farinha de Vicente Paulo No Santa Luzia Paixão de Cristo
Urna Funerária Indígena Novena de Maio

PATRIARCA
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Igreja Construída em Pedra Festa da Padroeira Nossa Senhora da

Conceição
(novembro)

O Casario que fica no seu entorno
Sede da Fazenda Caraúbas
Casa do Triângulo

Novena de Nossa Senhora (Maio)Casa da Fazenda Alegre por trás da
escola
Cemitério
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PATOS
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Vila da Construção do Açude Nossa Senhora de Fatima
Casa de Enoque de Souza Quadrilha

PEDRA DE FOGO
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Manuel Custódio de Azevedo – Casa Velha

Festa de São João Batista
Francisco Barra de Albuquerque

RAFAEL ARRUDA
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Antiga Casa do Reinaldo Pimenta – Fazenda Festa de São Francisco – Setembro
Casa Grande do Sr. Rafael – em frente à Igreja Derrubada de Judas (Localidade Recreio)
Casa do Sr. Manoel Vera

Tecelagem de Rede
Casa do Sr. José Mateus
Artes e Ofícios
Pinturas- tapetes, bolsas, potes, quadros, jarros Responsável: Íris Alves

SÃO JOSÉ DO TORTO
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Casa do José Ribeiro Sobrinho – Francilino

Festa de São José – Cavalgada (Torto, Pedrinha,
Rafael Arruda, Torto) – 10, 11 De março

Casa do Francisco Eustaquio – Mais Antiga
Casa do José Lacerda
– 1 Comércio/Casa – Parcialmente Demolida

TAPERUABA
Edificações de Interesse Histórico Manifestações Culturais e Religiosas
Igreja de Taperuaba e Casario ao Redor

N. S. Do Carmo
Casa da Fazenda Santa Maria
Açude do Bom Jesus

Coração De Jesus
Casa na Localidade Raposa
Furna

Vaquejada
Gruta do Bom Jesus – Caminho de Canindé
Escavações

Festival De Quadrilha
Cemitério Da Serrinha (Índios)
Delegacia - Primeira Escola

Carnaval
Grêmio Recreativo – Casa Paroquial
Antigo Mercado

Reisado Bumba Meu Boi – em extinção
Sobrado da Rua Nossa Senhora Do Carmo
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Artes e Ofícios
Mel contra gripe Responsável: Dona Josenita

Para visualizar como essas manifestações estão inseridas e distribuídas no Município, criou-se

um mapa (ver Mapa 43) apontando os Lugares, Manifestações Culturais e Ofícios mais

conhecidos da região.

Mapa 43 - Mapa Cultural Distritos

Fonte: SEUMA, 2019.

Há presença de Edificações Históricas em praticamente todos os distritos, menos o Salgado

dos Machados. Algumas edificações têm grande potencial para serem tombadas, como é o

caso da primeira Igreja construída no município de Sobral, localizada no distrito de Patriarca.

Existe grande parte dos distritos que têm manifestações culturais, dentre eles os que têm maior

destaque são as festas de Reisado de Aracatiaçu e Taperuaba, atraindo muitas pessoas de

Sobral e também de municípios vizinhos.
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As manifestações religiosas, também estão presentes na maioria dos distritos, e possuem

grande relevância para o município, visto que acontecem em épocas distintas ao longo do ano,

movimentando a economia e atraindo fiéis de todo o estado.

5.7 Patrimônio Natural e Arqueológico

Além das manifestações culturais, existe um relevante acervo de Patrimônio Natural e

Arqueológico em Sobral. Há muitos estudos sobre os Sítios de Arte Rupestre da zona

arqueológica de Taperuaba, distrito localizado entre os municípios de Sobral e Irauçuba. Esta é

uma região considerada propícia para o desenvolvimento do turismo ecológico e também para

a implantação de centro de exposição ao ar livre, assim buscando a preservação e a educação

patrimonial da arte rupestre do Estado.

Cada painel rupestre é uma parte da história dos diversos grupos humanos que habitaram o

planeta. Uma arte carregada de significados culturais, valores simbólicos, histórias e tradições.

Nessa região, foram identificados 34 sítios arqueológicos, ver Tabela 30.

Tabela 30 - Sítios Arqueológicos

N° Nome do Sítio Distrito Tipo de Vestígio Ano do Registro
01 Bilheira I Taperuaba Pintura 2013
02 Bilheira II Taperuaba Pintura 2013
03 Bilheira III Taperuaba Pintura 2013
04 Bilheira IV Taperuaba Pintura 2013
05 Bilheira V Taperuaba Pintura 2013
06 Bilheira VI Taperuaba Pintura 2013
07 Bilheira VII Taperuaba Pintura 2013
08 Bilheira VIII Taperuaba Pintura 2013
09 Bilheira IX Taperuaba Pintura 2013
10 Bilheira X Taperuaba Pintura 2013
11 Bilheira XI Taperuaba Pintura 2013
12 Bilheira XII Taperuaba Pintura 2013
13 Bilheira XIII Taperuaba Pintura 2013
14 Valentim Taperuaba Pintura 2013
15 Emas Taperuaba Pintura 2013
16 Feijão Taperuaba Pintura 2013
17 Santa Maria Taperuaba Pintura 2013
18 Canaã Juá Pintura/ Gravura 2013
19 Letreiro do açude Juá Pintura 2013
20 Miramar I Juá Pintura 2013
21 Miramar II Juá Pintura 2013
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N° Nome do Sítio Distrito Tipo de Vestígio Ano do Registro
22 Olinda I Juá Pintura/ Gravura 2013
23 Olinda II Juá Pintura 2013
24 Olinda III Juá Pintura/ Gravura 2013
25 Olinda IV Juá Gravura 2013
26 Olinda V Juá Gravura 2013
27 Olinda VI Juá Pintura 2013
28 Pedro do Sino I Juá Pintura/ Gravura 2013
29 Pedro do Sino II Juá Pintura 2013
30 Pedro do Sino III Juá Pintura/ Gravura 2013
31 Pedro do Sino IV Juá Pintura 2013
32 Pedro do Sino V Juá Pintura 2013
33 Alto do Tanque Juá Pintura/ Gravura 2013

34
Pedra Gravada
Sino do Olho

d’Água

do Juá Gravura 2013

Fonte: IPHAN, 2013

Recentemente, com apoio do IPHAN, dois Sítios Arqueológicos foram abertos para visitação,

Bilheira I e Bilheira II, fomentando visitas e excursões, principalmente, no âmbito acadêmico

(ver Figura 59, Figura 60 e Figura 61). A nova estrutura de visitação implantada nos sítios de

arte rupestre consiste em uma trilha de 1,5 quilômetro dotada de abrigos e placas de

sinalização com informações sobre os painéis de pinturas rupestres.
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Figura 59 - Sítio Arqueológico Bilheira I e II

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2019.

Figura 60 - Sítio Arqueológico Bilheira I e II

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2019.
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Figura 61 - Sítio Arqueológico Bilheira I e II

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2019.

Existem, também, leis municipais de proteção ao patrimônio natural, como: a Lei Nº 1291 de 25

de setembro de 2013, que caracteriza o Olho D’água do Pajé (Figura 63), no distrito de

Aracatiaçu como Patrimônio Cultural e Material; e a Lei N° 1619 de 29 de março de 2017, que

a classifica como Patrimônio Natural a Unidade de Conservação Municipal Refúgio de Vida

Silvestre Pedra da Andorinha, no Distrito de Taperuaba (Figura 64).

Figura 62 - Olho d'Água do Pajé – Distrito de
Aracatiaçu

Figura 63 - Pedra da Andorinha - Distrito de
Taperuaba

Fonte: SEUMA, 2020 Fonte: SEUMA, 2020
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Ao longo da escrita e pesquisa para realização deste diagnóstico, percebeu-se que não há

consenso na interpretação de alguns conceitos na legislação municipal, como patrimônio

material e imaterial, patrimônio natural e cultural, podendo ocasionar impasses em relação ao

entendimento e gestão do patrimônio municipal.

Como exemplo, podemos citar a Lei Nº 1619 de 2017, que tem como objetivo a “proteção do
patrimônio imaterial”. Essa Lei declara a Reserva Ambiental Pedra da Andorinha e todo o

seu complexo como “Patrimônio Natural de Sobral e do povo sobralense” e delibera que o

Órgão municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural deve adotar os atos necessários ao seu
cumprimento. No mesmo ano de 2017 foi promulgada a Lei Nº 1697, que instituiu o Conselho

Municipal do Patrimônio Cultural, vinculado à Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e

Lazer (SECJEL), sem a participação da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA).

Outro exemplo é o Decreto Nº 2162, publicado em 2019 no Diário Oficial do Município que

dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Pedra da

Andorinha. Assim como o 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, podendo ocasionar fragilidade na gestão patrimonial

do município. Assim, faz-se necessário aproveitar a Revisão do Plano Diretor para alinhar

conceitualmente a legislação municipal.

Para preservar o nosso patrimônio, a Constituição Federal Brasileira afirma que o Poder

Público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de

outras formas de acautelamento e preservação. Outro importante meio de resguardar os bens

é por meio da educação patrimonial, que se baseia numa ação educativa que visa difundir o

conhecimento sobre o patrimônio em conjunto com a comunidade, a fim de fomentar sua

valorização e preservação através da apropriação.

Com o intuito de preservar e proteger o patrimônio nacional, foi criada pelo Iphan a chancela da

Paisagem Cultural Brasileira, elaborada em um contexto de ampliação das políticas

patrimoniais nacionais pela consciência da necessidade de uma visão holística no campo da

preservação patrimonial que relacionasse o natural e o construído de forma indissociável, além

da necessidade de um instrumento de proteção mais flexível para contextos mais complexos.

Ela prevê a participação integrada da comunidade local, do poder público e da iniciativa privada

na proteção, gestão e ordenação do território. Essas ações devem seguir um plano de gestão,
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e sua efetividade deve ser verificada periodicamente para garantir a manutenção da chancela

(Iphan, 2009).

O município de Sobral, além de ter diversas leis municipais que protegem seu patrimônio, age

de forma semelhante ao que é indicado pela chancela descrita acima. Um dos exemplos disso

é a participação ativa das comunidades adjacentes à Pedra da Andorinha e ao Olho D’Água do

Pajé, que participam, convivem e preservam o patrimônio mediante auxílio da gestão municipal

e professores universitários. Visto isso, o município poderia incentivar a população de tais

lugares a se organizar e elaborar um Plano de Gestão com objetivo de pleitear tal

reconhecimento por parte do Iphan, e assim, receber proteção em âmbito federal.
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6. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Neste capítulo, serão abordados os aspectos institucionais do município e as suas correlações

com o desenvolvimento urbano municipal. Para tanto, serão listados secretarias, agências,

conselhos e convênios de cooperação técnica, dentre outros órgãos fundamentais para a

compreensão da capacidade institucional do município e identificação dos principais desafios

para o desenvolvimento da política de desenvolvimento urbano e gestão democrática da terra

urbana e desenvolvimento sustentável.

Para que o Plano Diretor de Sobral seja efetivo é necessário, além do apoio da população, é

imprescindível o envolvimento dos servidores.

É fundamental que os servidores se sintam parte do processo, consolidando assim, as

sistemáticas de trabalho necessárias para o atendimento das metas e dos objetivos previstos,

efetivando uma administração pública eficiente, com serviços de qualidade e com capacidade

técnica para contribuir com o desenvolvimento econômico e social, e por que não dizer também

o urbano do Município.

Cabe às pessoas investidas em cargos de decisão superior promover o estímulo a

questionamentos, valorizando a participação, a criatividade e a responsabilidade nas decisões,

de forma a desencadear um clima motivador e de corresponsabilidade com os resultados

obtidos.

Quando se investe na melhoria do padrão de desempenho dos servidores, o retorno se dá em

forma de benefícios para a Prefeitura e para a comunidade a que ela pertence.

Para que os servidores públicos possam desempenhar bem o seu papel, é importante que a

estrutura organizacional e os instrumentos de estruturação e processamento dos trabalhos

sejam adequados e que exista, também, uma estrutura de treinamento voltada para a pesquisa

e para desenvolvimento das pessoas.

O Plano Diretor de Sobral deve estabelecer claramente, quais os órgãos da Administração

deverão ficar responsáveis pelo seu inteiro cumprimento, de forma que não haja superposições

ou dispersões das responsabilidades.

6.1 Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Sobral advém da Lei Nº 1607 de 02 de

fevereiro de 2017 e de vários decretos publicados no Diário Oficial do Município Nº 013, de 23

de fevereiro de 2017, no início da gestão municipal do referido ano.
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6.1.1 Administração Direta Superior

a) Gabinete do Prefeito (GABPREF);

b) Gabinete do(a) Vice-Prefeito(a) (GABVICE);

c) Procuradoria Geral do Município (PGM);

d) Secretaria Municipal da Educação (SME);

e) Secretaria Municipal da Saúde (SMS);

f) Secretaria da Infraestrutura (SEINF),

g) Secretaria de Serviços Públicos (SESEP);

h) Secretaria da Segurança e Cidadania (SESEC);

i) Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA);

j) Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (SEDHAS);

k) Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL);

l) Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE);

m) Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão (SECOG);

n) Secretaria do Orçamento e Finanças (SEFIN).

6.1.2 Órgãos Hierarquicamente Subordinados

São órgãos da Administração Direta, hierarquicamente subordinados na forma de

desconcentração administrativa:

6.1.2.1 Subordinados à Secretaria do Orçamento e das Finanças:

 Central de Licitações da Prefeitura de Sobral (CELlC)

6.1.2.2 Subordinados à Secretaria da Segurança e Cidadania:

 Guarda Municipal de SobraI (GMS)

 Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT)

6.1.3 Administração Indireta

A Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Sobral é pelas autarquias,

pessoas jurídicas de direito público dotadas de autonomia administrativa e financeira, são as

seguintes:
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6.1.3.1. Vinculada à Secretaria da Infraestrutura (SEINF):

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE).

6.1.3.2. Vinculada à Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA):

 Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMA).

6.1.4 Órgãos especiais e assemelhados

6.1.4.1 Fundos Municipais

Instrumentos de natureza contábil, são os seguintes:

6.1.4.1.1. Vinculados à Secretaria Municipal da Educação:

 Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola (FUNDAE).

 Fundo para o Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação

Infantil (FUNDECREI).

6.1.4.1.2. Vinculados à Secretaria Municipal da Saúde:

 Fundo Municipal de Saúde (FMS).

 Fundo Municipal Antidrogas (FMA).

6.1.4.1.3. Vinculado à Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente:

 Fundo Socioambiental do Município de Sobral (FUNSAMS).

6.1.4.1.4. Vinculados à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico:

 Fundo de Desenvolvimento Municipal.

 Fundo Municipal de Permanente Controle às Secas.

 Fundo Municipal de Irrigação.

 Fundo de Aval do Município (FAM).

 Fundo de Apoio ao Programa de Desenvolvimento Econômico de Sobral- PRODECON.

6.1.4.1.5. Vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social:

 Fundo Municipal do Bem-Estar Social.

 Fundo de Apoio aos Portadores de Deficiências.

 Fundo Municipal de Assistência Social.

 Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS.
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 Fundo Municipal de Apoio a Habitação Popular - FUMHAB.

 Fundo Municipal das Defesas e dos Direitos Difusos - FMDD.

 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FHIS.

 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

6.1.4.1.6. Vinculado à Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer:

 Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.

6.1.4.2 Conselhos Municipais de Participação Social

Além desses órgãos da administração, o município possui órgãos de aconselhamento na sua

estrutura. São órgãos colegiados, permanentes, deliberativos e consultivos, compostos por

representantes do poder público e da sociedade civil, a qual representa o cidadão e garante

sua participação no debate de políticas públicas do município.

Os Conselhos Municipais são órgãos especiais de participação direta da sociedade na

Administração Pública e têm por finalidade propor diretrizes das políticas públicas, controlar e

deliberar sobre tais políticas, fiscalizar e acompanhar as ações do poder público municipal, sem

prejuízo de outras finalidades previstas nas leis específicas de cada conselho.

Os órgãos e entidades aos quais estão vinculados os Conselhos Municipais deverão garantir a

sua estruturação e o seu pleno funcionamento.

Os Conselhos Municipais de participação social que integram a estrutura administrativa do

Poder Executivo Municipal são os seguintes:

6.1.4.2.1. Vinculados à Secretaria Municipal da Educação:

 Conselhos Escolares;

 Conselho Municipal de Educação (CME);

 Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE);

 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

(CADEB).

6.1.4.2.2. Vinculados à Secretaria Municipal da Saúde:

 Conselho Municipal de Saúde (CMS);

 Conselho Municipal Antidrogas (COMAD);
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 Conselho Gestor do Telecentro Comunitário (CGTC).

6.1.4.2.3. Vinculados à Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente:

 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da cidade de Sobral;

 Conselho Municipal do Plano Diretor (CMPD);

 Conselho Gestor do Fundo Socioambiental do município de Sobral.

6.1.4.2.4. Vinculados à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico:

 Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sobral;

 Conselho Municipal do Trabalho;

 Conselho Municipal de Turismo;

 Conselho de Economia Solidária;

 Fundo de Apoio ao Programa de Desenvolvimento Econômico de Sobral - PRODECON.

6.1.4.2.5. Vinculados à Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social:

 Conselho de Apoio aos Portadores de Deficiências;

 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

 Conselho Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso;

 Conselho Municipal de Assistência Social;

 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

 Conselho Municipal de Habitação;

 Conselho Gestor do FHIS;

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

6.1.4.2.6. Vinculados à Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer:

 Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral;

 Conselho Municipal da Juventude.

6.1.4.2.7. Vinculado à Secretaria de Serviços Públicos:

 Conselho Municipal de Transportes.

6.1.4.2.8. Vinculado ao Gabinete do(a) Vice-Prefeito(a):
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 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sobral.

6.2. Órgãos com Correlações Direta ao Plano Diretor

6.2.1 Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA)

É o órgão designado a estabelecer diretrizes de 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 e urbanísticas vigentes. É formada por

uma equipe multidisciplinar contendo arquitetos, engenheiros, geógrafos, entre outros

profissionais que estão divididos em 07 (sete) coordenações que trabalham em conjunto para

atender todas as demandas.

6.2.2 Agência Municipal de Meio Ambiente (AMA)

Regulamentada pela Lei nº 1672 de 04 de outubro de 2017, está diretamente vinculada à

SEUMA e tem a função de implementar as ações em consonância com a Política 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 Política de Bem-

Estar Animal.

6.2.3 Secretaria da Infraestrutura (SEINF)

Responsável pela formulação de políticas públicas, diretrizes gerais, planejamento,

implantação e monitoramento da infraestrutura concernentes às obras públicas. É formada por

uma equipe contendo arquitetos e engenheiros para melhor gestão das obras municipais.

6.2.4 Secretaria de Serviços Públicos (SESEP)

Fazia parte da antiga Secretaria de Obras e Serviços Públicos, atualmente Secretaria de

Infraestrutura, e foi desmembrada para estabelecer as políticas, diretrizes e gestão de

mobilidade urbana, conservação dos espaços públicos e dos serviços públicos do Município.

6.2.5 Procuradoria Geral do Município (PGM)

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 modo, busca consolidar-se como órgão fundamental
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na proteção dos interesses do Município de Sobral, procurando assegurar maior agilidade e

qualidade na análise das questões jurídicas postas à sua apreciação, comprometida com a

efetiva gestão de pessoas e processos.

6.2.6 Secretaria de Orçamento e Finanças (SEFIN)

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.

6.2.7 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE)

Tem como finalidade implementar as ações estratégicas de desenvolvimento econômico e

turístico autossustentáveis, 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.

6.2.8 Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (SDHAS)

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.

6.2.9 Conselho Municipal do Plano Diretor (CMPD)

Criado pelo art. 183 da Lei Complementar nº 028, de 15 de dezembro de 2008, o CMPD é

órgão de deliberação superior e de assessoramento ao Poder Executivo, com atribuição básica

de analisar e propor medidas de efetivação da política urbana, bem como verificar o

cumprimento das diretrizes expressas no Plano Diretor na área do Município de Sobral. É

também um órgão consultivo e deliberativo em matéria de natureza urbanística e de política

urbana, vinculado à Secretaria do Urbanismo e do Meio Ambiente. Fazem parte deste

Conselho representantes do Poder Público e da sociedade civil, com composição paritária.
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Além das competências definidas no art. 185 da Lei Complementar N° 028 de 2008, ao CMPD

compete:

I. Formular e fazer cumprir as diretrizes gerais da Política de desenvolvimento

Urbano e do Plano Diretor Participativo de Sobral;

II. Promover a articulação dos órgãos municipais com os órgãos das esferas

estadual e federal, atuantes na área de desenvolvimento urbano;

III. Preparar, analisar, conduzir e propor medidas de efetivação da política urbana;

IV. Acompanhar a implementação do Plano Diretor e a execução dos planos,

programas e projetos de interesse para o desenvolvimento urbano;

V. Assessorar o Chefe do Poder Executivo em questões relativas à Política Geral de

Desenvolvimento Urbano na área do município de Sobral em projetos de interesse

do município;

VI. Emitir parecer, para subsidiar decisão do Prefeito municipal em propostas de

empreendimentos urbanísticos, públicos, ou privados, de caráter especial, no

município de Sobral;

VII. Viabilizar parcerias com a iniciativa privada no processo de urbanização, mediante

o uso de instrumentos da política urbana, quando for do interesse público e

compatível com a observância das funções sociais da cidade;

6.2.10 Sistemas de Informações Municipais

Em princípio, todos os usos urbanos são passíveis e devem ser mapeados, cadastrados e

licenciados pela Prefeitura, como forma de recolher tributos, de planejar e de controlar o uso e

a ocupação do solo urbano.

A Prefeitura Municipal de Sobral dispõe de 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 Multifinalitário é um banco de dados geoespacial do Município que

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

recentemente de imóveis rurais do Município. Tem finalidade tributária referente ao Imposto

Predial Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Transmissão 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.

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 e a produção de conhecimento com base em metodologias

de análise e geoprocessamento.

6.3 Legislação Vigente no Município

O artigo 40 do Estatuto da Cidade estabelece que o Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é

o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e é parte integrante do

planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei

de Orçamento Anual incorporar as diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor.

Já a Lei Orgânica do Município de Sobral (Lei Nº 05 de 05 de abril de 1990), no seu Título IV,

Capítulo II que dispõe sobre a política urbana do município diz:

“Art. 135 - A política de desenvolvimento urbano, será executada pelo Poder
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.

Art. 136 - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento
básico da política urbana e têm por objetivo definir diretrizes para a execução de
programas que visem à redução da segregação das funções urbanas e ao acesso
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da população ao solo, à habitação e aos serviços públicos, observados os
seguintes princípios:

I – Determinação dos limites físicos, em todo o território municipal, das áreas
urbanas, de expansão urbana e rural e das reservas ambientais, com as seguintes
medidas:

a) Delimitação das áreas impróprias à ocupação urbana, por suas características
geológicas;

b) Delimitação das áreas de preservação ambiental;

c) Delimitação de áreas destinadas à implantação de atividades com potencial
poluidor, hídrico, atmosférico e do solo.

II – Determinação das normas técnicas mínimas obrigatórias no processo de
urbanização de áreas de expansão urbana;

III – Delimitação de áreas destinadas à habitação popular, observando a
infraestrutura básica do local;

IV – Estabelecimento das permissões e impedimentos do uso do solo em cada
zona funcional, assim como dos índices máximos e mínimos de aproveitamento
do solo;

V – Identificação dos vazios urbanos e das áreas subutilizadas, para o
atendimento do disposto no Art. 182, § 4º, da Constituição Federal;

VI – Estabelecimento de parâmetros mínimos e máximos para parcelamento do
solo urbano, que assegurem o seu adequado aproveitamento, respeitadas as
necessidades mínimas de conforto urbano.

§ 1º - O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da
propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a
proteção do patrimônio ambiental, natural e construído e o interesse da
coletividade.

§ 2º - O plano diretor definirá as áreas especiais de interesse social, urbanístico
ou ambiental, para os quais será exigido aproveitamento adequado nos termos
previsto na Constituição Federal.

§ 3º - O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades
representativas da comunidade diretamente interessada.

§ 4° - Para dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, o Poder Legislativo
dará ampla publicidade à sessão que irá aprovar o Plano Diretor, através da
página na internet da Câmara Municipal de Sobral e em locais públicos.

Art. 137 - Para assegurar as funções sociais da cidade, o Poder Executivo deverá
utilizar os instrumentos jurídicos, tributários, financeiros e de controle existentes e
a disponibilidade do Município.

Art. 138 - O Município, em consonância com a sua política urbana e segundo o
disposto em seu plano diretor, deverá promover programas de saneamento básico,
destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e
os níveis de saúde da população.

Parágrafo Único - A ação do Município deverá se orientar para:

I - ampliar, progressivamente, a responsabilidade local, pela prestação de serviço
de saneamento básico;
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II- Executar programas de saneamento em áreas pobres, com soluções
adequadas e de baixo custo para o abastecimento d’água e esgoto sanitário;

III - executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação
das comunidades na solução de seus problemas de saneamento;

IV - levar à pratica, pelas autoridades competente, tarifas sociais para o serviço de
água.

Art. 139 - O Município deverá manter articulação permanente com o Estado,
visando à racionalização da utilização dos recursos hídricos, respeitadas as
diretrizes estabelecidas pela União.

Art. 140 - O Município em consonância com sua política urbana e segundo o
disposto em seu plano diretor deverá promover plano de programas setoriais
destinados a melhorar as condições de transporte público, da circulação de
veículos e de segurança do trânsito.

Art. 141 - A política urbana a ser executada pelo Município compreenderá o direito
ao acesso de todo cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia
elétrica, abastecimento, iluminação pública, lazer e segurança, assim como à
preservação do patrimônio ambiental e cultural.

Art. 142 - Além do percentual exigido por Lei Federal para uso institucional e
circulações, os loteamentos deverão doar ao Município o percentual de 5% (cinco
por cento) da gleba loteada, que constituirá um Fundo de Terras Públicas para,
preferencialmente, assentamento popular. Parágrafo Único - Loteamento poderá
trocar estes 5% (cinco por cento) por uma área em outro local, respeitado o
mesmo quantitativo.

Art. 142-A – A propriedade do solo urbano deverá cumprir sua função social,
atendendo às disposições estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano, preservando os aspectos ambientais, naturais e histórico-culturais, e não
comprometendo a infraestrutura urbana e o sistema viário.

§ 1º – O Município, mediante lei, exigirá do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado, não-utilizado ou que compromete as condições da
infraestrutura urbana e o sistema viário, que promova seu adequado
aproveitamento ou correção do agravamento das condições urbanas, sob pena,
sucessivamente, de:

I – parcelamento ou edificação compulsório;

II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.

§ 2º – A lei municipal de que trata o § 1º deste artigo definirá parâmetros e
critérios para o cumprimento das funções sociais da propriedade, estabelecendo
prazos e procedimentos para a aplicação do disposto nos Incisos I e II.

Art. 142-B – Toda área urbana de propriedade particular que, por qualquer motivo,
permaneça sem o uso social previsto na política urbana, nos termos da
Constituição Federal, é suscetível de desapropriação, com vistas a sua integração
nas funções sociais da cidade.

§ 1º – Anualmente, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal Projeto
de Lei identificando as áreas de urbanização e ocupação prioritárias.

§ 2º – Ficam excluídos do disposto neste artigo.

I – áreas caracterizadas como sendo de preservação ambiental ou cultural.”
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Dentro do período de 20 anos Sobral teve 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

do PDDU/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.

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 à Câmara Municipal em 2016,

sendo lá 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
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a formação de novos loteamentos distantes do núcleo urbano. O Plano de Mobilidade Urbana

de Sobral, PlanMob aprovado em 2018, estabeleceu diretrizes e propostas importantes para

que a cidade se desenvolva de modo mais sustentável: priorização do pedestre no trânsito,

redução do perímetro urbano e adensamento da região central da cidade, além da necessidade

de revisão do ordenamento 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.

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. Um dos pontos que se faz necessário é uma revisão do parcelamento

sobre a questão de condomínio de lotes urbanos de acesso controlado e possivelmente o

desdobro de lotes com algumas condicionantes.

A lei do Sistema Viário de 2000, encontra-se desatualizada e não atende mais as diretrizes do

PDP/2008 e do atual Plano de Mobilidade Urbana de Sobral, que foi aprovado pela Câmara

Municipal de Sobral sob a lei n° 1812 de 17 de dezembro de 2018.

O estudo realizado pelo PlanMob permitiu uma análise mais aprofundada da evolução do

sistema de mobilidade urbana de Sobral bem como o estabelecimento de propostas/diretrizes

como norte ao seu crescimento e desenvolvimento nos próximos 10 anos. Como base para o

diagnóstico do PlanMob foram levantados e analisados alguns aspectos gerais envolvendo a

mobilidade intraurbana, interdistrital e intermunicipal cujos dados apontaram para questões

importantes que ao longo do tempo vêm fortalecendo a problemática da mobilidade.

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

de vista de obras, precisam ser revistas as exigências nos projetos de hidráulica e 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. Além dessa questão, há muitos pontos que precisam ser

regulamentados por meio de decreto.
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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 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.

6.4. Considerações

É de suma importância que as secretarias tenham um ponto de convergência em relação ao

armazenamento de dados e informações atualizadas. Além disso, é urgente um maior diálogo

entre as políticas desenvolvidas em cada secretaria, proposição de espaços de colaboração

entre diferentes setores da gestão municipal. Só assim, o município consegue manter um

diagnóstico sempre atualizado com amplo acesso democrático, bem como propor intervenções

e definir políticas com maior aplicabilidade, força gestora e aproximação com a realidade.

O Legislativo local tem por hábito alterar as leis de zoneamento sempre que interesses

pontuais e particulares não podem ser atendidos dentro do marco legal vigente. Nessa situação,

não se vislumbram problemas de vazios ou omissões legais, mas, pelo contrário, excesso de

regulamentação. Se isso não mudar com a revisão do Plano Diretor, condensando e

enxugando as leis urbanísticas, a cidade estará fadada à continuidade dessa prática por mais

tempo.
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7. ASPECTOS AMBIENTAIS

7.1 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 análise, constam parâmetros atmosféricos, climáticos, geológicos, geomorfológicos,

hidrológicos, pedológicos, fitogeográfico, paisagístico, entre outros.

Para a realização do diagnóstico ambiental, foi realizada uma pesquisa exaustiva relacionada

ao suporte físico natural, às condicionantes ambientais, assim como às atividades antrópicas

que resultaram no território tal qual ele é percebido pela população. Foi realizada também uma

pesquisa relacionada à legislação e a gestão ambiental, assim como uma revisão bibliográfica

e que servirá de base para o prognóstico a ser realizado posteriormente.

7.2 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,

razão de 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, apesar

de não ter ocorrido dentro desses parâmetros 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 caracteriza,

predominantemente, pela escassez de chuva. Pela classificação de Köppen, 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 e 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,
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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.

De acordo com Maia Júnior (2011), 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 e abril.

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 grandes variações entre uma situação e outra. 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.

De acordo com Lemos et al. (2018) 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 com deficiência

hídrica entre 7 a 8 meses, 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 (ver Tabela 31).
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Tabela 31 - Tabela de Precipitação

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

Fonte: FUNCEME, 2018.

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. 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 meio ambiente. Para isso, foi elaborado em 2018 o Plano de Arborização Urbana de Sobral

com recursos do PRODESOL. Esse Plano, que está em fase de implementação, estabelece

critérios, diretrizes e indicações para melhorar a arborização urbana e o microclima local.

7.3 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).

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).
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Mapa 44 - Estrutura geológica

Fonte: Adaptado CPRM, 2020.

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.

Mapa 45 - Geologia da Sede Municipal de Sobral-CE

Fonte: Adaptado CPRM, 2014
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O projeto RADAMBRASIL (1981) indica as seguintes Formações geológicas encontradas na

área, e suas respectivas unidades litológicas (Tabela 32):

Tabela 32 - Tabela Formações Geológicas

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
Período Tipo de Formação

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.

Fonte: RAMDAMBRASIL, 1981.

7.4 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, 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.
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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.

Mapa 46 - Curvas de Nível da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: EMBRAPA, 2017.

Foram utilizadas imagens da Missão de Topografia de Radar de Ônibus – SRTM com

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

EMBRAPA (2017), que fornecem uma distribuição aberta desse conjunto de dados globais de

alta resolução.
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Através desses dados, foram obtidas as classes de declividade do terreno da sede municipal

(ver Mapa 47 e Mapa 48). 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, tendendo o terreno a ser mais alto em uma pequena

porção noroeste da área em questão e mais baixo em direção a planície fluvial resultante do

recurso hídrico que alimenta a bacia do Acaraú, o próprio Rio Acaraú (ver Mapa 47).

Mapa 47 - Classes de Declividade da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: BRASCAM, 2018.
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Mapa 48 - Classes de Declividade do município de Sobral/CE

Fonte: Adaptado IPECE, 2016.

Mapa 49 - Mapa de Hipsometria da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: BRASCAM, 2018.

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.
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Mapa 50 - Hipsometria do município de Sobral/CE

Fonte: Adaptado IPECE, 2016.

Mapa 51 - Geomorfologia da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: Adaptado CPRM, 2014.
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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. De acordo com Brandão e Freitas (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 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, como Sobral, que surgiu às margens do rio Acaraú (Souza, 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 Moro et al.,

2015).

A serra da Meruoca, com 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

paleozoica. 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
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leste, são beneficiadas por chuvas orográficas. Apesar da maior parte da Serra da Meruoca

estar fora dos limites municipais de Sobral, sua presença constante como fundo cênico e a

relação da população sobralense com a mesma fez com que a serra fosse incorporada no

imaginário popular como uma espécie de extensão do município.

7.5 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.

Mapa 52 - Pedologia do Município de Sobral/CE

Fonte: Adaptado IBGE - EMBRAPA, 2001.

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 (Mapa 53).
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Mapa 53 - Pedologia da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: Adaptado Embrapa, 2011.

● Argissolos Vermelho-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 vermelho 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, apesar de serem rasos e dificilmente ultrapassar 1m de profundidade.

● Neossolos Flúvicos:

São derivados de sedimentação fluvial recente e poucos desenvolvidos, são provenientes de

deposição fluvial, apresentando sequência de horizontes AC, mas somente horizonte A
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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 medianamente

profundos a muito profundos, de textura variando de arenosa a argilosa, moderada a

imperfeitamente drenados.

● Neossolos Litólicos Eutróficos:

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.

7.6 Aspectos hidrográficos

Como dito na Caracterização Geral do município, Sobral está localizado majoritariamente na

Bacia do Rio Acaraú, sendo sua sede alimentada hidrograficamente pelo Rio Jaibaras, Riacho

Mata Fresca, Riacho Mucambinho, Riacho Oiticica, Riacho Pajeú, Riacho Jatobá, Riacho

Madeira e o Rio Acaraú, que é o maior responsável pela drenagem na área (Mapa 54 e Mapa 55).

O Açude Ayres de Souza, situado no distrito de Jaibaras, 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,

Riacho Mucambinho e o Riacho Mata Fresca, e Riacho Pajeú, além dos cursos d’água ligados

a lagoas amortecedoras de cheias situadas na margem direita (Riacho Oiticica e Lagoa da

Várzea Grande) 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.
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Mapa 54 - Hidrografia do município de Sobral/CE

Fonte: COGERH.

Mapa 55 - Hidrografia da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: SEUMA.
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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; Dom Expedito; Padre Palhano; Sumaré;

Centro e Jerônimo de Medeiros Prado.

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 está sendo fortalecida com ações que ajudam a

promover 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 identificam-se 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.

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
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“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 terrenos arenosos

compensa as pequenas espessuras, produzindo vazões significativas.

É de suma importância o acompanhamento exaustivo dos recursos hídricos municipais,

principalmente os da sede municipal, maiores vítimas das ações antrópicas. De acordo com

Costa (2006, p.11), “visibilidade e acesso público aos rios urbanos e suas margens, além de

conectividade com os demais corpos d’água que compõem a rede hidrográfica, são critérios de

desenho importantes para valorizar sua dimensão ambiental e cultural”.

7.7 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.

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.
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7.8 Estudo da cobertura vegetal - Sistema de Análise

No estudo da cobertura vegetal (Mapa 57) realizado em 2018 para dar suporte ao Plano de

Arborização Urbana, elaborado pela Empresa Architectus, foi utilizada inicialmente, análise in

loco em pontos pré-estabelecidos em ortofoto (Mapa 57) disponibilizada para o levantamento.
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Mapa 56 - Tipologia da Vegetação do município de Sobral/CE

Fonte: MMA.

Mapa 57 - Ortofoto da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral/CE, 2017.
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Na Tabela 33 e no Mapa 58 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.

Tabela 33 - Localização dos Pontos de Campo

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
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 (ver ANEXO I) e da Posição Sociológica dos diferentes indivíduos e suas famílias.
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Mapa 58 - Locação dos Pontos sobre a poligonal da Sede Municipal de Sobral/CE

Fonte: Adaptado da Brascam, 2018.

7.9 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.
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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 realizada e os resultados obtidos (ver Composição Florística em

Anexo), 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

restabelecendo e repovoando o ambiente, sendo pioneiras, preparando a área para os

indivíduos clímax.

Para Doubenmire (1968), 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, 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.
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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;

● 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 (APP, espécies com maiores amplitudes,

porém com presença de exóticas.

Pode-se notar que em alguns pontos, como mostra o Mapa: 58, no ponto 12, a retirada de

madeira agrava 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 primária e secundária, reestabelecendo composição florística,

mas isso pode levar bastante tempo. Os estudos da regeneração natural são importantes para

averiguar a situação atual da vegetação, bem como o planejamento das medidas para acelerar

o processo de recuperação da área, se for preciso.

A Serapilheira ou manta-morta, possui grande importância para o solo e exerce inúmeras

funções no equilíbrio e dinâmica dos ecossistemas, pois é responsável 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
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serapilheira captada, é responsável pelo balanço nutricional das florestas, criando um ambiente

adequado para o desenvolvimento de novas plântulas.

No levantamento realizado observou-se que a serapilheira está presente em poucos pontos em

todas as áreas estudadas, quando presente, forma camadas finas e pouco decompostas, de

forma descontínua.

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 e praças ainda

existe a predominância da espécie Azadirachta indica, porém, com a adoção de novas políticas

públicas relacionadas ao paisagismo urbano, a tendência é a diminuição do uso da mesma,

além da substituição de alguns exemplares por espécies autóctones.

Nas demais Áreas Verdes Urbanas foi identificada uma Vegetação Secundária, 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.

Mapa 59 - Área de Cobertura Vegetal da Sede Municipal de Sobral/CE
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Fonte: BRASCAM, 2018.

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.

7.10 Gestão Ambiental

A Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA) integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente

(SISNAMA), nos termos da Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto 1981. É regulamentada pela

Lei nº 1672 de 04 de outubro de 2017, em que se constitui em autarquia municipal, dotada de

personalidade jurídica de direito público, que dispõe de autonomia administrativa, financeira e

patrimonial, tendo como finalidade a execução das políticas públicas relacionadas à

conservação e manutenção do ambiente natural do Município de Sobral.

Para uma boa articulação da Legislação, referente ao Plano Diretor, que irá gerir a cidade, é

necessário prioritariamente um entrosamento com o ordenamento urbano, a Agência Municipal,

participou da elaboração da Lei Complementar nº 60 de 18 de julho de 2018, que trata sobre o

Novo Zoneamento Urbano. Fiorillo (2008) cita que a cidade cumpre sua função social, quando
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está de acordo com o Art. 225 da Constituição Federal, que prevê o direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

A Agência possui as mais variadas atribuições referentes à gestão ambiental municipal, dentre

elas a gestão de Unidades de Conservação, a execução da Política de Bem Estar Animal, o

desenvolvimento de programas de educação ambiental, a administração do Fundo

Socioambiental municipal, que é fomentador de várias políticas públicas voltadas para o

equilíbrio ambiental, como no caso a implementação de diretrizes do Plano de Arborização. A

proteção ambiental no Brasil possui uma legislação vasta e abrangente, porém pouco eficiente

quanto a sua efetividade, pela dificuldade de conscientização ambiental.

O licenciamento ambiental é instrumento de prevenção e fiscalização, instituído pela Política

Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal no 6.938/1981), que compõe um procedimento

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,

ampliação e operação de empreendimentos ou atividades que possam causar poluição ou

degradação ambiental.

Em suas ações a AMA, possui um Plano de Fiscalização Anual – PAF, que possui as diretrizes

estabelecidas anualmente para a fiscalização ambiental, através de planejamento. Conforme

tabela abaixo, a AMA, apresenta uma crescente demanda nos processos de licenciamento ao

longo dos anos. Comparando 2018 e 2019, observamos um aumento de 40% dos

procedimentos de licenciamento e regularização (Gráfico 10).

Gráfico 10 - Processos realizados na AMA Sobral/CE

Fonte: AMA, 2020
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A tendência que o número de processos em 2020 continue aumentando, devido a nova

legislação vigente, estabelecendo a regularização de novos empreendimento e renovações

apenas via AMA, não permitindo mais o processo pela Superintendência Estadual do Meio

Ambiente (SEMACE). Esse crescente pode estar associado à intensificação na fiscalização

conforme expõe o Gráfico 11 referente aos autos de infração.

Gráfico 11 - Números de autos de Infração realizados pela AMA Sobral/CE

Fonte: AMA, 2020.

Referente aos tipos de crimes ambientais por atividade, ou indústrias com maior ou menor

impacto municipal, o município possui competências de fiscalização e licenciamento definidas

pela Lei Complementar nº 140/2011, executadas pela Agência Municipal de Meio Ambiente. A

AMA tem sua atuação limitada e não possui um banco de dados de denúncias ou auto de

infração por tipo, o que ajudaria na fiscalização das atividades potencialmente poluentes.

Segundo Nazareth (2017), o poder municipal é o ator principal para a construção de um

processo bem-sucedido de desenvolvimento urbano-ambiental. Porém a execução das ações

norteadoras e a promoção do desenvolvimento sustentável envolvem ainda ação de outros

atores, principalmente em virtude das limitações de recursos, os municípios necessitam ainda

de cooperação financeira.

A atribuição de responsabilidades ambientais aos municípios não foi acompanhada de

mecanismos regulares para o financiamento, como no caso da educação, saúde, etc, e a

capacitação de seus promotores, o que não impediu uma ação relevante dos municípios,

segundo Neves, (2006). No caso do município de Sobral, um financiamento internacional junto

a CAF, está possibilitando a execução do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de

Sobral, que inclui várias ações voltadas primordialmente para a gestão ambiental.
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Outro instrumento financiador municipal é o Fundo Socioambiental do município de Sobral,

regulamentado pelo Decreto nº 2003 de 27 de março de 2018, com finalidade de apoiar planos,

programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, bem como

ações voltadas ao meio ambiente. Dentre as ações já financiadas pelo FUNSAMS, podemos

citar a Política de Bem-Estar Animal, o fomento à educação ambiental, a execução de diretrizes

do Plano de Arborização, entre outras ações. O fundo possui um conselho gestor composto

pelo poder público e sociedade civil organizada responsável pela supervisão dos recursos.

Além dos financiamentos obtidos, Sobral conta com o Decreto Nº 1949, de 17 de outubro de

2017, que institui o "Compromisso Verde" com o objetivo de estabelecer parcerias com a

iniciativa privada e a sociedade civil organizada, visando a manutenção de espaços público no

município de Sobral, com parcerias efetivadas mediante a de celebração do "Termo de

Compromisso”. Atualmente existem diversas praças e áreas verdes, na sede e nos distritos,

que são geridas por signatários do Termo, apesar do mesmo não oferecer nenhum tipo de

incentivo ou benefício.

A Educação Ambiental está presente no PDDU/2000, assim como na revisão realizada em

2008. De acordo com a Legislação Básica do PDDU, essa educação deve ocorrer em todos os

níveis de ensino, inclusive informal, com o objetivo de conscientizar a comunidade em relação

ao seu importante papel na gestão e defesa do patrimônio ecológico. Em relação a educação

socioambiental, a AMA, iniciou em março de 2018 uma Política de Educação Socioambiental

que culminou em um Programa de Educação que Socioambiental educativo que está sendo

executado com recursos provenientes do PRODESOL. Cabe destacar que outras ações de

educação ambiental já vinham sendo desenvolvidas como programas, palestras, ações

educativas, o que encabeçou a criação do programa para financiamento.

A política florestal municipal, guardadas suas competências, definidas por legislação Estadual

e Federal, está a cargo da AMA, porém ainda não existem dados cartográficos capazes de

definir ou citar a realidade referente a empresas com déficit de crédito florestal, conforme aduz

a Instrução Normativa MMA Nº 6, de 15.12.2006, Art. 5o – Nos termos do art. 14 do Decreto nº

5.975, de 2006. Inexiste atualmente parâmetros para a fiscalização e controle da utilização de

produtos de origem florestal.

Em relação à fauna nativa, a AMA tem feito um trabalho de identificação e catalogação de

espécies silvestres presentes no território municipal através de expedições e utilização de

armadilhas fotográficas. A Agência também está elaborando trabalhos de divulgação das

espécies registradas e conscientização da população através do apoio e da publicação de
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vídeos e um livro relacionado a avifauna local. Além da existência de um Programa de

Educação Socioambiental - financiado pelo PRODESOL - que prevê a confecção de livros

paradidáticos sobre Biodiversidade (dentre outros temas) que fomentarão o conhecimento dos

animais da caatinga.

De acordo com funcionários da AMA, existe um interesse em registrar uma Área de Soltura de

Animais Silvestre (ASAS) no município, que apesar de contar com 35 Criadouros

Conservacionistas (criadores que ficam com a tutela provisória dos animais), não conta com

nenhuma ASAS. Atualmente vem sendo discutida junto à Semace a implementação de um

Centro de Triagem de Animais SIlvestres (CETAS) no município, de forma a atender a região

Norte do Estado.

7.11 Principais Planos e Programas relacionados à questão ambiental

7.11.1 Plano Sobral de Futuro

Consiste no planejamento estratégico de longo prazo com a participação e influência direta dos

munícipes, oferecendo uma visão de planejamento integrado para os próximos 30 anos e tendo

por missão integrar o município, reduzindo as disparidades socioeconômicas entre seus

residentes por meio de estratégias de inclusão produtiva, revitalização dos laços sociais e

culturais, ampliação de oportunidades e da participação, universalização e requalificação da

infraestrutura urbana e preservação ambiental.

Conforme a sociedade desenhava suas prioridades, um diagnóstico técnico buscava dados

precisos para embasar as discussões, criando a problematização necessária para que as

soluções fossem construídas.

Dentre os grandes eixos destaca-se o de Sustentabilidade Ambiental (Tabela 34):
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Tabela 34 - Eixo Sustentabilidade Ambiental – Plano Sobral Futuro

OBJETIVO ESTRATÉGIA META

Ampliação da capacidade
de abastecimento hídrico

Recuperar a Bacia do Rio
Acaraú (cursos d’agua, lagoas e
açudes)

Garantir o pleno abastecimento de
água com qualidade a 100% dos
domicílios, de acordo com a
portaria 2.914/2011

Estabelecer uma agenda de
compromissos com os atores
estratégicos regionais,
estaduais e federais envolvidos
na Gestão Hídrica

Ter até 2021 todos os atores
estratégicos da Bacia do Rio
Acaraú compromissados
formalmente em um Programa de
Recuperação da Bacia

Recuperar e preservar os
açudes Jaibaras, Taquara e
Boqueirão

Melhoria da qualidade da água dos
açudes Jaibaras, Taquara e
Boqueirão para Classe 1 - Água
para uso misto.

Recuperação da bacia do
Mucambinho, com os açudes do
Cachoeiro e açude do
Mucambinho

Melhoria da qualidade da água dos
açudes do Cachoeiro e do
Mucambinho para Classe 1 - Água
para uso misto

Gestão Ambiental dos
resíduos e controle da
expansão urbana com
atenção para a Serra da
Meruoca e para a Caatinga

Garantir a universalização do
saneamento ambiental no
município, integrando os
sistemas isolados à rede de
esgoto existente e gerenciando
os resíduos sólidos de forma
sustentável

100% dos planos de Saneamento
Básico e de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos executados

Estabelecer uma agenda de
compromissos com os atores
estratégicos regionais,
estaduais e federais envolvidos
na implantação dos planos
voltados à preservação
ambiental

Criação de um Comitê Regional
articulado pelo Estado do Ceará,
envolvendo e compromissando
todos os atores estratégicos na
recuperação e preservação da
Serra da Meruoca, até 2021

Aproveitamento de resíduos
sólidos

Garantir o aproveitamento de 60%
dos resíduos sólidos urbanos em
processos de reciclagem,
recuperação e geração de energia

Evitar a ocupação urbana nas
áreas de proteção ambiental

Zero ocorrência de ocupação
irregular nas áreas de proteção
ambiental e regularização das
ocupações existentes

7.11.2 Plano de Desenvolvimento Integrado (PDUI)

Com a criação da região metropolitana de Sobral algumas medidas foram necessárias para

regulamentar o novo território criado. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI é

um instrumento de planejamento e gestão metropolitana que estabelece as diretrizes, projetos

e ações para orientar o desenvolvimento urbano e regional considerando as Funções Públicas
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de Interesse Comum, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da

população metropolitana.

Exigência do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), o PDUI estabelece as

diretrizes para orientar o desenvolvimento urbano e regional.

Dentro da Política Metropolitana de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do PDUI destacam-se

os seguintes programas:

● Programa de Controle Ambiental;

● Programa de Proteção e Reabilitação da Flora e da Fauna.

7.11.3 Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL)

O PRODESOL é uma proposta de superação e mitigação dos problemas socioambientais do

município. Ele objetiva melhorar a qualidade de vida do sobralense por meio de ações de

saneamento, gestão ambiental e mobilidade urbana.

Para assegurar uma gestão ambiental eficiente em Sobral, faz-se necessário a implementação

de um conjunto de ações que atuem de forma integrada, em especial com as intervenções de

saneamento.

Para alcançar o objetivo de requalificação de áreas urbanas (ampliação de áreas verdes e de

infraestruturas de lazer e convivência), estão sendo implantadas três intervenções, sendo dois

parques urbanos e um projeto de requalificação urbana, além da construção de novas praças

públicas. Todos os equipamentos envolvidos estão localizados em áreas estratégicas da

cidade, que constituem sítios de importância no contexto urbano de Sobral, pela relevância de

largos vazios, livres, que irão favorecer a inclusão de atividades que contemplem a apropriação

de espaços pela população, dotando-os de passeios, zonas de sombra e locais de

concentração de pessoas.

Além das intervenções descritas acima, estão previstas a implantação de projeto de eficiência

energética e a implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral. Esse plano é um

instrumento complementar ao Plano Diretor do município e uma importante ferramenta de

planejamento e gestão de áreas verdes. A arborização bem planejada embeleza e emoldura

ruas e avenidas, favorece a fauna local, proporciona sombra através da vegetação e das

árvores, colabora para amenizar a poluição atmosférica e sonora, e a temperatura do

microclima.
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Como forma de combater o processo de degradação da cobertura florestal na Bacia do Acaraú,

será executado o projeto de recuperação da mata ciliar com a recomposição da cobertura

vegetal por meio da plantação de árvores nativas como Cajazeiras, Canafístulas, Carnaúba,

Feijão Bravo, Gameleiras, Ingás, Jenipapo, Macaúbas, Mulungu, Mutamba, Oiti, Oiticica e

Umarizeira. A recuperação da mata ciliar servirá para combater à desertificação e o

assoreamento do rio, servindo como corredor ecológico e de resgate de sua saúde e dos

habitantes do entorno.

Os jardins filtrantes que estão sendo construídos nos Parques Urbanos Pajeú e Lagoa da

Fazenda funcionarão como sistemas alternativos e naturais de tratamento de esgoto,

compostos por plantas aquáticas e substratos (brita, areia, bambu, casca de arroz, entre

outros). Comparando com os sistemas convencionais de tratamento, os jardins filtrantes são de

baixo custo, fácil operação e manutenção. Atualmente, a construção deles tem sido utilizada

em vários países para tratamento secundário e terciário de esgotos, e para recuperação de rios

degradados.
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Mapa 60 - Obras financiadas pelo PRODESOL concluídas ou em processo de execução - MAR/2020

Fonte: SEUMA, 2020
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7.11.4 Infraestrutura Verde e Serviços Ecossistêmicos

Após uma visão geral do suporte territorial, das condicionantes naturais assim como das

questões relacionadas à gestão ambiental do município de Sobral, notou-se uma necessidade

de trabalhar certas questões relacionadas ao meio ambiente de maneira sistêmica e

transdisciplinar, e não como elementos isolados, como ocorre tradicionalmente.

Conscientes da importância de uma Infraestrutura Verde (IV) e dos Serviços Ecossistêmicos

(SE) para as dinâmicas territoriais, iniciaremos com a apresentação de uma série de conceitos

e definições para viabilizar uma melhor compreensão.

"A infraestrutura verde é definida por uma rede de áreas naturais e áreas abertas fundamentais

para o funcionamento ecológico do território, contribuindo para a preservação dos

ecossistemas naturais, da vida selvagem, para a qualidade do ar e da água e para a qualidade

de vida dos cidadãos. [...] consiste numa rede ecológica que engloba os componentes

ambientais, sociais e econômicos, ou seja, uma rede para o suporte da vida. [...] deverá ser o

suporte dos ecossistemas autóctones e da paisagem, deverá ter funções de corredor ecológico

ao providenciar habitats para fauna e flora, constituir um filtro de ar e água, funções sociais e

culturais ao promover um equilíbrio estético e paisagístico, propiciando à população espaços

livres de recreio, lazer e educação ambiental. Trata-se assim de uma infraestrutura promotora

de biodiversidade em ambiente urbano e indutora de uma sustentabilidade territorial, essencial

para preservar os recursos naturais que sustentam o ambiente e as sociedades humanas."

(FERREIRA; MACHADO, 2010, pp. 69-72).

Esse tipo de infraestrutura com soluções baseadas na natureza permite aos humanos a

obtenção de benefícios ecológicos, econômicos e sociais através dos Serviços Ecossistêmicos

oferecidos ao homem pela natureza de maneira direta ou indireta. Os SE costumam ser

divididos em quatro tipos:

- Serviços de Provisão (abastecimento), tais como alimentos, água, matéria-prima ou
energia;

- Serviços de Regulação, tais como a regulação de inundações, secas, degradação do solo;

- Serviços de Suporte, tais como formação do solo e ciclagem de nutrientes;

- Serviços Culturais, como de lazer, turismo ecológico, ou espiritual.

Como afirmam Cecília Herzog e Lourdes Rosa (2010), o planejamento de uma infraestrutura

verde viabiliza uma melhor integração da natureza com a cidade, tornando a cidade mais

sustentável. "Favorece também a mitigação de impactos ambientais e a adaptação para

enfrentar os problemas causados pelas alterações climáticas, como por exemplo: chuvas mais
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intensas e frequentes, aumento das temperaturas (ilhas de calor), desertificação, perda de

biodiversidade [...]" (HERZOG; ROSA, 2010, p. 94).

Ainda de acordo com Herzog e Rosa (2010), os processos tradicionais de expansão urbana,

voltados para uma maior rentabilização do solo e para o uso do automóvel, como vem

ocorrendo em Sobral, levam à construção de infraestruturas cinzas (vias, estacionamentos e

outras superfícies impermeáveis), que ocasionam impactos recorrentes, como enchentes e

alagamentos, congestionamentos de trânsito, alto consumo de energia, emissão de gases de

efeito estufa e poluição generalizada. "Planejar, projetar e monitorar uma infraestrutura verde

pode ser uma maneira de reduzir enchentes e deslizamentos, incrementar o transporte 'limpo',

capturar carbono, melhorar a qualidade das águas e a saúde da população com consequentes

benefícios econômicos." (HERZOG; ROSA, p. 93, 2010). É importante destacar a relação direta

existente entre IV e Saúde Pública, o que deve ser explorado pelo município no momento de

angariar recursos para a construção de uma cidade mais saudável.

Atualmente Sobral conta com uma série de elementos que compõem uma IV, porém muitos

desses elementos funcionam de maneira isolada, estando desconectados dos demais.

Reconhecer a IV como tal e trabalhar com os elementos que a compõem com consciência do

sistema como um todo é de fundamental importância para um bom funcionamento e gestão

desse tipo de infraestrutura, sabido que a fragmentação é muito prejudicial ao funcionamento

dos ecossistemas.

Como visto anteriormente, o PRODESOL está investindo em uma série de questões

relacionadas à IV e aos SE no município, como a expansão da malha cicloviária, a recuperação

de áreas degradadas, a construção de novos parques, a recuperação da mata ciliar do rio

Acaraú, a implantação de "Corredores Verdes" e a implementação do Plano de Arborização,

que prevê mobiliário ecológico e jardins de chuva para drenagem de águas pluviais.

Além dessas medidas já executadas ou em processo de execução, o PRODESOL conta com

outros projetos na sua carteira a serem desenvolvidos, como os Estudos de Pegada de

Carbono e de Pegada Hídrica e a elaboração de um Índice de Vulnerabilidade Ambiental no

território municipal.

"[...] ao proporcionar alternativas que consomem menos energia, não emitem

gases de efeito estufa, capturam carbono, evitam a sedimentação dos corpos

d’água, protegem e aumentam a biodiversidade, fornecem serviços

ecossistêmicos no local, previnem ou diminuem a poluição das águas, do ar e

do solo, entre outros benefícios." (HERZOG E ROSA, 2010, p. 94)



192

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120 TEL/FAX: (85) 3456-5000
CNPJ: 08.968.848/0001-10 e-mail:revisaopds@gmail.com

Segundo estes autores, a IV viabiliza uma redução na pegada ecológica do território. A criação

de corredores ecológicos e de zonas verdes dispersas na matriz urbana, com o intuito de

reduzir os danos provocados pela fragmentação dos ecossistemas, é de fundamental

importância para o desenvolvimento sustentável do município. Desde a elaboração do primeiro

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Sobral (PDDU/2000) fala-se na criação de um

Cinturão Verde, baseado nos recursos hídricos, ao redor de grande parte da sede municipal.

Parte do cinturão citado já existe, porém o mesmo não possui seus limites fechados (sua

porção oeste está prejudicada pelas atividades da fábrica de cimento e pela canalização do

riacho Mucambinho) e nem foi regulamentado.

A regulamentação e gestão adequada desse Cinturão Verde traria uma série de benefícios

ambientais e socioeconômicos para o município e teria os corredores criados pelo rio Acaraú e

pelo riacho Pajeú como principais corredores de fluxo ecológico dentro da malha urbana, além

dos Corredores Verdes que estão sendo implementados pelo PRODESOL. Caso a proposta do

Cinturão Verde siga adiante, demarcá-lo no zoneamento é de extrema importância para sua

consolidação. Nesse caso, acreditamos que deve ser pensado um nome melhor para tal

projeto, substituindo a palavra "cinturão" por uma mais adequada, visto que essa pode trazer

uma interpretação negativa relacionada a "contenção".

A IV mimetiza as funções naturais da paisagem, proporcionando assim os SE, aproximando-se

do conceito de Cidade Biofílica proposto pelo urbanista Timothy Beatley. De acordo com o autor,

a interação dos habitantes com a natureza, a educação ambiental e a restauração dos habitats

das cidades devem ser incentivadas através de cidades que permitam aos habitantes o

desenvolvimento de atividades e de um estilo de vida que os deixem aprender com a natureza e

comprometerem-se com o cuidado da mesma. Sobral deve aproveitar os serviços que a natureza

oferece gratuitamente em detrimento de determinadas infraestruturas cinzas, demasiado

onerosas e com grande impacto ambiental, passando a trabalhar com a natureza e não contra

ela.

É interessante para o município de Sobral buscar referências de propostas inovadoras no

Brasil e no exterior, especialmente as alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

das Nações Unidas, que possam vir a atrair investimentos para a realização de melhorias

relacionadas à questão ambiental no município. Além de buscar tais referências, o município

deve buscar fazer parte de redes compostas por cidades com um interesse comum, como a

rede de Cidades Biofílicas, a Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis (OPAS/OMS), a

Rede Brasileira de Cidades Educadoras ou o Programa Cidades Sustentáveis.
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Sobral deve buscar ser exemplo para outros municípios no compromisso de agir agora em prol

de um desenvolvimento mais sustentável, como no caso dos Jardins Biofiltrantes, tecnologia

natural de tratamento de efluentes que está sendo posta em prática e que, dependendo dos

resultados alcançados, deve ser reproduzida em outras zonas do município.

7.11.5 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 a preocupação em

relação às margens do rio Acaraú, da Pedra da Andorinha e da serra da Meruoca enquanto

fundo cênico.

Apesar dessa preocupação com determinadas paisagens, o município não conta com uma

Política específica direcionada à Paisagem, com princípios gerais, estratégias e diretrizes que

permitam um melhor alinhamento dos projetos paisagísticos, assim como a preservação da sua

paisagem natural e cultural. Essa Política deveria ser adotada na proteção de alguns corpos

hídricos do município, como: os açudes do Javan, Mucambinho e o lago batizado pela

população como Lago das Garças ou Lago das Aves.

Tal Política poderia culminar em um Plano de Proteção, Gestão e Ordenamento da Paisagem

do município. A Lei Municipal nº 16.050/2014 (Seção IX) de São Paulo, assim como os

Catálogos da Paisagem incorporados aos Planos Diretores Municipais europeus, devem ser

considerados como referência para elaboração de tal Plano.

Tradicionalmente os Planos Diretores Municipais brasileiros tratam apenas da Paisagem

Urbana e das Paisagens Notáveis. Acreditamos que uma abordagem mais ampla, que leve em

consideração todas as paisagens do território municipal e que considere sua zona periurbana e

seus distritos, seja fundamental para um bom planejamento territorial.

Atualmente as formas de turismo vinculadas a paisagem, como o Ecoturismo e o Turismo de

Aventura estão cada vez atraindo mais viajantes. Dessa forma, a paisagem tem sido cada vez

mais entendida como um objeto de consumo relacionado ao turismo. De acordo com Nogué

(1992, p. 48, tradução nossa) "a imagem mais frequentemente utilizada para difundir um

determinado centro turístico é, precisamente, sua paisagem.".

Visto isso, além de fomentar uma gestão adequada das suas paisagens, o município deve

explorar sua situação privilegiada (com Sertão, Serra e Praia em um raio de menos de 100km)

e buscar se impor como centro do circuito de ecoturismo da Região Norte do Ceará. Somado a

isso, Sobral deve explorar os possíveis produtos ecoturísticos que estão dentro dos limites
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municipais, incentivando diversas modalidades de turismo alternativo, como o turismo ativo, o

turismo de observação de aves ou o turismo arqueológico.

É de suma importância que seja adotada uma política que incentive soluções construtivas

sustentáveis que melhorem o microclima e a paisagem urbana, como fachadas com jardins

verticais, coberturas verdes, jardins de drenagem, assim como o uso de energias renováveis

(solar e eólica). Essas medidas devem ser estimuladas de maneira fiscal ou de alguma outra

forma. O município deve buscar adotar tais soluções para servir de exemplo para a população,

tal como deve manter a atenção em referências de projetos paisagísticos contemporâneos que

trazem benefícios ambientais.

7.11.6 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)

(ver Mapa 61):

O município de Sobral possui várias 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- Várzea Grande - remanescente de Carnaubal ao lado do lago das Aves. 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;

2- Lago das Aves - Possui uma rica avifauna que serve de atração para quem passa.

Importante preservar essa área, pois é berçário para as aves.

3- 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;

4- 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;

5- 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;

6- 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;
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7- 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;

8- 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.

Mapa 61 - Unidades de Conservação atuais

Fonte: Adaptado de Prefeitura de Sobral.

7.11.8 Considerações Finais - Questões Ambientais

Após a análise das leis e da leitura da realidade ambiental, conclui-se que o novo zoneamento

ambiental e os planos e projetos estruturantes deverão favorecer as melhores alternativas para

orientar o desenvolvimento sustentável do município, fator imprescindível na constituição de

uma cidade mais equilibrada.

O atual zoneamento ambiental buscou realizar adequações ao quadro atual da cidade. Tais

alterações se mostraram necessárias para o planejamento da política urbana, com vistas à

adequação do atual desenvolvimento da cidade. Dentro do contexto da atual Revisão do Plano

Diretor de Sobral, acredita-se que alguns distritos merecem receber uma melhor atenção,
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podendo alguns passarem a ter um zoneamento. Nesse caso, as questões ambientais deverão

ser levadas em consideração.

As mudanças propostas para o zoneamento ambiental favoreceram uma melhor compreensão

da cidade, haja vista considerarem todos os seus recursos hídricos e acidentes geográficos. Os

usos nas zonas especiais de interesse ambiental são restritos basicamente a grupos e

atividades de baixo impacto.

Os planos e projetos estruturantes, por sua vez, vêm desde 2000 com o objetivo de projetar um

futuro ambiental melhor para o município e boa parte deles já foi executado, como a

delimitação da área de proteção ambiental da Serra do Rosário e o Parque do Rio Acaraú

(Margem Esquerda) ou está em execução como a ampliação do Parque Estadual da Lagoa da

Fazenda (Parque Pajeú) e lugares de atividades culturais e esportivas ao ar livre.

Com o aporte de recursos do PRODESOL muitas ações planejadas anteriormente serão

executadas e refletirão positivamente no meio ambiente. Além das ações já citadas, as obras

de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário em 09 bairros e a construção de 03

estações de tratamento de esgoto - ETEs, além das melhorias em 07 ETES e 32 estações

elevatórias de esgoto – EEEs, reduzirão a poluição hídrica, e a implementação do Plano de

Arborização – Corredores Ecológicos –l. se constitui em ação complementar às obras de

saneamento que serão primordiais para a melhoria do microclima e consequentemente da

qualidade de vida da população.

Por fim, é importante que a revisão do Plano Diretor dentro da temática ambiental busque

promover importantes trocas de experiências com a sociedade sobralense, com intuito de

construir em conjunto com a população uma cidade mais equilibrada para todos.
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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 e pela lei 14.026 de 15 de julho de 2020 que estabeleceu

o Novo Marco de Saneamento. Essa legislação estabelece 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 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

propõe 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. Atualmente, o Plano

Municipal de Saneamento Básico de Sobral encontra-se em processo licitatório para sua

revisão, bem como está prevista a realização do Plano Diretor de Drenagem a partir do

PRODESOL.

Posto isso, este diagnóstico buscou analisar a atual situação e 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
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elétrica e iluminação pública. Para isso, utilizou-se levantamento bibliográfico de pesquisas

acadêmicas e documentos oficiais, e de dados secundários sobre o município junto a órgãos

públicos municipais, estaduais e federais como as Secretarias Municipais, o Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará

(IPECE), e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

8.1.1 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, o

abastecimento de Sobral englobava 96,50% dos domicílios da cidade, sendo a maior porcentagem

a de rede geral, tanto nos domicílios rurais como urbanos. A rede geral consiste na extração de

água bruta da natureza, no tratamento para adequação de sua qualidade, transporte e

fornecimento à população através de uma rede de distribuição (ver Mapa 62, Mapa 63 e Gráfico

12).

De acordo com dados do SNIS (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 de 37% (PDUI, 2018).

Mapa 62 - Abastecimento de água do município de Sobral
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Fonte: IBGE, 2010.
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Mapa 63 - Abastecimento de água da sede do município de Sobral

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 12 - Abastecimento de água por rede geral dos domicílios da área urbana e rural do
município de Sobral

Fonte: IBGE, 2010.
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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; Baracho; Salgado dos Machados; 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 das localidades de: Lajes; Água Doce; Recreio; Sítio Jardim; Sítio Tanques;

Sítio Barro Alto; Santa Luzia; Sítio Santo Hilário; Sítio São Joaquim; São Domingos e Emasa. Já

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 (Tabela 35).

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 o órgão responsável pela regulação, fiscalização e 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.

Tabela 35 - Serviço de abastecimento de água por órgão responsável

ÓRGÃO ÁREAS DE ATENDIMENTO

SAAE
Sede e os distritos de Aracatiaçu, Bonfim, Caioca,
Caracará, Jordão, Rafael Arruda, Patos, Patriarca
e São José do Torto

CAGECE Distritos de Aprazível, Jaibaras e Taperuaba
SISAR Localidades de Boqueirão, Casinhas e Setor II

PMS

Localidades de Lajes, Fazenda, Água Doce,
Recreio, Sítio Jardim, Sítio Tanques, Sítio Barro
Alto, Santa Luzia, Sítio Hilário, Sítio São Joaquim,
São Domingos e EMASA.

Fonte: PDUI, 2018

Para o abastecimento, são utilizados três mananciais superficiais como fontes hídricas: o

Açude Ayres de Sousa (Distrito de Jaibaras), o Rio Jaibaras e Rio Acaraú. Suas respectivas

adutoras direcionam as águas brutas para as Estações de Tratamento de Água (ETA).

Na sede, a rede de distribuição está dividida em dois grandes setores. No primeiro estão

incluídos 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.
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A expansão da malha urbana de Sobral bem como seu processo de verticalização vem

gerando um aumento nas 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 501.374,12 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, na reserva 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 70 países, incluindo o Brasil (por decisão do STF em 29/11/2017) por ser

prejudicial à saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que este material é

responsável por cerca de 100 mil mortes/ano, sendo a maioria delas por inalação.

Essas características causam problemas na distribuição de água, uma vez que esse tipo de

tubulação não é resistente à alta pressão, necessária ao atendimento de algumas regiões mais

altas, prejudicando o abastecimento e estando sujeita a rompimentos constantes, obrigando a

paralisação do funcionamento das ETAs.

Considerando que todas as ETAs 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. Isso é 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

(PDUI, 2018). Alguns trechos dos sistemas também não possuem cadastro de suas unidades,

o que dificulta o controle das redes de distribuição.

Além da falta de pressão adequada nas redes, existem 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, por exemplo, a água é

captada em poços tubulares e clorada. Em muitas localidades não é realizado tratamento

adequado e há reclamações quanto à qualidade da água distribuída. Em geral, a vazão desses

poços é desconhecida e apesar da presença de dessalinizadores, é necessária sua
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manutenção. Outras comunidades como Canudos, Bom Sucesso, Flores, Morro Branco,

Oiticica, São José e Estiva possuem cisternas que são abastecidas periodicamente por carros-

pipas da Defesa Civil Municipal (PDUI, 2018).

No âmbito do PRODESOL, é prevista a expansão, modernização e requalificação dos sistemas

de abastecimento. Dentre os projetos estão a modernização da rede de distribuição de água do

Centro, a construção de três adutoras de água – ETA Sumaré/ José Euclides, Várzea Grande/

Alto da Brasília e Jordão, esta última atualmente em construção, a elaboração de um plano de

controle de perdas e o cadastro da rede de distribuição de água e, a Revisão do Plano

Municipal de Saneamento Básico do Município.

Quanto a outros projetos estruturantes de 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, 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 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.

8.1.2 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 microrganismos patogênicos e substâncias químicas

tóxicas, além de grande quantidade de matéria orgânica. Por isso é necessário planejar a

coleta e tratamento adequado do esgoto, de forma a evitar a transmissão de doenças, evitar o

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
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recomendável que exista um sistema coletivo de esgotamento. Já as soluções individuais são

indicadas para o meio rural ou para áreas de baixa densidade habitacional.

Sobral possuía, segundo Censo IBGE de 2010, 68,58% dos domicílios totais conectados à

rede geral ou pluvial, contrastando fortemente com a média cearense que alcançava apenas

38,57% dos domicílios. A fossa rudimentar é o tipo de esgotamento mais expressivo nos

domicílios rurais (41%), enquanto 77% dos domicílios urbanos utilizavam a rede geral ou

pluvial (ver Mapa 64, Mapa 69 e Gráfico 14).

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, o que provoca a eutrofização e degradação ambiental.

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 índice, tanto Fortaleza como Sobral

possuem em comum o fato de que todo o esgoto coletado é 100% tratado.

Os mapas abaixo ilustram a área atendida pelo sistema de coleta de esgoto tanto a nível de

município (Mapa 64) quanto no distrito sede (Mapa 65). Em seguida, o gráfico 13 traça uma

porcentagem dos domicílios com esgotamento sanitário da área urbana e rural do município de

Sobral de acordo com dados do IBGE (2010).

Mapa 64 - Domicílios com coleta de esgoto no município de Sobral
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Fonte: IBGE, 2010.

Mapa 65 - Domicílios com coleta de esgoto na sede do município de Sobral

Fonte: IBGE, 2010.
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Gráfico 13 - Domicílios com esgotamento sanitário da área urbana e rural do município de Sobral

Fonte: IBGE, 2010.

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 e que possibilita

observar a disparidade do acesso ao 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 completo dos imóveis ligados à rede,

muitas residências possuem à disposição rede coletora em suas portas, mas ainda não

realizaram sua ligação. Isso implica afirmar que a utilização da rede de esgotamento sanitário

só será efetiva com a realização das ligações residenciais, principalmente para atender famílias

de baixa renda.

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. O baixo índice de

ligação domiciliar às 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 do SAAE e conta com

29 estações elevatórias, 9 lagoas de estabilização e 2 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
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sistemas. Segundo PDUI (2018), os pontos onde ocorrem 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 pela 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 de acordo com o grau de impacto ambiental.

Com relação aos distritos e localidades, onde a rede coletora de esgoto é insuficiente, 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. O distrito de Jaibaras, por exemplo, possui uma rede

coletora que atende atualmente a 60% da população e estação de tratamento de efluentes

(ETE), com tratamento preliminar e lagoa de estabilização.

Dentro do âmbito do PRODESOL, é proposta a expansão e requalificação da rede coletora,

das ligações prediais e intradomiciliares com o objetivo de atender aos distritos de Aracatiaçu e

Jaibaras e aos bairros: Alto da Brasília, Alto da Expectativa, Campo dos Velhos, Cidade Dr.

José Euclides, Cohab II, Dom Expedito, Parque Silvana, Junco e Sumaré, com metas de

executar 75 km de rede coletora de esgoto e realizar 11.000 ligações prediais e 10.000

intradomiciliares. Até o fim de 2020, estavam em execução todas as obras de ampliação e

requalificação do esgotamento sanitário previstas, com exceção do bairro Cidade Dr. José

Euclides e o distrito de Jaibaras (ver Mapa 60).

Outro projeto do componente de saneamento ambiental do programa é a expansão e

requalificação de estações de tratamento de efluente – ETEs (para diferentes níveis de

tratamento, preliminar e biológico), e intervenções de 25 estações elevatórias. Atualmente

estão em execução a requalificação das ETEs nos bairros Cohab I, Cohab II, Dom José, Padre

Palhano e Vila União e as EEEs: AESC, LASSA, Rua São Raimundo, Mega Império e Rua

Itália (Lote 01), Poliesportivo, Paulo Aragão, Recanto I, Recanto II, Restaurante Popular (ECOA)

(Lote 02), Padre Zé Linhares, Padre Palhano, Jatobá I e II, Tubiba e Vacaria (Lote 03), Rua

Joaquim Alves, Rua XV de Novembro, Renato Parente, Vila União e Padre Osvaldo (Lote 04),

Coração de Jesus (Pajeú), Suvaco da Cobra, Coelho, Cesário Barreto I e Cesário Barreto II

(Lote 05).
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Os loteamentos Morada dos Ventos I (no bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro) Morada dos

Ventos II (no bairro Dr. Juvêncio de Andrade) e Boa Vizinhança I e II (bairro Antônio Carlos

Belchior) possuem rede de esgotamento sanitário implementadas, assim como o loteamento

Conviver, no bairro Dr. Juvêncio de Andrade. A diferença é que este último possui

infraestrutura ociosa, dada a presença da rede de saneamento, porém, sem ocupação do solo.

Considerando os vetores de expansão, cabe destacar também a necessidade da ampliação

dos sistemas de saneamento para regiões com tendência de ocupação e/ou crescimento

demográfico, como os bairros Renato Parente, Juvêncio de Andrade e Cidade Pedro Mendes

Carneiro). Isso evidencia que, além da ampliação das infraestruturas de distribuição de água e

esgotamento sanitário, é fundamental potencializar o aproveitamento máximo das

infraestruturas urbanas no processo de planejamento da cidade, priorizando estratégias de

preenchimento de vazios, contendo o espraiamento urbano na busca pela consolidação de

uma cidade mais compacta, visto que, o adensamento urbano, quando realizado de forma

ordenada, promove um maior aproveitamento dos investimentos em infraestrutura, resultando

em um maior retorno socioambiental e minimizando a demanda por novos investimentos em

médio e longo prazo.

8.1.3 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 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 vetores transmissores de

doenças.

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 de Infraestrutura - SEINF. Conforme o Relatório
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Técnico de Vistoria realizado em 2013 pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) a respeito da

questão do saneamento básico no município de Sobral, os principais problemas verificados

referentes à drenagem urbana do município são:

● O processo de assoreamento advindo das ligações irregulares referentes às 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;

● A excessiva impermeabilização e compactação do solo impedindo a infiltração e

armazenamento das águas pluviais e favorecendo os riscos de alagamento, recorrentes em

algumas áreas dos bairros, em período chuvoso.

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

que constituem áreas de terraços aluviais sujeitas a inundações.

Conforme o PDUI (2018), 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 periodicamente enfrentam problemas relacionados às enchentes, como: a

interrupção no fornecimento de água, destruição de edificações, retirada de moradores de suas

casas, perdas materiais, e etc. Contudo, nos longos períodos de estiagem, os leitos dos rios

voltam a se tornar alvo de ocupação urbana acelerada, comprometendo ainda mais o ambiente

físico e a qualidade de vida da população.

Nos bairros periféricos, em espaços onde antes existiam lagoas e riachos, foram realizadas

canalizações feitas por órgãos competentes e também pela população de forma clandestina.

Os bairros que se destacam pela ocorrência de inundações no período da estação chuvosa

são: Jerônimo de Medeiros Prado; Alto da Brasília; Derby; Pedrinhas; Dom Expedito; Centro

(comunidade do Tamarindo); Margem Esquerda; Padre Palhano e Vila União (PDUI, 2008).

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 suas localidades. Foram

realizadas obras às margens do Rio Acaraú, na área entre as pontes: José Euclides Ferreira

Gomes Jr e Otto de Alencar Silva, visando impedir a ocupação urbana, com instalação de
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estruturas de lazer e visitação, reunindo os fatores de segurança e atração turística (PDUI,

2018).

8.1.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

O município 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% (ver Mapa 71 e Mapa 72). A maior parte dos resíduos sólidos gerados no

município de Sobral é composta de resíduos domiciliares e do comércio. Os serviços de coleta

e transporte desses e a manutenção dos logradouros públicos (varrição, capina e poda) são

realizados pela Prefeitura Municipal e por empresa terceirizada.

A coleta dos Resíduos Sólidos da Saúde (RSS) é realizada por empresas especializadas

contratada pelo gerador dos resíduos, seja ele público ou privado, através de veículos

exclusivos, sendo feita de forma não convencional, pois exigem maiores cuidados na coleta e

disposição. No caso dos resíduos privativos, como os industriais, os agrícolas, e entulhos

particulares, também cabe sobre os próprios geradores a responsabilidade pelo gerenciamento

de seus resíduos.

As zonas urbanas da sede e a maioria dos distritos contam com uma cobertura de quase 100%

de coleta regular de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, com frequência de coleta

superior a duas vezes na semana. Contudo, nas zonas rurais a maior porcentagem de

destinação do lixo ocorre através de queimadas, o que contribui para a poluição ambiental (ver

Gráfico 14).
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Gráfico 14 - Domicílios com coleta de lixo da área urbana e rural do município de Sobral

Fonte: IBGE, 2010.

Mapa 66 - Domicílios com coleta de lixo no município de Sobral

Fonte: IBGE, 2010.
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Mapa 67 - Domicílios com coleta de lixo na sede do município de Sobral

Fonte: IBGE, 2010.

Mesmo com percentuais satisfatórios de coleta, um dos problemas do município é despejo

irregular dos resíduos em logradouros e espaços públicos e o acúmulo de lixo em terrenos. O

descarte irregular de lixo vai de encontro a Política Municipal de Resíduos Sólidos (Lei nº

1789/18), favorece a proliferação de arboviroses, degrada os corpos hídricos e provoca

problemas na drenagem urbana por causa da obstrução de bueiros e outras estruturas da rede.

Uma das estratégias de combate foi o mapeamento dos grandes e constantes pontos de

acúmulo de lixo na cidade (ver Mapa 68), o que direcionou a definição de rotas de fiscalização

mais efetivas. As ações de fiscalização são desenvolvidas pela AMA, com o apoio da Guarda

Civil Municipal e da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP).

A fiscalização tem um caráter, inicialmente, de advertência, e multas são aplicadas a partir de

uma série de fatores que podem ser considerados agravantes ou atenuantes. Com o disque-

denúncia, a população pode informar os casos de descumprimento da legislação municipal que

regulamenta o assunto. Também são realizadas ações preventivas, como campanhas de

sensibilização e de educação sobre a correta destinação dos resíduos.
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Mapa 68 - Principais pontos de acúmulo de lixo mapeados na sede do município de Sobral

Fonte: AMA, 2020.
No tratamento dos resíduos sólidos, uma das etapas mais importantes, para além da coleta, é

a destinação adequada dos mesmos. O destino final dos resíduos é a Central de Tratamento

de Resíduos (CTR) existente no município, localizado a 8km da sede municipal com acesso

pela CE-183.

Implantada por parte do Governo do Ceará, a CTR do Vale do Acaraú tem como finalidade a

prestação de serviços de forma associada para destinação adequada dos resíduos sólidos,

medida prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº

12.305/2010. Trata-se do Consórcio Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região

Metropolitana de Sobral (CGIRS/RMS) que possui a adesão de 17 municípios da RMS.

A CTR é composta por um aterro sanitário equipado com unidades de tratamento de resíduos

da construção civil e da saúde, uma unidade de compostagem e 03 trincheiras para lixo comum

não reciclável. Ao total existem 06 Estações de Transbordo de Resíduos (ETRs) localizadas

nos Municípios de Cariré, Coreaú (Sede e Distrito Ubaúna), Forquilha, Massapê e Pacujá.

Essas estações auxiliam na logística do trajeto e otimizam o transporte diário até o destino final.

E 03 Centrais Municipais de Reciclagem (CMRs) em construção nos bairros Expectativa,

Cohab II e Dom José na sede de Sobral.
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As implantações das CTR, ETRs e CMRs possibilitam a destinação adequada dos resíduos

sólidos, que antes eram direcionados a lixões, de maneira a impedir uma série de prejuízos

socioambientais e sanitários. O início da operação completa, abrangendo coleta, transporte e

deposição no aterro sanitário de Sobral, é previsto para 2020, embora alguns municípios já

enviem os resíduos para o citado aterro. No momento de produção deste documento, estava

em andamento a seleção da empresa que será responsável pela operação do sistema por

meio de licitação.

Para que o tratamento dos resíduos seja eficiente é fundamental a implementação da coleta

seletiva. A ação respeita a Política Nacional dos Resíduos Sólidos que, entre suas

determinações, diz que os municípios devem implantar a coleta seletiva prioritariamente com a

participação de associações de catadores. Além das vantagens ambientais, a coleta irá

diminuir os gastos do município com a CTR, que ficará responsável apenas por materiais que

não poderão ser reutilizados.

Em Sobral, era previsto para o ano de 2020 a implantação da coleta seletiva de resíduos em

todo município através do Programa ECOSOL, financiado pelo PRODESOL. A exemplo do

Distrito de Aracatiaçu, será implantado na sede um projeto piloto nos bairros Sinhá Sabóia,

Cohab I e II, junto a campanhas educativas. Além de dar a destinação correta aos materiais

recicláveis, a criação das associações e o funcionamento das centrais vão agregar maior valor

aos materiais coletados, gerando mais renda para os catadores.

A população será sensibilizada a separar o resíduo seco, que são os materiais recicláveis,

como papel, papelão, plástico e alumínio, e levá-los aos pontos de coleta, Ecopontos ou Ilhas

Ecológicas, instaladas em locais estratégicos dos bairros, como escolas, postos de gasolinas,

postos de saúde, etc. Desses pontos, os materiais serão levados para as Centrais Municipais

de Resíduos Sólidos (CMR’s) e lá receberão um tratamento, onde serão segregados, pesados,

e repassados para indústrias. É a partir dessa comercialização que as associações terão

sustentabilidade econômica para manterem-se. O material não reciclado após a triagem será

destinado para a CTR.

O advento da pandemia covid-19 em 2020 gerou interrupção e desorganização de serviços e

desabastecimento de insumos e mão de obra que ocasionaram o atraso na implementação da

coleta seletiva em Sobral ainda neste mesmo ano.

Cabe destacar ainda que o componente de Saneamento do PRODESOL também abarca

melhorias do sistema de coleta de resíduos sólidos com a aquisição de 05 caminhões

compactadores, aquisição e instalação de 200 lixeiras urbanas e 19 lixeiras subterrâneas.
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8.1.5 Dos serviços públicos de energia elétrica e iluminação pública

No município, em 2010, 99,37% dos domicílios possuíam acesso à energia elétrica,

porcentagem abaixo da média estadual de 99,70%. A responsável pela distribuição da energia

elétrica é a empresa privada ENEL. No que concerne aos projetos estruturantes na área de

energia elétrica é destaque a indústria de calçados Grendene, sediada em Sobral, que

implantou a maior usina de geração de energia solar fotovoltaica de autoconsumo do país. O

parque solar cobre no total uma área de 6,5 mil metros quadrados, e sua implantação dos

painéis se deu em uma área antes utilizada como estacionamento para motos e carros dos

funcionários do grupo calçadista.

Sobral também dispõe do projeto, já em execução por meio da Secretaria de Serviços Públicos

(Sesep), da requalificação da iluminação pública com substituição de lâmpadas de vapor por

lâmpadas de LED. Os bairros Cidade Gerardo Cristino Menezes, Alto do Cristo, Alto da Brasília

e Pedrinhas já tiveram a troca da iluminação toda concluída. Na terceira etapa, o serviço será

realizado nos bairros Parque Silvana, Alto da Expectativa e na Av. José Euclides Ferreira

Gomes. Os bairros Coração de Jesus, Jerônimo de Medeiros Prado e Cidade Pedro Mendes

Carneiro também serão contemplados. Ao final da terceira etapa, Sobral terá 58% de sua

iluminação pública atendida com lâmpadas de Led. O LED possui mais potência e proporciona

o aumento da sensação de segurança nas áreas beneficiadas. O objetivo da ação é garantir

iluminação de qualidade para todos. Sobral também dispõe de um disque iluminação para que

a população possa solicitar consertos na iluminação pública.

Também é de interesse pontuar o acesso da população à rede de internet. Sobral possui o

projeto de expansão da rede de Wi-Fi, liberada gratuitamente para a população, em vários

pontos da cidade, promovendo a inclusão digital e atraindo moradores para ocupar os espaços

públicos. Até março de 2020 havia 14 locais com a tecnologia que promove a inclusão digital e

atrai moradores para ocupar os espaços públicos da cidade: Beco do Cotovelo e Mercado

Público (Centro), Praça Francisco de Melo (Cohab I), Praça Brasil e Praça da Juventude (Vila

União), Praça Paulino Rocha (Alto da Brasília), Praça Vitória (Parque Silvana), Margem Direita

do Rio Acaraú (Dom Expedito), Praça Jocélio Marques (Santa Casa), Praça Mauro Hélio

(Tamarindo), Praça Silvana Maria Vasconcelos Alexandrino (Cohab II), Praça Manoel Pacífico

dos Santos (Alto Novo), Praça da Cohab III (Cidade Pedro Mendes Carneiro) e Praça Gerardo

Rodrigues Saraiva (Padre Palhano). A meta é instalarWi-Fi em todas as praças do município.

8.1.6 Dos Equipamentos Urbanos Comunitários
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A Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo

urbano, traz como definição para equipamentos urbanos comunitários: “Consideram-se

comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares” (artigo.

4º parágrafo. 2º). Esses equipamentos tratam de bens destinados à utilidade pública que se

encontram espacializados na cidade, tendo sua alocação e seu quantitativo relativos às

demandas da população.

Estes equipamentos possuem um grande potencial de ordenamento territorial e podem

contribuir para uma maior qualidade do espaço urbano e equidade socioespacial. Para isso, é

necessário planejar a sua implantação de modo a proporcionar uma cobertura eficiente à

população e evitar a sobrecarga de infraestruturas urbanas, como sistema viário e saneamento.

Apesar de em seu histórico a cidade de Sobral ter concentrado grande parte dos seus

equipamentos na área central, nota-se que o crescimento de alguns bairros e adensamento de

algumas áreas têm influenciado na distribuição destes nos espaços da cidade. A leitura

espacial dos equipamentos urbanos permite identificar tanto as demandas, como os

equipamentos já disponíveis, cuja tendência permeia as áreas em crescente ocupação,

influenciadas por transformações socioeconômicas e socioespaciais, como por exemplo, a

partir da implementação de novos loteamentos ou pela chegada de novas centralidades.

No mapa abaixo é possível visualizar a distribuição dos principais equipamentos urbanos na

cidade de Sobral.

Mapa 69 - Equipamentos Urbanos na cidade de Sobral
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Fonte: SEUMA, 2020.

O plano diretor municipal é um instrumento fundamental na definição de normas urbanísticas

para implantação de equipamentos urbanos comunitários, conceituando-os e estabelecendo

critérios quanto ao seu dimensionamento e localização, a partir da compreensão da realidade

local buscando responder às demandas da comunidade.

Dessa forma, através do levantamento bibliográfico e de dados secundários sobre o município

junto a órgãos públicos municipais, estaduais e federais como as Secretarias Municipais, o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa e Estratégia

Econômica do Ceará (IPECE) e o Ministério da Educação (MEC) e do Sistema Único de Saúde

(SUS), optou-se por analisar os equipamentos comunitários do município de Sobral segundo as

categorias de saúde, educação, assistência social, esporte e cultura.

8.1.7 Equipamentos de Saúde

Os estabelecimentos de Atenção Primária à Saúde, ou atenção básica, são obrigatoriamente

ofertados em todos os municípios e compreende o atendimento e as ações voltadas à

promoção da saúde, prevenção de doenças, educação em saúde, entre outras.

O município de Sobral conta com 64 equipes de saúde da família, realizando a cobertura 100%

da população do município; 06 equipes Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) realizando

cobertura de 47 equipes de Saúde da Família, representando 80,76%; 48 equipes de saúde

bucal realizando cobertura de 82,48 % da população do município. Tais equipes estão
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distribuídas em 37 Centros de Saúde da Família (CSF), 22 na sede e 15 nos distritos (ver tab e

Mapa 71).

A saúde da família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) e é

considerada uma estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção básica.

O CSF é uma unidade pública de saúde destinada a realizar atenção contínua nas

especialidades básicas abrangendo determinada área. Por isso, os Centros de Saúde da

Família são implantados dispersamente pelo território municipal, visando o máximo de

cobertura possível da população.

É a partir do acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área

geográfica delimitada, que a equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, cirurgiões-

dentistas, agentes comunitários de saúde, etc.) desenvolve ações de promoção da saúde,

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças mais frequentes, de nível primário de atenção.

A abrangência do atendimento também ocorre a partir da densidade populacional do território

onde o Centro está instalado. Os CSFs que se localizam em bairros, ou distritos, com maior

densidade populacional são compostos por mais de uma equipe de saúde da família.

Destaca-se o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), uma

instância de apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na

atenção primária à saúde (APS), bem como nos serviços especializados e de urgência e

emergência. O município também dispõe de duas Academias da Saúde (nos bairros Dom José

e Cohab III, atual Cidade Pedro Mendes Carneiro). São espaços de convivência que contam

com infraestrutura para a realização de atividades físicas e práticas corporais, com foco na

promoção da saúde e fortalecimento comunitário.

Conforme De Sá (2015), a municipalização do sistema de saúde de Sobral em 1997

proporcionou a organização de uma rede de equipamentos com capacidade de ofertar serviços

de média e alta complexidade para sua população e os municípios circunvizinhos.

Mapa 70 - Distribuição dos Centros de Saúde da Família no município de Sobral
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Fonte: Sobral, 2018.
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Mapa 71 - Distribuição dos Centros de Saúde da Família na sede do município de Sobral

Fonte: Sobral, 2018.

Os serviços de média e alta complexidade incorporam um conjunto de estabelecimentos que

oferecem atendimento especializado de atenção secundária e terciária à saúde. Essa

concentração de equipamentos de atenção especializada à saúde torna Sobral um polo de

atração intensa, que além de receber um grande número de pessoas, também chama atenção

de outros setores complementares ao sistema de saúde, como farmácias, laboratórios,

estabelecimento de venda de materiais médico-hospitalares, entre outros.

Dentre esses equipamentos, Sobral conta com o Centro de Especialidades Médicas Dr.

Aristides Andrade (CEM), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o Centro de

Reabilitação Física (CRF), Centro de Referência em Infectologia de Sobral (CRIS), Centro de

Reabilitação de Sobral, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade Mista de

Saúde Dr. Thomaz Corrêa Aragão e a Policlínica Bernardo Félix da Silva.

Quanto à rede de atenção à saúde mental, destacam-se o Centro de Atenção Psicossocial

(CAPS) Damião Ximenes Lopes (ou CAPS Geral) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e

Outras Drogas (CAPS AD) Francisco Hélio, um serviço de referência e tratamento para

pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas, o Serviço Residencial Terapêutico Lar

Renascer e a Unidade de Acolhimento Laerte Melo. Já os serviços de vigilância em saúde no



221

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120 TEL/FAX: (85) 3456-5000
CNPJ: 08.968.848/0001-10 e-mail:revisaopds@gmail.com

município estão estruturados em vigilância: epidemiológica, alimentar e nutricional, sanitária,

ambiental e pela unidade de vigilância de zoonoses.

Diferente dos Centros de Saúde, os equipamentos de média e alta complexidade concentram-

se na sede de Sobral, principalmente nos bairros mais centrais como Centro, Dom Expedito,

Sinhá Sabóia, Campo dos Velhos, entre outros. Dentre esses equipamentos destaca-se a

Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), o Hospital do Coração, o Hospital Regional

Norte (HRN) e a Policlínica Bernardo Félix da Silva.

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral, fundada por Dom José em 1925, é historicamente

uma referência em atendimento à região de influência de Sobral. Trata-se de uma organização

de natureza filantrópica que presta serviços hospitalares e ambulatoriais, nível secundário e

terciário, conveniados com o SUS. O Hospital do Coração de Sobral, inaugurado em 1996, é

uma instituição pertencente à Santa Casa, com atendimento 24 horas por dia, o qual realiza

procedimentos de alta complexidade para diagnóstico e tratamento de todas as doenças

cardiovasculares.

Mapa 72 - Distribuição dos Equipamentos de Saúde de atenção secundária e terciária na sede do
município de Sobral

Fonte: Sobral, 2019.
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O Hospital Regional Norte (HRN) Doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior inaugurado em

2013 pelo Governo do Estado do Ceará, é um dos maiores do interior do Nordeste. Atendendo

exclusivamente pelo SUS, o HRN dispõe de equipamentos de alta tecnologia, o que constitui

um ponto nodal na rede de atendimentos aos procedimentos de urgência e de alta

complexidade para atender a 54 municípios da macrorregião de saúde de Sobral.

Ao total, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sobral

conta com 296 estabelecimentos, públicos e privados, que prestam o serviço de saúde (ver

Tabela 36).

Tabela 36 - Classificação dos estabelecimentos que prestam serviço de saúde no município

CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BASICA 39

POLÍCLÍNICA 9

HOSPITAL GERAL 5
HOSPITAL ESPECIALIZADO 1
CONSULTORIO ISOLADO 100
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 96
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 15
UNIDADE MOVEL TERRESTRE 3
UNIDADE MOVEL DE NÍVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 5
FARMÁCIA 6
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 2
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE 2
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLÓGICA 1
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2
PRONTO ATENDIMENTO 1
POLO ACADEMIA DA SAÚDE 2
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS 1
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE) 1
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO 2
CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS ESTADUAL 1
POLO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS E PROMOÇÃO DA SAÚDE 1
CENTRAL DE ABASTECIMENTO 1
TOTAL 296

8.1.8 Educação

Com uma educação com qualidade reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU),

atualmente Sobral tem se destacado e ocupa primeiro lugar no ranking nacional no Índice de

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=02
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=02
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=04
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=04
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=05
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=05
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=07
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=07
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=22
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=22
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=36
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=36
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=39
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=39
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=40
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=40
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=42
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=42
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=42
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=42
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=43
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=43
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=50
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=50
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=68
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=68
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=69
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=69
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=70
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=70
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=73
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=73
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=74
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=74
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=76
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=76
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=77
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=77
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=81
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=81
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=82
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=82
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=83
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=83
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=84
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Contratos.asp?VListar=1&VEstado=23&VMun=231290&VTipo=84


223

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120 TEL/FAX: (85) 3456-5000
CNPJ: 08.968.848/0001-10 e-mail:revisaopds@gmail.com

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Com um plano de gestão educacional, com foco

na erradicação do analfabetismo, na diminuição da evasão escolar e na valorização dos

professores, além dos investimentos em infraestrutura, a educação básica municipal é fruto de

uma continuidade das políticas educacionais e de um sistema implementado ao longo de duas

décadas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 2019,

Sobral contava com 160 estabelecimentos de educação infantil, fundamental, ensino médio,

profissionalizante e educação de jovens adultos, sendo mais de 50% instituições públicas

(municipal, estadual ou federal).

Quanto aos equipamentos públicos de educação, destaca-se a descentralização dos

equipamentos de ensino fundamental com a implantação das escolas de ensino fundamental

(6º a 9º ano) de tempo integral em bairros periféricos da sede, como nos bairros: Nova Caiçara

e Cohab III, e nos distritos de: Aracatiaçu; Caracará; Jaibaras; Jordão; Rafael Arruda; Aprazível;

Taperuaba; Patos e Patriarca.

Além da implantação dos equipamentos, é necessário destacar a importância do transporte

escolar de qualidade, principalmente para o acesso da população rural aos serviços de

educação. Apesar da distribuição dos estabelecimentos, a sede do município ainda concentra a

maior parte das instituições, principalmente referentes ao ensino médio e técnico ou

profissionalizante (ver Mapa 73 e Mapa 74).
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Mapa 73 - Distribuição dos Equipamentos de Educação Pública no município de Sobral

Fonte: INEP, 2019.
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Mapa 74 - Distribuição das escolas municipais na sede do município de Sobral

Fonte: Sobral, 2019.

Outro destaque é a educação superior em Sobral, atividade que atrai muitas pessoas em busca

de formação superior e tem impulsionado o aumento populacional no município. A implantação

da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) delimita o marco de atração demográfica por

demanda educacional de nível superior, especialmente a partir da década de 1990, quando

consolidada o seu papel como importante centro universitário da região Norte do Estado do

Ceará.

De acordo com cadastro do Ministério da Educação (MEC), atualmente Sobral dispõe de 41

Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas, de ensino à distância ou presencial.

A expansão dos serviços de educação superior atrai cada vez mais pessoas e investimentos,

reforçando a condição de centralidade regional do município.

Freire (2011) destaca como o intenso fluxo de estudantes repercute diretamente em

transformações no espaço urbano sobralense, pois os equipamentos de educação superior são

normalmente polos geradores de tráfego.
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O fluxo populacional também influencia no setor habitacional. Os bairros onde estão

localizadas as IES que possuem uma grande quantidade de estudantes tendem a uma maior

especulação imobiliária, logo, a um aumento no preço dos aluguéis. O setor de comércio e

serviços também incorporou as demandas universitárias, com o gradativo aumento nas ofertas

de lazer; no comércio informal, bem como no aparecimento de estabelecimentos de consumo

moderno, como fast-foods, drive-thrus, dentre outros, agregando à cidade interiorana os

hábitos tipicamente metropolitanos (FREIRE, 2011).

Mapa 75 - Distribuição das principais IES na sede do município de Sobral

Fonte: Sobral, 2019.

8.1.9 Assistência social

Em relação ao atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, a maior parte

dos equipamentos se concentra na sede, mas as atividades abrangem todo território municipal.

Sobral possui uma unidade de Acolhimento Infantil, um Centro de Referência Especializado

para População em Situação de Rua de Sobral (Centro Pop), uma Casa do Cidadão, um

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), um Centro de Referência
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da Mulher (CRM) e seis Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) (ver Mapa 76 e

Mapa 77).

A unidade de Acolhimento Infantil, antigo Abrigo Domiciliar, é a responsável pelo acolhimento

provisório de crianças e adolescentes (dos 07 aos 18 anos) que sofreram algum tipo de abuso,

como abandono e negligência, ou perderam os vínculos com a família em decorrência de

violência. Essa unidade é preparada para receber crianças e adolescentes que foram

recolhidas através de medidas protetivas por alguma determinação judicial.

O foco do trabalho social do Acolhimento Infantil é auxiliar as famílias a se reestruturarem e

proverem um lar seguro e digno para que os jovens possam retornar em segurança ao convívio

familiar, seja com seus responsáveis de origem, ou um novo lar definitivo por meio de adoção,

guarda ou tutela. Atualmente, devido a necessidade de proteção à privacidade das crianças e

adolescentes com direitos violados, o local de funcionamento é uma casa, sem identificação

governamental, no bairro do Centro da cidade.

O Centro Pop, localizado na sede de Sobral, é o encarregado pelo acolhimento provisório e

acompanhamento de adultos em situação de rua. O abrigo é feito de forma temporária,

enquanto as equipes técnicas viabilizam, junto com o usuário, o seu processo de saída das

ruas.

O equipamento fornece a essa população o acesso básico à alimentação, higienização e

acompanhamento profissional de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, orientadores

sociais e apoio de um assessor jurídico. O Centro Pop integra o Sistema Único de Assistência

Social (SUAS) e tem como objetivo a reintegração, com cidadania e dignidade, da população

em situação de rua às famílias e à sociedade.

A Casa do Cidadão abriga diversos serviços como o Cadastro Único e a emissão de

documentos (RG, Carteira de Trabalho, CPF, CNH Social, etc.). Também é a sede de

conselhos municipais, da Coordenação do Programa Bolsa Família, e do Atendimento da

Coordenadoria de Habitação/SEDHAS.

O CREAS oferta serviços especializados e continuados de acompanhamento e proteção às

famílias e aos indivíduos em situação considerada de ameaça e risco pessoal ou social por

violação de direitos, sejam crianças, idosos, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência,

dentre outros.

O CREAS se articula com outros órgãos responsáveis e políticas setoriais, visando a garantia

dos direitos das pessoas que passaram por violação e a superação dos riscos. São oferecidos
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três serviços à comunidade: o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e

Indivíduos (PAEFI), responsável pelo acompanhamento de situações de violência física,

psicológica, patrimonial, discriminação em decorrência de etnia, credo, orientação sexual e

outros; o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, que realiza o acompanhamento

e ressocialização de adolescentes em conflito com a lei; e Serviço Especializado de

Abordagem Social (SEAS), responsável por identificar, nos territórios, a incidência de violações.

Cabe aqui diferenciar CREAS e CRAS: o CREAS, apoia e orienta o cidadão que já tem sua

situação de risco comprovada. Ou seja, que já estão sendo vítimas de violência física, psíquica

e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e qualquer tipo de discriminação. Já o

CRAS tem como objetivo prevenir que ocorra situação de risco sociais, fazendo isso através do

desenvolvimento e monitoramento das famílias, como atividades de promoção ao

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O CRAS é um equipamento que deve estar localizado prioritariamente em áreas de maior

vulnerabilidade social, além de promover a organização e articulação das unidades da rede

assistencial e de outras políticas. O CRAS deve possibilitar o acesso da população aos

serviços, benefícios e projetos de assistência social, como o Serviço de Proteção e

Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

(SCFV) e orientações sobre os benefícios assistenciais.

Em Sobral, cada CRAS atende um território formado por bairros ou distritos. Do total de seis

CRAS, quatro são localizados na sede municipal, e os outros dois abrangem o território dos

demais distritos. O CRAS Aracatiaçu, localizado no distrito de Aracatiaçu, é responsável pelo

atendimento dos residentes dos distritos do Norte e Leste de Sobral, desde o Patriarca até

Taperuaba. Já o atendimento aos moradores dos distritos de Jaibaras, Rafael Arruda, Bonfim,

Jordão, Baracho e outros do Oeste e Noroeste do município é de responsabilidade do CRAS

Jaibaras, localizado no distrito que o denomina. A atuação nos territórios da sede é dividida

entre o CRAS Regina Justa (bairro Vila União), CRAS Mimi Marinho (bairro Dom Expedito),

CRAS Irmã Oswalda (bairro Alto da Brasília) e o CRAS Dom José (bairro Dom José). A gestão

de todos os equipamentos citados é encargo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos,

Habitação e Assistência Social (SEDHAS).

O Centro de Referência da Mulher Ana Soraia Silva Galdino é localizado no bairro do Centro

na sede de Sobral. Ligado à Prefeitura de Sobral, o equipamento faz parte de uma rede de

atendimento que está inserida na Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, um

resultado da necessidade da articulação de mulheres em todo o Brasil. Com o objetivo de
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acolher e prestar atendimento psicológico, social e jurídico às mulheres vítimas de violência

doméstica e familiar, o Centro de Referência também atua de forma preventiva, oferecendo

oportunidades para independência financeira e reinserção da mulher ao mercado de trabalho

por meio de oficinas socioeducativas e formação profissional.

Com relação aos equipamentos de segurança em Sobral, estes são representados pelas

unidades do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN; Coordenadoria Integrada de

Operações de Segurança - CIOPS; Corpo de Bombeiros; Fórum; Delegacia de Polícia Civil e

Núcleo de Menores.

Sobral também conta com um restaurante popular, localizado no bairro do Centro (ao lado da

biblioteca municipal), criado para atender pessoas em situação de insegurança alimentar e

vulnerabilidades social, desempregados, idosos, aposentados e trabalhadores formais e

informais de baixa renda. Assim como o almoço, o cardápio do café da manhã também é

variado e o preço, além de baixo, é diferenciado de acordo com a categoria do cliente: para

estudantes e pessoas inscritas no Cadastro Único e, para o público em geral.

Sobre a implantação de novos equipamentos, no início de março estava em andamento a

construção da unidade Centro-Dia de Referência para Pessoas Idosas no bairro Sumaré, no

Município de Sobral. O equipamento proporcionará atendimento diurno e convivência para

idosos em situação de pobreza, isolamento social e outras vulnerabilidades, cujo risco pessoal

e social compromete a autonomia e pode incorrer em situação de violação de direitos. O

Centro-Dia se enquadra na Política Nacional de Assistência Social e na Política Nacional do

Idoso e deverá atender aproximadamente 50 idosos. A implantação do equipamento contribuirá

para o desenvolvimento das políticas públicas de reconhecimento da velhice como uma etapa

da vida que requer a efetivação de direitos sociais específicos, bem como a manutenção da

autonomia e da cidadania do idoso.
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Mapa 76 - Territorialização dos equipamentos de assistência social no município de Sobral

Fonte: Cadastro Único, 2018.

Mapa 77 - Territorialização dos equipamentos de assistência social na sede do município de
Sobral

Fonte: Cadastro Único, 2018.
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8.1.10 Esporte, lazer e cultura

Com o fortalecimento e a estruturação das políticas públicas de cultura, esporte, lazer e

juventude, Sobral dispões de diversos equipamentos culturais, esportivos e de juventude que

estão localizados em territórios de bairros da cidade de Sobral e distritos. A Vila Olímpica de

Sobral é o principal equipamento esportivo do município, localizada no bairro Dr. Juvêncio

Andrade, conta com uma moderna estrutura para a formação esportiva na perspectiva do

rendimento e desenvolvimento de 5 modalidades: karatê, jiu-jitsu, boxe, futebol e atletismo.

Com a quadra poliesportiva coberta, possibilitou incorporar esportes de quadra (Basquete,

Futsal, Handebol e Vôlei). A requalificação das piscinas olímpicas possibilitará atender a

modalidades aquáticas, como salto ornamental e natação. Até março de 2020, havia a

demanda e necessidade de adaptação da infraestrutura e dos equipamentos da Vila Olímpica

para que as pessoas com deficiência possam realizar suas atividades esportivas.

O Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, localizado no bairro Alto da Brasília é um dos

principais locais de eventos esportivos da cidade. A ocupação do ginásio ocorre através de

edital lançado por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL). O

objetivo do edital é integrar, num mesmo espaço físico, programas e ações esportivas, práticas

de lazer diversas, em conjunto com políticas de prevenção à violência e inclusão social, de

modo a promover a cidadania.

A ocupação das Quadras das Escolas Municipais e CRAS também são feitas por edital, uma

ferramenta de democratização e expansão do uso dos equipamentos esportivos públicos, no

qual os grupos esportivos, culturais e a comunidade em geral interessada concorrem à

ocupação de algum horário nas quadras das escolas puderam participar da seleção de

atividades.

O Estádio Municipal Plácido Aderaldo Castelo, ou como é conhecido popularmente, o Juncão,

foi construído em 1969 e até hoje se mantém como o principal estádio do município. Tendo

atualmente capacidade para abrigar cerca de 10.000 espectadores. Com a requalificação do

espaço e democratização do acesso ao estádio, este foi palco de campeonatos sobralenses,

cearenses e nacionais. Sobral também dispõe de 6 miniestádios, campos murados e

iluminados onde as comunidades podem praticar esportes e realizar eventos e atividades do

cotidiano local.

Outros espaços para as práticas de futebol são os Campinhos da Galera e as Areninhas. Os

Campinhos da Galera são espaços de convivência de crianças e adolescentes para partidas de
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futebol recreativas. Sobral já conta com dois equipamentos entregues, sendo eles: o Campinho

da Galera - Parque do Mucambinho e o Campinho da Galera-Cohab I.

As Areninhas contam com iluminação de LED, grama sintética, arquibancadas e vestiários. A

primeira Areninha inaugurada localiza-se no bairro Alto da Brasília. Dentro do programa do

PRODESOL, referente ao componente de infraestrutura social e desenvolvimento esportivo,

foram executados mais quatro equipamentos na sede, localizadas no novo Parque Pajeú, no

Centro próximo à antiga Estação Ferroviária, na Margem Esquerda no Rio do Acaraú e no

bairro Dom José, fazendo parte do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). Também foram

realizadas duas nos distritos. Uma na Areinha, no distrito de Aracatiaçu, e um Campinho no

distrito de Patriarca.

O CIE trata-se do projeto de um equipamento no bairro Dom José com o objetivo de beneficiar

jovens atletas em diferentes modalidades esportivas, composto por uma Areninha, um Ginásio

Poliesportivo Modulado, Pista de Atletismo e um Campo para Prática de Arremesso Olímpico.

Sobral foi uma das seis cidades do Ceará contempladas com o Centro de Iniciação ao Esporte.

Ao todo foram 226 municípios selecionados em todo o Brasil. O projeto faz parte da segunda

etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Outro destaque é a construção e

reforma de diversas quadras poliesportivas cobertas, equipamento presente tanto nos bairros

da sede quanto nos distritos como São José do Torto, Baracho, Rafael Arruda, Salgado dos

Machados, Patos e Jaibaras.

Hoje, Sobral possui três equipamentos dedicados à prática do skateboard, sendo o primeiro

construído em 2004, no bairro Campo dos Velhos; o segundo, em 2007, no Sinhá Sabóia, e um

terceiro, na Praça da Juventude do bairro Vila União, em 2014. Até março de 2020, havia mais

três pistas de skate sendo construídas em Sobral: uma como parte integrante do projeto de

reurbanização da Estação Ferroviária, e nos bairros Cidade Dr. José Euclides e Nova Caiçara.

Inaugurada em 2005 a fim de incentivar o esporte e promover um espaço para treinos e

competições aos atletas, a Pista de Bicicross de Sobral foi a primeira na categoria Supercross

a ser construída na América Latina, sendo que, atualmente, encontra-se em processo de

requalificação. A pista, além de incrementar o turismo esportivo com a realização de

competições nacionais, é também uma alternativa esportiva para os moradores da região.

A Praça da Juventude no bairro Vila União, para além de um espaço físico para a prática de

esportes, é também uma área de convivência comunitária onde são realizadas também

atividades culturais, de inclusão social e de lazer para a população de todas as faixas etárias. A
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Praça conta com quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, campo de futebol, pista de

skate, anfiteatro, salas de aula e vestiários, onde são realizadas diversas atividades.

Com o intuito de melhor equipar os espaços públicos de práticas de esportes e atividades

físicas no município de Sobral, desde 2017 foram instaladas 31 Academias ao Ar Livre, sendo

20 na sede do município e as demais nas localidades e distritos (Taperuaba, Caioca, Rafael

Arruda, Bilheira, Jordão, Jaibaras, Aracatiaçu, Bonfim, Aprazível, Caracará, e Pedra de Fogo).

O município também fomenta atividades culturais através dos Espaços Culturais,

equipamentos localizados nos distritos com o objetivo de garantir acesso às políticas públicas

por parte da comunidade. Atualmente, Sobral conta com dois equipamentos instalados, sendo

eles nos distritos de Aracatiaçu e Taperuaba, garantindo um espaço físico para o

desenvolvimento de ações que objetivam estimular, valorizar e desenvolver na juventude o

interesse pela cultura e o acesso aos mais diversos serviços ofertados pelo poder público. Os

Espaços Culturais também são utilizados pela comunidade durante atos festivos, sociais e

religiosos como quadrilhas juninas, apresentações teatrais, reisados e festas.

Sobral também conta com um Programa de Políticas Públicas de Juventude, com as Estações

da Juventude. São espaços onde acontecem atividades e ações contínuas e pontuais nas

áreas da cultura, esporte, saúde, cidadania e formação planejadas para suprir demandas

específicas de cada uma das quatro estações, não obrigatoriamente tendo que acontecer todos

os meses e em todas, mas consiste em atividades específicas de cada território. As quatro

estações são a Estação Novo Recanto - Novo Recanto, Recanto I e Paraíso das Flores; a

Estação Nova Caiçara - Vila União, Terrenos Novos e Nova Caiçara; a Estação Parque do

Mucambinho - Centro, Tamarindo, Santa Casa e Sumaré e a Estação Padre Albano - Cohab I,

Cohab II, Sinhá Sabóia e Santo Antônio.

Um dos projetos pioneiros no Ceará, a Estação dos Games em Sobral é um equipamento

territorial com objetivo de garantir acesso ao lazer e entretenimento a crianças e adolescentes.

Existem três salas de games públicas em pleno funcionamento, sendo uma na Estação

Juventude Padre Albano (Cohab I), outra na Praça da Juventude da Vila União e Estação

Juventude Parque do Mucambinho.

Ainda com relação ao esporte e lazer, o município tem construído e requalificado praças e

parques tanto na área central como em bairros periféricos e áreas adensadas totalizando,

atualmente, um total de 90 espaços públicos, com destaque para: o Parque Margem Direita;

Parque da Margem Esquerda; Parque da Cidade; Parque do Mucambinho; Parque Pajeú e

Parque Lagoa da Fazenda.
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O rico patrimônio edificado de Sobral também se torna espaço cultural. Um exemplo de

edificação tombada que é local de desenvolvimento de atividades culturais é a Escola de

Música Maestro José Wilson Brasil, um importante centro de formação musical da região Norte

do estado que desde 1998 atua com papel fundamental na difusão e disseminação cultural da

música. Atualmente, a EMS conta com mais de 700 estudantes, a grande maioria da rede

pública municipal e estadual de Sobral e municípios vizinhos.

A Casa do Capitão-Mor é um dos poucos exemplares da arquitetura, dos materiais e das

técnicas construtivas do século XVIII. Atualmente é espaço para Centro de Referência Cultural

e Histórica de Sobral, onde se realiza oficinas, palestras e seminários na perspectiva de educar

o público a respeito patrimônio sobralense.

Outro centro de referência cultural do município é a Casa da Cultura de Sobral. Inaugurada em

1998, ela conta com diversos espaços para produção e difusão cultural como galerias para

exposições, sala de cinema e salas de leitura. A casa, por exemplo, recebeu importantes

exposições, como a Exposição Um Século de Arte Brasileira incluindo obras de Portinari e

Tarsila do Amaral. O Teatro São João - o segundo mais antigo do Ceará, construído durante a

seca de 1877-1879 - também é outra importante edificação tombada que abriga atividades

culturais. A concessão de seu espaço se dá por meio da participação no edital de ocupação

lançado semestralmente e que regulamenta o seu uso para apresentações de espetáculos de

teatro, dança e música.

A Pinacoteca de Sobral, inaugurada em 2016, é localizada no casarão histórico Chagas

Barreto, um edifício do início dos anos de 1900, no centro histórico de Sobral, nas imediações

do Teatro São João. O espaço recebe o nome do artista Raimundo Cela, natural do município,

e se trata de um complemento, um braço independente da Casa da Cultura, direcionado a

exposições artísticas.

O Museu Madi de Sobral também se destaca como um importante espaço de exposições.

Inaugurado em 2005, é o único no país dedicado ao movimento Madi (abreviação de

Movimento, Abstração, Dimensão e Invenção, mobilização artística surgida em 1946 na

Argentina, pelo artista plástico uruguaio Carmelo Arden Quin). Recentemente reinaugurado, o

acervo original do museu conta com cerca de cem obras doadas por 70 artistas do mundo todo

e mais de 20 obras restauradas.

O Museu Dom José, localizado em um sobrado de estilo luso-brasileiro construído em 1844,

possui um acervo de quase 5 mil peças, sendo considerado o 5º do Brasil em Arte-Sacra e

Decorativa, pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM). O acervo expressa o histórico e o
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elevado sentimento de religiosidade do povo sobralense, e também retrata a evolução do Vale

do Acaraú.

A Biblioteca Municipal Lustosa da Costa foi inaugurada em 2005, localizada na Margem

Esquerda com vista para o rio Acaraú, com três andares e um subsolo a biblioteca conta com

acervo de livros, sala de estudos, sala de informática, wi-fi gratuito e, em breve, uma sala de

escritores sobralenses. O cadastro para aluguel de livros atende somente pessoas do

Município de Sobral, dado que a cobrança de livros que passa do prazo de devolução seria

inviável de ser feita para pessoas de outras cidades. Porém, para visitas ou áreas de estudos,

a biblioteca recebe a todos.

Sobral também conta com o Museu do Eclipse, inaugurado em 1999 pela Prefeitura Municipal

de Sobral para comemoração dos 80 anos do fenômeno que ajudou a comprovar a Teoria da

Relatividade de Einstein. Trata-se de um espaço de divulgação histórica e científica da Região

Nordeste do Brasil, estando acessível para visitantes de todas as idades e estudantes de todo

o país. O museu possui em exposição permanente, painéis contendo mapas e fotos da cidade

de Sobral na época do Eclipse, instrumentos utilizados pelos cientistas e um telescópio

adaptado com uma câmera digital de alta resolução, sendo este considerado um dos aparelhos

mais potentes do Norte e Nordeste do país.

Localizado na Praça do Patrocínio, no bairro Centro, juntamente ao Museu do Eclipse, está o

Planetário. O equipamento, inaugurado em 2015, exibe espetáculos científicos que abordam

assuntos acerca da astronomia, paisagens geográficas, e outros entretenimentos de

características imersivas, além de conteúdo musical com classificação para todas as faixas

etárias.

O Museu do Eclipse, o Observatório Astronômico Henrique Morize e o Planetário compõem o

Centro de Ensino e Popularização Científica de Sobral “Parque da Luz”. Além de ser uma

atração espetacular para os seus visitantes, a principal tarefa do Planetário de Sobral é servir

de ferramenta para a educação na região norte do estado do Ceará, com apresentações de

natureza principalmente educacional, como vem sendo utilizado desde sua fundação, com uma

média mensal de 2.000 visitantes.

Com objetivo de executar políticas, programas e projetos que promovam, incentivem e

desenvolvam a formação, a criação, a produção, a pesquisa, a difusão de manifestações

culturais e a salvaguarda da memória e do patrimônio material e imaterial, destaca-se o

Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes.
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Vinculado à SECJEL, o ECOA tem como missão contribuir para a formulação e execução da

Política Cultural do município e assegurar o total exercício dos direitos culturais dos

sobralenses de todas as situações econômicas, localizações, origens étnicas e faixas etárias.

Trata-se de uma política que extrapola o aparato institucional do Estado, visto que a produção

da cultura deriva de inúmeros setores e agentes culturais.

Para ampliar a divulgação dos eventos, espaços, agentes e projetos culturais, o município

dispõe do Sobral Cultura, a plataforma livre, gratuita e colaborativa de mapeamento da

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Atualmente a plataforma conta com

mais de 90 espaços e mais de 1000 agentes e projetos cadastrados. Trata-se de um potencial

novo meio de divulgação e fomento à cultura por meio das novas tecnologias de comunicação.
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9. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

A mobilidade urbana é um componente da dinâmica espacial fundamental para o crescimento e

desenvolvimento das cidades. Atualmente, tem sido tema de reflexões e discussões

envolvendo o planejamento urbano sob uma nova perspectiva, na qual não se apresenta

apenas como condição para deslocamentos, mas também como componente na garantia do

direito à cidade, no qual a população deve dispor de subsídios para se locomover no espaço

urbano de forma justa e igualitária, contemplando os diferentes modais que compõem a

dinâmica urbana.

A mobilidade e a acessibilidade são condições intrínsecas à dinâmica socioespacial e nos

últimos anos vêm sendo trabalhadas sob as perspectivas da sustentabilidade e da promoção

da inclusão social a partir de diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade (Lei nº

10.257/2001); no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e na Política Nacional de

Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012). Estas, devem ser trabalhadas de maneira integrada à

gestão urbanística e de forma participativa, com o intuito de propiciar o desenvolvimento

urbano a partir do tripé da sustentabilidade, ou seja, do desenvolvimento econômico, social e

ambiental.

Para que uma cidade disponha de mobilidade e acessibilidade de forma qualitativa é

necessário que sejam traçadas políticas públicas para que seus espaços sejam utilizados da

melhor maneira possível, contemplando os diferentes modais que nela circulam, além de

observar as necessidades e limitações da população de modo que a cidade se torne um local

agradável, fluido e acessível a todos. Dentro dessa perspectiva, é importante analisar e

trabalhar a mobilidade como um sistema complexo que necessita de uma infraestrutura

complexa, a qual deve ser regida por leis jurídicas e acompanhada por órgãos relacionados à

gestão; fiscalização e planejamento do espaço urbano.

9.1 Sistema Viário de Sobral

A estruturação do sistema viário no distrito sede de Sobral foi influenciada pelos vetores de

expansão da malha urbana, tendo os loteamentos, alguns equipamentos públicos e o

surgimento de novas centralidades – a partir da implementação de polos geradores de viagens

– influência direta na disposição e consolidação da malha viária.

Atualmente, o Sistema Viário de Sobral é regido pela Lei Municipal nº 249 de 01 de fevereiro de

2000, a qual: define a composição do Sistema Viário; aponta as diretrizes básicas ao Sistema

de Transporte e Acessibilidade; define os subsistemas que compõem o Sistema Viário (Troncal,

Coletor, Local); especifica as características das vias que deverão compor o Subsistema
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Troncal e Coletor, dentre outros apontamentos. É importante observar que a Lei vigente é

oriunda do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Sobral – PDDU (2000) o que ressalta

a necessidade de sua revisão visto que, desde a sua instituição até os dias atuais, a cidade de

Sobral tem passado por transformações socioespaciais bem como por um significativo

aumento na dinâmica dos fluxos de deslocamentos em seu espaço intraurbano.

A revisão da Lei do Sistema Viário de Sobral se justifica também pelo fato de que esta foi

estruturada de acordo a adesão ao uso do Sistema de Unidades de Vizinhança, proposto no

PDDU, como unidade de planejamento urbano. Esse não chegou a ser implementado,

permanecendo os bairros como as unidades de planejamento na cidade. Dessa maneira, é

necessário rever a estrutura da Lei do Sistema Viário para que esta seja adequada à realidade

de Sobral. Outro fator importante a ser considerado na referida Lei trata da necessidade de

uma maior abordagem quanto às questões de acessibilidade urbana e da rede cicloviária para

que o planejamento urbano possa ser alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável.

9.1.1. Estrutura do Sistema Viário de Sobral

A malha viária de Sobral possui uma estrutura de acesso radial, formada por rodovias federais

e estaduais (ver Mapa 84), sendo as principais: BR-222; BR-403, que na área urbana

corresponde à Av. Senador José Ermírio de Moraes; CE-440, que na área urbana corresponde

às Avenidas Cleto Ferreira da Ponte e Dr. José Arimathéa Monte e Silva; e CE-362, que na

área urbana corresponde à Av. José Euclides Ferreira Gomes.

Estas rodovias confluem para a área central até encontrar o Anel Pericentral, que limita o

centro urbano. O anel Pericentral, via com maior tráfego no espaço intraurbano de Sobral, é

formado pelas seguintes vias arteriais: Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, Av. Otto de

Alencar Silva (continuação da Av. Sen. Fernandes Távora) e Rua Sancho Canafístula.

A malha viária central corresponde ao traçado mais antigo da cidade, possuindo um desenho

ortogonal, com vias relativamente paralelas e perpendiculares ao leito do rio Acaraú. Dentre as

vias centrais, destacam-se, pelo seu fluxo intenso, a Rua Viriato de Medeiros e Av. Dom José,

que circulam em mão única.

Duas pontes fazem a ligação entre as margens esquerdas e direita do rio Acaraú: da Avenida

Otto de Alencar Silva e da Av. Monsenhor José Aloísio Pinto, esta é composta também pela

linha férrea. Em função do crescimento que vem experimentando a área da margem direita,

com a implantação de equipamentos de lazer e educação, bem como o adensamento de

bairros como Dom Expedito, Sinhá Sabóia e Cohab II, houve um aumento no fluxo entre as

duas margens.
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Mapa 78 - Vias de acesso à cidade de Sobral

Fonte: Elaboração GreenBrazil (2020)

No ano de 2018 foi inaugurada a Avenida Perimetral de Sobral que contorna a cidade ao norte,

desviando o tráfego pesado das BRs 222 e 403 do interior da malha urbana. Quanto às vias

com maior fluxo na cidade, destacam-se as vias arteriais e coletoras, como por exemplo: Av.

Monsenhor José Aloísio Pinto; Av. Sen. Fernandes Távora; Av. Otto de Alencar Silva, Av.

Ildefonso de Holanda Cavalcante, Av. Sen. José Ermírio de Moraes, Av. Dr. José Arimathéa

Monte e Silva e Av. John Sanford.

Com relação à pavimentação das vias na sede de Sobral, observa-se a predominância do uso

do asfalto (que não favorece o conforto térmico da cidade), seguido de paralelepípedo e pedra

tosca. Apenas no sítio histórico, as vias são pavimentadas em blocos intertravados, material

que foi utilizado para demarcar a área tombada pelo IPHAN, quando da implementação do

Projeto Sobral Novo Centro. (Ver Mapa 79)
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Mapa 79 - Tipologia de Pavimentação das Vias

Fonte: PlanMob / SEUMA (2019).

9.2. Caracterização da Mobilidade e Acessibilidade

A concentração de atividades dos setores secundário e terciário da economia somados à

expansão da malha urbana e um intenso fluxo de migrações reflete no espaço urbano de

Sobral uma intensidade de fluxos de deslocamentos que se configuram em diferentes modais.

Um dos principais indicadores da mobilidade de uma cidade é sua divisão modal. A divisão

modal indica a percentagem de uso dos distintos modos de transporte existentes na cidade

para a realização dos deslocamentos.

De acordo com o levantamento realizado no PLANMOB, o modal predominante na cidade é a

motocicleta. Essa, correspondia no ano de 2017 a 31,93% dos deslocamentos realizados. Em

seguida, com 31,85% apareceu o uso do carro particular como principal meio de deslocamento.

Os demais modais que compunham esta divisão apareceram no estudo nas seguintes

porcentagens: deslocamentos a pé (20,6%); transporte público coletivo – ônibus e VLT -

(11,6%); bicicleta (3,1%). Posto isso, foi possível identificar aspectos importantes que poderiam
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figurar como vetores no planejamento da mobilidade, como por exemplo: o baixo uso do

transporte coletivo (se levado em consideração que Sobral é uma cidade de médio porte); a

predominância no uso de transportes motorizados individuais e a baixa percentagem de

deslocamentos a pé e com o uso de bicicleta. Em relação ao transporte público, porém

individual, é importante salientar que o mototáxi correspondeu a uma maior quantidade de uso

frente ao ônibus coletivo e o Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, o que reforçou a existência de

demandas por acessibilidade.

No texto do diagnóstico, alguns fatores foram apontados como justificativas para esses índices

na divisão modal, a saber: a ausência de eixos de pedestres conectando os polos geradores de

viagens; a climatologia que não favorece os deslocamentos ao ar livre; a falta de segurança;

ausência de infraestrutura para o uso de bicicletas; as deficiências na oferta de transporte

coletivo, dentre outros.

9.2.1 Pedestres

Os pedestres correspondiam no ano de 2017, dentro da divisão modal, a um total de 20,6%

dos usuários do sistema de mobilidade urbana. No espaço urbano de Sobral há uma

concentração desse público na área central devido à localização de atividades de comércio e

serviço, o que reforça a necessidade de um planejamento da mobilidade voltado para a

proteção, segurança e conforto desse público nas áreas onde o fluxo de tráfego de veículos

seja muito intenso.

O PlanMob reconheceu a existência de deficiências de mobilidade e acessibilidade para os

pedestres, principalmente em torno de questões envolvendo:

- A infraestrutura de calçadas;

- A segurança nas travessias;

- O acesso a equipamentos urbanos;

- Conforto térmico;

- Circulação no espaço urbano em interação com os demais modais.

Para o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana (BRASIL, 2006) a acessibilidade deve

garantir ao cidadão o acesso ao espaço urbano desfrutando de segurança e autonomia,

incluindo todo o universo de usuários aos quais deve ser garantido o direito à cidade. Dentro

desse público, deve-se atentar para as pessoas com deficiência – PCD - e pessoas com

mobilidade reduzida, onde esta última pode ser entendida como: “aquela que, não se

enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo,

dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da
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mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção”. (Decreto Federal nº. 5.296/04, Art.

5º, Inciso II).

O PlanMob aplicou um questionário para que fossem apontados os principais entraves

vivenciados por esse público. O resultado desse levantamento indicou que 23,62% dos

entrevistados apontaram a necessidade de melhorias no quesito segurança; 19,15% citaram a

iminência de melhorias na qualidade das calçadas e 17,76% sugeriram a retirada de

obstáculos existentes nos espaços reservados para pedestres.

A questão da segurança nos deslocamentos envolve, além da segurança pública, aspectos

relacionados à confiança dos usuários para a realização dos seus trajetos, como por exemplo:

o intervalo de tempo dos semáforos e o respeito dos demais usuários às regras de trânsito.

Para as pessoas portadoras de deficiência física – PCD’s - e pessoas com mobilidade reduzida,

a segurança é primordial para a garantia dos deslocamentos nos trechos de fluxo intenso.

Quanto à infraestrutura para mobilidade e acessibilidade, o cuidado com a qualidade das

calçadas é essencial visto que é a partir delas que são realizados boa parte dos percursos sem

o uso de transporte motorizado. Em alguns trechos da área central há condições favoráveis

para o deslocamento a pé. O programa “Sobral Novo Centro”, em parceria com o Governo do

Estado, requalificou, implantou mobiliário urbano adequado e padronizou calçadas - que até

então apresentavam condições desfavoráveis - e praças, beneficiando os usuários dentro de

uma área onde há um intenso fluxo de deslocamento.

É importante ressaltar, entretanto, que mesmo na área central os problemas envolvendo

calçadas são iminentes e se acentuam nas áreas mais afastadas da zona histórica, onde é

possível identificar uma ausência de padronização em diferentes esferas - altura; largura;

estado de conservação; tipologia de pisos, dentre outros.

Se a falta de padronização das calçadas e passeios dificulta a acessibilidade dos pedestres, a

situação é ainda mais crítica para os que possuem limitações físicas para locomoção, pois são

muitos obstáculos e barreiras a serem transpostos, o que acaba dificultando os deslocamentos

e desestimulando esse modo de deslocamento. (Ver figuras 64 e 65).
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Figura 64 - Calçada com largura insuficiente Figura 65 - Calçada desnivelada e sem padrão

Fonte: SEUMA, 2020 Fonte: SEUMA, 2020

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.

9.2.2 Pessoas com Deficiências – PCD’s

Para tratar da acessibilidade de pedestres em Sobral, com o objetivo de fazer um planejamento

adequado e propor diretrizes coerentes com a realidade, é necessário saber onde as pessoas

com deficiência residem, para que as ações propostas sejam direcionadas para tais bairros.

O Município de Sobral apresenta, de acordo com o IBGE (2010), uma população de 65.859

pessoas com algum tipo de deficiência, que variam entre: deficiência auditiva; deficiência

mental / intelectual; Motora / Física e Visual (Ver Tabela 37).

Contudo, os dados do IBGE não apontam precisamente o bairro em que essas pessoas

residem, impossibilitando uma visão territorial da inserção das PcDs no município. Diante disso,

foram levantadas informações específicas dos bancos de dados municipais e do Cadastro

Único, a fim de tornar visível uma população que é camuflada sob dados não disponíveis ou

inacessíveis, números e estatísticas difíceis de serem compreendidas se não mapeados

(MORANO, 2018).

As informações coletadas no Cadastro Único apontaram o quantitativo de: Pessoas com

Deficiência Física (PcDF) - 842 pessoas; Pessoas com Deficiência Visual (PcDV) 250 pessoas

e Pessoas com Deficiência Mental (PcDM) – 520 pessoas. Esses dados levantados

possibilitaram a visualização de um cenário e a espacialização das PcD no território (Mapa 87,

Mapa 88 e Mapa 89). De acordo com os dados, os bairros com mais PcDF, são: Cidade Doutor
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José Euclides e o Centro. Em seguida, os bairros: Dom José, Padre Palhano, Sumaré e

Expectativa (Ver Mapa 80).
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Tabela 37 - Quantidade de pessoas com Deficiência no Município de Sobral

AUDITIVA
Não consegue de modo algum Grande Dificuldade Alguma dificuldade
262 pessoas 2.409 pessoas 8.234 pessoas

TOTAL: 10.906 pessoas
MOTORA
Não consegue de modo algum Grande Dificuldade Alguma dificuldade
912 pessoas 4.198 pessoas 9.065 pessoas

TOTAL: 14.175 pessoas
VISUAL
Não consegue de modo algum Grande Dificuldade Alguma dificuldade
444 pessoas 6.965 pessoas 30.400 pessoas

TOTAL: 37.809 pessoas
DEFICIÊNCIA MENTAL/INTELECTUAL

2.969 pessoas
TOTAL

65.859 pessoas
*Elaboração: SEUMA, 2020.

Mapa 80 - Quantitativo das PcDF por bairro em Sobral

Fonte: Dados do Cadastro Único (2019). Elaboração: SEUMA, 2020.
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Já os bairros com mais PcDV, são: Centro e Cidade Doutor José Euclides. Em seguida, os

bairros: Dom José, Padre Palhano, Sumaré, Alto do Cristo, Alto da Brasília e Expectativa (Ver

Mapa 81).

Mapa 81 - Quantitativo das PcDV por bairro em Sobral

Fonte: Dados do Cadastro Único (2019). Elaboração: SEUMA, 2020.

De acordo com o Cadastro Único, o bairro com mais PcDM é o Centro. Em seguida, os bairros:

Cidade Doutor José Euclides, Dom José e Padre Palhano (Ver Mapa 82).

Mapa 82 - Quantitativo das PcDM por bairro em Sobral
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Fonte: Dados do Cadastro Único (2019). Elaboração: SEUMA, 2020.

A partir dos mapas apresentados anteriormente, é possível visualizar que há maior quantidade

de PcD’s nos bairros de população de baixa renda, como: Cidade Dr. José Euclides, Dom José,

Padre Palhano e Sumaré, considerados bairros periféricos. O Centro, apesar de concentrar,

em parte, uma população de alta renda, também conta com moradores de baixa renda. Pode-

se, assim, fazer uma associação entre a deficiência e a pobreza. Isso porque a renda influencia

aspectos importantes da saúde humana, como as condições de nutrição, moradia, saneamento

básico e de atenção médico-hospitalar.

Os mapas produzidos contribuem para indicar qual bairro possui maior demanda para receber

ações voltadas para essa parcela da população. No caso da acessibilidade e da mobilidade

ativa deste público alvo, cabe destacar a necessidade de um olhar mais cuidadoso do poder

público para com os espaços públicos e calçadas, de modo a torná-los acessíveis nesses

bairros onde há maior concentração de deficientes.

9.2.3 Canoas

Importante mencionar aqui um modo de transporte utilizado em Sobral que não entra nos

dados oficiais: as canoas. Há um serviço oferecido por canoeiros que fazem a travessia do rio

Acaraú, levando diariamente passageiros de uma margem à outra. Esse modal, disponível das

06h00min às 19h00min, transporta em média 120 passageiros por dia. O transporte por canoas

tem relevância pois funciona como alternativa à travessia do rio, uma vez que as duas pontes

existentes ficam bastante congestionadas em horários de pico, além de terem um acesso ruim

para o pedestre.

Figura 66 - Transporte por canoas entre as margens
do rio Acaraú
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Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2020

9.2.4 Ciclistas

A bicicleta se mostra como um meio de transporte favorável às ações de responsabilidade

ambiental e social, pois é um modal de fácil acesso, baixo custo e que tem boa aceitação

devido a sua praticidade, já que o equipamento pode proporcionar rápidos deslocamentos em

trajetos de curta distância.

Nos últimos anos, o modo cicloviário tem se tornado evidente como alternativa sustentável e de

baixo custo ao atual sistema de mobilidade. Os dados envolvendo o modal cicloviário em

Sobral, de acordo com o PlanMob, apontaram que os deslocamentos intraurbanos com o uso

de bicicleta representaram no ano de 2017, um total de 3,1% da divisão modal.

O uso da bicicleta na cidade se apresenta de forma mista:

- Para a população mais carente e estudantes é um meio de transporte de baixo custo e

alternativa mais acessível; e

- Para os atletas (aspirantes e profissionais), como um modal que representa um estilo de

vida saudável.

Para que se tenha um crescimento significativo do uso desse meio de transporte ativo, é

necessário que haja uma infraestrutura adequada e segura aos deslocamentos, visto que

dentro da divisão modal, juntamente com os pedestres, os ciclistas se configuram como um

público de alta vulnerabilidade.

Sobre a infraestrutura para circulação da bicicleta em Sobral, a cidade possui, em seu sistema

viário, alguns trechos segmentados e descontínuos de ciclovias e poucas ciclofaixas. A

infraestrutura para os ciclistas pode ser considerada ainda deficitária para o porte da cidade,

sendo necessária uma ampliação e integração da rede cicloviária, que atualmente possui em

torno de 23,5 quilômetros distribuídos por alguns bairros da cidade.

Em Sobral, o que se observa é que as ciclovias foram implantadas em paralelo aos eixos

viários principais, a exemplo no Anel Pericentral e nas áreas de parques urbanos e lazer da

cidade, como as margens esquerda e direita do rio Acaraú, e os parques da Cidade e Pajeú.

(Ver Figura 67 e Figura 68).
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Figura 67 - Ciclovia no Parque Pajeú

Fonte: GreenBrazil, 2020

Figura 68 - Ciclovia na Av. Sen. Fernandes Távora, bairro Sinhá Sabóia

Fonte: GreenBrazil, 2020
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Devido a problemas de sinalização, manutenção e falta de continuidade das mesmas (não

formam uma rede cicloviária), as ciclovias existentes se apresentam com potencial reduzido de

atração aos ciclistas, o que ocasiona seu baixo uso. A localização e extensão das ciclovias no

perímetro urbano da sede pode ser conferida no mapa a seguir (Mapa 83):

Mapa 83 - Mapa da Rede Cicloviária

Fonte: PlanMob / SEUMA (2019).

Com relação às ciclofaixas, em Sobral elas resumem-se a pequenos trechos segmentados

próximo a bairros residenciais ou equipamentos públicos de lazer, como por exemplo: nos

bairros Antônio Carlos Belchior; Cohab II; Expectativa e no Parque Pajeú (Ver Figura 69).
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Figura 69 - Ciclofaixa na Praça Vitória - bairro Expectativa

Fonte: GreenBrazil, 2020

Os projetos voltados para a aplicação do plano “Cidade Ativa”, previsto no PlanMob, poderão

auxiliar na implementação de novos trechos de ciclofaixas na medida em que forem sendo

apontadas as vias com capacidade para receber esses trechos.

Para que a bicicleta possa de fato se configurar como uma real alternativa de transporte na

cidade, é importante que se tenha uma rede cicloviária que estimule o uso da bicicleta, bem

como a instalação de bicicletários nas estações de VLT e terminais de ônibus, permitindo

assim a integração entre modais. Atualmente, os passageiros já podem levar as bicicletas em

um vagão do VLT, facilitando assim a integração entre modais e a mobilidade dos usuários

ciclistas.

Em relação ao estacionamento de bicicletas, o PlanMob identificou alguns paraciclos na cidade,

mas em quantidade insuficiente, bem como pontos com demanda de estacionamento que não

possuíam paraciclos, o que acaba por desestimular o uso da bicicleta).
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Figura 70 - Paraciclo com letreiro - margem esquerda rio Acaraú

Fonte: SEUMA, 2019.

Além dos paraciclos, o PlanMob também apresentou propostas de implementação de 11 (onze)

bicicletários próximos aos terminais de transporte coletivo e universidades, ampliação da atual

rede cicloviária (ciclovias e ciclofaixas) e adesão a um sistema de compartilhamento de

bicicletas.

Atualmente, as questões referentes à rede cicloviária têm sido analisadas pelo Programa de

Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL, o qual tem como um de seus

componentes o investimento em mobilidade urbana através de ações voltadas à acessibilidade,

infraestrutura viária e cicloviária. Para a promoção da mobilidade ativa na cidade foi

desenvolvido no âmbito do PRODESOL – em parceria de cooperação técnica promovida pelo

CAF com empresa consultora – o projeto Mobsol. Este, teve como intuito desenvolver políticas

para a promoção da qualidade de vida da população através da apresentação de meios

alternativos de transporte, ampliação da malha cicloviária e implantação de um sistema de

compartilhamento de bicicletas. Através do Mobsol é possível compreender a situação atual do

modal cicloviário na cidade, bem como suas diretrizes vêm a fornecer subsídios para o
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planejamento urbano voltado para a promoção da mobilidade ativa e do desenvolvimento

sustentável.

9.2.5 Transporte Público Coletivo

O transporte público coletivo tem sido enfatizado nas discussões envolvendo o planejamento

das cidades como essencial à viabilização da mobilidade sustentável e do uso equitativo do

espaço urbano, através da garantia da acessibilidade a todos os cidadãos.

A análise do Plano de Mobilidade relativa ao transporte público coletivo em Sobral apontou que

o transporte público coletivo da cidade representa 11,6% dos deslocamentos quanto à divisão

modal, o que em comparação com outras cidades de mesmo quantitativo populacional reflete

um percentual baixo, visto que a porcentagem ideal para transporte público deveria ser em

torno de 20%. O estudo atribui a baixa participação do transporte coletivo em Sobral ao

sistema de transporte coletivo disperso e carente e pela inexistência de um sistema integrado

entre ônibus, topiques/vans e o VLT, bem como uma integração tarifária que permitisse o

pagamento de um valor único para quem se deslocar utilizando mais de um meio de transporte.

Com base nos estudos de demanda, o PlanMob definiu propostas para um Sistema Integrado

de Transporte Público, onde foram sugeridas inicialmente 7 (sete) novas linhas de ônibus. (Ver

Mapa 84)

Mapa 84 - Linhas de ônibus – Propostas PlanMob
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Fonte: PlanMob / SEUMA, 2019.

Com base nos estudos e proposições do PlanMob, no que se refere ao transporte coletivo em

Sobral, atualmente está sendo implementado na cidade um novo sistema de transporte público

coletivo, denominado TransSol. A definição das linhas intraurbanas foram estabelecidas

mediante consulta pública onde foi possível consultar a população quanto às linhas com

prioridade para serem implementadas. As linhas de ônibus que constituem o Transsol são:

- Linha 01 - Renato Parente – Centro

- Linha 02 – Sinhá Sabóia - Centro

- Linha 03 – Sumaré/Parque Silvana via Centro

A implementação de outras linhas para o sistema está em fase de estudo visto que ainda há

outras áreas da cidade descobertas quanto à oferta de transporte público coletivo. É

importante ressaltar também que os ônibus componentes do TransSol possuem capacidade de

transporte para 50 passageiros, dispondo de ambiente climatizado; plataforma para

cadeirantes; internet grátis e câmeras de monitoramento interno.

Figura 71 – Ônibus do sistema TransSol
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Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral

As rotas que compõem o TransSol bem como os pontos de parada de cada linha podem ser

observadas no mapa a seguir (Mapa 85):
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Mapa 85 – Linhas de transporte público coletivo (TransSol)

Fonte: Sesep (2020).

Quanto ao Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, o mesmo iniciou sua operação comercial no ano

de 2017, a partir de duas linhas (cujo total corresponde a 13,2 km de extensão) e doze

estações. A frota é composta de cinco veículos de dois vagões, cada um com capacidade

máxima de 100 pessoas por vagão.

A Linha Sul (7,2 km de extensão) possui 05 estações, além da estação de integração (Campo

dos Velhos): Cohab II; Dom Expedito; Boulevard do Arco; Dom José e Sumaré. A Linha Norte

(6,7 km de extensão) é constituída por 06 estações mais a estação de integração (Campo dos

Velhos): Novo Recanto; Grendene; Alto da Brasília; Junco; José Euclides e Cohab II. A

disposição das Iinhas e estações pode ser conferida no mapa abaixo: (Mapa 86).
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Mapa 86 - Mapa Linhas VLT Sobral

Fonte: SEUMA (2020).

Atualmente, o serviço está disponível de segunda a sábado no horário entre 05h30min e

23h00min. Ao iniciar sua operação comercial, o preço para o uso do VLT ficou estabelecido no

valor de R$ 3,00. Devido a um aumento na taxa de evasão de usuários, este valor sofreu

reajuste onde a taxa passou para R$ 1,00 a passagem inteira e R$ 0,50 a passagem com valor

de meia. Após essa alteração, a quantidade de deslocamentos com o uso do VLT cresceu

significativamente.

O Plano de Mobilidade de Sobral sugere que uma maior eficácia do VLT depende do

funcionamento de um sistema de transporte integrado que possibilite a realização dos

deslocamentos a partir de diferentes modais e com abrangência para as áreas descobertas.

9.2.6. Serviço de Táxi

A cidade de Sobral conta com diversos pontos de táxi, sendo os principais localizados em: Rua

Gal. Tibúrcio, Travessa do Xerez, Rua Ernesto Deocleciano, Rua Anahid Andrade, Rua Cel.

Diogo Gomes, Rua Desembargador Moreira, Hospital do Coração, Hospital da Santa Casa,
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UPA, Rodoviária, Praça São João, Praça São Francisco, Praça João Dias, Hospital Regional,

Rua Boulevard João Barbosa, Rua Lúcia Sabóia e Sobral Shopping. (Figura 72).

Figura 72 - Ponto de Taxi na Rodoviária de Sobral

Fonte: GreenBrazil, 2020.

9.2.7 Transporte motorizado privado

De acordo com dados do PlanMob (2017) 63,78% dos deslocamentos que são realizados

diariamente na cidade de Sobral envolvem meios motorizados e particulares (moto e carro),

sendo que a motocicleta corresponde a 31,93% do total da divisão modal e o carro a 31,85%

dos deslocamentos.

O crescimento da frota de carros na cidade pode estar relacionado, principalmente: à

deficiência de infraestrutura de mobilidade para modais não motorizados; à cultura onde o

carro é visto com símbolo de status social e à climatologia local.

A quantidade de usuários de transportes motorizados requer atenção, visto que uma parcela

significativa desses deslocamentos corresponde a trajetos de curta distância (inferior a 1,5 km)

que poderiam ser evitados, caso a cidade tivesse um sistema de transporte coletivo integrado.

Segundo o PlanMob, o Índice de Motorização - IM de Sobral (407 veículos por cada 1.000

habitantes) é parecido ao registrado no Brasil (442,8) e maior que o do Ceará (302,5). Esse

alto índice de motorização da cidade tem como responsáveis não somente os automóveis -

cujo IM em Sobral é de 108,6 (do Ceará é 113) - mas sim a significativa frota de motos
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registrada em Sobral, que tem alta participação no número total de veículos motorizados, bem

superior aos verificados no Brasil e Ceará.

9.2.8 Polos Geradores de Viagens

Os polos geradores de viagens são equipamentos que, pela sua função, geram grande

demanda de uso e, por consequência, necessidade de deslocamentos constantes. Os PGV’s

interferem na dinâmica socioespacial devido ao intenso fluxo (de veículos e pedestres)

causados em seu entorno.

Equipamentos públicos e estabelecimentos de comércio e serviços costumam figurar como

importantes polos geradores de viagens. Em Sobral, os polos geradores de viagens que

atraem uma maior quantidade de fluxos de deslocamentos abrangem equipamentos de saúde,

educação e comércios de grande porte, como, por exemplo, comércios de atacado.

A implementação de polos geradores de viagens em bairros mais afastados da área central da

cidade tem contribuído para a diminuição dos fluxos de deslocamento nessa zona, ao mesmo

tempo que atrai o mercado imobiliário e outros equipamentos (públicos ou privados) para suas

proximidades, o que favorece o adensamento dessas áreas.

Apesar dos benefícios da implementação de polos geradores de viagens para o crescimento e

desenvolvimento das áreas adjacentes, é importante observar que a falta de planejamento

pode levar ao surgimento de problemáticas envolvendo a capacidade e fluidez dos

deslocamentos nas vias próximas ao(s) empreendimento(s).

De acordo com o diagnóstico do PlanMob (2017), alguns PGVs têm gerado pontos de conflito

entre pedestres, ciclistas e condutores de veículos motorizados, principalmente em horários de

pico. Dentre as vias citadas pelo estudo, estão:

- Cruzamento da Av. Dr. Guarani (Arco) com a rotatória da Avenida Othon de Alencar Silva;

- Avenida do Contorno;

- Avenida John Sanford (proximidades da escola Netinha Castelo);

- Rua Antônio Rodrigues Magalhães (em frente ao UNINTA);

- Rua Diogo Gomes (entorno do Mercado Central);

- Av. Dom José (perto da Santa Casa);

- Trecho final da Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva.
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Mapa 87 - Pontos de Conflito

F

onte: PlanMob (2017).

Figura 73 - Cruzamento conflituoso entre a Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, a Av. John
Sanford e a linha férrea

Fonte: GreenBrazil, 2020.
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Com relação ao registro de casos de acidentes de trânsito, alguns cruzamentos apresentaram,

no ano de 2019, uma quantidade significativa de ocorrências, conforme descrito na tabela

abaixo (Tabela 38):

Tabela 38 - Cruzamentos com maior número de acidentes

LOGRADOURO 1 LOGRADOURO 2 Nº DE ACIDENTES

1
Rua Antônio R. Magalhães Avenida Mons. Aloísio Pinto 8
Rua Cel. Diogo Gomes Rua Ildefonso H. Cavalcante 8

3
Avenida Dr. Guarany Rua Ildefonso H. Cavalcante 7
Avenida John Sanford Rua Manoel Marinho de Andrade 7

5
Rua Joaquim Lopes Rua Cel. José Silvestre 5
Rua Desembargador Moreira
da Rocha Rua Dr. Monte 5

7

Rua Joaquim Lopes Rua Dr. Monte 4
Rua Cel. Joaquim Ribeiro Rua Luzanir Coelho 4

Rua Cel. José Inácio Avenida Dom José Tupinambá da
Frota 4

Rua Cel. José Sabóia Rua Dep. João Adeodato 4

Rua Cons. José Júlio Avenida Dom José Tupinambá da
Frota 4

Rua Desembargador Moreira
da Rocha Rua Jorn. Deolindo Barreto 4

Rua Domingos Olímpio Rua General Tibúrcio 4
Rua Ildefonso H. Cavalcante Avenida John Sanford 4
Avenida Moacir Lima Feijão Avenida Sen. Fernandes Távora 4

Fonte: Secretaria de Segurança e Cidadania, 2019.

É importante salientar também que alguns locais na cidade estão mais sujeitos à ocorrência de

acidentes, como é o caso dos logradouros por onde passa a linha férrea (ver Figura 74).

Outro problema evidente envolvendo os veículos particulares são os estacionamentos nas vias

de maior fluxo. Mesmo possuindo regulamentação, a quantidade de veículos acaba por ocupar

trechos onde a capacidade da via poderia ser aumentada para suportar a quantidade de

veículos ou para implantar rede cicloviária ou alargamento e requalificação de calçadas.

Além dessa questão, há ainda o problema dos estacionamentos irregulares (ver Figura 75),

verificados principalmente, na área central (vias: Rua Cel. José Sabóia; Rua Ernesto

Deocleciano e Avenida Dom José) e no entorno do Mercado (Rua Desembargador Moreira,

Rua Cel. Diogo Gomes e Rua Viriato de Medeiros).
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Figura 74 - Av. John Sanford e linha Férrea: local sujeito a acidentes

Fonte: GreenBrazil, 2020.

Figura 75 - Estacionamento irregular (dois lados da via) na Rua Anahid Andrade

Fonte: GreenBrazil, 2020.

9.2.9 Carga e Descarga

Os principais locais de concentração de carga e descarga acontecem no centro da cidade,

onde está disposta uma grande quantidade de equipamentos comerciais, especialmente nas

ruas: Joaquim Ribeiro; Ernesto Deocleciano; Domingos Olímpio; Cel. José Sabóia; Dom José;

Cel. José Silvestre, dentre outras. O entorno do Mercado Central também concentra muita

operação de carga e descarga. Há vagas de estacionamento destinadas a este fim, mas nem

sempre a operação de carga e descarga acontece nesses locais (Ver Figura 76), o que acaba

por conturbar o já congestionado trânsito do Centro.
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Figura 76. - Operação de carga e descarga na Rua Coronel José Silvestre - Centro

Fonte: GreenBrazil, 2020.

Além da área Central, algumas vias concentram grande fluxo de carga, como é o caso da Av.

Pimentel Gomes, que dá acesso à fábrica Grendene.

Vale mencionar aqui a Lei municipal nº 1064 de 25 de maio de 2011 que define as restrições

de horários para carga e descarga. Não são permitidas operações de carga e descarga durante

a semana, no horário de 07h às 13h, no centro comercial de Sobral.

A Lei Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo determina obrigatoriedade na

reserva de espaços destinados a estacionamentos, bem como para carga e descarga, quando

necessário, no interior dos lotes ocupados por edificações. Sua obrigatoriedade é vinculada às

atividades de edificação.

9.2.10 Mobilidade Interdistrital

O município de Sobral é constituído por 17 distritos, uns distantes até 65 km da sede municipal,

como é o caso de Taperuaba. O município de Sobral é interceptado pela Rodovia Federal (BR-

222), eixo que, além de acessar a sede municipal, permite a conexão com os distritos de

Caracará, Aracatiaçu, Bonfim, Aprazível, Jordão, Jaibaras, São José do Torto e Rafael Arruda.

O acesso aos distritos, partindo de Sobral, é feito por rodovias:

- Federais: BR-222 e BR-403;
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- Estaduais: CE-176, CE-362, CE-041, CE-178 e CE-442; e

- Municipais: S-12, S-04, S-11, S-03, S-34 e S-41.

De modo geral, pode-se afirmar que as rodovias se encontram em bom estado de conservação,

sendo a grande maioria delas asfaltada, assim como as vias principais das sedes distritais. Já

as demais vias das áreas urbanas são, geralmente, pavimentadas em pedra tosca ou

paralelepípedo. Encontra-se ainda algumas vias em piçarra, em praticamente todos os distritos.

O acesso às localidades acontece, principalmente, por meio de estradas vicinais. Estas

apresentam estado de conservação precário, especialmente nos períodos de chuva quando o

acesso é dificultado pelo acúmulo de água e formação de atoleiros.

Para entender a atual situação das estradas vicinais do município de Sobral, primeiramente,

torna-se necessário o entendimento de sua definição. As estradas vicinais são conhecidas

popularmente como “estradas de chão batido” e tem como principais características a falta de

pavimentação e baixas condições trafegáveis, devido aos frequentes buracos e atoleiros.

Apesar dessa definição, considera-se aqui como sendo vicinais aquelas estradas de

importância secundária que ligam objetivamente as localidades, os distritos e dão acesso às

vias principais.

As estradas vicinais do município de Sobral somam um total de 1.260,54 km, sendo a maior

parte delas (80,72%) sem pavimentação. As estradas pavimentadas concentram-se mais no

distrito Sede e nos distritos de Baracho e Jordão, localizados na Serra do Rosário (SEUMA,

2020).

Foi constatado mediante visitas de campo que alguns distritos têm como acesso estradas

vicinais pavimentadas, são eles: Rafael Arruda; São José do Torto; Jordão; Baracho; Bonfim;

Patriarca; Caracará; Patos e Aracatiaçu.

As estradas vicinais sem pavimentação têm como característica principal a função de ligar as

localidades da zona rural às vias principais e as sedes dos distritos, apresentando uma

relevância secundária na hierarquia viária. Elas possibilitam o direito de acesso das

comunidades rurais aos serviços básicos necessários, escoamento dos produtos

agropecuários e também a comunicação, trocas e relações entre as diferentes localidades

rurais.

Os distritos que concentram as maiores redes de estradas vicinais sem pavimentação são:

Aracatiaçu, Caioca, Caracará, Bilheira e Jaibaras. Esses distritos, além de estarem entre os
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maiores de dimensão territorial, também contam com várias localidades e assentamentos

rurais, que demandam conexões necessárias entre eles (SEUMA, 2020).

Essas estradas quase sempre apresentam condições razoáveis de trafegabilidade, ficando

com os acessos comprometidos somente no período chuvoso quando os rios e riachos ficam

cheios e pelo fato de muitas dessas estradas ainda não possuírem infraestrutura de pontes e

passagens molhadas.

A identificação de estradas que necessitam de uma melhor requalificação ou pavimentação nas

estradas mais significativas e com um maior fluxo de tráfego é uma demanda iminente no que

se refere a um melhor atendimento às comunidades rurais, encurtando os caminhos,

melhorando a qualidade de vida da população e facilitando o escoamento dos produtos rurais.

No Mapa 88 a seguir é possível identificar de forma conjunta as estradas vicinais pavimentadas

e não pavimentadas referente ao município de Sobral.

Com relação à infraestrutura para mobilidade nos distritos, boa parte das calçadas das sedes

distritais apresentam os mesmos problemas da sede municipal: desníveis, falta de

padronização, invasão da calçada, utilização de material inadequado, largura insuficiente,

descontinuidade, irregulares e inacessíveis para portadores de necessidades especiais (ver

figuras 77 a 82).

Mapa 88 - Estradas vicinais pavimentadas e não pavimentadas no município de Sobral /CE
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Fonte: SEUMA, 2020.

Figura 77 - Exemplo de calçadas no distrito de
Jordão

Figura 78 - Exemplo de calçadas no distrito de
Patriarca

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019

Figura 79 - Exemplo de calçadas no distrito de Figura 80 - Exemplo de calçadas no distrito de
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Jordão Caioca

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019
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Figura 81 - Exemplo de calçadas no distrito
de Caioca

Figura 82 - São José do Torto. Exemplo de
calçadas

Fonte: SEUMA, 2019 Fonte: SEUMA, 2019

Sobre os deslocamentos para os distritos, esse é realizado por um sistema de transporte

alternativo operado por topiques, vans e micro-ônibus, organizados em cooperativas com

itinerários e horários definidos. Este sistema atende aos distritos de Rafael Arruda, São José

do Torto, Aprazível, Pedra do Fogo, Jaibaras, Jordão, Bonfim, Patriarca, Caioca, Caracará,

Aracatiaçu, Taperuaba, Bilheira e Patos. De acordo com dados do PlanMob, esses transportes,

ao chegarem no distrito sede, não possuem um terminal em comum nem pontos de parada

definidos, ocupando assim, espaços improvisados.
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ANEXO I: MATRIZ SWOT

Tabela 39 - Apectos Regionais

1 - ASPECTOS REGIONAIS

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Sobral como a 3ª Região
Metropolitana no Ceará, constituída
por 18 municípios, estando apta a
receber investimentos regionais.

Possibilidade de angariar recrusos
estaduais e federais possibilitando

investimentos na RMS.
1.1

Elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI 2018), englobando a RMS.

Entender a dinâmica, as demandas e as
problemáticas para propor ações que
visem balancear as disparidades

encontradas como, concentração de
serviços, renda e infraestrutura entre
Sobral e o restante dos municípios da

(RMS).

1.2

Equipamentos metropolitanos já
implementados, em execução e/ou

licitação: Aterro sanitário
Consorciado, Aeroporto Regional de

Sobral, Terminal Rodoviário
Regional, Centro de Convenções,
Hospital Regional, assim como
instituições de Ensino Superior
públicas e privadas, como: a
Universidade Estadual Vale do
Acaraú (UVA), a Universidade

Federal do Ceará (UFC) e o Instituto
Federal do Ceará (IFCE).

Criação de um consórcio entre os
municípios da RMS a ser implantado

como um mecanismo político-financeiro
de desenvolvimento regional o qual pode

viabilizar a implantação de outros
equipamentos metropolitanos.

1.3

Construção do novo Aeroporto
Regional de Sobral, juntamente com
um terminal de cargas, ampliando as
opções de fluxo e logística para os

municípios da região.

A implantação desse PGV pode criar
oportunidades de trabalho formal e

informal bem como atrair investimentos e
melhorias de infraestruturas e
acessibilidade para a região.

1.4
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Criação do Consórcio de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos
(CGIRS), que marca o início da

política de gestão consorciada para
regiões metropolitanas.

Além de impulsionar o gerenciamento,
tratamento e reaproveitamento de

resíduos sólidos para a RMS, o CGIRS dá
visibilidade para a realização de outras
ações a serem desenvolvidas a nível

regional.

1.5

Existência de potencial turístico
através das suas riquezas naturais e

do patrimônio cultural.

Criação de roteiros turísticos
convencionais dentro das áreas urbanas e

o ecoturismo nas áreas ambientais,
valorizando e convidando as pessoas de
outros locais para conhecer a região.

1.6

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Dificuldades para efetivar um
sistema de gestão e planejamento

metropolitano.

Comprometimento do diálogo e da
articulação entre os membros da RMS.

1.8

Concentração da oferta de comércio
e serviços especializados na cidade
de Sobral em detrimento aos demais

municípios da RMS.

Favorece o desequilíbrio econômico na
RMS, interferindo no desenvolvimento dos

demais municípios da RMS.
1.9

Fonte: Equipe PDS.

Tabela 40 - Apectos Socioespaciais

2 - ASPECTOS SOCIOESPACIAIS

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Redução do perímetro urbano (Lei
Complementar Nº 56/2017) e novo

zoneamento aprovado (Lei
Complementar Nº 60 de 18 julho de

2018)

Estímular o adensamento e a diversidade
de usos dentro do perímetro urbano,

potencializando a infraestrutura existente.
2.1

Surgimento de novas centralidades
nos bairros adjacentes ao bairro

Centro.

Favorecer uma descentralização dos
setores de comércio e serviços do bairro
Centro, possibilitando melhorias em

infraestrutura e estímulos a novos usos
nos vetores de expansão da cidade.

2.2
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Projetos de revitalização urbana e
ambiental em áreas de risco já

executados, como: Alto do Cristo,
Parque Urbano das Pedrinhas,

Parque Evangelina Sabóia e Parque
Pajeú.

Minimizar ou erradicar os riscos
socioambientais, através da continuação
desses projetos urbanos integrados.

2.3

Intervenções já executadas de
Habitação de Interesse Social e

Regulaização Fundiária em diversas
áreas de Sobral.

Continuar a implementação desses
programas para garantir à população o

direito à moradia.
2.4

Zonas Especiais de Interesse Social -
ZEIS já delimitadas no zoneamento

atual.

Subsídios para criação de novas
delimitações, incluindo as ZEIS de Vazio
em áreas com infraestrutura consolidada,
com potencial de ocupação para atender

o déficit habitacional atual.

2.5

Mapeamento atualizado das áreas de
risco do município, realizado pela
CPRM e Defesa Civil municipal.

Auxiliar o planejamento territorial, com
diretrizes de prevenção, ação e

monitoramento das áreas de risco
mapeadas.

2.6

Presença de nove assentamentos

rurais, localizados na porção leste do

município.

Programa de Apoio à Agricultura Familiar

e aos pequenos produtores (nos

assentamentos rurais), garantindo a

permanência das famílias no campo, com

práticas de agrícolas sustentáveis.

2.7

Implementação e incentvo de

ocupação dos espaços públicos nos

bairros periféricos.

Ampliação do movimento OCUPA

SOBRAL, vinculado à política estadual

“Ceará Pacífico”, que tem estimulado o

uso intensivo dos espaços públicos da

cidade.

2.8

Existência de uma base de dados

espacializada atualizada

regularmente, tanto na sede como em

alguns distritos como Aracatiaçu,

Bonfim, Jaibaras e Taperuaba.

Ampliar a base de dados com

atualizações para o restante dos distritos.
2.9
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FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Crescimento fragmentado da sede do

município com espraiamento

horizontal da mancha urbana.

Surgimento de áreas afastadas dos

serviços e atividades da cidade que

demandam gastos públicos em

infraestrutura básica (saneamento,

transporte, água, energia, etc.).

2.10

Necessidade de uma maior presença

do poder público atuando no

ordenamento territorial dos distritos.

Crescimento desordenado nos núcleos

urbanos dos distritos demandando uma

maior infraestrutura básica.

2.11

Ocupações informais em áreas de

risco como no sopé da Serra da

Meruoca, em espaços sob as linhas

de transmissão da CHESF, no bairro

Sumaré e em locais com risco de

inundação e alagamento nos bairros

José Euclides, Vila União e Centro.

População ameaçada por risco de vida

ou perda de suas moradias devido à

possibilidade de desastres.

2.12

Ausência de legislação que garanta a

permanência das populações

residentes em áreas que passam por

processos de valorização e

especulação imobiliária.

Possibilidade de um processo de

gentrificação em áreas centrais e em

novas centralidades, alterando a

dinâmica existente.

2.13

Quantidade insuficiente de programas

e projetos de melhoramentos

habitacionais para as áreas mais

carentes dos bairros e distritos.

Perpetuidade nas ocorrências do número

de casas de taipa ou padrão construtivo

precário em alguns bairros e distritos.

2.14
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Presença de imóveis vazios,

subutilizados ou desocupados áreas

em dotadas de infraestrutura

principalmente no bairro Centro e

áreas próximas.

Imóveis sem cumprir sua função social,

servindo para especulação imobiliária,

oportunizando em alguns casos, o

despejo de lixo ou a prática de atividades

ilícitas, aumentando a percepção de

insegurança.

2.15

Existência de loteamentos

homologados que ainda se encontram

sem nenhuma infraestrutura

implantada e estão pouco ocupados.

Vazios urbanos sem cumprir a função

social da terra, estando fragmentados no

território, desconectados da malha viária

existente.

2.16

Concentração de equipamentos

culturais e lazer, na área central da

sede e bairros adjacentes.

Segregação socioespacial, no acesso da

população dos bairros periféricos e de

baixa renda, mas principalmente, a

população dos distritos.

2.17

Fonte: Equipe PDS.
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Tabela 41 - Apectos Ambientais

3 - ASPECTOS AMBIENTAIS

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

O município possui importantes
recursos hídrios responsáveis pelo
abastecimento humano e agrícola.

Requalificação das margens de recursos
hídricos, com a criação de novas áreas
de lazer para a população e melhor

aproveitamento dos Serviços
Ecossistêmicos, tendo as Bacias como
instrumento de planejamento (drenagem
natural, recuperação dos corpos hídricos,

conectividade entre habitats, etc).

3.1

Planícies de alagamento dos rios com
solos férteis dos terraços fluviais e rica

biodiversidade.

Recursos hídricos, com potencial para
implantação de Infraestrutura verde e

reflorestamento da mata ciliar,
promovendo a recuperação do rio e

incentivo à agricultura orgânica nas áreas
férteis, ao longo do rio.

3.2

Criação de Unidades de Conservação
(UC) Municipal como o refúgio de vida

silvestre (REVIS) da Pedra da
Andorinha e Área de Proteção

Ambiental (APA) da Serra do Rosário.

Capacitação das populações inseridas no
contexto da APA, com as melhores

práticas de uso sustentável e na REVIS
como unidade importante na prática de

educação ambiental.

3.3

Zoneamento atual com foco na
proteção ambiental por meio da
demarcação da Zona Especial de

Interesse Ambiental (ZEIA).

Reflorestamento das matas ciliares dos
rios e riachos.

Recuperação de áreas degradadas,
despoluição dos recursos hídricos.

3.4

Recursos naturais no espaço urbano,
como lagoas, áreas de várzea, rios e
riachos (com cursos naturais), e
manchas de vegetação nativa.

Trabalho de identificação da fauna
silvestre e de espécies migratórias sendo
elaborado pela AMA. Possibilidade de
delimitação de novas Áreas de Proteção

Ambiental.

3.5

Municipio rico em recursos minerais,
tais como calcario granito, argila e

areia industrial.

Regulamentação para uma utilização
responsável, possibilitando parcerias
público-privada para recuperação de

áreas degradadas.

3.6
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Existência de um Plano de
Arborização Urbana para Sobral

(2018).

Melhoramento do microclima, promoção
da biodiversidade ambiental e

qualificação dos espaços públicos.
3.7

Existência de um importante
patrimônio natural do bioma caatinga.

Criação de trilhas ecológicas, em áreas
privadas ou públicas, com foco na

preservação, contemplação e estudo
científico do bioma caatinga.

3.8

Presença de serras, tais como a Serra
da Meruoca, a Serra do Rosário, a
Serra do Papagaio, a Serra Verde, a
Serra do Barriga, o Serrote Manuel
Dias, o Serrote do Pajé e o Inselberg
Pedra da Andorinha. Clima subúmido
e biodiversidade diferenciada nestas

áreas.

Incentivar o turismo ecológico, criando
infraestrutura necessária e um roteiro

temático. Possibilitar a criação de novas
Unidades de Conservação.

3.9

Presença de diversos mirantes para
observação da paisagem no

município.

Potencializar os mirantes como pontos de
atração turística e de contemplação e

estudo da paisagem.
3.10

Condição climática com altos índices
de radiação solar ao longo de todo

ano.

Geração de energia solar, como uma
alternativa economicamente viável e

ambientalmente sustentável.
3.11

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Degradação ambiental ocasionadas
pelas atividades econômicas da

pecuária e do cultivo do algodão, que
historicamente foram responsáveis
por processos de desmatamento e

compactação do solo.

Comprometimento dos recursos naturais
provocando desequilíbrio ambiental e

complicações em esferas
socioeconômicas.

3.12

Solos com baixo aproveitamento para
atividade agrícola em partes do

território.

Dependência da produção agrícola de
outros municípios (Risco de insegurança

alimentar).
3.13

Vegetação antropizada na maior parte
do território, com forte presença de

espécies exóticas invasoras.

Consequência do processo histórico de
ocupação e uso do território, podendo

ocasionar num processo de
desertificação.

3.14
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Despejo irregular de esgoto em
galerias de águas pluviais e nos
corpos hídricos, na sede e nos

distritos.

Contaminação dos recursos hídricos e
proliferação de doenças.

3.15

Arborização ainda insuficiente (em
quantidade e qualidade) em diversos
pontos da cidade, tanto na sede como

nos distritos.

Desconforto térmico e baixa qualidade
ambiental, gerando uniformização da
paisagem urbana e desequilíbrio

ambiental provocada pela presença
massiva de Nim-indiano.

3.16

Fonte: Equipe PDS

Tabela 42 - Apectos Socioeconômicos

4 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Indicadores econômicos positivos: 7°
município do estado com maior PIB
per capita; 4ª maior arrecadação do
estado; 2° maior exportador do

estado;

Alcance de mercados nacionais e
internacionais (mão de obra, produção,
tecnologia, etc) através da proximidade
com o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP) e a Região Metropolitana

de Fortaleza (RMF).

4.1
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Indicadores de mercado de trabalho
positivos: Líder em trabalhos com
carteira assinada no interior do

estado; Elevado número de empregos
formais (46.616), com renda de até 2
salários mínimos; Elevado número de

estabelecimentos empresariais
(indústrias, comércios e serviços). Aprimorar os índices de crescimento

econômico, atraindo investimentos
externos e aquecendo a economia local.
Atender as novas demandas que vão
surgindo, como por exemplo: setor de

alimentação fora do lar e entretenimento,
oferecer mais oportunidades de emprego

e renda.

4.2

Indicadores socioeconômicos
positivos: Crescimento em 22,10% da
população economicamente ativa;
Taxa de desocupação* caiu de

13,27% (2000) para 7,42% (2010);
Redução do índice Gini** de 0,62
(2000) para 0,56 (2010). *Taxa de

desocpação: percentual da população
economicamente ativa que estava

desocupada no ano referente; **Indice
Gini: mede o grau de concentração de
renda, apontando, consequentemente,

a desigualdade social.

4.3

Atualmente são 30 indústrias já
implantadas (alimentos, bebidas,
celulose, construção, energia,
metalomecânica, minerais não
mecânicos, plásticos, polímeros,
química, farmacêutica têxtil e
vestuário. Dessas, 83% são

microempresas e 17% médias e
grandes empresas). Fonte: Relatório
da Federação da Indústria do Ceará,

2019.

Distrito industrial estabelecido com área
destinada a implantação de novas

indústrias.
4.4
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Infraestrutura viária que possibilita um
bom escoamento da produção,

através de vias como a BR-222 ou as
rodovias duplicadas do litoral, além da

rede ferroviária.

Fortalecer a atratividade para comércios,
indústrias e serviços de médio e grande

porte, mostrando a facilidade de
fornecimento de produtos e serviços para

os mercados extrernos nacionais e
internacionais.

4.5

Comércio diversificado e bem
estruturado.

Gera uma maior procura nos produtos
para atender as demandas específicas
da população, contribuindo para o

desenvolvimento econômico da cidade.

4.6

Atuação da EMBRAPA no Setor
pecuário desenvolvendo pesquisas na

caprinocultura e ovinocultura.

Possibilitar a evolução de novas
tecnologias, gerando um

desenvolvimento sustentável da
agropecuária, fomentando a economia do

município.

4.7

Instituições como FIEC, SEBRAE,
SENAI, entre outras, fornecem cursos

e treinamentos para capacitar e
facilitar a inserção das pessoas no

mercado de trabalho.

Valorização da mão de obra local, com
mais oportunidades de emprego.

Possibilitar a implementação de novos
negócios e iniciativas de
empreendedorismo.

4.8

Proximidade da Central de Tratamento
de Resídios (CTR) ao perímetro

urbano do distrito sede.

Mercado promissor para tornar a coleta
de resíduos recicláveis uma atividade
geradora de trabalho digno para os
catadores que residem na cidade.

4.9

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Apesar do PIB elevado de Sobral, a
renda é abaixo da média do Estado.

Desaquecimento da economia, gerado
pelo baixo poder de compra da

população, que têm sua faixa salarial
reduzida.

4.10

Crise econômica vigente impactando o
mercado econômico, acentuado
devido à pandemia de Covid-19.

Agravamento do desaquecimento da
economia, aumentando a taxa de

desemprego e diminuindo o já baixo
poder de compra da população.

4.11
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Participação de apenas 0,88% em
investimentos federais do PAC no

Ceará no ano de 2019 (Observatório
da Indústria, 2019).

Políticas públicas para atração de novas
indústrias pouco atrativas comparadas às

políticas de municípios vizinhos.
4.12

Mão de obra a nível de supervisores e
gerentes vêm de outros estados pela
questão da expertise e experiência.

Queda na contratação de mão de obra
pelo setor industrial, advento da

automação industrial.
4.13

Fonte: Equipe PDS.

Tabela 43 - Apectos de Saúde, Educação e Assistência Social

5 - ASPECTOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

O município conta com 37 Centros de
Saúde da Família (CSF), sendo 22 na

sede e 15 nos distritos. Também
conta com 64 equipes de saúde da
família, cobrindo 100% do município.

Promoção de ações de saúde,
prevenção, recuperação e reabilitação à

nivel de primário de atenção.
5.1

Duas academias da saúde na sede e
implantações de diversas academias

ao ar livre, que são espaços de
convivência com equipamentos para

prática de atividades físicas.

Incentivo a atividade física e ao
fortalecimento comunitário.

5.2

O município conta com equipamentos
e serviçoos e alta complexidade

como: Santa Casa de Misericórdia em
Sobral, Hospital do Coração, Hospital
Regional Norte e a Policlínica Bernado

Félix da Silva.

Esses equipamentos atraem pessoas de
outros municípios, e setores

complementares ao sistema de saúde,
possibilitando atrair mais investimentos

para o setor.

5.3

Sobral possui 30 escolas na lista entre
as 100 melhores do Brasil.

Melhoria nos índices educacionais e
consequentemente, na qualidade de vida
da população, possibilitando melhores
oportunidades de emprego e renda.

5.4
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Sobral ocupa o 1° lugar no ranking
nacional no Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB).

Plano de gestão educacional, com foco
na erradicação do analfabetismo, na
diminuição da evasão escolar e na

valorização de professores.

5.5

Escolas implantadas em bairros
periféricos e nos distritos.

Oportunizar para todos uma boa
qualidade educacional.

5.6

Sobral é o maior polo universitário do
interior do Ceará, dispondo de de 41
Instituições de Ensino Superior (IES),

públicas e privadas, de ensino à
distância ou presencial.

Educação continuada para formação de
sua população e da região, possibilitando
a uma melhor qualificação das pessoas

para o mercado de trabalho.

5.7

São 11 equipamentos de atendimento
as pessoas em situação de

vulnerabilidade social, fazendo a
cobertura de todo o território

municipal.

Possibilitar o acolhimento seguro e
fornecer assistência social de forma

ampla.
5.8

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

O Plano Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS) está

defasado desde 2012 e nunca foi
promulgado em lei.

A não efetivação de uma política
habitacional na cidade.

5.9

Fonte: Equipe PDS.

Tabela 44 - Apectos Infraestruturais

6 - ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Investimentos do Programa de
Desenvolvimento Socioambiental de
Sobral (PRODESOL) em parceria com

a Banco de Desenvolvimento da
América Latina (CAF).

Melhorar a qualidade de vida da
população por meio de ações de

saneamento, de revitalizações urbanas e
de gestão e educação ambiental.

6.1
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Alta cobertura no abastecimento de
água na sede municipal (93,49%

segundo o SNIS, 2015).

Proporcionar a cobertura de 100% da
sede municipal bem como melhorar os
índices de abastecimento de água nos

distritos.

6.2

De acordo com dados do IBGE (2010)
88,02% da população em domicílios,

residente em Sobral, possuem
banheiro, além de água encanada.
Melhorias sanitárias domiciliares com
implantação de mais de 800 módulos
sanitários na sede, nos distritos e
localidades nos últimos dez anos

(PDUI, 2018).

Melhoria na qualidade de vida e redução
dos riscos de doenças causadas pela

falta de saneamento básico.
6.3

Em 2010, o percentual de domicílios
com coleta de lixo atingiu 88,54%,

taxa maior que a do Estado no mesmo
ano, que foi de 75,34%. (IBGE, 2010)

Redução dos riscos de doenças e
poluições, estimulando a limpeza da

cidade.
6.4

Criação da Central de Tratamento de
Resíduos (CTR) e implementação da

Política Municipal de Resíduos
Sólidos (Lei n° 1789/18).

Destinação correta dos resíduos e
efetividade na coleta seletiva da cidade

de Sobral.
6.5

Existência de disque-denúncia e de
mapeamento dos pontos de acúmulo

de lixo na sede de Sobral.

Aprimorar o monitoramento e a
fiscalização conjunta entre população e
poder público, melhorando a limpeza

urbana e evitando descarte incorreto de
resíduos.

6.6

Águas subterrâneas nos depósitos
aluvionares como importantes fontes
de abastecimento de água alternativa

ao longo de rios e riachos com
excelente vazão (IPLANCE).

Possibilidade de ampliação do
abastecimento de água encanada e
tratada para as localidades ainda

desassistidas.

6.7

Em Sobral, 99,53% da população é
atendida pela rede de distribuição de

energia elétrica (IBGE, 2010).

Proporcionar a cobertura de 100% da
sede municipal bem como melhorar os
índices de fornecimeno de energia nos

distritos.

6.8
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Existência de pontos de Internet Wi-Fi
gratuita nos espaços públicos,

atendendo áreas centrais, como o
Mercado Público e o Becco do
Cotovelo, assim como áreas

periféricas.

Possibilidade de expansão da rede Wi-Fi
gratuita em espaços públicos na sede e

nos distritos.
6.9

Utilização de energias renováveis nos
setores de comerciais e industriais e

para a população em geral.

Estímulo à implantação de sistemas de
energia renováveis através de subsídios

na legislação municipal.
6.10

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Baixa cobertura da rede geral de
esgoto, com índice de coleta de
34,61%, inferior ao índice médio

nacional (58%), de acordo com SNIS
(2015).

Comprometimento ambiental e
contaminação do solo e da água

acarretando o surgimento de doenças.
6.11

Infraestrutura de coleta e tratamento
de lixo insuficiente nas zonas rurais

combinada à realização de queimadas
de resíduos nessas zonas.

Favorecimento da criação de pontos de
acúmulo de lixo, risco de contaminação
ambiental e de incêndios de grandes

proporções.

6.12

Problemas de drenagem,
impermeabilização e compactação do
solo excessiva em algumas áreas
ocupadas da sede e de alguns

distritos.

Risco de alagamentos e enchentes nas
áreas próximas aos pontos com

problemas de drenagem, ameaçando a
qualidade de vida e a segurança da

população.

6.13

Os sistemas de abastecimento de
água não acompanharam o

crescimento da população, tornando a
capacidade da infraestrutura

insuficiente.

Comprometimento do abastecimento de
água em algumas áreas do município.

6.14

Tubulações impróprias, não
resistentes à alta pressão,

constituídas por cimento de amianto,
demandando manutenções que
podem gerar paralisações no

fornecimento por dias.

Comprometimento no abastecimento de
água em regiões distantes e mais altas.
O amianto, que tem seu uso proibido em
mais de 70 países, incluindo o Brasil, traz
sérios riscos à saúde principalmente

doenças do trato respiratório.

6.15
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Águas com baixa qualidade, sem
tratamento final adequado e excesso
de cloro identificado principalmente

nos distritos.

Risco de contaminação e doenças. 6.16

Cobertura insuficiente das redes de
telefonia móvel em alguns distritos.

Restrição ao acesso da população à
comunicação, informações e serviços
oferecidos através da rede de telefonia

móvel e internet.

6.17

Fonte: Equipe PDS.

Tabela 45 - Apectos de Mobilidade e Acessibilidade

7 - ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Elaborados o Plano de Mobilidade
Urbana de de Sobral (PlanMob) e o
Plano de Rotas Urbanas (MobSol).

Viabilizar ações públicas em mobilidade
que visem priorizar o pedestre, o uso de

bicicleta e o transporte coletivo.
7.1

Sistema de Transporte Coletivo de
Sobral (TranSol) com três linhas em
operação e outras ainda em fase de

implantação.

Estimular o uso do transporte público
coletivo.

7.2

Execução do programa “Sobral Novo
Centro”, em parceria com o Governo
do Estado e IPHAN, que requalificou
vias, calçadas e praças dentro da área

tombada do Sítio Histórico.

Infraestrutura de qualidade, estimulando
a mobilidade ativa e maior ocupação nos

espaços públicos.
7.3

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que
atende a demana de diferentes bairros

com a oferta de um vagão para o
transporte de bicicletas.

Estimular o uso do transporte público
coletivo e a integração entre modais.

7.4

Implantação do Terminal Regional
Intermunicipal de Vans e Topiques.

Diminuição do fluxo e ocupação das vias
por transportes de outros municípios. Por
ser próximo à uma estação do VLT, o
terminal facilitará a intregração com o

transporte público municipal.

7.5
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Implantação da Avenida Perimetral,
que desvia fluxos pesados das BRs
222 e 403 do interior da malha

urbana, facilitando o acesso entre as
estações de transbordo dos

municípios da RMS à Central de
Tratamento de Resíduos (CTR).

Otimizar e potencializar o escoamento da
produção industrial sem comprometer a

pavimentação e os fluxos de
deslocamento nas vias internas da

cidade.

7.6

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

A proporção do uso de transportes
motorizados individuais é maior em
comparação aos de transporte

coletivo e deslocamentos a pé e de
bicicleta.

Devido à baixa oferta de transporte
público coletivo e de uma infraestrutura
adequada para o estímulo do transporte

ativo, pode haver um aumento na
aquisição de transportes individuais
motorizados e aumento das taxas de

poluição atmosférica.

7.7

Malha cicloviária reduzida e
desconectada.

Desestímulo ao uso do modal cicloviário
e uma tendência no aumento do número

de acidentes de trânsito
7.8

Altas temperaturas não favorecem os
deslocamentos ao ar livre e são

agravadas pela baixa arborização e
sombreamento.

Desestímulo na adesão ao uso do
transporte ativo nos horários diurnos.

7.9

Falta de integração tarifária entre
modais de transporte público coletivo

(ônibus, vans/topiques e VLT).

Desestímulo ao uso do transporte público
coletivo.

7.10

Falta de manutenção nas estradas
que ligam os distritos às localidades

ocasionando, por exemplo,
alagamentos nos períodos de chuva.

Comprometimento da mobilidade e
acessibilidade da população,

comprometimento do escoamento da
produção agrícola em localidades

produtoras.

7.11

Circulação do trem de carga dentro da
cidade.

Maior risco de acidentes e possíveis
congestionamentos.

7.12
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Existência de pontos de conflitos entre
pedestres, ciclistas e condutores de

veículos motorizados nas
proximidades de Polos Geradores de

Viagens (PGV’s).

Probabilidade de aumento nos casos de
acidentes de trânsito próximo à esses

locais.
7.13

Sedes distritais não possuem
planejamento da mobilidade e

acessibilidade urbana apresentando
problemas de infraestrutura, como:
falta de pavimentação; calçadas

irregulares; carência de iluminação e
sinalização.

Comprometimento da mobilidade e
acessibilidade da população.

7.14

Carência de infraestrutura para a
acessibilidade de Pessoas com
Deficiência (PcD), tempo de

semáforos insuficientes para travessia
segura, obstáculos e pisos irregulares
nas calçadas, carência de sinalização

de piso tátil, dentre outros,
principalmente nos bairros mais

afastados da área central.

Comprometimento da mobilidade
agravando a desigualdade e segregação
socioespacial envolvendo as Pessoas

com Deficiência (PcD).

7.15

Fonte: Equipe PDS.

Tabela 46 - Apectos Patrimoniais

8 - ASPECTOS PATRIMONIAIS

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Sobral possui sítio histórico tombado
no âmbito federal, como um conjunto
urbanístico de valor nacional. Nos

âmbitos estadual e municipal, Sobral
possui tombamento de edificações

isoladas.

Salvaguardar os bens culturais e
ambientais na cidade. Possibilidade de
atrair investimentos federais e estaduais

para impulsionar as políticas de
preservação do patrimônio histórico da

cidade.

8.1
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Práticas culturais, artes e ofícios
ainda presentes e difundidos para

além do Centro Histórico.

Patrimônio imaterial com potencial para
entrar nos registros de bens culturais.

8.2

Forte presença de Patrimônio Natural
e Arqueológico nos distritos, como
Bilheira, Taperuaba e Aracatiaçu.

Incentivar o desenvolvimento do turismo
ecológico e natural, como forma de

valorização e proteção deste patrimônio.
Criação de rotas que incorporem essas

áreas.

8.3

Sobral dispõe de catálogos e
inventários do sítio histórico tombado,

como o Inventário de Bens
Arquitetônicos – IBA (2005), o
Inventário das Fachadas das
Quadras - INFAC (2005), entre

outros.

Existem 31 edificações identificadas no
perímetro urbano com características

originais preservadas, que merecem ser
protegidas.

8.4

Sobral possui editais para ocupação
de edificações tombadas com
atividades culturais através da

SECULT.

Apoio aos projetos culturais existentes no
município, possibilitando um bom proveito

das edificações existentes.
8.5

Patrimônio cultural material e
imaterial faz parte da identidade no
cotidiano do cidadão sobralense, que

se reflete no sentimento de
valorização e cuidado por parte

desses habitantes.

Icentivar a população a se indentificar com
seu patrimônio e assim cuidar e preservar
o mesmo. Possibilitar atividade turística
ligada ao patrimônio, oportunizando mais
geração de empregos voltados ao setor

turístico.

8.6

Dia do Patrimônio instituído por lei
municipal (Lei nº 1110/2011) é

comemorado durante a Semana do
Patrimônio que acontece anualmente.

Estimular o envolvimento da população no
reconhecimento e na vivência de seu

patrimônio.
8.7

Mapa cultural de Sobral: Sobral
Cultura é a plataforma livre, gratuita e

colaborativa de mapeamento da
Secretaria Municipal da Cultura e do
Turismo de Sobral (SECULT) sobre o

cenário cultural sobralense.

Ampla divulgação dos bens culturais do
município, podendo possibilitar uma

criação de rotas culturais, estimulando a
valorização desses bens.

8.8
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Sítio histórico tombado acessível e
edificações em obras de adaptação

para se tornarem acessíveis.

Promover a inclusão por meio da
acessibilidade para todos através de

melhorias nas edificações.
8.9

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Falta uma normativa federal sobre o
tombamento do centro historico

realizado pelo IPHAN.

Descompasso do gerenciamento entre as
instâncias municipal e federal dificultando a

preservação dos bens culturais.
8.10

Conselho Municipal de Patrimônio
Cultural (Lei nº 1697/2017) e o Fundo

Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural (lei 1697/2017)

desmobilizados.

Impossibilidade de maior participação e
monitoramento no cumprimento de
diretrizes de preservação dos bens

culturais e subsídios financeiros para o
cumprimento das mesmas.

8.11

Pressão do mercado imobiliário para
construir/realizar alterações no
Centro Histórico que fogem aos

parâmetros e leis de preservação do
patrimônio.

Pode gerar descaracterização dos imóveis
e da área, contribuindo para a perda da

memória e identidade coletiva.
8.12

Poluição visual no Centro Histórico,
ocasionado por letreiros comerciais,

fiação elétrica e de telefonia,
pichações nos muros e copas de
árvores sem poda ou com podas

inadequadas.

Descaracterização total dos valores
culturais a serem preservados.

8.13

Imóveis de valor cultural
abandonados, subutilizados e/ou

deteriorados tanto na sede como nos
distritos.

8.14

Descaracterização de imóveis,
alterações de planta, uso inadequado

de toldos, placas e cores nas
fachadas,

8.15

Pinturas rupestres com estado de
conservação inadequado,

apresentado pichações e marcas de
intempéries.

Vandalismo do patrimônio arqueológico
contribuindo para a perda desse acervo

cultural.
8.16
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Não conhecimento e/ou não
cumprimento das normas e diretrizes
estabelecidas pelo IPHAN por parte
dos proprietários de imóveis do sítio

histórico.

Pode gerar descaracterização dos imóveis
e da área, contribuindo para a perda da

memória e identidade coletiva.
8.17

Poucos incentivos para o
fortalecimento da educação e
preservação patrimonial.

A falta da educação patrimonial favorece o
descuido e a desvalorização dos bens

culturais.
8.18

Fonte: Equipe PDS.
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Tabela 47 - Apectos Institucionais

9 - ASPECTOS INSTITUCIONAIS

FORÇAS | STRENGHTS OPORTUNIDADES | OPPORTUNITIES MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Planos elaborados para o
desenvolvimento da cidade: Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado;

PlanMob; Plano de Arborização, Plano
Sobral de Futuro e etc.

Possibilidade execução de políticas
públicas que atendam às necessidades

do município, a partir de dados
consolidados, diagnósticos e propostas

contido nesses planos.

9.1

Existência de um banco de dados
contendo diversas informações
espacializadas de Sobral, sendo
atualizada constantemente.

Feramenta útil para a realização de
análises, diagnósticos, monitoramento e
planejamento do município. Possibilidade
de criar uma base de dados integrada
disponível para a sociedade civil, com
visualização dinâmica e didática.

9.2

Grande capacidade de captação de
recursos para financiamento de obras
de impacto na cidade, possibilitando a
execução dos projetos municipais.

Incremento da capacidade financeira do
município para a concretização de seus

planos e projetos.
9.3

Secretarias bem estruturadas que dão
suporte à gestão municipal.

Ampliar a capacidade de atendimento das
demandas vindas dos distritos com

possibilidade da presença de agentes
publicos nesses locais.

9.4

Gestão participativa com diálogo direto
e aberto com a sociedade sendo

ampliada por meio das redes sociais.

Valorização da opinião pública e
envolvimento da população, incentivando

a participação social.
9.5

FRAQUEZAS | WEAKENESS AMEAÇAS | THREATS MATRIZ DE
REFERÊNCIA

Dados agrupados em secretarias
distintas, não existindo uma base de
dados integrada e compatibilizada,

ocorrendo às vezes dados divergentes.

A ausência de alguns dados específicos
pode impactar negativamente na

confecção de políticas públicas efetivas.
9.6

Desarticulação entre as políticas de
habitação e as de planejamento urbano.

Planos e projetos fragmentados, podendo
gerar uma baixa efetividade nas políticas

públicas.
9.7
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Pouca participação da sociedade civil
nos momentos de escuta e decisão
formais e especificamente nos

conselhos municipais.

Afeta negativamente a gestão
democrática, ocasionando baixa
participação popular nas tomadas

decisões.

9.8

Posturas municipais fragmentadas em
leis complementares, necessitando de
revisão e compilação em uma única lei.

Normativas desarticuladas gerando
divergências no momento da fiscalização.

9.9

APÊNDICE I: ASPECTOS AMBIENTAIS – ESTUDO DE 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 espécies

exóticas e 33 nativas, podemos associar essa maior diversidade e o uso de espécies nativas

às 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 às suas características, como o

crescimento rápido, a copa frondosa e sua resistência à seca.

Tabela 48 - Espécies florestais encontradas e sua classificação botânica. Fonte: Brascam.

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 Exótica
Bambuseae spp. Poaceae Bambu Exótica
Spondiasmombin Anacardiaceae Cajazeiras Nativa
Anacardiunoccidentale L Anarcadiaceae Cajueiro Nativa
Albiziainundata (Mart.)
Barneby&J.W.Grimes Fabaceae Canafístula Nativa

Fonte: Equipe PDS.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA NOME COMUM NATIVA/EXÓTICA
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
Crotonblanchetianus Baill. 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
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- Nativa

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grossulariaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grossulariaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA NOME COMUM NATIVA/EXÓTICA
espinho

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.
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● Ponto 01

Tabela 49 - Espécies encontradas no Ponto nº 01 e sua classificação botânica.

Nº NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA NOME COMUM NATIVA/EXÓTICA
1 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa
2 Crotonblanchetianus Baill. Euphorbiaceae Marmeleiro Nativa
3 Combretumleprosum Mart. Combretaceae Mufumbo Nativa
4 CordiaoncocalyxAllemão Boraginaceae Pau-branco Nativa
5 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa

Fonte: Brascam.

Figura 83 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: Brascam Figura 84 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: Brascam

Figura 85 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: Brascam Figura 86 – Imagem ponto 1. Fonte: Brascam

Figura 87 - Imagem ponto 1. Fonte: Brascam Figura 88 - Imagem aérea ponto 1. Fonte: Brascam
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● Ponto 02

Tabela 50 - Espécies encontradas no Ponto nº 02 e sua classificação botânica.

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
Fonte: Brascam.

Figura 89 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: Brascam Figura 90 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: Brascam

Figura 91 - Imagem ponto 2. Fonte: Brascam Figura 92 - Imagem ponto 2. Fonte: Brascam

Figura 93 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: Brascam Figura 94 - Imagem aérea ponto 2. Fonte: Brascam
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● Ponto 03

Tabela 51 - Espécies encontradas no Ponto nº 03 e sua classificação botânica

Nº NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA NOME COMUM NATIVA/EXÓTICA
1 Prosopisjuliflora Fabaceae. Algaroba Exótica
2 Cochlospermumvitifolium Bixaceae Algodão-bravo Nativa

3 Poincianellapyramidalis
L.P.Queiroz (Tul.) 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

Fonte: Brascam.

Figura 95 - Imagem vegetação ponto 3. Fonte: Brascam Figura 96 - Imagem vegetação ponto 3. Fonte: Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Figura 97 - Imagem vegetação ponto 3. Fonte: Brascam Figura 98 - Imagem vegetação ponto 3. Fonte: Brascam
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● Ponto 04

Tabela 52 - Espécies encontradas no Ponto nº 04 e sua classificação botânica

Nº NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA NOME COMUM NATIVA/EXÓTICA

1 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Jurema-preta Nativa
Fonte: Brascam

Figura 99 - Imagem aérea ponto 4. Fonte: Brascam Figura 100 - Imagem aérea ponto 4. Fonte: Brascam

Figura 101 - Imagem ponto 4. Fonte: Brascam Figura 102 - Imagem ponto 4. Fonte: Brascam
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● Ponto 05

Tabela 53 - Espécies encontradas no Ponto nº 05 e sua classificação botânica

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
Fonte: Brascam.

Figura 103 - Imagem aérea ponto 5. Fonte: Brascam Figura 104 - Imagem aérea ponto 5. Fonte: Brascam

Figura 105 - Imagem aérea ponto 5. Fonte: Brascam Figura 106 - Imagem aérea ponto 5. Fonte: Brascam

Figura 104 - Imagem ponto 5. Fonte: Brascam Figura 108 - Imagem aérea ponto 5. Fonte: Brascam
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● Ponto 06

Tabela 54 - Espécies encontradas no Ponto nº 06 e sua classificação botânica

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

Barneby&J.W.Grimes
(Mart.) 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
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
Fonte: Brascam.

Figura 109 - Imagem aérea ponto 6. Fonte: Brascam Figura 110 - Imagem aérea ponto 6. Fonte: Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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Figura 111 - Imagem ponto 6. Fonte: Brascam Figura 112 - Imagem ponto 6. Fonte: Brascam
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● Ponto 07

Tabela 55 - Espécies encontradas no Ponto nº 07 e sua classificação botânica

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

G.Nichols.
(Vahl) Bignoniaceae Pau-d’arco Nativa

7 Aspidospermapyrifolium Mart. Apocynaceae Pereiro Nativa
8 Tamarindus indica Fabaceae Tamarindo Exótica
Fonte: Brascam.

Figura 113 - Imagem aérea ponto 7. Fonte: Brascam Figura 114 - Imagem ponto 7. Fonte: Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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● Ponto 08

Tabela 56 - Espécies encontradas no Ponto nº 08 e sua classificação botânica

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

11 Libidibiaferrea (Mart. exTul.)
L.P.Queiroz Fabaceae Pau-ferro Nativa

12 Mimosa caesalpiniifoliaBenth. Fabaceae Sabiá Nativa
13 Enterolobiumtimbouva Mart. Urticaceae Timbaúba Nativa
Fonte: Brascam.

Figura 115 - Imagem aérea ponto 8. Fonte: Brascam Figura 116 - Imagem ponto 8. Fonte: Brascam

Figura 117 - Imagem aérea ponto 8. Fonte: Brascam Figura 118 - Imagem ponto 8. Fonte: Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grossulariaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grossulariaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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● Ponto 09

Tabela 57 - Espécies encontradas no Ponto nº 09 e sua classificação botânica

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
Fonte: Brascam

Figura 119 - Imagem aérea da vegetação no ponto 9.
Fonte: Brascam

Figura 120 - Imagem aérea da vegetação no ponto 9.
Fonte: Brascam

Figura 121 - Imagem aérea da vegetação no ponto 9.
Fonte: Brascam

Figura 122 - Imagem da vegetação no ponto 9. Fonte:
Brascam
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● Ponto 10

Tabela 58 - Espécies encontradas no Ponto nº 10 e sua classificação botânica

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

Fonte: Brascam

Figura 123 - Imagem aérea da vegetação no ponto 10.
Fonte: Brascam

Figura 124 - Imagem da vegetação no ponto 10. Fonte:
Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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● Ponto 11

Tabela 59 - Espécies encontradas no Ponto nº 11 e sua classificação botânica

Nº Nome Científico Família Nome Comum Nativa/Exótica
1 Syzygiumcumini (L.) Skeels Myrtaceae Azeitona Exótica
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
Fonte: Brascam

Figura 125 - Imagem da vegetação no ponto 11. Fonte:
Brascam

Figura 126 - Imagem da vegetação no ponto 11. Fonte:
Brascam

Figura 127 - Imagem aérea da vegetação no ponto 11.
Fonte: Brascam

Figura 128 - Imagem da vegetação no ponto 11. Fonte:
Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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● Ponto 12

Tabela 60 - Espécies encontradas no Ponto nº 12 e sua classificação botânica

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
Fonte: Brascam

Figura 129 - Imagem da vegetação no ponto 12. Fonte:
Brascam

Figura 130 – Imagem aérea da vegetação no ponto 12.
Fonte: Brascam

Figura 131 - Imagem da vegetação no ponto 12. Fonte:
Brascam

Figura 132 - Imagem da vegetação no ponto 12. Fonte:
Brascam
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Figura 133 - Imagem da vegetação no ponto 12. Fonte:
Brascam

Figura 134 - Imagem da vegetação no ponto 12. Fonte:
Brascam
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● Ponto 13

Tabela 61 - Espécies encontradas no Ponto nº 13 e sua classificação botânica

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
Fonte: Brascam.

Figura 135 - Imagem aérea ponto 13. Fonte: Brascam Figura 136 - Imagem aérea ponto 13. Fonte: Brascam

Figura 137 - Imagem ponto 13. Fonte: Brascam Figura 138 - Imagem ponto 13. Fonte: Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Figura 139 - Imagem ponto 13. Fonte: Brascam Figura 140 - Imagem ponto 13. Fonte: Brascam
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● Ponto 14

Tabela 62 - Espécies encontradas no Ponto nº 14 e sua classificação botânica

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-

decheiro
Nativa

Fonte: Brascam

Figura 141 - Imagem aérea ponto 14. Fonte: Brascam Figura 142 - Imagem aérea ponto 14. Fonte: Brascam

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Figura 138 - Imagem aérea ponto 14. Fonte: Brascam Figura 139 - Imagem aérea ponto 14. Fonte: Brascam

Figura 143 - Imagem da vegetação no ponto 14. Fonte:
Brascam

Figura 144 - Imagem da vegetação no ponto 14. Fonte:
Brascam
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APÊNDICE II: PLANO DE AÇÃO PARA OPERAÇÃO INTEGRADA – ATIVIDADES

As atividades do plano de Ação para Operação Integrada estão abaixo relacionadas com data,

responsável, status e comentários.

Tabela 63 - Atividades para do Plano de Ação para Operação Integrada

Atividade(s) Data Responsável Status Comentários
1.1. Caracterização dos
tipos (grupos) fontes de
Poluição
Sonora

- SEUMA Iniciado Tipos: templos religiosos,
igrejas (i); estabelecimentos
noturnos, bares e boates (ii);
Som de carro, paredões (iii),
vizinhos (iv).

1.2. Levantamento das
ocorrências de acordo
com os tipos (grupos)
fontes de
Poluição Sonora e
localização

- SEUMA Iniciado Fonte: CIOPS 2018.

1.3. Mapeamento dos
tipos (grupos) fontes de
Poluição
Sonora

- SEUMA Iniciado Iniciar pelos estabelecimentos
comerciais.

1.4. Identificação dos
pontos críticos (maior
incidência de ocorrências
x índices de
violência)

- SEUMA Iniciado Iniciar pelos estabelecimentos
comerciais.

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SETORIZADO
Atividade(s) Data Responsável Status Comentários

2.1. Elaboração de Plano
Estratégico de combate a
Poluição Sonora
Setorizado

- GT
Perturbação
do Sossego
Alheio

Agendada
reunião dia
20/06 para
Encaminha-
mentos

Com cronograma (prazos)
de atuação por setores;

Responsáveis e estratégias
de atuação (medidas
preventivas e ações
repressão);

Abordagem;
Sistema de monitoramento
das ações.

2.2. Identificação dos
canais de comunicação
com a
população

- GT
Perturbação
do Sossego
Alheio

A iniciar Agentes de Saúde, CRAS,
mídias, Escolas, lideranças
comunitárias.

2.3. Revisão da legislação
pertinente à temática
(Federal, Estadual e
municipal)

- GT
Perturbação
do Sossego
Alheio

A iniciar -

2.4. Identificação da
necessidade de

- GT
Perturbação

A iniciar -
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estabelecimento de
convênios, termos de
cooperação, contratos e
outros...

do Sossego
Alheio

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA POLUIÇÃO SONORA
Atividade(s) Data Responsável Status Comentários

3.1. Elaboração de um
Projeto de Educação
Ambiental com foco na
Poluição Sonora

- 2- A iniciar -

3.2. Identificação e
capacitação dos
multiplicadores

- - A iniciar Escolas, lideranças
comunitárias.

3.3. Lançamento de
Campanha para o
combate
da Poluição Sonora

- - A iniciar -

4. FORMAÇÃO PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Atividade(s) Data Responsável Status Comentários

4.1. Identificação das
lideranças comunitárias

- - A iniciar -

4.2. Identificação de
mediadores

- - A iniciar -

4.3. Capacitação dos
mediadores identificados

- - A iniciar -
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