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Esta é a cartilha do Plano de Ação, que 
contém as Diretrizes e Propostas da 
revisão do Plano de Diretor de Sobral. 

Leia com cuidado e atenção todas as 
proposições feitas, afinal, esta revisão 
deve atender àquilo que a população 
realmente precisa e a sua participação 
no processo é fundamental!

Venha saber mais 
sobre cada uma 
das propostas!

Para entender - o Plano de Ação               4

Para entender - Esta Cartilha                       6

Instrumentos Urbanísticos                            8

Planos Prioritários                                                36

Projetos Estruturantes                                     46

Diretrizes Setoriais                                               64

Plano de Trabalho 
e Retomada

Apresenta a 
metodologia e o 
cronograma da 
revisão

Caracterização 
de Sobral para a 
compreensão dos 
seus problemas e 
potencialidades

Baseia-se no 
diagnóstico e propõe 
diretrizes e ações 
para Sobral

As diretrizes e 
propostas são 
transformadas em 
Projetos de Lei

Documento completo  
e consolidado 
contendo os produtos 
anteriores

Caracterização 
e Diagnóstico

Plano de Ação:  
diretrizes e propostas Projetos de Lei Plano Diretor  

Municipal Revisado

1 2 4 53

Nós estamos aqui:

SU
M

Á
RI

O



54

O Plano Diretor de Sobral está em processo de 
revisão, e o seu principal objetivo é assegurar 
que o desenvolvimento e a expansão da cidade 
sejam justos para as pessoas e equilibrados 
com a proteção do meio ambiente. É no Plano 
Diretor que se compreendem os problemas 
e potencialidades do município, firmando-se 
o compromisso de atender às demandas da 
população.

O Plano de Ação, por sua vez, é um dos produtos 
deste processo: resultado da terceira etapa da 
revisão, é nele que estão colocadas as diretrizes, 
ações e propostas para o desenvolvimento de 
Sobral, assim como os instrumentos urbanísticos 
a serem empregados para garantir que a cidade 
e a propriedade cumpram a sua função social, de 
acordo com os princípios da nossa Constituição.

A principal referência é a Caracterização 
e o Diagnóstico de Sobral, realizados 
na etapa anterior a esta. Para que fosse 
possível compreender a situação atual do 
município, conhecendo suas problemáticas 
e possibilidades, foi realizado um amplo 
levantamento de dados, a partir de análises 
técnicas e discussões com a sociedade em 
reuniões territoriais, reuniões temáticas ou 
audiências públicas. Isso permitiu uma visão 
ampla das dinâmicas urbanas e territoriais de 
Sobral, possibilitando a construção de um Plano 
de Ações e Propostas.

Além do Relatório de Caracterização 
e Diagnóstico, o Plano de Ação 
é orientado por uma série de 
princípios e valores, nos quais se 
apoiam a política urbana de Sobral:

 » Desenvolvimento Urbano justo 
e equilibrado; 

 » Direito à Cidade Sustentável;

 » Garantia do cumprimento da 
função social da propriedade e

 » Gestão democrática da cidade.

O Plano de Ação

Em que se baseia 
o Plano de Ação?

Valores e Princípios 
da Política Urbana

para entender

No Plano de Ação 
encontram-se as propostas 
para orientar o crescimento 

de Sobral, considerando 
aquilo que está posto na 

realidade e o que se deseja 
transformar.

Acesse o documento  
com a Caracterização e o 

Diagnóstico de Sobral 
pelo QR Code acima  

ou visite o site: 
www.revisaopdsobral.com.br
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para entender

A presente cartilha foi produzida com o objetivo 
de tornar mais acessível o conteúdo do Plano 
de Ação, apresentando as informações e 
as propostas presentes no documento num 
formato didático, a fim de alcançar toda a 
população.

As ações e propostas do Plano de Ação estão 
estruturadas em torno de quatro eixos, que 
serão dispostos aqui em seções distintas. Veja 
no que se constitui cada um deles logo abaixo:

Os eixos contam com propostas para 
ordenar e orientar o desenvolvimento de 
Sobral. Aqui, eles serão apresentados nesta 
sequência, semelhante ao que está disposto 
no documento do Plano de Ação. Assim, você 
poderá acompanhar o conteúdo desta cartilha 
conferindo também o documento técnico e em 
formato integral quando for preciso!

Esta Cartilha

01. Instrumentos Urbanísticos
Tratam-se de ferramentas dispostas ao poder 
público para garantir o cumprimento da função 
social da propriedade e assegurar a efetivação das 
políticas públicas na promoção do desenvolvimento 
sustentável.

Os planos são construídos para pensar, orientar e 
estruturar as políticas urbanas. São documentos 
que contam com as análises dos cenários atuais 
de determinados setores da sociedade (como 
habitação, mobilidade, saneamento, etc.), pois, 
desse modo, conseguem propor soluções e 
melhoramentos para as problemáticas encontradas.

São projetos que, como o nome já diz, estruturam 
o território, a partir da implementação de obras 
frutos de políticas públicas, como por exemplo: a 
requalificação de um determinado espaço urbano, 
a construção de pontes, parques, a implementação 
de sistemas de drenagem e saneamento, etc.

Consiste na definição de “caminhos” para 
alcançar os objetivos traçados na política urbana 
do Município. Os objetivos são como o destino 
esperado, e as diretrizes apontam o percurso que 
precisará ser feito para chegar a este destino. Para 
isso, são pensadas ações estratégicas, que colocam 
em detalhes as diretrizes pensadas.

02. Planos Prioritários

03. Projetos Estruturantes

04. Diretrizes Setoriais

Acesse o documento  
com o Plano de Ação pelo QR 
Code ao lado ou visite o site: 
www.revisaopdsobral.com.br
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instrumentos 
urbanísticos

O Estatuto da Cidade, lei federal que determina 
como deve ser planejada a política urbana 
em todo o país, propõe a utilização de alguns 
instrumentos para cumprir com os objetivos 
de regular e ordenar a terra urbana, além de 
promover o bem-estar e o controle social.

Na revisão do Plano Diretor, foram definidos 
para Sobral os seguintes instrumentos:

para Sobral

Cada um deles será apresentado a 
seguir, com suas respectivas proposições 
e justificativas. Leia cuidadosamente, a 
sua contribuição será muito importante 
para validar as propostas!

 » Revisão da divisão territorial dos Distritos;

 » Atualização dos Perímetros Urbanos: Sede 
Municipal (Cidade) e Sedes Distritais (Vilas);

 » Redefinição do perímetro dos bairros da 
Sede Municipal;

 » Macrozoneamento;

 » Zoneamento Urbano da Sede Municipal 
(Cidade de Sobral) e da Sede dos Distritos 
(Vilas), com diretrizes gerais;

 » Outorga Onerosa do Direito de Construir;

 » Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsória (PEUC) e IPTU Progressivo no 
Tempo;

 » Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

 » Operação Urbana Consorciada.
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O município de Sobral é constituído por 
17 distritos, sendo eles: Sobral (sede), 
Aprazível, Aracatiaçu, Baracho, Bilheira, 
Bonfim, Caioca, Caracará, Jaibaras, 
Jordão, Patos, Patriarca, Pedra de Fogo, 
Rafael Arruda, Salgado dos Machados, 
São José do Torto e Taperuaba.

Constatou-se no Diagnóstico do 
Município a necessidade de reajustar 
os limites entre Aprazível - Jaibaras, 
Jordão - Baracho, Bonfim - Salgado dos 
Machados, Caioca - Patriarca e Sobral - 
Jordão. Os reajustes consideraram as 
solicitações da população local, e foram 
demarcados conforme limites territoriais 
de ordem viária ou geográfica, como 
rodovias, o contorno de serras ou de 
recursos hídricos. 

O mapa ao lado ilustra essas alterações, 
onde as delimitações em laranja 
representam os novos perímetros 
propostos, enquanto os tracejados 
representam os limites reconhecidos 
atualmente. 

Quer entender com mais 
detalhes as propostas dos novos 
perímetros distritais? Confere da 
página 20 à página 42 do arquivo 
do Plano de Ação disponível em: 
www.revisaopdsobral.com.br

Instrumentos de  
ordenamento territorial

Divisão Distrital
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Os perímetros urbanos devem ser 
coerentes com as diretrizes do Estatuto 
da Cidade e do Plano Diretor Municipal. 
Esses documentos defendem que o 
perímetro urbano deve considerar a 
realidade urbana atual do território 
e otimizar a infraestrutura existente, 
buscando atender com qualidade o 
maior número de pessoas. 

Compreendendo esses critérios e 
partindo da avaliação do território 
desenvolvida no processo do 
Diagnóstico, verificou-se a necessidade 
de efetuar pequenas alterações nos 
perímetros urbanos já estabelecidos. 
O crescimento de alguns perímetros 
se deve à previsão de inclusão da 
mancha de ocupação atual das vilas 
de alguns distritos, considerando uma 
área de expansão urbana coerente 
com o crescimento local, com base nas 
informações obtidas durante oficinas 
de leitura comunitária, correspondendo 
às demandas da própria população.

O mapa ao lado apresenta de forma 
geral todas as alterações nos perímetros 
urbanos do município.

O perímetro urbano é a fronteira que separa a zona 
urbana da zona rural de um município. A sede e todos 
os distritos de um município apresentam perímetro 
urbano, que são, respectivamente, a cidade e as vilas. Os 
perímetros urbanos são fundamentais para a aplicação 
de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
e para o ordenamento do crescimento da região.

Para ver detalhadamente a proposta de perímetro urbano 
para a sede e para cada distrito confira da página 24 à 
página 42 do arquivo do Plano de Ação disponível em: 
www.revisaopdsobral.com.br

Perímetros Urbanos
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Perímetro Urbano | SEDE

Em 2017, a Sede Municipal teve o 
seu perímetro urbano alterado por 
meio da Lei Complementar nº56, 
de 06 de dezembro. Essa lei foi a 
primeira a propor a redução da zona 
urbana, retirando áreas cujos usos 
eram predominantemente rurais e 
que apresentavam baixos índices de 
ocupação, além de serem distantes 
do núcleo urbano consolidado e sem 
a adequada infraestrutura básica.

O objetivo da redução do perímetro 
urbano é otimizar as infraestruturas 
existentes, priorizando a ocupação 
dos  vazios em áreas  bem servidas 
de infraestrutura, privilegiando o seu 
adensamento, a proximidade dos 
serviços e o equilíbrio ambiental.

Durante a Revisão do Plano Diretor 
de Sobral, no entanto, foi verificada 
a necessidade de efetuar algumas 
alterações no perímetro urbano 
definido, retirando áreas que se 
encontram em descontinuidade 
com a malha urbana, além de 
estarem fora dos eixos de expansão 
e crescimento da cidade. É o caso 
da área identificada ao sul, próxima 
ao Distrito Industrial, que teve o 
processo de licenciamento do seu 
loteamento finalizado. Confira no 
mapa ao lado!

Confira a proposta com mais 
detalhes consultando a página 23 
do Plano de Ação.
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Os limites dos bairros da sede municipal 
também apresentam propostas de 
alteração. Os critérios de re-delimitação 
foram: o reconhecimento popular 
dos limites dos bairros, declarados 
nas Oficinas de Leitura Comunitária 
realizadas no processo do Diagnóstico 
e os eixos viários estruturantes. Além 
da re-delimitação, o que também 
se propõe é uma simplificação dos 
nomes dos bairros, para que sejam 
oficialmente reconhecidos conforme a 
sua identificação popular.

O mapa que se segue mostra tanto a 
proposta de alteração do perímetro 
urbano da sede quanto a proposta de re-
delimitação dos bairros. Nele é possível 
visualizar a incorporação dos bairros 
Juazeiro e Jatobá (áreas hachuradas) 
aos bairros Edmundo Coelho e Distrito 
Industrial, respectivamente. A proposta 
conta também com a criação  oficial 
dos bairros Cachoeiro e Cohab III 
(destacados em lilás).

Veja se a proposta altera o seu 
bairro! Para mais informações, 
consulte a página 23 do Plano de 
Ação.

Divisão de Bairros | SEDE
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Macrozoneamento

O macrozoneamento é o instrumento 
que vai traçar orientações gerais para 
o Município, compreendendo toda 
a sua extensão territorial. Funciona 
como um primeiro nível de definição 
das diretrizes de ordenamento espacial 
contidas no Plano Diretor, já que busca 
estabelecer uma divisão coerente com 
a caracterização atual das paisagens 
municipais.

O Guia para Elaboração de Planos 
Diretores define que “o Zoneamento 
Municipal deve tratar o território do 
município em sua totalidade e incorporar 
as limitações e restrições ambientais 
definidas por legislação federal ou 
estadual existente”, justificando a 
aplicação do instrumento. Com base 
nisso, a revisão do Plano Diretor propõe 
o Macrozoneamento do Município 
de Sobral, que se fundamenta nas 
seguintes macrozonas:

 » Macrozona de Conservação 
Ambiental: São áreas onde a 
conservação das características 
e funções naturais devem ser 
priorizadas.

 » Macrozona Rural: São áreas 
que possuem relação com 
usos agrícolas, pecuários e de 
mineração ou que apresentam 
potencial para esses tipos de 
utilização. Nessas áreas, os usos 

O que é  
zoneamento?

Estabelecer zonas para uma região significa dividir 
o seu território em áreas com um regramento 
próprio, de acordo com as suas características. 
Esse regramento tem como finalidade ordenar a 
utilização e ocupação dessas áreas, considerando 
suas possibilidades e limitações.

E o que é o macrozoneamento?

que tragam baixo potencial de 
impacto devem ser estimulados.

 » Macrozona Urbana: São áreas 
com ocupação mais adensada, 
que apresentam usos diversos 
e que sofrem influência da 
urbanização. Nela, os usos 
devem visar o desenvolvimento 
urbano sustentável e justo, 
fazendo-se cumprir a função 
social do território urbano.

A subcaracterização das  macrozonas apresentadas 
está em processo de construção e resultará no 
Zoneamento Ambiental Municipal de Sobral.
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Zoneamento Urbano | SEDE

Por que  
zonear  

a cidade?

Como dito anteriormente, 
o intuito do zoneamento 
é estabelecer uma divisão 
territorial onde cada área 
possua um regramento 
próprio. Portanto, zonear 
a cidade visa ordenar o 
seu crescimento urbano, 
regulamentando os usos 
do solo e também o direito 
de construir.

 O zoneamento planeja a ocupação 
dos espaços de acordo com o 
que se pretende para cada área 
da cidade: a preservação de uma 
área ambiental, a conservação do 
patrimônio histórico, o adensamento 
ou a redução da ocupação de uma 
região, o estímulo a usos como 
comércio e serviços, entre outras 
coisas. Esse planejamento tem 
em vista melhorar as condições 
de vida da população, pois busca 
equilibrar suas necessidades com 
as possibilidades que o território 
apresenta.

O que mudou em relação ao zoneamento de 2018:  
mais áreas demarcadas como ZEIS, incluindo 
agora vazios urbanos. Além  disso, uma nova área 
demarcada como ZEPE. 

A divisão de bairros apresentada no mapa 
segue o que foi proposto no Plano de Ação 
(págs. 16 e 17 desta cartilha).
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Zoneamento da Sede 

Buscando incentivar o adensamento 
construtivo em áreas que possuem boa 
infraestrutura urbana, propõe-se aplicar  a 
Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(OODC) em Sobral.

Outorga Onerosa do Direito de Construir

O que é a 
OODC?

É um instrumento previsto no 
Estatuto da Cidade e que consiste 
em uma permissão, mediante 
contrapartida do beneficiário, para 
construir acima do coeficiente de 
aproveitamento básico adotado 
para uma determinada zona, 
possibilitando a  sua verticalização.

Esse adensamento precisa ser feito 
de forma ordenada, por isso a 
aplicação desse instrumento deve 
ser realizada gradualmente. Para 
este Plano Diretor, a proposta é 
definir a aplicaçao da OODC para 
todo o Município.

Para a implementação do 
instrumento, é necessário 
estabelecer os índices de 
aproveitamento máximo nas áreas 
destinadas à OODC. Além disso, 
é necessária uma lei municipal 
específica para regulamentá-lo, 
definindo, entre outras coisas, o 
cálculo de contrapartida. 

A proposta de zoneamento da sede de Sobral 
não apresenta grandes mudanças em relação 
ao zoneamento vigente, visto que o mesmo 
passou por um processo recente de revisão 
durante o ano de 2018. O aspecto radial do 
zoneamento da sede se manteve, onde as 
Zonas adensadas e adensáveis encontram-
se mais próximas do Centro e à medida que 
se afasta da mancha urbana consolidada o 
adensamento diminui, fazendo uma transição 
entre a zona urbana e a zona rural.

As Zonas já adensadas e de controle do 
crescimento são: Zona Especial de Interesse 
do Patrimônio Histórico (ZEIPH), Zona 
Central de Entorno (ZCE) e Zona Central 
Remanescente (ZCR).

As Zonas que prioritariamente devem ser 
adensadas, pois apresentam infraestrutura 
urbana, são: Zona Adensamento Preferencial 
(ZAP) e Zona de Ocupação Prioritária (ZOP).

A zona de transição entre o núcleo adensado 
e a zona rural: Zona de Adensamento Médio 
(ZAM).

Paralelo a esse tratamento radial, outras 
zonas são dispostas pontualmente em virtude 
de suas características predominantes, como 
Zonas Especiais de Interesse Social, Zona 
Especial de Promoção Econômica, Zona 
de Proteção Paisagística e Zona de Uso 
Sustentável. 
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Na etapa de diagnóstico da revisão do Plano 
Diretor de Sobral, constatou-se a necessidade 
de aprofundamento quanto ao zoneamento 
urbano das sedes dos distritos. Portanto, a 
proposta consiste na delimitação de zonas 
com vocação ambiental e de zonas com 
vocação para ocupação urbana, estas visando 
à atribuição de parâmetros de urbanização que 
proporcionem um desenvolvimento urbano 
ordenado e sustentável. Além disso, foram 
demarcadas áreas impróprias para ocupação, 
com base nas áreas de risco estabelecidas 
pela Defesa Civil Municipal e nos limites das 
Áreas de Proteção Permanente, determinando 
moradias prioritárias para realocação. 

Em síntese, foram estabelecidas seis zonas para 
o zoneamento urbano das sedes dos distritos:

Zoneamento dos Distritos
a) Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA), 
buscando valorizar os recursos do ambiente 
natural e os atributos relevantes da paisagem. 

b) Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC), 
objetivando registrar e preservar a formação 
cultural da população sobralense, sendo 
constituída pelo sítio histórico de Patriarca.

c) Zona Especial de Interesse Turístico (ZEIT), 
visando potencializar a atividade turística já em 
desenvolvimento em Jaibaras (junto ao Açude 
Aires de Sousa) e Aprazível (feira do Aprazível).

d) Zona Especial de Interesse Social (ZEIS),   
no caso dos distritos, são constituídas:

 » 1. por áreas vazias ou subutilizadas 
direcionadas para a produção de habitações 
de interesse social, destinadas às famílias a 
serem remanejadas de áreas de risco 

 » 2. áreas de conjuntos habitacionais não-
consolidados que demandem algum tipo 
de interveção, seja quanto à regularização 
fundiária e à infraestrutura urbana, etc.

e) Zona de Restrição à Ocupação (ZRO), 
correspondem às áreas de risco que não 
coincidem com os limites da ZEIA, incluindo 
áreas alagáveis, não permitindo ocupação.

f) Zona de Ocupação Diversificada (ZOD), 
consistem em áreas destinadas à ocupação 
urbana de baixa densidade (com até no 
máximo três pavimentos) e com diferentes 
usos do solo.
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Instrumentos de indução  
ao Desenvolvimento Urbano

Parcelamento, Edificação e  
Utilização Compulsória  
e IPTU Progressivo no Tempo

A cidade de Sobral apresenta um histórico 
de expansão urbana horizontal e dispersa, 
e diversas áreas urbanizadas próprias para a 
edificação estão vazias. A urbanização dispersa 
acarreta em custos altos de infraestrutura e 
transporte, no aumento dos deslocamentos, 
no acirramento da segregação socioespacial e 
da desigualdade de acesso à terra urbana e à 
moradia.

Para contornar essa situação, houve 
recentemente a revisão do perímetro urbano 
(Lei nº 56/2017), que controlou a expansão 
horizontal da Sede do município ao reduzir 
o perímetro urbano à mancha de ocupação 
existente. Ainda assim é fundamental que o 
município desenvolva estratégias de indução a 
ocupação dos vazios urbanos.

A aplicação dos instrumentos de Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsória (PEUC), 
IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação 
por Dívida Pública, previstos pelo Estatuto da 
Cidade, visa mitigar a presença dos vazios 
urbanos e atenuar o processo especulativo de 
terra urbanizada.

Por que  
utilizá-los?

E o que são  
Vazios Urbanos?

Como funciona 
 a PEUC?

E o IPTU  
progressivo?

Os Vazios Urbanos são constituídos por 
glebas, terrenos, lotes ou edifícios vagos (sem 
uso/ocupação ou subutilizados) inseridos em 
terra urbana e que não cumprem a função 
social da propriedade.

Imóvel não edificado
Parcelar

Para apresentar 
um projeto de 
parcelamento ou 
edificação

Para iniciar as obras, 
após aprovação do 
projeto

Edificar

Utilizar / Habitar

Imóvel subutilizado

Imóvel não utilizado

e/ou

O Plano Diretor deve 
determinar onde será aplicado 
o Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsórios. 
Os proprietários de imóveis 
nas situações citadas serão 
notificados pela Prefeitura, e 
terão prazos para cumprir as 
determinações da lei.

Caso os prazos ou as etapas 
não sejam cumpridas, o 
Município poderá cobrar 
o IPTU do imóvel de modo 
progressivo no tempo, 
elevando o seu valor ao 
longo de um período de 5 
anos consecutivos.
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Onde serão 
aplicados esses 
instrumentos?

O PEUC e o IPTU Progressivo não 
devem ser utilizados como incentivo 
à ocupação de áreas de expansão 
enquanto ainda restarem vazios 
urbanos e/ou imóveis subutilizados 
ou sem uso nas áreas de 
urbanização consolidada (sobretudo 
nas áreas centrais).

A divisão de bairros apresentada no mapa 
segue o que foi proposto no Plano de Ação 
(págs. 16 e 17 desta cartilha).

Dessa forma, com a estratégia 
de induzir a ocupação dos vazios 
urbanos em áreas infraestruturadas, 
considerando a unidade territorial 
de bairro, as diretrizes de 
zoneamento, e a porcentagem 
de áreas vazias existentes, foram 
elencadas como áreas passíveis à 

aplicação da PEUC e, em seguida, 
IPTU Progressivo (quando for o caso) 
10 bairros: Centro, Jocely Dantas, 
Dom Expedito, Campo dos Velhos, 
Junco, Coração de Jesus, Parque 
Silvana, Domingos Olímpio, Padre 
Ibiapina e Cidade Gerardo Cristino. 

Dentre os bairros indicados, 4 
foram definidos como prioridade 1 
(áreas que receberão a notificação 
primeiro) e os demais como 
prioridade 2 (considerando uma 
segunda fase de aplicação):

 » Prioridade 1: Centro, Jocely 
Dantas, Dom Expedito e Campo 
dos Velhos;

 » Prioridade 2: Junco, Coração de 
Jesus, Parque Silvana, Domingos 
Olímpio, Padre Ibiapina e Cidade 
Gerardo Cristino

Além disso, a aplicação de PEUC 
também está prevista paras as ZEIS 
de Vazio que foram delimitadas. 
É importante destacar, portanto, 
a necessidade de elaborar uma 
análise aprofundada dos vazios 
dentro das áreas propostas, a 
partir de critérios a serem definidos 
para caracterização dos imóveis 
não edificados, subutilizados 
e não utilizados, para que o 
instrumento seja adequadamente 
implementado.
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O que são 
as ZEIS?

Quais os objetivos 
das ZEIS?

De acordo com o manual do Ministério 
das Cidades de 2009, “Como delimitar e 
regulamentar Zonas Especiais de Interesse 
Social”, as ZEIS são um tipo especial de 
zoneamento voltado para a inclusão da 
população de baixa renda no direito à cidade 
e à terra urbana servida de equipamentos 
e infraestrutura, tanto por meio da 
delimitação de áreas previamente ocupadas 
por assentamentos precários, quanto por 
meio da delimitação de vazios urbanos 
e de imóveis subutilizados, destinados à 
produção de novas moradias populares.

O manual também define de forma 
resumida os objetivos das ZEIS:

 » Estabelecer condições urbanísticas 
especiais para a urbanização 
e regularização fundiária dos 
assentamentos precários; 

 » Ampliar a oferta de terra para produção 
de habitação de interesse social (HIS); 

 » Estimular e garantir a participação 
da população em todas as etapas de 
implementação.

Zonas Especiais de 
Interesse Social - ZEIS

A revisão do Plano Diretor de Sobral propõe 
algumas alterações nas definições atuais das 
ZEIS, tendo em vista que elas apresentam 
algumas limitações, por exemplo, as tipologias 
das zonas não foram diferenciadas, a ausência 
de ZEIS de vazio, entre outras.

Assim, a nova delimitação de ZEIS proposta 
para o PDS altera alguns perímetros de ZEIS 
existentes e propõe novos polígonos que 
são classificados em 4 tipos de ZEIS: ZEIS 1 - 
Ocupação, ZEIS 2 - Conjuntos Consolidados 
(Manutenção), ZEIS 3 - Conjuntos não 
consolidados (Melhoramento) e ZEIS 4 - Vazios. 

E que o Plano Diretor 
define para as ZEIS?

O Estatuto da Cidade define que o Plano 
Diretor deve prever áreas para habitação de 
interesse social por meio da demarcação de 
ZEIS. Assim, a proposta de revisão do Plano 
Diretor de Sobral pretende, entre outras 
ações:

 » Delimitar todos os perímetros e classificar 
as tipologias de ZEIS; 

 » Estabelecer um prazo para a 
regulamentação específica de cada área; 

 » Definir os processos de regulamentação 
de cada área; 

 » Estabelecer mecanismos para garantir a 
ampla participação social no processo de 
implementação e acompanhamento dos 
planos das ZEIS;

 » Prever a aplicação de outros instrumentos 
como PEUC e IPTU progressivo nas ZEIS de 
vazio.

Para saber mais 
ações propostas 
pela revisão do 

Plano Diretor, visite 
da página 80 à 82 

do Plano de Ação.

ZEIS em Sobral
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Os 19 polígonos delimitados em 
2018 se transformaram, nesta 
nova proposta, em 28 novas 
delimitações referentes às três 
primeiras categorias citadas. 
O mapa a seguir apresenta as 
alterações nas ZEIS de maneira 
geral; para saber a fundo essas 
mudanças confira as páginas 82 à 
101 do Plano de Ação.

E como são esses quatro 
tipos de ZEIS?

ZEIS 1 - Ocupação ZEIS 2 - Conjuntos Consolidados  
(Manutenção)

ZEIS 3 - Conjuntos Não-consolidados 
(Melhoramento)

ZEIS 4 - Vazios (ZEIS de Vazio)

Territórios que possuem característica 
morfológica de ocupações/favelas, 
podendo estar em loteamentos 
públicos ou privados e em glebas ainda 
não loteadas. Apresentam problemas 
relacionados à regularização fundiária 
e urbanística, à alta densidade, assim 
como ocupações em áreas ambientais, 
dentre outros.

Áreas referentes a conjuntos 
habitacionais construídos já 
consolidados na malha urbana da 
cidade, que não possuem problemas 
relacionados à regularização fundiária 
ou ao uso do espaço, entendidos como 
edificações consolidadas e destinadas 
para pessoas de baixa renda.

Zonas que correspondem a áreas de 
conjuntos habitacionais que precisam 
passar por algum tipo de intervenção, 
seja relacionada à regularização 
fundiária, seja à implementação de 
infraestrutura urbana ou à regulação de 
novos usos.

Áreas que correspondem a loteamentos 
públicos ou privados e glebas ainda 
não loteadas, encontrando-se vazias. 
Estas áreas devem ser destinadas para 
a produção de habitação de interesse 
social (HIS), contemplando famílias em 
situação de baixa renda (renda média 
mensal até 3 salários mínimos). As ZEIS 
4 também podem ser conjugadas com 
os instrumentos IPTU Progressivo no 
Tempo e Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsórios (PEUC) para 
prover HIS em terrenos com edificações 
sem uso, em ruínas ou subutilizadas. 
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Operação Urbana Consorciada

O que é a 
OUC?

A Operação Urbana Consorciada (OUC) 
consiste em um instrumento que tem o 
objetivo de alcançar melhorias urbanas, 
sociais e ambientais mediante parceria entre 
poder público e iniciativa privada.

Como funciona 
 a OUC?

Basicamente, esse instrumento permite à 
prefeitura conceder para a iniciativa privada 
a flexibilização de índices e parâmetros 
urbanísticos em determinada área do município. 
A iniciativa privada por sua vez deve dar uma 
contrapartida financeira à prefeitura; esta 
contrapartida será investida em transformações 
urbanísticas, melhorias sociais e valorização 
ambiental na área destinada à OUC.

O Estatuto da Cidade permite ao Plano Diretor 
a delimitação de áreas para aplicação de OUC. 
Entretanto, cada área demarcada para aplicação 
desse instrumento deve ter uma lei específica 
estabelecendo os incentivos que serão 
concedidos, os objetivos a serem alcançados, 
o estudo dos impactos, as formas de controle 
popular da operação, entre outros.

Nesta revisão do Plano Diretor, propõe-se 
estabelecer uma OUC na área remanescente do 
atual aeroporto de Sobral. A relocalização do 
aeroporto foi estabelecida pelo Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano do Município 
de Sobral e a OUC, nesse contexto, é uma 
ferramenta de atração de investimentos para a 
requalificação da área remanescente.

De maneira geral busca-se, com essa OUC:

 » otimizar a infraestrutura existente na 
região e incentivar a ocupação de diferentes 
tipologias de usos (residenciais, comerciais, 
serviços);

 » implementar Zonas Especiais de Interesse 
Social;

 » diversificar os usos de forma compatível 
com os usos atuais;

 » incentivar o surgimento de uma nova 
centralidade;

 » oferecer amplas áreas verdes de qualidade 
para uso público de lazer;

 » proteger os leitos dos corpos d’água, 
aumentar a capacidade de drenagem das 
águas pluviais e reduzir os riscos ambientais 
na região.

OUC em Sobral

Para a urbanização dessa região, foi 
feito um plano específico: O Plano de 
Reutilização da Área Remanescente do 
atual Aeroporto de Sobral.
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planos 
prioritários

para Sobral

Nesta seção serão apresentados os Planos 
Prioritários, propostos de acordo com as leituras 
técnicas e comunitárias realizadas na etapa 
anterior. Eles correspondem às principais políticas 
e projetos demandados para os próximos 10 
anos no município de Sobral, contemplando 
também programas, leis municipais, códigos e 
estudos. Os Planos funcionam como ferramentas 
para auxiliar o planejamento e contribuir para o 
desenvolvimento urbano municipal, direcionando 
a implementação das políticas públicas.

No Plano de Ação, foram listados 7 Planos 
Prioritários para Sobral, e o nível de prioridade 
de cada um foi definido de acordo com aqueles 
que são obrigatórios legalmente (prioridade 1) e 
aqueles que trabalham potencialidades/fraquezas 
do Município (prioridade 2). Veja o que está entre 
os principais temas:

Habitação de Interesse Social;

Legislação Ambiental;

Desenvolvimento Urbano;

Turismo e Patrimônio Histórico;

Confira detalhadamente cada um deles a seguir!
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Prioridade Nível 1

O Plano Local de Habitação de Interesse Social 
(PLHIS) é fundamental para o planejamento da 
política habitacional de um município. Nele estão 
contidos os principais instrumentos a serem 
utilizados pela gestão municipal para a área de 
habitação de interesse social, identificando e 
caracterizando as problemáticas encontradas e 
possibilitando que sejam traçadas as estratégias 
e ações para solucioná-las.

Sobral é uma cidade que apresenta um 
crescimento constante, então é importante que 
a revisão do PLHIS reflita as mudanças ocorridas 
no município desde a sua elaboração, que se 
deu em 2012. Por isso, além da atualização dos 
déficits habitacionais qualitativo e quantitativo, 
o PLHIS deve abordar questões relativas às novas 
ZEIS delimitadas pelo Plano Diretor, bem como 
a sua regularização fundiária, além de contar 
com propostas para os programas habitacionais, 
integrando-se aos outros instrumentos previstos 
para o desenvolvimento urbano. Ele deve ser 
construído com a participação social para 
garantir que os seus objetivos sejam efetivados.

Plano Local de Habitação de  
Interesse Social

Algumas das questões tratadas no PLHIS:

 » Urbanização e regularização de 
assentamentos precários;

 »  Produção de novas unidades 
habitacionais para aquisição e 
reassentamento, nas áreas urbanas e 
rurais; 

 » Locação social;

 » Ação em cortiços;

 » Assessoria técnica habitacional 
gratuita.

Déficit é um termo utilizado quando se quer 
apontar aquilo que falta para atender a uma 
determinada demanda. Quando se fala em 
déficit habitacional, procura-se fazer uma 
referência às faltas e problemáticas encontradas 
no âmbito da habitação em uma localidade, 
podendo este déficit ser caracterizado como 
quantitativo ou qualitativo.

O déficit quantitativo diz respeito ao número 
de habitações que precisarão ser construídas 
para atender às demandas ocasionadas 
pelo crescimento habitacional. Já o déficit 
qualitativo é aquele que leva em consideração 
as melhorias que precisam ser feitas para se 
alcançar um bom nível de habitabilidade, tanto 
em relação à qualidade das edificações quanto 
à das infraestruturas urbanas.

Você sabe o que é o 
déficit habitacional?
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O Código Ambiental é uma legislação de 
grande importância para garantir a preservação 
da qualidade do meio ambiente, pois prevê a 
conservação dos recursos ambientais através do 
controle, monitoramento, defesa e recuperação.  
O seu grande objetivo é promover o equilíbrio 
ecológico em consonância com a promoção 
de uma melhor qualidade de vida para a 
população. 

O município, como ente político com a 
competência de legislar sobre as questões 
locais, deve prever uma legislação específica 
para a área ambiental. No entanto, Sobral 
ainda não possui um Código Ambiental próprio 
e, por isso, a proposta é a implementação 
de um Código Municipal que tenha como 
função programar a Política Municipal de Meio 
Ambiente, definindo seus objetivos, diretrizes e 
formas de aplicação.

O Código Municipal Ambiental deve abordar  
as seguintes questões:

 » Incentivos fiscais à preservação ambiental;

 » Aplicação de sanções e penalidades 
administrativas frente às infrações ambientais;

 » Licenciamento ambiental municipal;

 » Construção de um Programa de Educação 
Ambiental, visando a melhoria da relação 
sociedade-natureza.

Código Municipal Ambiental

O Plano Diretor deve prever a implementação 
de um Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(FUNDURB), onde se agregam os recursos 
obtidos a partir da aplicação dos instrumentos 
da política urbana, assim como de outras fontes, 
como repasses ou dotações orçamentárias a 
ele destinadas.  A sua finalidade é dar suporte 
financeiro à implementação dos objetivos, 
diretrizes, planos, projetos e ações previstas 
no Plano Diretor, possibilitando que as suas 
propostas sejam efetivadas e promovendo o 
desenvolvimento urbano.

O FUNDURB deve contar com um Conselho 
Gestor, que será responsável pela administração 
e supervisão de seus recursos. A aplicação dos 
recursos poderá ser destinada à execução 
de programas de habitação de interesse 
social, regularização fundiária, implantação 
de equipamentos urbanos e comunitários, 
preservação do patrimônio histórico, cultural ou 
paisagístico, etc.

Fundo de Desenvolvimento 
Urbano Municipal

FUNDURB
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Prioridade Nível 2

O Plano Municipal de Turismo 
e Salvaguarda do Patrimônio 
(PMTSP) servirá como um 
norteador da gestão e 
desenvolvimento da atividade 
turística e de salvaguarda do 
patrimônio para o Município, 
devendo estabelecer os 
caminhos a serem percorridos 
para o alcance dos objetivos e 
metas que visem aumentar a 
visibilidade da cidade, atraindo 
novos turistas por meio do 
aprimoramento e diversificação 
da oferta turística de Sobral.

Os Planos Municipais de 
Turismo têm sido utilizados 
como requisito básico para a 
inclusão dos municípios junto a 
políticas públicas que permitam 
o repasse de recursos estaduais 
e federais, o que embasa a 
criação deste plano. Para esta 

proposta, incluímos ações de 
proteção ao Patrimônio, pois 
entendemos que este é um dos 
grandes atrativos turísticos da 
cidade de Sobral.

O Município de Sobral possui 
um grande potencial a ser 
explorado (como turismo 
ecológico e de aventura), além 
de alguns segmentos que já 
se destacam, como o Turismo 
técnico-científico, cultural, de 
negócios e eventos, de saúde, 
entre outros.

O Plano deve promover 
autonomia e sustentabilidade 
da salvaguarda dos bens 
culturais municipais e tratar da 
política orientada para aumentar 
a participação democrática 
dos cidadãos na formulação, 
planejamento, execução, 
avaliação e acompanhamento 
de políticas de preservação 
do patrimônio cultural. Devem 

Plano Municipal de Turismo
e Salvaguarda do Patrimônio

A estruturação, análise e 
fomento de diretrizes em prol da 
sociedade é fundamental para 
que o poder público cumpra sua 
função social, sendo necessário, 
para isso, propor e implementar 
os instrumentos adequados. 
Um importante e significativo 
norteador para o planejamento 
das ações de desenvolvimento 
dos municípios é a Agenda 2030, 
definida pela ONU como sendo 
um plano de ação que busca 
reduzir as desigualdades, além 
de propor padrões sustentáveis 
de produção e consumo, 
o crescimento econômico 
inclusivo, dentre outros 
pontos com o horizonte do 
Desenvolvimento Sustentável. 

A Proposta de se construir um 
Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico para Sobral, 
vai de encontro aos objetivos 
propostos pela Agenda 2030, 
com fins de identificar e 
planejar eixos estratégicos que 
promovam o desenvolvimento 
do município nos próximos 10 
anos e, por consequência, a 
melhoria da qualidade de vida 
de sua população. Um de seus 
principais objetivos é, a partir da 
visão da sociedade, identificar 
as prioridades dos principais 
eixos estratégicos do município 
e traçar um plano de ação 
para que esses setores sejam 
fortalecidos. 

Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico

constar no planejamento 
ações de curto, médio e longo 
prazo, combinadas entre atores 
de diferentes segmentos da 
sociedade e executado de modo 
compartilhado e participativo. 

Portanto, é muito importante 
que as as diretrizes e ações do 
PMTSP estejam alinhadas com 
as propostas, diretrizes, planos 
e projetos pactuados no Plano 
Diretor do município
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O Plano de Arborização Urbana 
é um instrumento da gestão 
municipal que permite definir 
as diretrizes e estratégias para 
o manejo e manutenção da 
arborização e áreas verdes 
urbanas, bem como as suas 
possibilidades de expansão, 
dando orientações acerca do 
plantio e conservação de árvores 
em logradouros públicos, 
praças, parques e jardins para 
curto, médio e longo prazo.

Em Sobral, o Plano de 
Arborização foi instituído 
em 2018, contando com o 
diagnóstico dos espaços livres 
urbanos da Sede Municipal. 

Os deslocamentos no meio 
urbano podem ser afetados por 
dificuldades de diversos níveis, 
especialmente em relação 
à mobilidade e travessia de 
pedestres. A insegurança é 
um sentimento frequente, e 
pode ser um resultado tanto 
da baixa acessibilidade nas 
travessias quanto da forma 

A proposta de ampliação do 
Plano de Arborização para 
os Distritos busca, portanto, 
estender o plano existente, com 
ações voltadas para os distritos 
a fim de qualificar seus espaços 
públicos, pensando em todos 
os benefícios que um bom 
planejamento das áreas verdes 
pode trazer: o resfriamento do 
solo, a melhoria da qualidade 
do ar e do microclima, 
sombreamento, absorção da 
água, controle dos ventos, etc. 
Tudo isso contribui para um 
incremento na qualidade de 
vida geral da população, pois 
proporciona um maior conforto 
aos espaços de convívio 
público, estimulando, assim, a 
sua utilização.

como os espaços públicos se 
apresentam.

Como forma de enfrentar essas 
questões, indica-se que o Plano 
de Rotas da Infância e Percursos 
Escolares (PRIPE) utilize 
algumas estratégias como 
forma de tornar a cidade viva e 
ativa por meio de iniciativas de 

Ampliação do Plano Municipal 
de Arborização Urbana para 

os Distritos

Plano de Rotas da Infância 
e Percursos Escolares

Plano Prioridade Objetivos Gerais

Revisão do Plano 
Local de Habitação de 
Interesse Social (PLHIS)

1

Atualizar os déficits habitacionais quantitativo 
e qualitativo e garantir o acesso à terra 
urbanizada, promovendo a urbanização e 
regularização fundiária de assentamentos 
precários.

Código Municipal 
Ambiental

1
Estabelecer normas de Direito Ambiental e 
interesse social, definindo diretrizes e formas 
de aplicação.

Implementação 
do Fundo de 
Desenvolvimento 
Urbano

1

Implementação dos objetos, projetos e 
programas, no âmbito do desenvolvimento 
urbano e ambiental, pactuados no Plano 
Diretor.

Plano de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico

2

Identificar e selecionar as principais 
potencialidades econômicas e iniciativas 
existentes em todo o Município, planejando 
eixos estratégicos que promovam o 
desenvolvimento de Sobral para os próximos 
10 anos

Plano Municipal de 
Turismo e Salvaguarda 
do Patrimônio

2
Nortear a gestão e desenvolvimento da 
atividade turística e de salvaguarda do 
patrimônio para o Município

Ampliação do 
Plano Municipal de 
Arborização Urbana 
para os Distritos

2
Promover a arborização como instrumento de 
desenvolvimento urbano, qualidade de vida e 
equilíbrio ambiental.

Plano Rotas da Infância 
e Percursos Escolares

2

Promover a acessibilidade e mobilidade 
urbana com foco nas pessoas, incentivando a 
utilização de transportes menos poluentes e 
mais sustentáveis.

Tabela Resumo - Planos Prioritários

pequena escala, rápidas e de 
fácil execução para evidenciar 
possibilidades de transformação 
do espaço urbano. Essas 
ações buscam qualificar os 
espaços públicos com rapidez 
e economia, permitindo 
testar soluções de projeto e 
ao mesmo tempo promover 

uma melhor convivência entre 
pedestres, ciclistas e condutores 
de veículos motorizados. As 
intervenções fazem uso de 
materiais de baixo custo e de 
fácil montagem e remoção, 
como: tintas, cavaletes, cones 
e plantas, para criar uma 
ambiência de uso imediato. 



 » Acessibilidade nos Distritos 

 » Ponte sobre o Rio Acaraú

 » Projeto Novo Recanto 

 » Parque das Aves

 » Requalificação Urbana e Arquitetônica 
da Feira do Aprazível

 » Requalificação Acesso ao Distrito de 
Jaibaras e qualificação perímetro irrigado

 » Polo Logístico e Porto Seco

 » Sistema de Infraestrutura Verde e Azul

47

projetos 
estruturantes

para Sobral

Os projetos estruturantes representam as 
propostas previstas no Plano Diretor que definem 
a implementação de ações no território, visando 
atender demandas da população já relacionadas 
na etapa de Caracterização e Diagnóstico. São 
projetos que buscam promover melhorias para os 
espaços urbano e rural, contemplando diferentes 
áreas em todo o Município.

Estão sendo propostos 8 projetos estruturantes 
ao todo, como se pode conferir a seguir:

Aqui, eles serão descritos apresentando suas 
justificativas e proposições. Você poderá conferir 
cada um deles detalhadamente no Plano de Ação, 
consultando o documento a partir da página 124.



4948

Acessibilidade nos Distritos

Em Sobral, algumas das sedes 
distritais têm a sua área urbana 
cortada por rodovias de alto 
tráfego, incluindo o tráfego 
de veículos pesados (como 
ônibus, caminhões, carretas), 
o que gera um grande 
impacto na configuração do 
espaço urbano desses locais. 
Este núcleo acaba ficando 
segregado, pois as rodovias 
tornam-se uma espécie de 
barreira entre a área urbana e 
as demais. Isso é observado em 
distritos como Bilheira, Pedra 
de Fogo, Patriarca, Caioca, 
Jaibaras, Taperuaba, Salgado 
dos Machados, Aracatiaçu e 
Aprazível. 

Além disso, o que também 
se observa é a ausência de 
infraestrutura básica nessas 
áreas, sendo necessário pensar 
um plano que contemple a 
implantação de sinalização, 
infraestrutura para pedestres, 
mobiliário urbano, iluminação 
local, bem como a definição 
de um desenho urbano que 
promova um tráfego mais 
calmo, possibilitando a 
redução da velocidade nesses 

trechos para dar mais segurança 
a pedestres e ciclistas.

Uma outra dificuldade relatada 
pela população dos distritos 
é quanto à necessidade de 
deslocamento entre uma 
localidade e outra, seja para 
acessar equipamentos públicos, 
como postos de saúde e 
escolas, seja para realizar o 
transporte de mercadorias. A 
ausência de uma infraestrutura 
adequada que permita o fluxo 
seguro de pessoas e veículos e 
a pouca oferta de transportes 
representam fortes impeditivos 
à mobilidade e à acessibilidade 
nessas áreas.

Assim, o projeto estruturante 
de Acessibilidade nos Distritos 
busca solucionar essas questões 
, subdividindo-se em dois: 

 » 1.Projeto de urbanização 
e acessibilidade dos trechos 
urbanos das rodovias que 
cruzam as sedes distritais; 

 » 2. Implantação de 
infraestrutura nas vias de 
conexão das sedes distritais 
às principais localidades.

1. Projeto de urbanização e acessibilidade dos 
trechos urbanos das rodovias que cruzam as 
sedes distritais

A proposta prevê que a rodovia se torne um 
corredor urbano de múltiplos usos, favorável 
à implantação de novos equipamentos, 
ordenando o fluxo de passagem e o fluxo 
de origem e destino. O objetivo do projeto 
é garantir aos moradores dos distritos uma 
estrutura urbana que permita segurança e 
acessibilidade aos deslocamentos diários, 
integrando as diversas localidades à sede 
distrital e permitindo uma expansão equilibrada 
entre os diversos eixos do Município.

Para isso, estão previstos os seguintes 
projetos específicos:

 » Projeto de urbanização de vias 
(tráfego calmo, mobiliário urbano, 
paradas de ônibus, etc);

 » Projeto viário: Terraplanagem, 
pavimentação, topografia, 
sinalização horizontal e vertical;

 » Projeto Paisagístico, baseando-
se nos condicionantes locais e nas 
diretrizes propostas pelo Plano de 
Arborização;

 » Instalações elétricas, drenagem 
superficial e profunda; e

 » Implementação de Ciclovias.
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2. Implantação de infraestrutura nas vias de 
conexão das sedes distritais às principais 
localidades.

Esta proposta busca promover melhorias para 
o acesso, no interior dos distritos, às principais 
localidades (aquelas mais povoadas, providas 
de equipamentos públicos que atendam às 
imediações). Ao todo, serão contemplados 9 
distritos e 14 localidades, totalizando 92,26 km 
de extensão.

Para isso, são previstos os 
seguintes projetos:

 » Iluminação pública;

 » Projeto viário 
(terraplanagem, pavimentação, 
topografia, sondagem, 
sinalização horizontal e 
vertical, dentre outros);

 » Projeto de urbanização de 
vias (instalação de abrigos; 
identificação de paradas…); e

 » Passagens molhadas, 
pontilhões e pontes.
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O bairro Belchior é identificado como 
um dos vetores de expansão de Sobral. 
A área do atual aeroporto e o bairro 
Jocely Dantas, por sua vez, são áreas 
dotadas de infraestrutura e serviços, 
devendo haver uma priorização do uso 
residencial. A conexão entre esses dois 
bairros facilitaria o acesso da população 
residente no lado direito do rio Acaraú a 
equipamentos centrais, assim como da 
população oriunda de outros municípios, 
já que a conexão possibilitaria um rápido 
acesso à região central de Sobral a partir da 
BR-403 e da CE-240.

O projeto de construção da Ponte 
sobre o Rio Acaraú prevê a ligação 
entre a Av. do Canal e rua Raimundo 
Arruda Carneiro, com a adequação das 
vias atuais: a pavimentação do trecho 
carroçável localizado na margem 
direita e a continuidade da rua Cel. 
Mont’Alverne até a ponte. Além 
disso, propõe um projeto paisagístico, 
com mobiliário urbano, ciclovias 
e sinalização. Com isso, busca-se 
a redução do fluxo de veículos na 
Avenida Otto de Alencar (principal 
acesso à zona central do município) e a 
ocupação efetiva dos bairros Belchior e 
Jocely Dantas, assim como da zona do 
atual aeroporto de Sobral.

Ponte sobre 
o Rio Acaraú

Jocely  
Dantas

Rio Acaraú

Belchior
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O Bairro Novo Recanto abriga uma 
comunidade consolidada, fruto do 
reassentamento da população que 
habitava os trechos limítrofes à antiga 
linha férrea que conectava Sobral a 
Camocim. Em meio à escassez de áreas 
de lazer no local, a população faz uso 
das margens do Riacho Mata Fresca 
para caminhadas e prática de esportes. 
Também é notável a utilização de  glebas 
vazias não urbanizadas como depósitos 
de lixo, entulhos de construção civil, 
restos de podas de árvores, etc.

O projeto, portanto, visa implementar 
um Parque no entorno do Riacho, 
promovendo a recuperação ambiental 
da vegetação degradada e da mata 
ciliar, além de requalificar e integrar 
os espaços livres públicos, contando 
com o projeto de urbanização de 
vias e ciclovias e a criação de uma 
via Paisagística na margem direita 
do Riacho (tráfego calmo, mobiliário 
urbano, paradas ônibus, etc). A 
proposta também contempla a criação 
do Museu do Bairro, dedicado à 
abordar a história local e funcionar 
como área para cursos e para reuniões 
da comunidade, conforme solicitado 
pela população nas oficinas de leitura 
comunitária.

Projeto Novo Recanto
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Com localização prevista na zona 
alagável entre a Av. Sen. Fernandes 
Távora e o bairro Belchior, a 
criação do Parque das Aves tem 
como objetivo melhorar a relação 
da comunidade local com o seu 
entorno, através da recuperação e 
conservação dos recursos naturais 
e da requalificação dos espaços 
públicos. 

O projeto do Parque Linear das Aves 
prevê a reurbanização da área, com 
a implementação de iluminação 
pública e drenagem superficial, 
calçadão, ciclofaixas, além de 
contar com um projeto paisagístico 
e a implantação do Observatório 
das Aves, para a contemplação 
das espécies. Com isso, espera-se 
recuperar a área que atualmente se 
encontra degradada, recompondo 
e regenerando o histórico Riacho 
Oiticica, além de promover a 
recuperação da vegetação nativa 
da região.

Parque das Aves
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A feira do Aprazível é 
reconhecidamente uma das 
maiores feiras da região, 
contribuindo para a renda 
da população com a venda 
de alimentos e mercadorias, 
aluguel de imóveis, além de 
servir de apoio aos feirantes. No 
entanto, a feira ainda não conta 
com instalações e infraestrutura 
adequadas, sendo fundamental 
uma intervenção que proponha 
a requalificação urbanística da 
área, além de uma edificação 
para abrigar a feira e a logística 
de fluxo demandada.

Assim, o projeto de 
Requalificação Urbana 
e Arquitetônica da Feira 
do Aprazível, propõe a 
construção de edificação para 
abrigar a feira com previsão 
de espaço para depósito, 
restaurante, banheiros, etc, e a 
requalificação das vias lindeiras, 
com implantação de sinalização 
vertical e horizontal, iluminação, 
paisagismo e mobiliário urbano.

Requalificação da 
Feira do Aprazível 
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O acesso ao Distrito de Jaibaras se 
dá, atualmente, pela ponte sobre a 
barragem do açude Ayres de Sousa, 
que conta com apenas uma faixa de 
rolamento, o que dificulta o trânsito e 
coloca em risco a população que realiza 
diariamente o percurso. 

Além disso, nota-se que Jaibaras possui 
potencial para o desenvolvimento 
de atividades agrícolas, e que no 
entanto isso é pouco explorado, sendo 
importante a promoção de políticas de 
acesso à terra urbana para os pequenos 
agricultores, a partir de incentivos e 
regularização fundiária.

Reestruturação do acesso ao 
distrito Jaibaras e qualificação 
do perímetro irrigado

A proposta, portanto, se define com 
base em dois objetivos principais: 
melhorar o acesso ao distrito e 
qualificar o perímetro irrigado. Para 
isso, prevê os seguintes projetos e 
ações:

 » Projeto de mapeamento da Área 
de Preservação Permanente (APP) 
do Açude;

 » Estudo e proposta de ampliação 
da ponte e da parede do açude;

 » Identificação das famílias 
beneficiadas;

 » Implementação de infraestrutura 
dos lotes agricultáveis.

O que se espera é, além de garantir a segurança 
dos moradores na sua travessia diária, transformar 
o distrito através da produção agrícola baseada na 
cultura diversificada e familiar.
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Sobral localiza-se em uma posição 
estratégica e está historicamente 
ligada ao comércio e à distribuição 
de produtos. O município conta com 
grandes indústrias de transformação, 
além de uma atividade de extração de 
minério de ferro expressiva, sendo parte 
dessa extração/produção exportada.

A proposta de implantação de um 
Porto Seco visa possibilitar uma série 
de vantagens para empresas que 
trabalham com comércio exterior, 
tanto na importação de mercadorias 
como na exportação de produtos para 
diferentes países, facilitando o acesso a 
grandes portos marítimos e fluviais ou o 
atendimento a aeroportos por meio da 
malha rodoviária. Além disso, é prevista 
também a implantação de um Pólo 
Logístico, que conte com uma Central 
de Abastecimento de Produtos Agrícolas 
Regionais, Central de Distribuição de 
insumos e peças industriais.  

A localização do Porto Seco e do Pólo 
Logístico é prevista para uma área 
estratégica, próxima à linha férrea do 
distrito de Caioca e à rodovias como 
a BR-222, BR-403, CE-240 e CE-362, 
possibilitando a conexão com o acesso 
ao novo aeroporto e com a CE-085 
(Estruturante).

Pólo Logístico e Porto Seco

           Porto Seco é um  
terminal intermodal 
terrestre ligado por 

estrada e/ou via férrea. 

Além de seu papel na 
carga de transbordo, 
portos secos podem 

incluir instalações para 
armazenamento e 

consolidação de merca-
dorias, manutenção de 

transportadores rodovi-
ários ou ferroviários de 
carga e de serviços de 

desalfandegamento.

Com o surgimento de 
loteamentos fechados e a 
intensificação de atividades 
agrícolas realizadas próximas 
ao sopé da serra da Meruoca, 
o desmatamento da região 
vem se tornando cada vez mais 
expressivo, transformando a 
paisagem natural e acarretando 
no avanço dos processos de 
erosão. Como resultado, os riscos 
de enchentes são ampliados 
e a poluição das nascentes é 
intensificada, degradando o 
meio ambiente natural.

O projeto de implementação 
de um Sistema de Infraestrutura 
Verde e Azul visa recuperar 
e evitar o avanço das  
problemáticas resultantes desse 
processo de desmatamento, 
reconectando a Serra ao Rio 
Acaraú na área urbana de 
Sobral. Além disso, a proposta 
desenha uma rede de jardins 
bio filtrantes para amenizar os 
efeitos da poluição dos corpos 
hídricos municipais, que são 
frequentemente afetados pela 
poluição difusa ocasionada por 
diversos agentes poluidores no 

Sistema de Infraestrutura 
Verde e Azul

meio urbano.

Para alcançar esses resultados, 
define-se os seguintes projetos 
específicos:

 » Reflorestamento do sopé da 
serra;

 » Identificação e proteção das 
nascentes;

 » Promoção da agricultura 
familiar sustentável, com 
incentivo ao plantio de árvores 
frutíferas e agricultura orgânica;

 » Criação de terraços de 
contenção do escoamento das 
águas das chuvas, evitando o 
processo de erosão;

 » Criação de um sistema de 
jardins de chuva conectando a 
Serra da Meruoca ao Rio Acaraú, 
com adensamento de vegetação 
e implantação de infraestrutura 
verde e azul;

 » Criação de um sistema de 
jardins Bio Filtrantes na sede de 
Sobral.
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diretrizes 
setoriais

para Sobral

As diretrizes setoriais compõem um conjunto de 
orientações para direcionar as ações da política 
de planejamento urbano. No Plano Diretor 
de Sobral, as diretrizes abordam uma série 
de aspectos pertinentes ao desenvolvimento 
municipal, considerando as demandas 
necessárias para a construção da cidade e em 
acordo com os seus princípios e valores: inclusão 
social, gestão participativa, conectividade, 
sustentabilidade socioambiental e econômica,  
mobilidade ativa e eficiente,  preservação do 
patrimônio natural e cultural do município, 
ordenamento territorial e inovação.

Esta seção contempla as diretrizes traçadas 
para Sobral visando os próximos dez anos, 
constituídas a partir da análise da matriz de 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
produzida na etapa 2. As diretrizes foram 
dispostas segundo eixos temáticos, pensando 
nos objetivos (“O que queremos”), nas diretrizes 
propostas para alcançá-los (“Qual o caminho?”) 
e nas ações estratégicas, que detalham os 
procedimentos necessários para atingir os 
objetivos elencados (“O que fazer?”).

Antes de apresentar cada aspecto, é importante 
explicar como eles estarão colocados nessa 
cartilha. Fique atento no esquema das próximas 
páginas!
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No Plano de Ação, as tabelas que sintetizam 
as propostas para o processo contínuo de 
planejamento urbano de Sobral, tendo em vista 
os próximos dez anos, encontram-se no Anexo 
01 (a partir da página 142 do documento). 

As tabelas organizam os Objetivos, Diretrizes 
e Ações Estratégicas que devem direcionar 
o desenvolvimento da cidade, bem como os 
Instrumentos que poderão ser aplicados para 
efetivar as Ações previstas, servindo como base 
para a implementação das propostas do Plano 
Diretor.

Nesta cartilha os eixos temáticos - ou aspectos 
da política urbana - serão apresentados seguidos 
pela descrição do seu objetivo geral. Já no Anexo 
01 do Plano de Ação, você poderá conferir com 
detalhes todos os objetivos, diretrizes, ações 
estratégicas e instrumentos propostos para 
conduzir as políticas do Município pela próxima 
década. Basta acessar o documento integral 
pelo QR Code ao lado, ou através do site:  
www.revisaopdsobral.com.br.

No Anexo 01, as 
tabelas com os 
eixos temáticos 
são apresentadas 
da seguinte forma:

OBJETIVOS : 
O que queremos?

Matriz de 
Referência:

Indica a matriz de 
forças, fraquezas, 
oportunidades e 
ameças utilizada.

São os objetivos a 
serem alcançados 
de acordo com a 
matriz de referência.

As ações detalham 
o que deve ser 
feito para que os 
objetivos sejam 
alcançados.

As diretrizes 
apontam o caminho 
para atingir os 
objetivos.

Por fim, os 
instrumentos 
apontam os meios 
para efetivar as 
ações previstas.

AÇÕES 
O que fazer?

DIRETRIZES : 
Qual o caminho? INSTRUMENTOS: 

Como fazer?

Regionais

InfraestruturaisSocioespaciais

Institucionais
Ambientais

Patrimônio

Socioeconômicos

Saúde, Educação e 
Assistência Social

Mobilidade e 
Acessibilidade

A distribuição das diretrizes setoriais em 
eixos temáticos busca possibilitar um maior 
detalhamento das informações e propostas. Ao 
todo, são 9 os aspectos tratados, conforme a 
lista a seguir:

São temáticas que tratam de dinâmicas 
essenciais para a população, abordando pontos  
que interferem diretamente no seu cotidiano, 
como direito à cidade, saúde, educação, 
geração de emprego e renda, proteção do meio 
ambiente, valorização do patrimônio histórico, 
entre muitos outros. Não deixe de conferir!
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ASPECTOS  
REGIONAIS

Potencializar a integração entre os 
municípios da Região Metropolitana 
de Sobral - RMS com políticas, 
programas e projetos que fomentem 
o desenvolvimento socioeconômico 
regional.

Orientar o desenvolvimento da 
cidade, promovendo uma expansão 
urbana equilibrada que considere as 
áreas ambientalmente relevantes, o 
direito à moradia digna e à cidade 
para as populações em situação de 
vulnerabilidade e a infraestrutura 
urbana existente.   

Implementar uma gestão ambiental 
que promova um desenvolvimento 
sustentável, norteado pelo equilíbrio 
entre as atividades socioeconômicas 
e o meio ambiente, com vistas à 
recuperação das áreas ambientalmente 
degradadas e à preservação dos 
recursos naturais.

ASPECTOS  
SOCIOESPACIAIS

ASPECTOS  
AMBIENTAIS

Aqui você pode conferir 
o objetivo geral de cada 
eixo temático. Mas não 
deixe de consultar o 
Plano de Ação para saber 
com detalhes de todas as 
propostas!

Articular setores públicos, privados e 
institucionais para o desenvolvimento 
econômico de Sobral, visando à 
redução da desigualdade social e à 
identificação de vocações e novas 
oportunidades, abrangendo sede e 
distritos, áreas urbanas e rurais.

Fomentar uma molibidade urbana 
ativa, integrada e sustentável, 
contribuindo para o acesso 
democrático à cidade, garantindo a 
acessibilidade universal e otimizando 
a fluidez dentro da malha urbana.

Fortalecer as políticas de saúde e 
educação por meio de articulações 
intersetoriais que visam proporcionar 
ações e serviços voltados para a 
melhoria das condições de vida da 
população e para a garantia do direito 
à cidadania.

Proteger e promover a salvaguarda 
do patrimônio cultural, natural 
e arqueológico do Município, 
estimulando um desenvolvimento 
ordenado e sustentável que respeite 
e preserve a memória, a identidade e 
a paisagem do território.

Universalizar o acesso adequado 
ao saneamento ambiental, 
priorizando soluções que garantam 
a sustentabilidade e contribuindo 
para o bem-estar humano e social 
da população atual e das gerações 
futuras.

Fortalecer o planejamento territorial 
do Município, integrando ações, 
fundos, conselhos, agendas 
e orçamentos relativos ao 
desenvolvimento urbano, além de 
ampliar a gestão participativa.

ASPECTOS  
SOCIOECONÔMICOS

ASPECTOS  
DE SAÚDE, EDUCAÇÃO 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASPECTOS  
INFRAESTRUTURAIS

ASPECTOS  
DE MOBILIDADE E 
ACESSIBILIDADE

ASPECTOS 
PATRIMONIAIS

ASPECTOS 
INSTITUCIONAIS
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