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21/05
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REUNIÃO CÂMARA 
MUNICIPAL

QUANDO PARTICIPAR 
DO PLANO DIRETOR?



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut at
quam odio. Praesent rhoncus ex mi, id placerat dolor auctor
sed. Quisque tincidunt suscipit cursus. Phasellus id blandit
diam. Suspendisse luctus, justo tincidunt dictum malesuada,
mauris risus pulvinar ipsum, id vestibulum urna ligula
vestibulum nulla. Nam ut hendrerit dolor, eget consequat
risus. Aenean eleifend nec dui at pretium. Aenean venenatis
magna ut lobortis mollis. Sed sed dolor eu quam vestibulum
accumsan. Proin id risus in elit convallis aliquam venenatis
quis arcu. Donec gravida pretium massa,

ASPECTOS 
REGIONAIS



FORÇAS 
[PONTOS POSITIVOS]

■ Sobral é uma das 70 capitais regionais,
segundo o IBGE;

■ Concentração de bens e serviços, para onde
converge uma população de cerca de 50
municípios da região do noroeste cearense;

■ Criação da Região Metropolitana de Sobral
(RMS) Lei Estadual 168/2016 (3º região
metropolitana do Ceará);

■ PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado (2018).

ASPECTOS 
REGIONAIS

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]

■ Sobral é a principal cidade da RMS;

■ Possibilidade de captar investimentos
destinados exclusivamente para metrópoles;

■ As diretrizes definidas pelo PDUI foram
desenvolvidas com previsão de tempo de
implementação e orçamento, abrangendo
as principais área para o desenvolvimento
regional:

○ Meio ambiente, recursos hídricos e 
saneamento; 

○ Desenvolvimento econômico e 
sociocultural; 

○ Uso e ocupação do solo e habitação; 
○ Mobilidade.



FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

AMEAÇAS

■ Sobrecarga na infraestrutura do município em 
função do elevado nível de dependência dos 
municípios na região;

■ Grande demanda por serviços médicos-
hospitalares e de educação, por parte dos 
municípios vizinhos;

■ Concentração de investimentos na metrópole e 
aumento das desigualdades regionais.

■ Crescimento contínuo de Sobral;

■ Atrofia dos municípios vizinhos a Sobral;

■ Agravamento das desigualdades regionais;

■ Inchaço da cidade de Sobral;

■ Aumento das desigualdades sociais;

ASPECTOS 
REGIONAIS



ASPECTOS 
SOCIOESPACIAIS

■ Surgimento de novas centralidades no bairro 
Dom Expedito e Lot. Terra Nova 
(descentralização de comércio e serviços);  

■ Projetos de urbanização em áreas de risco (ex. 
Alto do Cristo, Parque Urbano das Pedrinhas e 
Parque Evangelina Sabóia);

■ Ações de regularização fundiária e projetos de 
saneamento básico em áreas de ocupação 
irregular;

■ Nova Lei de Zoneamento;

■ Delimitação das ZEIS - Zonas Especiais de 
Interesse Social.

■ Redução do perímetro urbano;

■ Incentivo à ocupação dos vazios urbanos em 
área com infraestrutura consolidada;

■ Disponibilidade de espaços para a construção 
de equipamentos de esporte e lazer em 
bairros periféricos;

■ Movimento OCUPA SOBRAL, que tem 
estimulado o uso intensivo dos espaços 
públicos da cidade.

FORÇAS 
[PONTOS POSITIVOS]

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]



·        

■ Crescimento fragmentado da cidade com 
espraiamento horizontal da mancha urbana;

■ Ocupação das áreas verdes e sopé da serra 
por condomínios e loteamentos residenciais;

■ Concentração dos usos comerciais e de 
serviços no centro da cidade;

■ Grande quantidade de casas de taipa em 
situação precária, concentradas nos bairros 
Padre Palhano, Dom José e José Euclides;

■ Ocupações irregulares e em áreas de risco;

■ Vazios urbanos em áreas dotadas de 
infraestrutura.

FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

■ Processo de gentrificação em áreas centrais e 
novas centralidades, em função da alta 
valorização dos imóveis,

■ Aumento significativo do congestionamento 
no Centro da cidade, por conta da 
concentração de comércio e serviços;

■ Especulação imobiliária (vazios urbanos);

■ Verticalização em áreas inadequadas

AMEAÇAS

ASPECTOS 
SOCIOESPACIAIS



USO 
COMERCIAL

Mercado Central

Feiras



USO DE 
SERVIÇOS

Centro de Línguas

Correios



VAZIOS
URBANOS



PARCELAMENTO
DO 

SOLO URBANO

Loteamento Boa Vizinhança

Conjunto Habitacional Caiçara



VALORIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA

Mais Valorizado
Menos Valorizado



ASPECTOS DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

FORÇAS 
[PONTOS POSITIVOS]

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]

■ Investimentos em nível federal e estadual para 
preservação do Patrimônio Histórico da cidade;

■ Desenvolvimento econômico e turístico;

■ Fomento à expansão da rede hoteleira e de 
serviços;

■ Geração de novos empregos na área do 
turismo;

■ Fortalecimento do turismo ecológico e natural;

■ Capacitação cultural e educação patrimonial da 
comunidade;

■ Tombamento Federal: reconhecimento 
nacional;

■ História e Memória presentes no cotidiano da 
cidade;

■ Valorização Cultural e cuidado com o 
Patrimônio por parte dos habitantes;

■ Forte presença de Patrimônio Arqueológico e 
Natural no Município;

■ Centro Histórico acessível e edificações em 
obras em adaptação para se tornarem 
acessíveis;

■ Práticas Culturais, artes e ofícios ainda 
presentes e difundidos para além do Centro 
Histórico;

■ Potencial Histórico no Distrito de Patriarca.



Poligonal do Sítio Histórico e Área de Entorno

Patrimônio Cultural e Artesanato

Patrimônio Arquitetônico

Patrimônio Natural e 
Arqueológico



Obras já executadas: calçadas acessíveis; comunicação visual e praças

Investimento Federal: Programa PAC Cidades Históricas

Oportunidades: Turismo; Educação Patrimonial; Capacitação; Novos empregos



v

FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

AMEAÇAS

■ Perda do real significado histórico em 
detrimento da valorização exclusiva do 
patrimônio como produto de consumo 
turístico;

■ Descaracterização de algumas áreas do 
sítio histórico;

■ Perda ou esquecimento das práticas 
culturais, história e memória;

■ Imóveis de valor histórico abandonados, 
subutilizados ou em ruínas (sede e distritos);

■ Descaracterização do Imóvel, uso inadequado de 
toldos, placas e cores;

■ Poluição visual ocasionada pelos comércios e fios 
elétricos;

■ Não conhecimento e/ou não cumprimento das 
Normas e Diretrizes estabelecidas pelo IPHAN;

■ Falta de flexibilidade de reforma em casos onde as 
edificações já estão descaracterizadas;

■ Poucos incentivos para o fortalecimento da 
educação e preservação patrimonial;

■ Pressão do Mercado Imobiliário sobre o Patrimônio;
■ Pichação em pinturas rupestres;

ASPECTOS DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO



Descaracterização do Imóvel: cores; propagandas e toldos

Poluição Visual: Fios elétricos

Vandalismo nas pinturas 
rupestres



ASPECTOS 
INSTITUCIONAIS

FORÇAS 
[PONTOS POSITIVOS]

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]

■ 12 Secretarias que dão suporte à gestão;
■ Planos para o desenvolvimento da cidade 

(Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado; PlanMob e Plano de 
Arborização) e Cartilhas;

■ Revisão das Leis (Zoneamento, Redução 
do Perímetro Urbano);

■ Revisão do Plano Diretor em Andamento; 
■ Diagnóstico da Cidade em constante 

atualização;
■ Banco de Dados transparente; 

■ Possibilidade de se criar sedes de algumas 
secretarias nos Distritos para se ter um 
maior controle do uso e ocupação do solo; 

■ Possibilidade de traçar projeções a médio 
e longo prazo;

■ Geoprocessamento de dados;
■ Espacialização dados para o melhor 

entendimento da população;
■ Visualização de problemas e 

potencialidades por meio dos dados;



Banco de Dados disponível no Site da SEUMA

Geoprocessamento de Dados



FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

AMEAÇAS

■ Dados agrupados em secretarias distintas;
■ Não compatibilização das informações;

■ Armazenamento de dados com capacidade insuficiente;
■ Dificuldade por parte dos Distritos no cumprimento da 

legislação urbana. 

ASPECTOS 
INSTITUCIONAIS



ASPECTOS 
AMBIENTAIS

FORÇAS 
[PONTOS POSITIVOS]

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]

■ Reservas em fonte de abastecimento d’água (Rio 
Acaraú, Açude Jaibaras,Rio Jaibaras e afluentes, águas 
subterrâneas,etc); Bacia do Rio Acaraú como elemento 
de drenagem natural.

■ Diversidade de espécies arborização nativa na sede 
Sobral e Planícies de Alagamento dos Rios como locais 
de biodiversidade e fertilidade do solo.

■ Serra da Meruoca, Serra do rosário, Andorinha,etc

■ Parque da Cidade e Parque Lagoa da Fazenda; 
Paisagem e mirantes: Mãe Rainha e Alto do Cristo;

■ Relevo moderado da sede Sobral e sede distritais;

■ Microclima amenizado nas proximidades de recursos 
hídricos e massas de arborização;

■ Solo rico em calcário, granito, argila e areia industrial.

■ Urbanizar as margens de rios e afluentes como 
parques, delimitando áreas de preservação 
permanente, áreas de proteção e definindo áreas de 
lazer;

■ Margens do Rio Acaraú com potencial implantação de 
parque ao longo de todo o território Municipal, 
integrando ecossistemas;

■ Incentivar o uso da energia solar, visto que Sobral se 
situa na zona semiárida, caracterizada pela falta de 
chuva;

■ Recursos hídricos: potencialidade turística,  lazer, 
ambiental e econômica;

■ Faixas verdes de amortecimento como filtros naturais 
de áreas industriais;

■ APAs e UC  existentes para desenvolver turismo 
ecológico (Unidade de Conservação Municipal Refúgio 
de Vida Silvestre Pedra da Andorinha e APA da Serra do 
Rosário).



ASPECTOS 
AMBIENTAIS



ASPECTOS 
AMBIENTAIS



Rio Acaraú

Olho D’água do Pajé

Rio Jaibaras Serra da Meruoca

Praças Alto Cristo

Arborização Nativa



FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

AMEAÇAS

ASPECTOS 
AMBIENTAIS■ População faz a queimada do lixo nos distritos. Falta conhecimento de técnicas 

alternativas no gerenciamento de resíduos;
■ Falta arborização em diversos pontos da cidade;
■ Ocorrência de despejo de esgoto em recursos hídricos na sede e distritos;
■ Baixa cobertura de esgoto na sede e ausência de sistema de esgoto nas sedes distritais;
■ Falta de definição oficial de micro bacias de drenagem na sede e distritos. 
■ Falta de delimitação física legal dos recursos naturais dos distritos, inclusive dificuldade 

acesso aos rios e lagoas, onde alguns possuem cercas;
■ Poluição atmosférica de algumas indústrias na área urbana;
■ Solos com baixo aproveitamento a atividade agrícola;
■ Desmatamento não controlado ao longo do rio Acaraú;
■ Falta de delimitação das faixas de alagamento dos cursos d’água ligados a lagoas 

amortecedoras de cheias situadas na margem direita (Riacho Oiticica e Lagoa da Várzea 
Grande) e margem esquerda (Lagoa do Pantanal e do Padre Palhano, afluentes do 
Riacho Mucambinho), estando sujeitas inundações, e pressão da ocupação urbana.

■ Aumento da proliferação de 
doenças em áreas com 
problemas sem ação efetiva;

■ Aumento da insegurança nos 
matagais sem urbanização;

■ Aumento da poluição dos 
recursos hídricos com esgoto 
clandestino.



Pontos de lixo Poluição Atmosférica

Esgoto a céu aberto Alta temperatura e baixa arborização

Queimada de lixo



ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS

FORÇAS (saúde)
[PONTOS POSITIVOS]

■ Melhoria contínua indicadores: 
Nº Médicos: 2,47/ Dentistas:0,54/ Leitos:  
4,97/ Unidades de saúde 0,49 >  média

■ Vacinas  em crianças cobertura - 95,98%
■ Agentes Saúde cobertura 100% sede e 

distritos.
■ Tx mortalidade infantil caiu de 13,62 em 

2010 para 9,13 em 2016. 2019 6,18%.
■ Equipamentos  públicos implantados: 

Hospital regional, UPA, Policlínicas,
■ Rede privada que faz atendimento públicos 

por convênios,laboratórios, CEM, clínicas.

FORÇAS (educação)
[PONTOS POSITIVOS]

■ 30 melhores escolas ensino fundamental 
do Brasil estão em Sobral.

■ 8,32% população tem ensino superior.
■ 3º maior numero equipamentos de ensino 

superior (universidades públicas e 
privadas)

■ Transporte escolar dos distritos –sede 
acesso ao ensino secundário e superior.

■ Escolas bom padrão construtivo.
■ Melhores índices de Fluxo Escolar por faixa 

etária do País. .



ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS

FORÇAS (renda)
[PONTOS POSITIVOS]

■ IDHM (Sobral)= 8,32% longevidade/67% 
educação/64,7% renda.   
IDHM(Ceará)=0,793

■ Redução do Índice Gini  2000-0,62 para 
0,56 em  2016, menor que estado.

■ 10º município melhor renda estado.
■ Redução % população  extremamente 

pobre 25,20%
■ Renda média de R$1.930,00 em 2016.
■ Renda per capita cresceu 125% de 1991 

até 2010-R$448,89
.

FORÇAS (economia)
[PONTOS POSITIVOS]

■ População economicamente ativa  é 
jovem- 46,57%. 

■ 63,8% população  economicamente ativa 
está ocupada.

■ 83,82% setores de indústria 
transformação, construção, comércio e 
serviços.

■ Aumento do PIB: 27,1% Industria e 52,4% 
serviços. Fase de menor concentração nas 
indústrias de grande porte.

■ Tx empregos formais de 53,53%   > Estado.
■ 2º maior exportador do Estado.
■ 4º maior arrecadação em ICMS.
■ 2675 Estabelecimentos e 46.150 empregos 

formais (2017)



OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]

■ Atuação da EMBRAPA no Setor pecuário.
■ IFCE-Instituto Federal de Tecnologia 

atuando setor industrial.
■ Distrito Industrial consolidado: 30 

industrias já implantadas (alimentos, 
bebidas, celulose, construção, energia, 
metalomecânica, minerais não mecânicos, 
plásticos, polímeros, química, farmacêutica 
têxtil e vestuário. 83% micro-empresas e 
17%  medias e grandes.

■ Produção agrícola em 2017 cresceu.(milho 
e feijão).

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]

■ Crescente melhoria dos indicadores saúde, 
educação e renda

■ Escoamento produção- BR 222 e ferrovia, 
rodovias duplicadas litoral.

■ Proximidade porto Pecem, RMF,
■ Presença ativa de instituições: SEBRAE, 

SESI, SENAI, SESC, SENAT e SEST para 
demandas de qualificação de Mao de Obra, 
saúde, tecnologia e inovação

■ Parcerias Público privadas na qualificação 
mão obra.

.

ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS



FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

■ Crise econômica impactando a captação de 
novos investimentos e financiamentos 
públicos e privados

■ Falta de segurança so setor privado em 
assumir riscos

AMEAÇAS

■ Tx analfabetismo > 25 anos com 22,96%-
174º no Estado

■ Filas de cirurgia pela alta demanda
■ Demora na marcação de exames
■ Falta de remédio em alguns distritos

.

ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS



ASPECTOS DE 
INFRAESTRUTURA 

■ Financiamento Contratado do PRODESOL 
com várias ações e projetos  em 
andamentos:Alto da Brasília Alto do 
Cristo, Campos dos velhos, Cidade José 
Euclides, Junco, Cohab II, Dom Expedito 
Dr. Juvencio Expectativa parque Silvana, 
Renato Parente e Sumaré. 

■ Implantação de novas Estações de 
Tratamento de Água e de Esgoto

■ Com os cadastros e informações 
organizadas poderá ser elaborado um 
planejamento de longo prazo.

■ implantação da Central de Tratamento 
dos Resíduos (CTR)

■ Áreas rurais tem modelo de abastecimento d’ 
água comunitário já em operação (SISAR);

■ Distrito de Jordão a água captada em poços é 
tratada;

■ 800 módulos sanitários implantados nos 
distritos(fossas sépticas)

■ Jaibaras tem uma ETE e 60% rede coletora 
implantada 60% rede coletora

■ 100% esgoto da sede sobral é tratado, embora 
não haja monitoramento da saída final dos ETE.

■ Grande quantidade de espaços públicos 
centrais Boa quantidade de praças nos bairros 
centrais. 

FORÇAS 
[PONTOS POSITIVOS]

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]



Orla do Rio Acaraú Implantação de Escolas de Tempo Integral

Implantação de Areninhas Implantação deJardins Filtrantes

Implantação da Central de Tratamento dos Resíduos 
(CTR)

Obras de saneamento em andamento



ASPECTOS DE 
INFRAESTRUTURA 

FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

■ Aumento da proliferação de doenças em 
áreas com problemas sem ação efetiva.

■ Aumento da poluição dos recursos 
hídricos com esgoto clandestino.

■ Falta de legislação urbanística e cadastros 
nos distritos sedes estão crescendo sem 
planejamento

■ Falta de cadastros dos imóveis ligados a 
rede.

■ Falta de cadastro de drenagem e galerias 
de águas pluviais;

■ Falta educação ambiental.
■ Dados desatualizados sobre cobertura de 

infraestrutura

■ Baixa cobertura da rede geral de esgoto e de 
ligações domiciliares

■ Despejo irregular do esgoto nos recursos 
hídricos (Rio Acaraú, Mucambinho, etc) e 
esgoto à céu aberto

■ Falta de água corretamente tratada 
(principalmente nos distritos), salinizada e com 
vazão insuficiente nas regiões mais altas

■ Uso e ocupação do solo inadequado nas 
margens dos rios 

■ Coleta de lixo insuficiente na sede e nos 
distritos e localidades

■ Falta de praças e equipamentos de lazer em 
bairros periféricos e alguns dos distritos;

FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]



Esgoto in natura despejado na Lagoa da Fazenda

Acúmulo de lixo

Esgoto a céu aberto

Áreas de Alagamento



■ Plano de Mobilidade de Sobral - PlanMob;

■ Programa MOBSOL (transporte ativo); 

■ Implantação de paraciclos em equipamentos 
geradores de tráfego e espaços públicos;

■ Possibilidade de integração entre modais 
(bicicleta e metrô - VLT);

■ Implantação em curto prazo de 3 linhas de 
Transporte Público Coletivo;

■ Implementação do Plano de Arborização, o 
que incentiva o uso do transporte ativo.

■ Criação de coordenação específica para tratar 
da mobilidade urbana

■ Investimentos na área central em 
requalificação de vias e padronização de 
calçadas (Sobral Novo Centro);

■ Possibilidade de implantação de um 
programa de Bicicletas Compartilhadas;

■ Medidas de desestímulo ao uso do transporte 
individual foram propostas pelo PlanMob

FORÇAS 
[PONTOS POSITIVOS]

OPORTUNIDADES
[POTENCIALIDADES]

ASPECTOS DE  
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 



·        

■ Alto índice de motorização;

■ Ciclofaixas e ciclovias descontínuas;

■ Calçadas irregulares e sem padronização;

■ Ocupações privadas do espaço público 
(calçadas);

■ Pontos de conflitos de circulação;

■ Circulação do trem de carga dentro da cidade;

■ Bicicletários e paraciclos ainda em número 
insuficiente;

■ Falta de integração entre os modais;

■ Transporte distrital sem ponto de parada 
oficial, ocupando espaços públicos.

FRAQUEZAS 
[PONTOS NEGATIVOS]

■ Altas taxas de poluição atmosférica em função 
do elevado índice de motorização;

■ Aumento do número de acidentes envolvendo 
pedestres e ciclistas; e

■ Desestímulo ao uso do transporte ativo 
(bicicleta e pedestres), perdendo espaço para 
o automóvel, caso não haja investimento em 
infraestrutura adequada.

AMEAÇAS

ASPECTOS DE  
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 



Ciclovia - Parque Pajeú

Ciclofaixa - Praça Vitória 
- Bairro Expectativa



Conflito entre modais

Calçadas inadequadas



PRÓXIMAS ETAPAS DA REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR DE SOBRAL 

OBRIGADA!
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