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FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

18/01/2020 

 

APRAZÍVEL 

ACESSOS: BR-222.  

 

POPULAÇÃO: 2996 habitantes. 

ÁREA: 181 km² 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: Pau d’arco. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA: Comércio de roupas, agricultura de subsistência, vindo em seguida 

do comércio e a exploração da cal e brita. 
FUNDAÇÃO: 1998 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: O núcleo urbano do distrito de Aprazível encontra-se 

a 25 km da sede do município de Sobral, na zona norte do estado do Ceará. Se localiza no 

cruzamento entre a BR-222 e a CE-364 e possui malha urbana regular interrompida apenas 

pelo riacho que lhe cruza. A maior parte das vias é pavimentada e o local possui um comércio 

incipiente. O distrito se destaca por uma das maiores feiras de roupas da região (Feira de 

Aprazível) que se realiza semanalmente em grande terreno dedicado exclusivamente a essa 

atividade. Observa-se o surgimento de pequenas hospedarias, além de comércio e serviços 

associados ao movimento gerado pela feira (restaurantes, bares, lanchonetes, sorveteria, 

etc.). Possui uma escola e Centro de Saúde da Família. O núcleo apresenta tendência de 

crescimento para o norte acompanhando a CE-364 em seu lado oeste, e a Leste ao longo da 

BR-222, não apresentando grandes acidentes geográficos que limitem sua expansão. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 01 Escolas Municipal, 01 Hospital e 01 Posto de 

Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
18/01/2020 

LOCAL: Salão Paroquial 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
PENDENTE. 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
PENDENTE. 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
● Os participantes elencaram que boa parte das pessoas trabalham na feira de Aprazível, 

na indústria SodBrita ou se deslocam para o distrito de Rafael Arruda e para sede de Sobral. 

Em relação ao estudo, Aprazível contempla apenas o ensino básico e fundamental, estudantes 

do ensino médio precisam se deslocar para Rafael Arruda, e para Sobral no caso do ensino 

superior. 

● Quanto a saúde, há um posto de saúde em aprazível, mas quando necessita de exames 

mais específicos é necessário ir para sede de Sobral 

● Há poucas opções de lazer: a praça e a quadra de esporte, ou o clube que é particular. 

Os participantes sentem falta de cinema e teatro, que só é disponível na sede Sobral. Quanto 

ao comércio, o distrito é bem servido. 

● O transporte é realizado por topiques. Não há nenhuma topique com ponto de partida do 

centro do distrito, é necessário ir até a CE-364 ou a BR-222 para acessar ao transporte coletivo. 

Outro ponto abordado foi a superlotação das topiques, principalmente do trajeto de volta de 

Sobral, mesmo com frequência de transportes a cada hora. Houve reclamação sobre o 

transporte universitário feito pelos ônibus da prefeitura, da manhã e da noite, que não possuem 

um itinerário específico. 
● Na maioria das ruas não há calçadas, os pedestres transitam no meio da pista ao lado 

dos carros, no entanto não houve reclamações sobre isso, pois segundo participante o trânsito 

no interior do distrito é mais calmo. Porém, muitas pessoas fazem caminhada ao lado da CE 

364, por isso foi proposto um calçadão e uma ciclovia do lado oeste da rodovia, como por 

exemplo no local da antiga rua da Lama que costumava alagar em épocas de chuva, mas foi 

reformada. 
● Falta iluminação pública e pavimentação em algumas ruas, com destaque para a região 

a leste da rodovia CE-364, denominada por alguns participantes como “área abandonada de 

Aprazível”. Nesta área, também foi demandado uma estrada de conexão a BR-222. 
● A rede de abastecimento de água é insuficiente. É constante a falta de água, segundo 

morador, a rede é antiga e não foi dimensionada para suportar o loteamento desenfreado e 

crescimento da cidade.  



 
 
 
● O esgotamento sanitário é feito através de fossas, e os detritos de algumas casas são 

despejados no Rio Salgadinho e no Açude Dr. Antônio Custódio. Este último é um açude 

histórico, o primeiro de Aprazível, e atualmente tem seu acesso restrito, assim como a antiga 

quadra próxima a ele.  

● Em relação a coleta de lixo, não há coleta seletiva e o caminhão de coleta passa três 

vezes por semana. Ainda há pontos de acúmulo de lixo, mas o antigo lixão foi desativado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 
 
 

FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

09/01/2020 

 

ARACATIAÇU 

ACESSOS: O principal acesso à 

sede distrital é pela CE -176. 

 

 

POPULAÇÃO:  5.042 habitantes 

(e-SUS AB, 2018). 
  

ÁREA: 36652,7 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES: Logradouro; Lagoa do mato; Conquista da liberdade; Lagoa 

das Pedras; Faz. Nova Esperança; Faz. Flores; São José; Pirajá; Vassoura do Pajé; Caraúbas; 

Saco do Pajé; Faz. Guerreiro; Conquista da Liberdade; Logradouro; Alto Alegre; São João do 

Logradouro; Faz. Santana; Faz. Lagoa das Pedras; João Pereira; Macapá; Lagoa da Cruz; Boa 

Esperança; Fazenda Barro Vermelho, Fazenda Chumbada, Bois, Fazenda Estiva, Fazenda do 

Algodão, Fazenda Campo Grande, fazenda Puba, Olho D’água do Pajé, Fazenda R. Lopes, 

Fazenda Chumbado, Estivas, Fazenda Bilheira, Faz. São Gerardo; Oiticica. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 



 
 
 

PRINCIPAL ECONOMIA:  Fábricas de Lingerie; artesanato; agricultura; comércio local; 

serviços; administração pública e atividades informais. 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: Inicialmente tendo o nome de Santo Antônio de 

Aracatiaçu, pelo ato provincial de 18 de março de 1843, passou a denominar-se apenas Santo 

Antônio pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938. Em 1948, obteve a denominação atual. 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: O desenho urbano foi consolidando-se às margens da 

CE-326, que liga Sobral Aracatiaçu, os 36 quilômetros de estrada receberam melhorias para o 

acesso às localidades de João Pereira I e II, Caraúbas, São João, Santa Rita, Morro Branco, 

Lagoa da Cruz, São Domingos e Recanto, São Joaquim, Riacho do Gabriel, Água Doce, Oiticicas 

e Logradouro e assentamentos nas adjacências. O traçado urbano da sede segue um padrão de 

desenho de quadras e expandiu-se a partir da centralidade da Igreja Santo Antônio do Aracatiaçu, 

conforme grande parte dos aglomerados nordestinos. A posterior chegada da rodovia induziu o 

crescimento a leste, expandindo ao arruamento acelerado no processo de ocupação.   

A base da economia é a agricultura de subsistência, com presença de comércios de pequeno 

porte. Detêm atividades como o artesanato em palha, pesca artesanal, polo de confecção de 

peças íntimas, infanto-juvenil, comerciais e serviços. Apenas o riacho Bilheira constitui algum 

limitador físico a expansão de sua estrutura urbana.  

Possui um Centro de Saúde da Família Lêda Prado, Colégio Sobralense Experimental de Tempo 

integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, Escola Ensino Fundamental Cel. Francisco Aguiar, 

Escola Ensino Médio Israel Leocádio de Vasconcelos. A localidade fica entre os distritos de 

Bilheira e Patos. 

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, a estátua do Vaqueiro, as tradicionais, 

vaquejadas nos festejos durante o mês de junho (padroeiro Santo Antônio) e em novembro 

(Nossa Senhora de Fátima), o maracatu Nação Tremembé, a dança de São Gonçalo, dança dos 

Bois e Reisados, as construções arquitetônicas antigas constituem importantes para a rota 

turística na região. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: Escola Estadual; Praça José Gerardo; Igreja Matriz; 

Praça João XXIII; Fábrica Kallifon; Santuário; Escola Maria de Lourdes; Campo Macedão; 

Cemitério Santo Antônio; Campo de Futebol; Cemitério São Francisco; Parque de Vaquejada; 

Fábrica de Fogos; CSF de Aracatiaçu. 

 

ÁREAS VERDES: Área 

Verde da Rua Monsenhor 

Linhares, bairro dos Altos e 

Santa Terezinha. 

ARBORIZAÇÃO 
PÚBLICA: É 

predominantemente 

exótica com constate 

presença do Nim Indiano, 

ESPAÇOS PÚBLICOS: Praça 

Monsenhor Odilon Marinho de Pinho 

Gomes que conta com uma academia 

ao ar livre, Praça da Igreja Matriz de 

Santo Antônio, denominada de José 



 
 
 

remotas algarobas e 

algumas poucas cassia 

cieamsa.  

Gerardo Vasconcelos (popularmente 

conhecido como Dedé Vasconcelos), 

Praça Monsenhor Linhares (João 

Ferreira de Souza a ser inaugurada) e 

Praça  João XXIII. 
 

 

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 09/01/2020 LOCAL: Centro Pastoral Monsenhor Odilon 

Marinho de Pinho 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
As observações feitas pelos moradores no grupo com a temática sobre Trabalho e Moradia 

contemplaram a situação atual e algumas sugestões para os problemas relatados. Em relação às 

principais fontes de renda dos moradores do distrito, foi apontado que parte da população tem 

renda proveniente de atividades industriais oriundas da Fábrica Grendene (localizada no distrito 

sede de Sobral) e Fábrica de Lingerie Kallifon. Também foi citado como meio de trabalho, 

atividades informais relacionadas a microempreendedores, como venda de refeições/lanches, 

costura e artesanato. 

Apesar de ter sua economia beneficiada pela atividade industrial, o distrito possui problemas de 

desemprego, capacitação de jovens e adultos e incentivos ao crescimento da atividade de 

artesanato. 

Como medidas para mitigar ou solucionar os problemas apontados pelos moradores, foi sugerido 

pelos mesmos: a instalação de mais fábricas na cidade para a geração de empregos; incentivos 

aos processos formativos gratuitos obedecendo as vocações do distrito (comidas regionais, 

artesanato em palha, pesca artesanal, confecção de modas íntima, praia e infanto-juvenil); 

construção de um Centro de Artesanato e Turismo; oferta de cursos de capacitação para jovens 

e adultos, dentre eles, o  de guia turístico e condutor de visitantes. 

Em relação ao crescimento do distrito e seu processo de expansão, foi apontado uma maior 

valorização das áreas denominadas Centro e Várzea; na via que segue para a localidade de 

Estiva; e na saída para a localidade denominada Logradouro.  

Quanto à moradia, foram apontadas áreas onde há a concentração de casas de taipa, geralmente 

nas proximidades de áreas de risco ou inundação, como: a rua da Areinha, Vila Barbosa, Vila 

Camarão, Riacho Gabriel e a localidade de Estiva, conforme pode ser observado no mapa anexo. 

É importante observar que junto a essas também foi evidenciada a necessidade de saneamento 

básico. Como alternativa da comunidade à essa questão, foi citada a “autoconstrução” para 

solucionar a questão da moradia. 

 



 
 
 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
Nas discussões envolvendo a temática de Meio Ambiente e Lazer, foi espacializado no mapa, 

junto aos moradores, as áreas do distrito consideradas pelos mesmos como áreas de risco e 

áreas de alagamento sendo que os terrenos alagáveis podem estar relacionados a diferentes 

fatores que vão desde o acúmulo de lixo até problemas envolvendo a drenagem nos terrenos. 

Essas áreas podem ser analisadas no mapa anexo. 

Para a questão do meio ambiente foi levantada a importância da realização de campanhas de 

adoção de mudas nos bairros do distrito e cursos de capacitação nessa área, como por exemplo, 

cursos de poda urbana. 

Em relação às áreas de lazer, foi sugerida a criação e ampliação de praças nos bairros (incluindo 

a rua Bruno Dias); reforma da área verde na Rua Monsenhor Linhares, com instalação de 

equipamentos de lazer e academia ao ar livre; construção de um calçadão às margens do açude 

Santo Antônio do Aracatiaçu, infraestrutura de barracas para lazer e turismo; reflorestamento nas 

margens do Açude Santo Antônio do Aracatiaçu; fiscalização ambiental e de posturas nas 

construções irregulares, áreas de riscos ao longo do trecho do Riachinho, Várzea, Bruno Dias 

até a rua Monsenhor Linhares.   

Quanto a questão do patrimônio histórico e cultural, foi sugerido a elaboração de mapeamento e 

catalogação das inscrições rupestres dos sítios arqueológicos e o tombamento das edificações 

junto a SEUMA e o IPHAN (igreja Santo Antônio, Santuário Diocesano de Nossa Senhora de 

Fátima, Imagem do Menino Vaqueiro, tradições dos festejos de Santo Antônio (junho), Nossa 

Senhora de Fátima (novembro); Maracatu Nação Tremembé, Dança de São Gonçalo, Bois e 

Reisado. 

 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
A respeito dos serviços públicos e transporte no distrito, não há transporte público que faça 

deslocamentos dentro do distrito, de um bairro para o outro. A moto e o carro particular são 

usados, principalmente a moto, porém, a maioria das pessoas usa/prefere/só pode usar 

transporte público. 

O deslocamento entre Aracatiaçu e a Sede de Sobral acontece por meio de Topic e ônibus 

escolar. O ônibus de linha é pouco procurado devido ao alto custo da passagem. Foi ressaltada 

a necessidade do ônibus escolar passar mais vezes no distrito ou precisa ser em maior 

quantidade. 

Em caso de deslocamentos curtos, geralmente, os moradores caminham ou se deslocam com o 

uso de moto/bicicleta. 

As ruas não têm calçadas adequadas e a população costuma utilizar as ruas para caminhar, pois 

são niveladas em comparação com as calçadas. Apesar de andarem pela rua, os moradores se 



 
 
 

sentem inseguros, pois as vias são mal sinalizadas e não há controle de velocidade e nem 

fiscalização. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 
 
 
FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

11/01/2020 

 

BARACHO 

ACESSOS: O principal acesso à sede 

distrital é pela CE-183. 

 

POPULAÇÃO: 3915 habitantes (e-

SUS AB, 2018). 

ÁREA: 5046,5 ha 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: Faz. Cedro II; Santo Hilário; São Joaquim; São João; Água 

Branca; São Miguel; Croatá; Desterro – Boa Vista; Macapá; Santa Maria; Faz. São Felipe; Baixa 

Grande; Santa Luiza; Casa Forte; Boqueirão; Trapiá; Boqueirão do Santo Hilário; Pichano. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA:  Agricultura, Artesanato. 

FUNDAÇÃO: 2005 
DESENHO URBANO E USO DO SOLO: O núcleo urbano de Baracho constitui um dos mais 

dispersos dos distritos de Sobral, situa-se a 19 km da sede do Município de Sobral, e está 

encravado numa encosta a sotavento da Serra do Rosário e apresenta como limites geográficos 

ao Norte o Município de Alcântaras, ao Sul os Distritos de Jaibaras a Oeste os distritos de 

Aprazível e Pedra de Fogo, ao Leste o Distrito de Jordão. No referido distrito encontra-se dividido 

em 11 sítios principais, possui topografia acidentada, típica da região serrana.  

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:  Escola Coronel José Leôncio; Creche Inês Maria do 

Espírito Santo; CSF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO:  11/01/2020 LOCAL: Salão Paroquial 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
As demandas em torno da temática do Trabalho e Moradia apresentadas pelos moradores 

incluíram: incentivos à agricultura familiar com investimento em projetos envolvendo a agricultura 

e maior assistência para os artesãos cuja renda é proveniente da produção de chapéu, incluindo a 

criação de uma Associação para amparar essa atividade. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
As áreas de lazer do distrito são: Praça da Igreja; Piscinão e o campo de futebol.  

Acerca do meio ambiente e lazer no distrito, há a necessidade da construção de praças e espaços 

de lazer. Os moradores afirmaram que os espaços de lazer são poucos e sugeriram a criação de 

mais praças com parques temáticos, equipamentos de ginástica e áreas de lazer. Foi observado 

que o distrito não tem carência de arborização. 

Os recursos hídricos do distrito são: o Riacho Baracho (que começa na localidade de Santa Maria 

indo até o Jaibaras); a barragem; Macapá e a Cachoeira do Boqueirão dos Ferreira. 

Quanto às sugestões dos moradores, foi citada a construção de um barramento de água no riacho 

Baracho e orientações à comunidade para a não construção em áreas de risco. 

 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
O principal meio de transporte dos moradores de Baracho é a motocicleta. Quanto ao transporte 

coletivo, há uma linha de micro-ônibus que passa pelas localidades e sede do distrito. Foi 

ressaltado nas discussões que o horário do mesmo é considerado ruim pelos moradores. 

No percurso que vai da Baixa Grande ao Santo Antônio é necessário que seja feito o rebaixamento 

da ladeira que possui 03 pontos críticos.  

Em relação a infraestrutura para mobilidade, foi ressaltado que nas localidades de Desterro e 

Santo Hilário há demandas para calçamento e quanto às estradas, os moradores afirmaram que 

essas não oferecem segurança, sendo altas e estreitas, não possuem acostamento e não são 

pavimentadas. 

As sugestões para esses problemas foram: melhorar as estradas com calçamento; implantar 

passagens molhadas nos riachos; asfaltamento da ladeira (pois as pedras se soltam); sinalização 

de trânsito; acessibilidade. 

Quanto ao lixo, foi solicitado que a coleta aconteça em mais de um dia da semana. Foi pedido um 

sistema de coleta nas localidades. Na sede do distrito, o carro do lixo passa uma vez na semana. 

Há acúmulo de lixo no Sítio do Desterro. 

Por fim, a respeito do saneamento básico, foi dito que as casas possuem fossa individual, sendo 

que há pontos com esgoto à céu aberto. Algumas localidades não possuem banheiro. O 



 
 
 
abastecimento de água ocorre via encanamento na sede. Nas localidades de Baixa Grande; Sítio 

Desterro e em Santa Luzia (chafariz) o abastecimento ocorre através de poços, chafariz e carros 

pipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 
 
 
FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

09/01/2020 

 

BILHEIRA 

ACESSOS: O principal 

acesso à sede distrital é 

pela CE-362. 

 

 
 

POPULAÇÃO: 1.668 

habitantes 

ÁREA: 15151,13 ha 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: São João, Mapacá, Lagoa da Cruz, Boa Esperança, 

Fazenda Barro Vermelho, Fazenda Chumbada, Bois, Fazenda Estiva, Fazenda do 

Algodão, Fazenda Campo Grande, fazenda Puba, Olho D’água do Pajé, Fazenda R. 

Lopes, Fazenda Chumbada, Estivas, Fazenda Bilheira. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 
 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura e comércio local. 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 
O distrito foi criado em 10 de maio de 2006. Antes, ele pertencia ao distrito de 

Taperuaba. A Capela de Nossa Senhora do Livramento fui fundada no século XIX, os 

festejos acontecem no mês de agosto. A ocupação local é bastante remota, 

comprovada através das diversas inscrições rupestres existentes na região, estes 

registros apontam que grupos indígenas estiveram nos distritos há mais de 12.000 anos 

AP (Antes do Presente). 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: O desenho urbano foi consolidando-se às 

margens da CE-362, que liga Sobral ao distrito de Taperuaba e aos municípios de Santa 

Quitéria e Canindé. O traçado urbano da sede segue um padrão de desenho de quadras 

e expandiu-se a partir da centralidade da Igreja Nossa Senhora do Livramento, 

conforme grande parte dos aglomerados nordestinos. A posterior chegada da rodovia 

induziu o crescimento a oeste, expandindo ao arruamento que ainda conta com vazios 

em processo de ocupação. A base da economia é a agricultura de subsistência, com 

presença de comércios de pequeno porte. Possui Centro de Saúde da Família e uma 

escola municipal. A localidade fica entre dois dos maiores distritos do município, 

Aracatiaçu e Taperuaba, os quais detêm mais atividades comerciais e serviços. Apenas 

o riacho Bilheira constitui algum limitador físico a expansão de sua estrutura urbana. A 

presença de sítios arqueológicos e mais recentemente a realização dos projetos de 

socialização desses locais reforçam o potencial turístico do distrito que somado à Pedra 

da Andorinha localizada no distrito vizinho (Taperuaba) e o Olho d´agua do Pajé 

(Aracatiaçu), o qual é uma fonte de águas termais utilizadas pela população que 

acredita em suas propriedades medicinais, constitui uma importante rota de ecoturismo 

na região. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: Posto de Saúde, Escola Araújo Chaves e 

Quadra Poliesportiva. 
ÁREAS 
VERDES:  Não 

há dentro da sede 

distrital áreas 

verdes, porém 

existe potencial 

em detrimento do 

riacho Bilheira. 

ARBORIZAÇÃO 
PÚBLICA: É 

predominantemente 

exótica com 

constate presença 

do Nim Indiano, 

remotas algarobas 

e algumas poucas 

cassia cieamsa.  

ESPAÇOS PÚBLICOS: A praça em frente à 

igreja matriz é o espaço público mais 

relevante, nela existe uma academia recém 

instalada. Existe um parque de vaquejada, 

porém o equipamento é privado. Durante os 

meses chuvosos uma área denominada 

pissarreiro reúne baitas da área.  



 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
09/01/2020 

LOCAL: Escola Araújo Chaves 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 

• Há desemprego decorrente da falta de oportunidades e formação dos moradores 

locais;  

• Foi relatado que parte da população possui dificuldades de encontrar trabalho 

em decorrência da presente taxa de analfabetismo em adultos ainda muito constante 

na região; 

• A escola e o posto de saúde geram bastante empregos, porém parte dessas 

vagas de emprego são preenchidas por pessoas de outros locais; 

• O distrito possui bastante potencial para atividades voltadas a costura em 

decorrência da quantidade de costureiras que existe no local. Além disso, devido ao 

patrimônio arqueológico e natural há potencial para geração de empregos na área do 

ecoturismo e artesanato; 

• Foi relatado que há ocorrência de muitas casas de taipa no distrito, 

principalmente nas localidades. Na sede distrital, foi apontado menos de três; 

• Os terrenos mais caros são os localizados no entorno da igreja matriz, área onde 

é possível notar um moderado processo de verticalização com padrões de casas de 

uso misto – comércio e residência – com dois e até três pavimentos.  

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

• A  comunidade tem como principais corpos hídricos: Riacho Bilheira, Olho 

d´água do Pajé, Pissarreira, Riacho Aracatiaçu, “Barragem do Vicente”, Barreira, Rio 

Pajé. Todos são de uso da população, exceto a Pissareira, por estar localizada em área 

privada. Por esse motivo os moradores foram proibidos de usar o local. 

• Algumas áreas são alagáveis, como o Campo de Várzea e algumas áreas são 

residenciais (delimitado no mapa).  

• Possuem como área de lazer o Campo de Várzea (em área privada), quadra 

poliesportiva e praça local, porém não são suficientes. A quadra, além de estar em mau 

estado de conservação, alaga em período de chuva, bem como o Campo de várzea. 

Os moradores desejam uma outra praça existente em terreno privado, próximo ao 

Santuário de Nossa Senhora, com areninha e pista de caminhada. 

• A comunidade reconhece como potencialidade incentivar o turismo dos sítios 

arqueológicos e o reaproveitamento do espaço de um antigo posto de saúde que está 

fechado para algum espaço institucional, como casa de idosos ou de artes. O local 

também é conhecido pelo trabalho das bordadeiras, acreditam que um Curso de 



 
 
 

Capacitação de bordados para a comunidade e um Centro de Artesanato valorizaria a 

cidade e movimentaria o comércio. No local já existem algumas pessoas que poderiam 

contribuir com essa Oficina de Capacitação de bordados, bem como de culinária.  
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

• Esgoto total para sede/ destino direto no Riacho Bilheira, poluindo-o; 

• Dessalinizador tratar água poço existente; 

• Urbanizar a CE para diminuir velocidade, fazer acesso à esquerda e à direita, 

com segurança; 

• Reforma da praça para ter mais equipamentos infantis, pista de caminhada, 

iluminação, paisagismo, aumentar a praça; 

• Reformas urgentes: Quadra está com a coberta desabando, muro do cemitério 

está caindo, muro do posto de saúde está caindo; 

• Calçamento/Ruas sede/geral sem calçadas, com desnível; 

• Drenagem geral da cidade, várias casas estão alagando; 

• Estradas para as comunidades (localidades) estão péssimas, inclusive 

dificultando o carro que faz as pessoas irem ao médico pois fica sem transporte; 

• Iluminação pública em 90% das ruas sede, 10% está ruim; 

• Fazer um acesso e passagem molhada próximo à curva para ir ao posto de 

saúde. Está muito difícil devido aos alagamentos e ao esgoto a céu aberto; 

• Distritos Iluminação: Rajada II; 

• Água (só tem pipa); 

• Ônibus que sai de manhã (6 e 6:30) cursos universitários, muitos idosos e vai 

em pé; 

• Poucas áreas de lazer, usam o riacho para banho e lavagem roupa, mas o 

acesso é difícil – Fazer lazer e urbanização do rio; 

• Galpão para mulheres trabalharem com costura e bordado; 

• Ter um articulador social; 

• Colocar placa e conscientizar pessoas que ainda jogam lixo em 3 pontos da 

cidade; 

• Mutirão antes do inverno para retirar lixo das lagoas; 

• Melhorar comunicação – Não existe sinal de celular na região; 



 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 
 
 
FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

10/01/2020 

 

BONFIM 

ACESSOS: Acesso principal 

pela Rodovia Municipal S04, 

que liga Sobral a Bonfim, indo à 

localidade de Várzea Redonda. 

 

 
 

POPULAÇÃO: 1.100 habitantes 

ÁREA: 4418,14 ha 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: Estreito, Setor 6. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 
 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura. 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 
O distrito de Bonfim localizado entre a estrada de ferro e o rio Acaraú, constitui um pequeno 

núcleo urbano de traçado ortogonal que se estruturou a redor de um templo católico 

conformando uma ampla praça aberta para leste. Possui poucas atividades comerciais. A 

base da economia é a agricultura de subsistência, e sazonalmente, de agosto a dezembro, 

existe a extração da palha de carnaúba para confecção de chapéus. Tem suas vias 

pavimentadas e possui duas escolas municipais e um Centro de Saúde da Família. A leste, 

áreas alagáveis do leito do rio Acaraú constituem barreiras a expansão de sua malha.  

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: É perceptível um vetor de crescimento a oeste, 

ultrapassando o pequeno cemitério do povoado. A recente inauguração da escola Professora 

Elda Cavalcante Lima, ao norte, seguramente criou um novo vetor indutor de expansão. 

Com relação ao escoamento sanitário o Censo do IBGE (ANO 2000) revela que dos 56 

domicílios que possuem unidades sanitárias, 62,5% utiliza fossa rudimentar. 

De acordo com o Relatório de Territorialização (1999), do Programa de Saúde da Família do 

distrito em questão, a principal atividade econômica da área é o extrativismo, o mesmo 

revela que cerca de 30% das famílias tem renda mensal igual ou inferior a meio salário 

mínimo, tornando insignificante o número de famílias que possuem renda maior que dois 

salários mínimos. 

O mesmo relatório identifica como os principais problemas da área a dificuldade de acesso 

na comunidade, devido à ausência de infraestrutura; ausência de profissionais na área de 

saúde bucal, ausência de energia elétrica em alguns domicílios e condições precárias de 

moradias. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: Posto de Saúde, Escola Ilma Cavalcante e 

Quadra. 
ÁREAS 
VERDES:  - 

ARBORIZAÇÃO 
PÚBLICA: É 

predominantemen

te exótica com 

constate 

presença do Nim 

Indiano. 

ESPAÇOS PÚBLICOS: A praça em frente à igreja 

matriz é o espaço público mais relevante.  

 
 
 
 



 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
10/01/2020 

LOCAL: Salão Paroquial 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
PENDENTE. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

• A  comunidade local tem como principais corpos hídricos o Rio Acaraú, usado tanto 

para agricultura, consumo dos animais e irrigação. Existe um balneário próximo ao Bonfim, no 

qual a população polui o rio Acaraú com garrafas, comprometendo seu uso.  O Setor 6 utiliza 

o Rio Jaibaras para lazer, lavagem de roupa e irrigação e disfrutam de outro balneário no local, 

onde eles veem um potencial de lazer, necessitando de investimento em infraestrutura para 

promoção de shows e barracas no local. 

• Durante o inverno várias localidades ficam ilhadas, sem acesso pela estrada, com 

alagamento em alguns pontos, inclusive no Bonfim.  

• Foi detectada a presença de queimadas em regiões próximas (indicado no mapa). 

• As áreas de lazer não são suficientes. Em Bonfim a quadra não tem playground para 

as crianças, além de se encontrar em péssimo estado de conservação. A pracinha tem 

quiosque mas devido a violência no local não se usa mais tanto. A periculosidade foi um ponto 

bastante frisado durante a oficina. 

• No Setor 6 existe um Campo de Futebol e uma quadra, ambos alagam em período de 

inverno e a pracinha não é suficiente para a população. Nela não existem equipamentos nem 

para crianças nem para idosos (playground e equipamentos para atividades físicas).  

• Os moradores propuseram que a localidade tivesse um educador físico para auxiliar os 

moradores com a prática de atividades físicas.  

• Grande parte do terreno no local é do Município, alguns inclusive já foram limpos. A 

população vê potencial para um parque em um desses terrenos, ao lado do Posto de Saúde, 

para prática de caminhadas, instalação de quiosques e parquinhos. Esse terreno, contudo, 

possivelmente encontra-se numa área de risco (localizado no Mapa). 

 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

• Melhoria das estradas em geral, durante o período de chuvas as estradas ficam muito 

precárias atrapalhando a vida dos moradores de todo o distrito/localidades. 

• Esgoto não há sistema de esgoto na região. 

• Lixo: Há coleta de lixo somente na sede de Bonfim, duas vezes por semana. Nas 

localidades todo o lixo é queimado pois não há coleta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

17/01/2020 

 

CAIOCA 

ACESSOS: O principal acesso à sede distrital 

é pela CE-240. 

 

 

 

 

POPULAÇÃO: 2957 habitantes (E-SUS AB, 

2018). 

ÁREA: 10127,5 ha 
 
 

 
 
 
POVOADOS E LOCALIDADES: Moquém; Faz. Sirema; Faz. Pirapora; Faz. São Vicente; Gangorra; 

Faz. Boa Vista. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 
 
 



 

PRINCIPAL ECONOMIA:  Agricultura, Artesanato de Chapéu. 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: - 
DESENHO URBANO E USO DO SOLO: - 
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: Quadra de Esportes; Campo de Futebol; EEIEF Manoel 

Marinho; Praças; CSF. 

 

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO:  17/01/2020 LOCAL: Escola Municipal  
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
Nos levantamentos do grupo de Trabalho e Moradia foi constatado que boa parte dos moradores do 

distrito de Caioca trabalham no distrito sede. Há atividades de agricultura e artesanato de chapéu no 

distrito, porém, a nível de subsistência. 

Não há cursos de capacitação e oportunidades de trabalho, o que segundo os moradores tem 

contribuído para a ociosidade e consequente criminalidade entre os jovens. 

Quanto a moradia, há uma quantidade significativa de casas de taipas sendo que estas estão 

espalhadas pelo distrito. As mesmas não possuem saneamento básico. Nesse sentido, foi apontada 

a necessidade de fiscalização quanto às construções irregulares que tem aumentado no distrito. 

As propostas para os problemas envolvendo trabalho e moradia contemplaram: a implantação de uma 

fábrica ou empresa de grande porte para a geração de empregos locais; priorização dos profissionais 

do distrito quanto às ofertas de trabalho; incentivos e melhores condições de vendas para quem 

trabalha com o artesanato; implementação de cursos de capacitação para jovens, adultos e idosos. 

Em relação às casas de taipa, foi sugerido um projeto para substituição das casas existentes.  

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
O rio Caioca é utilizado para diversas finalidades, como: banho; lavagem de roupas; lazer. O acesso 

ao rio é difícil e o mesmo tem sofrido com poluição. A passagem molhada está com problemas em 

sua estrutura. As áreas de alagamento mais citadas foram: no campo; na rua nova e na rua da igreja 

(mapa anexo) sendo reforçado a necessidade da construção de novas pontes molhadas. 

Os espaços de lazer citados foram: o campo de futebol; a quadra de esportes; a praça e o rio. Foi 

solicitado como demanda a reforma nas praças para as crianças e jovens e uma maior arborização 

no distrito. 
 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
A linha de transporte que passa no distrito faz o itinerário entre Miraíma, Caioca e Sobral. Há uma 

linha de ônibus que vai de Caioca para Sobral com horários de 06h30mim/ 10h30min e 

13h00min/16h00min. Há transporte escolar para o distrito. 



 

O meio de transporte que predomina é a motocicleta. 

Em relação à estrutura viária, foi citado que há muitos buracos na estrada e falta de sinalização. Na 

CE-240 a curva é fechada, não possui radar, e necessita de quebra-molas e tartaruga. O distrito não 

possui asfalto, com calçamento apenas na rua paralela à CE. 

Nas estradas de Boa Vista, Gangorra, Patriarca e Mato Grosso é necessário que se construa 

passagens molhadas sendo que as estradas para as localidades necessitam de iluminação, bem 

como o trajeto que compreende a ponte e o campo utilizado como área de lazer. 

O distrito necessita de uma antena de telefonia. 

O esgotamento sanitário se concentra no uso de fossas, sendo apontado como uma demanda urgente 

pelos moradores. Há também locais com esgoto a céu aberto. Já a coleta do lixo, ocorre uma vez na 

semana.  
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FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 17/01/2020  

CARACARÁ 

ACESSOS: -   

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO: 1785 

residentes (segundo o 

censo IBGE de 2010). 

ÁREA: 107 km² 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: Matas, Sabonete, Carnaúbas, Casinhas, Campo Grande, 

Oiticica, Ipueirinha, Melado. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 
 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura e comércio de pequeno porte. 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 1931 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: Pequeno núcleo urbano implantado nas margens 

do rio Aracatiaçu, acessado pela CE-176 que é asfaltada na conexão do distrito com a BR-

222. A malha urbana é irregular e expandiu radialmente a partir da praça da igreja ao longo 

das estradas vicinais nas direções norte e oeste. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
17/01/2020 

LOCAL: Escola Municipal Odete Barroso. 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 

O QUE A PREFEITURA PODE FAZER? 
● É necessário regular o crescimento da comunidade; ordenamento. 

● Um projeto habitacional para substituir as casas de taipa. 

● Fortalecimento da agricultura. 

● Mais pavimentação das ruas. 

● Revitalização do sistema de abastecimento de água. 

 
O QUE A COMUNIDADE PODE FAZER? 
● Criação de uma Associação da sede do distrito. 

● Fortalecer a Associação existente. 

● Melhorar a mobilização da sede do Distrito. 
 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

● O rio Aracatiaçu, na época das chuvas, é utilizado para banho, pesca e 

plantações. Segundo morador, o rio se torna uma atração temporária, pois atrai 

visitantes de fora da sede de Caracará e de outros distritos. Outro recurso hídrico de 

destaque é o Açude Toyota Barroso, próximo a comunidade de Picada, um açude 

público utilizado para consumo, pesca e plantio durante o inverno. 

● Em geral, não há alagamento próximo às áreas edificadas na sede urbana. Com 

exceção do ano de 2009, quando houve um inverno forte com chuva acima da média. 

● Por outro lado, o alagamento das estradas é problemático. As estradas de 

ligação entre a sede e as localidades vizinhas precisam ser reformadas.  Na época de 

chuvas, os acessos são muito prejudicados, dificultando inclusive o transporte escolar. 

● Há pelo menos 3 (três) trechos das estradas que constantemente são 

danificados pelas chuvas:  2 (dois) nas principais curvas, o que impede muitas vezes 

o acesso a sede e, 1 (um) na proximidade da localidade Alegre I. De acordo com 

moradora, já houve consertos, mas o problema não foi resolvido.  

● Os espaços de lazer são insuficientes. Para além do clube particular, onde 

ocorre festas tradicionais e o forró do idoso, na sede do distrito só existe a praça da 



 
 
 

Igreja, cujo mobiliário está em péssimo estado e necessita de uma reforma. A última 

intervenção foi implantar equipamentos de academia pública.  

● A única quadra de esportes da cidade está extremamente deteriorada, e desde 

de sua construção nunca passou por reformas. Foi proposto a reforma desta quadras 

e a construção de uma nova próxima a escola integral para evitar que os alunos 

tenham se deslocar para utilizar o equipamento. 

● Outra proposta foi qualificar a área na frente do colégio integral para ser uma 

área de praça e calçadão, visto que muitas pessoas fazem caminhada por lá. A 

necessidade de praça e de iluminação é tanto na sede do distrito como nas localidades 

de Alegre I, Carnaúba, Oiticica e Melado. 

● O mini estádio não teve sua reforma finalizada e, após a terraplanagem, como 

não foi colocado o gramado, durante os jogos e campeonatos são prejudicados pelo 

excesso de poeira, que chega inclusive a atingir o colégio ao lado. 
 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

• Na sede algumas das estradas estão asfaltadas com qualidade. 

• Algumas ruas na sede estão escuras. 

• Saneamento falta em toda a sede do distrito. 

• Tratamento com fossa. 

• Água salobra (não dá para bebeber) – Poço profundo SAAE 

• Água para beber vem do dessalinizador (Distribuição limitada) (3x na semana e 

60L por família. 

• Transporte para a faculdade é gratuito. 

• Transportes privados são seguros (De segunda-feira à sábado, 2 horários pela 

manhã). Não há cooperativa. 

• As calçadas não são acessíveis. 

• Todas as estradas para as localidades são carroçal, ficam ilhadas quando 

chove. 

• Não tem escolas nem postos de saúde nas localidades. 

• O principal meio de transporte nas localidades é a moto. 

• Não existe transporte público nas localidades. 

• Na localidade de Casinhas o desalinizador encontra-se quebrado. 



 
 
 
• Existem cerca de 90 famílias próximo à Casinhas que precisam de um Agente 

de Saúde. 
 

PROPOSTAS 

• Transporte em horários diferentes (manhã e tarde) 

• Tratamento de água e esgoto. 

• Nivelamento e padronização das calçadas. 

• Iluminação da Gruta (Precisa). 

• Carro para coletar lixo nas localidades. 

• Agente de saúde para as localidades. 

• Transporte das localidades para trazer crianças em segurança para o Distrito. 

O atual é velho e super lotado, dando problema quase todo dia. 

• Pequena adutora para a localidade de Matas. 

• Melhorar acesso para as localidades. 

• Na localidade de Casinhas, sugestão de tratar água do açude para o consumo. 
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FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

16/01/2020 

 

JAIBARAS 

ACESSOS: O principal acesso à sede 

distrital é pela BR-222 e CE-183 

 

POPULAÇÃO: 6392 habitantes (e-

SUS AB, 2018). 

ÁREA: 24688,54 ha 

 
 

 
 

Povoados e localidades: Olho d’água; Faz. Charambel; Faz. Cedro; Ipueirinha; Faz. 

Angiquinhos; Faz. Desejos; Faz. Sonharão; Faz. Paissandu; Faz. Desejado; Faz. Itamati; Faz. 

Pau D’arco; Faz. Diamantina; Faz. Cipaúba; Faz. Mamão; Tamandará; Faz. Mareno; Ingá; Faz. 

Barbalha; Maracajá; Faz. Samba; Faz. Beirute; Beira Rio; São Domingos. 
Mapa da Sede Distrital: 

 



  

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: É um assentamento urbano tradicional que já era 

registrado nos mapas antigos do Ceará do século XIX. O núcleo urbano se implanta às 

margens do Açude Aires de Sousa que represou o rio Jaibaras. Acessado pela CE-183 e BR-

403 (estrada Cariré) que lhe traz fácil comunicação tanto com Sobral quando Cariré. Possui 

malhar urbana irregular, condicionada pelo relevo acidentado. Uma extensão do núcleo 

urbano se desenvolve no outro lado da barragem ao longo da estrada Cariré em formação 

linear condicionada pela via. O distrito destaca-se pela produção de tilápias. Possui certa 

diversidade em suas atividades de comércio e serviços. Possui Centro de Saúde da Família e 

quatro escolas municipais. O núcleo urbano é entrecortado por áreas alagáveis que 

conformam vazios na malha urbana. O açude constitui barreira a expansão urbana no sentido 

oeste e o rio Jaibaras e seus afluentes divide a malha urbana em duas porções distintas. A 

rodovia constitui principal vetor de indução da expansão da malha urbana. Um vetor 

secundário é perceptível no sentido norte ao longo da rua Alta.  

A área começou a ser povoada a partir da fazenda Pirambeba, assim denominada, pois no 

seu território corria o Rio Piranhas. Com o progresso e o desenvolvimento através da 

construção do açude Aires de Sousa iniciado no ano de 1930 e concluído no ano de 1937, 

houve a desapropriação das terras pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), que no canteiro de obras construiu um acampamento de casas para engenheiros e 

trabalhadores da construção do açude juntamente com suas famílias que ali se fixaram. O 

distrito foi criado pela Lei Estadual n° 1.153 de 1951. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: Campo de Futebol; Quadra de Esporte; Praça; 

PSF; Colégio Sobralense de Tempo Integral; Creche; Delegacia; Escola Ayres de Sousa; Escola 

Leonilia Gomes Parente; Escola Raimundo Santana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO:  16/01/2020 
 

LOCAL: Escola Municipal Leonília Gomes Parente 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
A caracterização do Trabalho e Moradia no distrito apontou que os empregos se concentram na 

área da administração pública (educação e saúde); fábrica Grendene (localizada no distrito 

sede) e comércio local. O artesanato não é uma atividade expressiva no distrito. De forma geral, 

o índice de desemprego foi considerado alto entre os moradores. 

Dentre as sugestões para melhorar as condições do trabalho, foram apontadas como medidas: 

o incentivo à implementação de fábricas no distrito; a oferta de cursos de capacitação para 

jovens e adultos; ativação do Perímetro Irrigado (Setores I, II e III); a criação de uma feira livre 

para os agricultores locais; suporte e subsídios para os moradores que trabalham com 

reciclagem. A Unidade de Beneficiamento de Pesca foi citada como uma atividade que poderia 

amenizar o desemprego local caso estivesse funcionando ativamente. 

Quanto à moradia, foi apontado a existência de casas de taipa nos seguintes logradouros: Rua 

Pe. Cícero; Rua da Lagoa; Rua Dom Fernando; Rua Bela Vista. O bairro Alto Alegre também foi 

citado como um local que concentra casas de taipa, conforme pode ser visualizado no mapa 

anexo. 

 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
O distrito conta com os recursos hídricos: Açude Ayres de Sousa; Riacho Salgadinho; Riacho 

Logradouro; Riacho Coqueiros; Riacho Mulungu; Riacho Pombinhos. Esses são utilizados para 

diferentes atividades como pesca e lazer, porém, alguns esgotos têm sido lançados no açude. 

Como propostas, foi sugerido: a criação de mais praças com equipamentos de ginástica, 

parquinho e brinquedoteca; construção de mais uma quadra na sede com feira cultural nas 

praças; a requalificação do calçadão e quiosques. 

Quanto à arborização, foi citada a necessidade de incentivos ao plantio de espécies nativas bem 

como a manutenção da área arborizada. 

 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
Em relação à mobilidade para os distritos, foi relatado pelos moradores que a maioria dos 

deslocamentos são feitos com o uso de motos e, em casos menores, feito com o uso de tração 

animal. 

O trajeto que liga Sobral a Jaibaras é atendido por Topics. O fluxo dessas apresenta deficiências 

no período entre às 14h00min às 16h:00min bem como finais de semana e feriado (quando há 



  

uma redução na quantidade de carros). Foi observado que os transportes que fazem o percurso 

entre Sobral e Jaibaras são lotados e não oferecem segurança aos usuários. Não há linhas de 

Topic para as localidades.  

Foi sugerido pelos moradores que haja a sinalização e implementação de quebra-molas nas 

estradas, nivelamento de calçadas e acompanhamento via fiscalização. Também foi citada a 

possibilidade da criação de um terminal para o transporte de passageiros e de uma estrada 

pavimentada que dê acesso aos Setores. 

Quanto a infraestrutura para mobilidade e acessibilidade, constatou-se que as calçadas, de 

modo geral, não possuem acessibilidade, levando os cadeirantes a se locomover nas vias. Há 

também a invasão das calçadas pelas edificações. 

No período chuvoso, parte das estradas ficam ilhadas, principalmente nas áreas próximas ao 

IDEC e aos Setores I, II e III. As estradas que levam aos Setores não são asfaltadas o que tem 

tornado difícil o deslocamento dos moradores. 

As questões relativas à iluminação pública foram: diminuição da distância entre os postes; 

iluminação de LED nas ruas secundárias; iluminação dos Setores e iluminação na via de acesso 

ao cemitério. As áreas com demanda de iluminação podem ser visualizadas no mapa anexo. 

Para a questão do saneamento básico, foi citado que algumas casas não contam com água 

encanada, ficando aos moradores a opção de utilizar a água das cisternas. A localidade de 

Maracajá possui demanda de tratamento de água. 

O esgotamento sanitário, na área denominada Barragem, geralmente é feito com o uso fossas. 

Contudo, é possível constatar a existência de canalização de dejetos para dentro do rio. Nos 

Setores não há fossas e a maioria da população despeja nos açudes. Os pontos onde é possível 

encontrar esgotamento irregular podem ser conferidos no mapa anexo. 

Os pontos de lixo citados foram na Lagoa (barragem) e Setor I (mapa anexo). Foi sugerido pelos 

moradores a implementação de lixeiras nos locais onde há mais fluxo de deslocamentos no 

distrito. 



  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



  

 
 



 
 
 
FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

13/01/2020 

 

JORDÃO 

ACESSOS: 
Acesso pela BR-

222, ao norte do 

distrito. O acesso 

principal ao 

distrito se dá pela 

rodovia municipal 

S-03. As estradas 

vicinais que dão 

acesso às 

localidades são 

precárias.  

 

 

POPULAÇÃO: 
5.012 habitantes 
ÁREA: 107 km² 

 
POVOADOS E LOCALIDADES: Contendas, Jardim, Santilário,etc. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura de subsistência complementada com a 

comercialização da castanha de caju. 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 1943 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: O distrito de Jordão está situado na Serra do 

Rosário, a 14 km da sede de Sobral. O distrito está dividido em 25 sítios principais possui 

topografia acidentada típica de região serrana e tem como limites geográficos: ao Norte, os 

municípios de Alcântaras e Meruoca; ao Sul, os distritos de Jaibaras e Aprazível; ao Leste, o 

acesso a sede de Sobral e ao Oeste a localidade de Pedra de Fogo. 

Núcleo urbano principal de ocupação da serra do Rosário com topografia acidentada que 

condiciona o crescimento. A ocupação do distrito acontece ao longo das estradas vicinais, mas 

ainda vinculada ao núcleo urbano central, onde se concentram as ofertas de serviços. Esse 

núcleo possui traçado ortogonal e compacto marcado pela presença de um templo católico e 

praça fronteiriça implantados ao lado do açude Jordão. Possui diversidade de serviços e 

comércio, especialmente na área de gastronomia. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE 
REALIZAÇÃO: 
13/01/2020 

LOCAL: Escola Municipal José Inácio Gomes Parente 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
PENDENTE. 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

• A comunidade local tem como principais corpos hídricos riacho João Jerônimo, o Açude 

Jordão, a Lagoa do Narcisio, Olho d’Água Cumbe e a Cachoeira Véu da Noiva. 

• O açude e o riacho não são utilizados devido à alta poluição. A Lagoa do Narcisio 

também não é utilizada pois encontra-se em terreno privado. A Cachoeira Véu da Noiva e o 

Olho d’Água Cumbe são polos de lazer principalmente durante o inverno. 

• Há alagamento somente na área do sítio Jardim e presença de queimadas e 

desmatamento no entorno da sede, para a prática da agricultura e loteamentos. 

• Possuem como pontos de lazer o equipamento para idosos (mas encontra-se distante 

e, por isso, é pouco utilizado), os restaurantes das Contendas, os mini estádios (em Jordão, 

São Francisco e Tanques), as praças, a Casa na Pedra. Necessitam de um mini estádio ou 

quadra e uma praça nas Contendas e o campo de futebol do sítio Santo Antônio corre risco 

de segurança para os jogadores. 

• Veem potencial para roteiros ecoturísticos na região, para passeio nos lugares como o 

Mirante Santo Antônio, Mangues existentes na sede, cachoeira nas Contendas e a Casa na 

Pedra no Sítio Jardim. Além disso, a praça da Igreja Matriz necessita de reforma e acréscimo 

de equipamentos de academia e playground para melhor aproveitamento. Existe um colégio 

e uma creche abandonada no local. 

• Prioridades: Pista de caminhada, projeto do entorno do Açude Jordão, Colégio integral 

e reforma da praça da Igreja. 

 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

• Transportes com horário são variados: Ônibus, Topique, Microônibus, D19 

• Existe uma linha de ônibus que sai do Baracho e passa pelo Jordão. 

• Importante discutir horários, pois no Jordão não tem horário de saída e entrada. O carro 

só sai quando lota, isso dificulta bastante o horário da população. 

• Falta uniformização. 

• “Uber do Jordão’ – Pais com carros particulares dão carona para evitar conflito com os 

ônibus. 

• Horário de ‘’descer’’ é bem cedo: das 3/6 horas da manhã, até as 10 horas. 



 
 
 
• O único ônibus que tem horário é o que liga Baracho a Sobral. 

• Contendas: Tem uma única parada perto do campo. 

• Excesso de passageiros – Moradores dizem que o transporte coletivo não é seguro 

(Preço atual 5 reais) 

• Sempre é lotado, não é seguro, não tem horário certo, nem paradas. 

• Moradores viajam a Sobral para ter os seguintes serviços: Mercantil, Banco, Consulta, 

Faculdade e Hospital. 

 
Acesso às Localidades 
• Santilário: É estrada de chão e terra. 

• Jordão até as localidades: não tem calçamento. 

• Jordão até o Baracho: tem a obra da adutora e isso prejudica a qualidade do asfalto. 

• De Sobral até Jordão as estradas são boas, no entanto a obra da adutora vem 

prejudicando as estradas. 

 

Acesso das localidades à sede do Distrito 
• De Jordão ao Baracho é asfaltado. 

 

Rotas Prioritárias para melhorar as estradas 
• Santo Milário do Desterro 

• Baixa Grande 

• Bom Jardim 

 

Acessibilidade da calçada não existe 
• Os proprietários dos imóveis fazem “a sua vontade” 

• Aproveitam as calçadas para alpendre – o muro da casa é o meio-fio. 

 

Iluminação Pública 
• A iluminação pública é boa, precisa só da fiscalização para as trocas de lâmpadas 

(manutenção) 

• Proposta é priorizar LED 

 

Rede Água 
• Em algumas localidades da sede não tem rede de saneamento básico, nem coleta de 

esgoto. 

• Rua do campo (esgoto cai dentro do mini estádio) 



 
 
 
• Rua da Quadra tem esgoto a céu aberto. 

• Esgoto deságua no riacho Jordão. 

• Lixo na ponte desce para o rio. 

• Jardim tem esgoto aberto. 

 

Lixo 
• Carro de lixo passa três dias – segunda, quarta, sexta (isso na sede, nas localidades é 

de 15 em 15 dias). 

• Carro com capacidade insuficiente, é uma caçamba muito pequena, somente um carro 

para toda a serra (falta transporte). 

• Não tem local certo para colocar o lixo. 

• Não existe mais o lixão do lado da quadra após conscientização. 

• Não tem local para o gari recolher o lixo. 

• Lixão da rua da paz (acúmulo) 

• Lixão no sangradouro do açude. 

• Lixão vizinho ao posto de gasolina. 

• Cada final de rua acumula lixo. 

• Lixo jogado na ladeiro. 

• Lixo próximo ao colégio na Contenda. 

• Não tem coleta seletiva. 

• Não tem depósito para lixo, os cachorros de rua ‘’destroem’’. 

 

Prioridades Lixo 
• É resolver o problema da caçamba de lixo, que não tem capacidade suficiente para o 

distrito. 

 

Deveres Prefeitura 
• Saneamento básico. 

• Tratamento de esgoto. 

• Sinalização da estrada e proteções; e alargamento da estrada. 

• Coleta seletiva. 

• Moradia. 

• Praça. 

• Não tem segurança em Jordão. 

• Normalizar o transporte coletivo, colocar lugar reservado ao idoso. 

• Fiscalizar o transporte público. 



 
 
 
 

Deveres Comunidade 
• Consciência para o descarte correto do lixo. 

• Preservar o patrimônio público. 

 

Inovação 
• Cooperativa e padronizar o transporte. 

• Compactador para coleta de lixo (melhor que na caçamba). 

• Incentivo às associações de moradores. 

 



 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 

FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

17/01/2020 
 

PATOS 

ACESSOS: Os 

principais acessos à 

sede distrital são pela 

BR-222 e pela CE -176. 

 

POPULAÇÃO: 
1.520 habitantes 

(e-SUS AB, 

2018) 
ÁREA DO DISTRITO: 
12.101,50 Ha 

 
 
   

POVOADOS E LOCALIDADES: Assentamento Bom Sucesso; Fazenda Água Doce, 

Fazenda Bananeiras; Fazenda Boa Fé; Fazenda Boa Vista; Fazenda Macambira; 

Fazenda Pedra Vermelha; Fazenda Timbaúba; Lajes; Várzea Grande e Vila Pé de 

Serra. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 



 

PRINCIPAL ECONOMIA:  Agricultura, Artesanato e Comércio. 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: - 
DESENHO URBANO E USO DO SOLO:  Núcleo urbano implantado junto ao açude 

Cachoeira que represa o rio Aracatiaçu. Está em um processo ainda incipiente de 

conformação urbana, possuindo ocupação dispersa e irregular ao longo da estrada 

de ligação do açude com a BR-222, via que lhe conecta com a sede municipal e a 

Irauçuba, cuja proximidade é maior. 
 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: Centro de Saúde da Família – CSF; 

Escola Deliza Lopes; Anexo – Escola Deliza Lopes; Escola de Tempo Integral; Quadra 

Poliesportiva Fernandes Maciel de Mesquita; Praça Marli Liberato Vasconcelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 17/01/2020 LOCAL: Escola Deliza Lopes 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
No grupo Trabalho e moradia, os moradores que residem no distrito de Patos 

relataram que poucas pessoas que residem no distrito trabalham no próprio distrito. 

Explicaram que até que existem empregos, quase sempre em repartições públicas 

oferecidos pela prefeitura, mas são ocupados por pessoas de fora. Foi colocado pelo 

grupo que seria interessante aproveitar a mão de obra local como uma forma de 

garantir renda para os moradores do próprio distrito. 

Como alternativa para atender a demanda por emprego, que se mostrou um problema 

grave do distrito, foi sugerido pelas pessoas do grupo a instalação de uma fábrica de 

sapatos ou de costuras.    

Sobre o assunto moradia, na sede do distrito de Patos ainda existe aproximadamente 

22 casas de taipa, concentrando-se também nas localidades de Timbaúba, Pé de 

Serra e próximo ao açude. 

Sobre a área de expansão urbana, observa-se ao longo da Rodovia Benedito Enoc 

de Sousa, sendo as áreas mais valorizadas próximas ao campo de futebol (na parte 

mais central da sede) e próximo à escola de tempo integral (na porção mais ao leste) 

no limite do atual perímetro urbano. A área comercial se concentra próximo à Praça 

Marli Liberato Vasconcelos. 

  

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
No grupo sobre meio ambiente e lazer foi colocado o Açude Patos como o mais 

importante recurso hídrico do distrito, sendo usado pela população para a pesca, lazer 

e consumo humano. O açude que traz oportunidades e benefícios para o distrito, 

também gera alguns transtornos nos períodos de cheias, pois uma parte da sede do 

distrito durante a sangria do açude, fica ilhada, incluindo a Escola Deliza Lopes. As 

localidades de Timbaúba e Água Doce ficam também isoladas no períodos de inverno.  

Sobre as áreas de lazer disponíveis no distrito, além do açude, foram citadas a praça, 

o campo de futebol, a quadra poliesportiva, um clube de forro (privado), além de 

igrejas. A população considera insuficiente as áreas de lazer, e como proposta 

sugeriram a construção de uma praça com parquinho para as crianças (um local que 

foi apontado como sendo pouco aproveitada e com esse potencial é o triângulo na 

Rua da Caixa D’água), um campo mais bem estruturado com iluminação para jogos 



 

noturnos (a construção de uma “areninha” no local do atual campo) e um local para 

eventos culturais (quadrilhas juninas). 

A necessidade de melhorar a arborização da sede do distrito de Patos foi um tema 

tratado também no grupo, e foi colocado que existe uma necessidade percebida pela 

população, ao longo da Rodovia Benedito Enoc de Sousa, principalmente até a Escola 

Deliza Lopes, além do reflorestamento da mata ciliar do rio e de cada família plantar 

uma árvore na própria casa, amenizando assim a temperatura.    
 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
No eixo temático serviços públicos e transportes, foi falado inicialmente do transporte 

escolar, que apesar de apresentar um bom estado de conservação existe o problema 

da superlotação comprometendo assim a segurança dos passageiros. Sobre os 

transportes coletivos, o distrito de Patos é atendido por duas linhas: Uma de micro-

ônibus que opera de segunda a sábado, com rota Patos/Sobral e uma linha de ônibus 

que também funciona de segunda a sábado com rota Aracatiaçu/Patos/Sobral. 

O estado de conservação das estradas na sede distrito de Patos é considerado bom, 

ficando com acesso limitado somente nos períodos invernosos devido a sangria do 

Açude Patos, quando as passagens molhadas não dão condições de tráfego 

dependendo da lâmina d’água do sangradouro e dos riachos (as duas passagens 

molhadas estão na Rodovia Benedito Enoc de Sousa, uma no perímetro urbano da 

sede e a outra próximo à CE-176). Como alternativa para esse problema a população 

sugere a construção de uma ponte sobre os sangradouros do açude.  Além disso, as 

localidades Água Doce II e São Joaquim ficam isoladas durante a quadra invernosa, 

e as demais localidades ficam com acesso comprometido ou dificultado. Os 

moradores alertam para a necessidade de construção de uma passagem molhada na 

localidade de Água Doce II. 

No que se refere à Iluminação pública, alguns locais foram identificados como pontos 

críticos, como todos os trechos localizados na Rodovia Benedito Enoc de Sousa. O 

primeiro trecho entre a BR – 222 e as primeiras casas na proximidades da praça, o 

segundo trecho ao lado do campo de futebol e o terceiro da parede do açude até a 

CE-176. A população sugere que além das ampliação da rede de iluminação pública, 

sejam colocadas também, lâmpadas de LED incluindo as localidades. 

Sobre o abastecimento de água, todas as casas da sede são atendidas com água 

encanada e tratada pelo SAAE. Nas localidades o abastecimento é irregular, pois o 

que a população alega é que não existe tratamento de água, principalmente nas 

localidades de Timbaúba II e Água Doce I e II. O caso mais crítico é o da localidade 



 

de Vila Manoel Dias (Pé de Serra) em que a população não dispõe de água encanada. 

Para essa questão, a população sugere a implantação de um sistema de tratamento 

de água para as localidades de Timbaúba II, Água Doce I e II e levar água encanada 

para a comunidade Pé de Serra. 

Sobre o tema esgotamento sanitário, no distrito de Patos não existe redes coletoras, 

ficando vários trechos com problemas ainda mais agravados pela ocorrência de 

esgotos a céu aberto, como por exemplo na Rua da Igreja (Vila Moura), na Rodovia 

Benedito Enoc de Sousa (próximo ao campo e do CSF) e na Rua do Campo (lançado 

pelos fundos das casas no sangradouro do açude). 

O outro tema abordado foi a coleta de lixo, que no distrito de Patos ocorre em três 

dias da semana (terça, quinta e sábado) no período da manhã. Além da sede são 

atendidas também as localidades de Água Doce I e Timbaúba I, só que de forma 

insatisfatória. 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 
 
 
FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

13/01/2020 

 

PATRIARCA 

ACESSOS: O principal 

acesso à sede distrital é pela 

CE-178.   

 

POPULAÇÃO:  3058 

habitantes (e-SUS AB, 2018). 

ÁREA: 6995,9 ha 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: Carnaúbas; Faz. Alegre; Faz. Caraúbas; Faz. Jardim; Faz. 

Mutuca; Faz. Salgadinho; Faz. Santa Bárbara; Faz. Santana; Lagoa Queimada. 

MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA:  Agricultura; Artesanato (chapéu); Administração Pública. 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: - 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: - 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:  PSF; Areninha; Escola Pery Frota; Cemitério; 

Quadra; EEM José Fideles de Moura. 

 

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
13/01/2020 

LOCAL:  Quadra Pery Frota 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 

A economia do distrito é constituída por atividades de agricultura; administração pública e 

artesanato. 

Os moradores que trabalham com a fabricação do chapéu de palha apontaram para a 

necessidade de um local físico que possibilite o desenvolvimento da atividade bem como 

capacitação e material para o beneficiamento da produção. 

Há a necessidade de cursos profissionalizantes para jovens, adultos e idosos residentes no 

distrito como forma de incentivo às atividades de empreendedorismo. 

Os participantes apontaram como diretrizes para a melhoria nas condições do trabalho: a 

implementação de empresas/fábricas para a geração de emprego e renda para a população 

local; melhores condições de custo/transporte para os moradores que trabalham na 

Grendene e domésticas que trabalham no distrito sede. 

No que se refere a moradia, existe uma pequena quantidade de casas de taipa no distrito, 

sendo a maioria das moradias construídas em alvenaria. 

O distrito apresenta alguns vazios urbanos apontados pelos participantes como locais de 

construção e equipamentos públicos e/ou moradia popular conforme pode ser conferido no 

mapa anexo. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

Os moradores apontaram que no período chuvoso o distrito fica ilhado, visto que é circundado 

por rios e riachos, dentre eles: o riacho Ipueira; riacho Caioca; riacho Constantino e rio 



 
 
 
Madeira. O riacho Ipueira foi apontado como o mais poluído da cidade. As áreas que 

costumam alagar no período chuvoso são aquelas que se encontram nas proximidades dos 

riachos Caioca e Ipueira. 

As sugestões para o meio ambiente e lazer no distrito englobaram: um projeto de arborização 

nas proximidades do cemitério e da Igreja e a despoluição dos riachos comprometidos 

mediante o saneamento básico de algumas áreas do distrito. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

O distrito é atendido por uma linha de ônibus que funciona nos períodos de 06h00min às 

10h00min e de 13h00min às 17h00min. Alguns moradores também se deslocam utilizando o 

ônibus que transporta os trabalhadores da Grendene. Contudo, há um desconforto em 

relação aos horários considerados incompatíveis com as necessidades da população. 

Em relação a áreas de alagamento, algumas localidades que não têm passagem molhada 

inundam nos períodos de chuva, deixando parte dos moradores ilhados. As áreas de risco 

podem ser visualizadas no mapa anexo. 

Foi relatado durante as discussões que o carro do lixo passa apenas uma vez na semana, o 

que tem propiciado o acúmulo de lixo nas ruas e carreamento dos mesmos para áreas mais 

declinadas em períodos chuvosos, podendo assim, provocar o entupimento de bueiros e a 

contaminação de corpos hídricos. 

Quanto a infraestrutura para mobilidade, foi apontado que o distrito possui calçadas estreitas, 

sem acostamento e com necessidade de quebra-molas na Avenida Central. Houve sugestões 

para a construção de acostamento na pista de rolamento e ciclovia que leva até a lagoa. Às 

ruas estreitas que constituem a malha do distrito, foram manifestadas demandas para o 

alargamento das mesmas visando um melhor fluxo de pessoas e meios de transporte. 

Há uma área significativa com demanda de iluminação pública, a qual pode ser conferida no 

mapa anexo. 

Alguns locais do distrito possuem pontos com esgoto a céu aberto, inclusive nas 

proximidades do Riacho Madeira (vide mapa anexo). 



 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 
 
 
FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

14/01/2020 

 

PEDRA DE FOGO 

ACESSOS: Acesso pela 

Avenida Murilo Aguiar, 

estrada que dá acesso a 

Coreaú. 

 

 

 

POPULAÇÃO: 1.461 

habitantes 

ÁREA: 32km² 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: Pau D'Arco, Paudarquinho, Lagoa do Meio, Ponta da Serra 

e Aroeiras. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 
 

 
 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura de Subsistência 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: O núcleo urbano do distrito é um dos mais 

fragmentados de Sobral, composto por diversos núcleos justapostos às duas margens da 

CE-364. Sua área urbana é formada, portanto, de pequenas comunidades mais ou menos 

independentes organizadas ao redor de pequenas praças junto à rodovia. Apresenta 

tendência de expansão principal ao longo da via e alguns núcleos apresentam uma 

tendência secundária de expansão no sentido norte ao longo de estradas vicinais de acesso 

ao rio Angical. 

Com relação a infraestrutura, as ruas têm calçamentos, iluminação pública e são desprovidas 

de rede de drenagem e esgoto. 

A principal fonte de renda é a agricultura de subsistência, e secundariamente o trabalho nas 

pequenas usinas de cal, totalizando 10 caeiras. No distrito existem 12 comércios de pequeno 

porte. 

Com referência aos equipamentos sociais na sede do distrito existem 2 praças, 3 igrejas, 2 

escolas municipal, 1 quadra esportiva, 1 ponto de apoio para o Posto de Saúde da Família. 

De acordo com os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 2008, o 

distrito conta hoje com uma população aproximada de 1.461 habitantes e aproximadamente 

373 famílias. 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: Criado pela lei Municipal 598/2005, o distrito de 

Pedra de Fogo limita-se ao norte e oeste pelo município de Coreaú, a leste pelo distrito de 

Baracho e a sul com o distrito de Aprazível, com área de 32,50 km² e a principal via de 

acesso é CE 364, com destino a Granja. 

A sede do distrito configura-se de forma irregular com pequenas aglomerações de casas ao 

lado da CE, estruturadas em quase sua totalidade na tipologia de alvenaria. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 02 Escolas Municipais e 01 Posto de Saúde da 

Família. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 14/01/2020 LOCAL: Salão Paroquial 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
 

ONDE TRABALHAM? 
• Escola, Posto de Saúde, Minas cal, roçado, confecção de chapéus (mulheres), minas cal 

o ganho é muito pouco. Chapéus não tem alguém que nem comprar, vai para Coreaú, 

ganho pouco também. 

• Tem muito agricultor, ressaltasse que a população é muito trabalhadora, inclusive 

mulheres na roça. 

• Teve 10 casas, 20+20 já construídas.  

• Ainda se verifica casas de taipa. 

• 3 concentrações urbanas ao longo da rodovia, não tem muitas casas espalhadas, mais 

concentradas. 

• Terras família Albuquerque. 

• Crescimento urbano ao longo da via. 

• Minas cal os funcionários são maioria de Aprazível. 

• Pedreira é metade Coreaú e metade Sobral. 

• Falta emprego e capacitação. 

• O que a comunidade pode fazer: capacitar, se organizar. 

• Prefeitura: incentivos às indústrias, programas de moradia. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
 
RESPOSTAS 
Os recursos naturais do Distrito são: 

• Lagoa do Barreiras, é usada para pesca, lavagem de roupa, e plantação de capim. Está 

poluída porque existe duas áreas de habitação que jogam esgoto diretamente na lagoa. 

• Açude Águas Belas. Ao pé da serra, é um grande açude, com várias grotas que vêm da 

serra alimentando com água o açude. Muito usado para lazer, tem pequena estrutura de 

apoio ao lazer. 

 

PROPOSTA 
1) Transformar o Açude Águas Belas em um balneário com estrutura de apoio e implantar 

equipamentos de lazer. 

 



 
 
 
2) Aproveitar as trilhas existentes com grande beleza natural e potencial de uso. Falta 

estruturar, sinalizar e criar grupos/eventos atividades de caminhadas e trilhas. Citou-se como 

exemplo a caminho que vai para o Jordão. 

 

3) Reformar espaços de lazer existentes. 

4 praças: praça da matriz, Moreú, em frente clube do amor e em frente à quadra coberta. A 

praça da quadra necessita de reforma urgente. A praça do clube do amor é nova, tem 

equipamentos de ginástica e infantis. 

01 Quadra Poliesportiva Coberta, ginástica e playground que está sendo reformada. 

02 clubes: clube do amor e central clube. 

 

01 campo de futebol: É um campo de areia, falta estrutura como iluminação, arquibancadas, 

banheiros. É usado pelos homens e mulheres. 

Falta espaço para apresentações para a quadrilha: tem quadrilha local nos festejos de São 

João, desfiles infantis e comidas típicas. 

 
PROPOSTAS 
• Reformar praças existentes implantando equipamentos 

• Criar espaços de lazer para os jovens 

• Balneário Açude Águas Belas 

• Trilhas 

• Reconstruir sangradouro está arrebentado. 

• Estimular eventos no açude como competições esportivas, canoas, etc. 

• Plantio de árvores nativas 

• Educação ambiental para plantar árvores e cuidar. 

• Pediram uma creche. 

 

COMO EU QUERO A PEDRA DE FOGO AMANHÃ? 
Resposta: com mais espaços de convivência. 

 
O QUE A COMUNIDADE PODE FAZER? 
Resposta:  

• Se organizar mais 

• Discutir mais sobre a cidade 

• Fortalecer as associações existentes e criar uma associação de moradores, pois não 

existe. Só existe um sindicato de trabalhadores e um grupo de oração. 



 
 
 
• A iluminação pública tem na maioria das vias, mas é deficiente: na padaria e nas quadras 

ao fundo, final da cidade. 

• Água possui mas falta tratamento, a cor e o cheiro são inadequadas. 

• Esgoto possui apenas em um pequeno trecho lateral, na rua da Matriz mas é jogado 

diretamente na rua mais à frente. 

• O lixo é coletado 2x na semana, 2ª e 6ª de manhã. 

• Não tem coleta seletiva, acham importante implantar. 

• Tem um morador que possui uma pequena área aberta que recebe reciclagem de lixo. 

 

O que queremos em Pedra de Fogo? 

Melhorar a saúde tendo médicos todo dia, pois só tem médico às segundas-feiras a partir de 

meio-dia para consultar e outro médico para obstetrícia às quartas, e ter ambulância 24hs, 

mais remédios, agilizar exames. 

Os exames demoram em média 20 dias, da data de solicitação à realização do exame 

propriamente efetiva (a ambulância 24hs fica na cidade vizinha) 

Queremos mais serviços, como farmácias, mercados, e principalmente emprego. 

 

O QUE A COMUNIDADE PODE FAZER? 
• Participar mais as reuniões 

• Se organizar mais 

• Ter responsabilidade com o lixo 

 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

 

• Existem duas linhas com destino sobral diárias: 

- 01 Topique com saída 5:20 e 19:00 retorno (chegada), saindo de Sobral às 18hs. 

- 01 micro-ônibus com saída 7:00 - 12 (retorno) 

 

Como as linhas transitam na BR-222 são fiscalizadas e são consideradas seguras. 

Transporte Escolar: sai manhã volta noite 

 

Quanto ao estado das estradas: 

Pedra de Fogo até Aprazível: Está ruim 

Pedra de Fogo até Coreaú: Está ruim 

Quanto à acessibilidade das calçadas: 



 
 
 
• Não existe acessibilidade pois faltam calçadas, casas avançam no alinhamento/limite dos 

terrenos, possuem degraus e desníveis, não seguem o alinhamento da quadra e o nível 

do vizinho. 

• Não existe rotas para bicicletas apesar de ser muito usado. 

• Rotas pedestre são inseguras, principalmente na travessia da rodovia asfaltada, onde 

ocorre vários acidentes. 

• Falta acessos locais a partir de rodovia e iluminação pública na Rodovia, sinalização e 

placas para reduzir velocidade, faixas pedestres e tudo que trouxer maior segurança ao 

pedestre. 

 

Iluminação Pública: Não existe problema com iluminação pública. 

Água e esgoto: Tem água encanada, porém sem tratamento. Necessitam de tratamento. 

Esgoto: Não existe tratamento de esgoto, lançam no riacho ‘Zé Prado’ 

Coleta de lixo: 2x por semana (segunda à sexta, pela manhã) 

No distrito não tem pontos de lixo (lixão) 

Não existe coleta seletiva. 

 

PROPOSTAS 
Melhorar a saúde (Mais remédios, mais um motorista (24hs), mais ambulância, mais 

atendimento todos os dias, médicos para realizar exames. 

 

O QUE A COMUNIDADE PODE FAZER? 
Ter responsabilidade com o descarte correto do lixo 

Participar desses momentos e contribuir mostrando a realidade do distrito para o 

planejamento. 

 

ONDE PODEMOS INOVAR? 
Fortalecimento e incentivos para implantação de comércios e serviços. 

  

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 

FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

30/01/2020 

 

RAFAEL ARRUDA 

ACESSOS: Ligação com a 

sede municipal CE-442 e BR-

222. 

 

 
 

POPULAÇÃO: 2637 

habitantes. 
ÁREA: 28 km² 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: Vila Trindade, Pedrinhas, Ouro Branco, Recreio. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 
 

 
 



 

PRINCIPAL ECONOMIA: Artesanato. 
FUNDAÇÃO: 1995 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: O núcleo urbano no distrito apresenta traçado 

parcialmente ortogonal, distribuído ao longo da Estrada Rafael Arruda – São José do Torto, 

com vias pavimentadas e comércio incipiente. Sua economia local está fincada no 

artesanato, com a fabricação de redes, numa estrutura de indústria informal. Atualmente, a 

Igreja de São Francisco encontra-se em construção, a qual será palco da tradicional 

celebração religiosa em comemoração ao dia de São Francisco, padroeiro do distrito. O 

núcleo apresenta maiores tendências de crescimento no sentido da via principal. Saídas para 

as estradas vicinais a norte e sul constituem vetores secundários de crescimento que 

demonstram uma tendência radial de expansão da malha urbana. Não apresenta acidentes 

geográficos que se configurem em limites para sua expansão. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: O distrito é pouca servida de equipamentos 

públicos e infraestrutura. A população dispõe somente de um Posto de Saúde da Família, 

com ambulância, e 3 escolas municipais e 1 creche, 5 igrejas, 2 quadras esportivas, 1 clube 

social – Diamantina Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
30/01/2020 

LOCAL: Escola Antenor Ferreira Gomes 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
 
• Estão sendo construídas casas nas extremidades dos distritos. 

 
PROPOSTAS 
• Cooperativas. 

• Criação de crédito rural. 

• Facilitar o credenciamento de empresas. 

• Dar incentivos fiscais para as empresas irem aos distritos. 

• Mais obras públicas. 

• Estender festivais culturais para os distritos. 

• Expandir a parte esportiva. 

• Promover nos distritos: Torneios, campeonatos, etc. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

• A rede de esgoto de Rafael Arruda e das localidades deságua em recursos hídricos, 

tornando a água imprópria para consumo. 

• A água do consumo da região vem do Ayres de Sousa, não é usada para outros fins. 

• Não existe área de risco de alagamentos. 

• Como lazer existe: Praça (Academia) e Quadra de Esportes, que não são suficientes. 

 

PROPOSTAS 
• Construção de uma praça em frente à Escola Nova. 

• Uma Areninha para a comunidade. 

• Transformar a Creche desativada em Centro Comunitário ou em uma Delegacia. 

• Mais árvores na escola nova. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

• Para ir ao médico os moradores só têm 1 ambulância para esta região, o que se torna 

insuficiente. 

• Os moradores solicitam mais transportes para melhor auxílio. 

• As estradas estão sem sinalização em sua maioria. 



 

• Existe um trecho de aproximadamente 3km sem asfalto entre Recreio e Ouro Branco, 

impossibilita o percurso de transporte escolar, vans e particulares no período invernoso. 

• Falta de ‘’rosso’’ no período invernoso nos trechos Recreio, Ouro Branco e Pedrinhas, 

dificultando a visão. 

• Sobre a iluminação pública, funciona muito bem e é mantida regularmente, no entanto 

deve ser complementada em alguns pontos.  

• Em Recreio existe a rede de água comunitária, porém para ingerir.  

• O esgoto de Rafael Arruda está precisando de reparos, porque existem alguns trechos 

em céu aberto.  

• Na Vila Trindade não tem esgoto 

• Em Pedrinhas não tem esgoto. 

• Ouro Branco tem rede de esgoto porém deságua no Açude, tornando a água do Açude 

imprópria. 

• O carro do lixo passa 3 vezes por semana. 

• No percurso de Rafael Arruda a Recreio persistem em jogar lixo na beira da estrada. 

Não existe coleta seletiva. 

 

PROPOSTAS 
• O deslocamento hoje é feito por transportes próprios, caronas, etc. Mas os moradores 

sugerem que seja disponibilizado transporte alternativo público para agilizar a locomoção entre 

comunidades (Recreio, Ouro Branco e Pedrinhas, Rafael Arruda). 

• Havia um transporte para levar pessoas ao médico e isso foi removido do Distrito, os 

moradores gostariam do retorno deste carro pois é uma comunidade que apresenta algumas 

pessoas carentes. 

• Moradores deram a ideia de um ônibus coletivo mais barato para locomoção até Sobral, 

ou mesmo o metrô chegar até o Distrito por um valor menor. 

• Melhorar sinalização das estradas. 

• Sugestão: que a água do açude Taquara chegasse até o Recreio. 

• Tratamento do esgoto, remover o despejo de esgoto nos recursos hídricos. 

 
 

 



 

FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

10/01/2020 

 

SALGADO DOS MACHADOS 

ACESSOS: O 

principal acesso à 

sede distrital é pela 

CE -176. 

 

 

POPULAÇÃO: - 
 
 

ÁREA DO DISTRITO: 
7.395,29 Ha 

POVOADOS E LOCALIDADES: Bom Futuro; Fazenda Canudos; Fazenda Cedro; 

Fazenda Experimental; Fazenda Novo Distrito; Fazenda Pedreira; Fazenda São Luiz; 

Fazenda Telha; Fazenda Varjota; Madeira; Várzea da Pedra; Varjota dos Machados . 
MAPA DA SEDE DISTRITAL:

 
 



 

PRINCIPAL ECONOMIA:  - 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO:  O núcleo urbano do distrito de 

Salgado dos Machados desenvolve-se junto a Rodovia Moésio Loiola de Melo 

Júnior, apresentando ocupação dispersa e irregular, contando com pavimentação na 

maior parte de suas vias. O distrito conta com oferta irrisória de comércios e 

serviços, possuindo uma escola municipal e um Centro de Saúde da Família. Apesar 

de estar junto da Rodovia Moésio Loiola, o núcleo apresenta tendência de expansão 

urbana ao longo das vias secundarias, no sentido sudeste e noroeste, não 

possuindo acidentes geográficos que se configurem em limites para sua expansão. 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: - 
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:  
Praça Edmilson Cruz, CSF de Salgado dos Machados, Quadra Poliesportiva 

Francisco Santana Melo, Escola de Ensino Fundamental, Escola de Ensino Infantil 

Domingos Machado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 
10/01/2020 

LOCAL: Quadra Poliesportiva Francisco Santana 

Melo 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
 

No grupo Moradia e Renda, os integrantes relataram que mais de 50% das pessoas 

que residem em Salgado dos Machados não trabalham no próprio distrito, justamente 

pela falta de oportunidade e também de mão de obra qualificada. 

O grupo apontou como alternativa para o desemprego a instalação de uma indústria 

ou cooperativa de confecção e tecido, como forma de aproveitar a potencialidade 

local, uma vez que muitas pessoas do distrito sabem costurar. Uma outra opção para 

aproveitar a mão de obra local seria a implantação de uma fábrica de chapéu.    

A qualificação profissional das pessoas residentes no distrito foi uma das solicitações 

mais colocadas pelo grupo, como condição iminente para minimizar o desemprego e 

melhorar a renda da população de Salgado dos Machados. Para isso eles solicitaram 

a implantação de cursos profissionalizantes e de empreendedorismo, voltados para o 

melhoramento e qualificação profissional. Cursos como o de pedreiro, montador de 

móveis, artesão, doces e salgados, mecânico, pintor, eletricista e computação, foram 

lembrados pela população e entende-se que ajuda na geração de renda. 

Os moradores falaram que o distrito ainda é muito dependente de Sobral, até para as 

questões mais básicas como uma farmácia e consertos simples de eletrodomésticos.  

Por último, foi solicitado que as obras públicas deveriam aproveitar a mão de obra 

local, ajudando assim a minimizar o desemprego, além de envolver a comunidade de 

uma forma mais efetiva nas políticas públicas. 

Sobre o assunto moradia, na sede do distrito de Salgado dos Machados ainda existem 

aproximadamente 70 casas de taipa, necessitando de um projeto habitacional de 

reconstrução em alvenaria. As novas casas se concentram ao longo da CE-176 (área 

mais valorizada da sede do distrito), no sentido leste pela Rua Raimundo Nonato de 

Sousa e oeste pela Rua Joaquim Teotônio Vieira. 

  

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
 

Pendente. 

 

 



 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
 

A questão dos transportes público e coletivo, o grupo falou da necessidade de ampliar 

os horários e mais uma linha para o período da tarde (atualmente funciona somente 

uma linha das 5h até 14) e nos finais de semana. Justificaram também a necessidade 

da construção de paradas de ônibus nos locais com essa característica atualmente. 

Quanto a questão dos acessos das estradas que ligam as localidades à sede do 

distrito, ficou claro a necessidade de pavimentação, pois durante o período de inverno 

as estradas da zona rural ficam com o trânsito comprometido em decorrência dos 

atoleiros. 

O planejamento e ordenamento urbano da sede do distrito de Salgado dos Machados 

foi algo que também foi tratado e ficou claro que não existe uma padronização de rua 

nem de calçadas, tornando-se necessário um ordenamento urbano e planejamento 

de crescimento, pois a sede do distrito está crescendo de forma desordenada e sem 

o acompanhamento da infraestrutura básica necessária, dessa maneira diversos 

locais da sede encontram-se com iluminação pública insuficiente, que precisam ser 

melhoradas como nas ruas: Rua Nova (depois do campo), Rua Principal (entre a 

escola nova e a igreja), Rua João Batista Ripardo, Rua Hugo Machado da Ponte (a 

partir do campo), Rua Maria de Lourdes e Rua da Casa de Oração. E substituindo a 

iluminação existente por LED em toda sede do distrito. 

Sobre o abastecimento de água, a sede do distrito de Salgado dos Machados é 100% 

atendida com água encanada, porém a população relata que o tratamento é 

inadequado. Necessitando de um tratamento mais eficiente da água por parte do 

SAAE. 

No tema do esgotamento sanitário ficou claro que em Salgado dos Machados não 

existe rede coletora de esgoto, tornando-se necessário a implantação de rede de 

esgotamento sanitário em toda sede do distrito. Devido à falta de rede de esgoto, 

alguns trechos de ruas encontram-se com “esgoto à céu aberto”, como nas ruas: Rua 

João Batista Ripardo, Rua Raimundo Nonato de Sousa, Rua Principal (CE-176), Rua 

Nova (depois do campo), Rua Francisco Rodrigues de Sousa, Rua Edmilson Cruz de 

Sousa e Rua Joaquim Teotônio Vieira. 

No quesito coleta de lixo, o problema apontado pela população foi referente a 

frequência da coleta que ocorre somente e uma vez por semana, na quinta-feira, 

sendo necessário aumentar mais dois dias na semana. Por esse motivo entende-se 

que os pontos de acúmulo de lixo sejam também em decorrência da deficiência na 

coleta pública de lixo, estando esses acúmulos de lixo principalmente na Rua João 



 

Batista Ripardo, Rua Principal com Rua Maria de Lourdes de Sousa, Rua Joaquim 

Teotônio Vieira, Rua Raimundo Nonato de Sousa, Rua Hugo Machado da Ponte e 

Rua Edmilson Cruz. Foi também localizado muito lixo acumulado próximo ao campo 

de futebol (força jovem). 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 Leitura Comunitária Espacializada: 



 
 
 
FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 
14/01/2020 
 

 

SÃO JOSÉ DO TORTO 

ACESSOS: O principal acesso 
à sede distrital é pela BR-222 e 
CE-321. 

 

POPULAÇÃO: 1939 habitantes. 

ÁREA: 4304,24 ha 
 
 

POVOADOS E LOCALIDADES: Gonçalo Alves; Faz. Campo do Meio; Faz. Pedra de Cal; 
Angustura. 
 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 
 

 
 



 
 
 
PRINCIPAL ECONOMIA:  Administração pública; fábrica de alumínio e mineração (extração de 

ferro). 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: - 
DESENHO URBANO E USO DO SOLO: - 
 
 
 
LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 
DATA DE REALIZAÇÃO:  
14/01/2020 

Local: Quadra Poliesportiva Maria Oliva Ribeiro Lima 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
A caracterização do trabalho junto aos moradores do distrito apontou que os empregos, de 

modo geral, se distribuem entre a administração pública, a fábrica de alumínio e mineração 

(extração de ferro) e alguns trabalhadores da Fábrica Grendene. A agricultura é pouco 

expressiva nesse distrito no que se refere a geração de renda. Além disso, o comércio é pouco 

movimentado e não há no distrito incentivos e capacitação para o desenvolvimento do 

artesanato local. 

Como sugestões para os problemas envolvendo o trabalho, foi sugerido pelos moradores: o 

incentivo do poder público municipal à instalação de fábricas no distrito; a capacitação da 

população local mediante a oferta de cursos profissionalizantes tendo como foco a mineração 

e a construção civil; implantação do projeto da guarda mirim como oportunidade de capacitação 

e trabalho para os jovens. 

Quanto às casas de taipa, essas encontram-se espacializadas nas proximidades do Açude 

Paulo Lustosa; Beira do Rio; Pitombas; Pedra de Cal e Fazenda Morada Nova, conforme pode 

ser conferido no mapa anexo. 

 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
Os corpos hídricos localizados no distrito são: Lagoa do Cemitério (propriedade particular de 

uso agropecuário); Açude Paulo Lustosa (Açude Novo); Açude da Angustura (vide mapa anexo) 

onde alguns recursos hídricos têm sido afetados pela poluição dos esgotos e/ou rejeitos da 

atividade de mineração. 
Quanto às áreas alagáveis, as casas que se encontram na rua Olavo Ribeiro costumam ser 

invadidas pela água no período chuvoso. 
 

A Avenida Francisco Agenor Ribeiro da Silva é utilizada pela população como um local de 

caminhadas e pedaladas, contudo, não possui uma estrutura mínima para esses tipos de uso. 

A mesma também necessita de arborização. 
As propostas dos moradores para os problemas levantados, foram: a despoluição de açudes e 

riachos por meio de saneamento básico; implantação de quebra-molas; iluminação pública; 



 
 
 
construção de acostamento e ciclovia na Avenida Francisco Agenor Ribeiro; implantação de 

praças com equipamentos de ginástica e parquinho incluindo as áreas de Torto de Cima; Beira 

Rio; Angustura e Gonçalo Alves. 
 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
Nas estradas que seguem para as localidades há demanda por asfalto; iluminação e 

calçamento. Contudo, foi observado pelos moradores que parte da iluminação está sendo 

convertida para LED. 

Quanto ao esgotamento sanitário, a maioria das casas utiliza fossa séptica o que aponta uma 

demanda para saneamento básico. O abastecimento de água é proveniente do açude Ayres de 

Sousa. 

Quanto a mobilidade e transportes, as Topics que fazem o trecho entre o distrito de São José e 

o Distrito Sede não passam por dentro da cidade o que faz com que o deslocamento da 

população ocorra de maneira insegura e desconfortável. O distrito possui problemas 

significativos de acessibilidade e demanda de fiscalização para o trânsito. A motocicleta é o 

principal meio de transporte no distrito sendo que seus condutores não costumam utilizar o 

capacete. 

A rodovia que corta a cidade não possui acostamento, oferecendo perigo aos pedestres. 

Em relação ao recolhimento do lixo, há a coleta 03 vezes na semana, porém, o carro não passa 

em todas as ruas e é necessário a implantação de placas indicativas e socioeducativas. 

Foi solicitado pelos moradores, via abaixo assinado, a construção de 600m de calçamento ou 

asfalto na estrada que liga São José do Torto à localidade de Torto de Cima para viabilizar 

melhores condições de deslocamento entre esses locais. Também foi solicitada a construção 

de uma praça na localidade de Torto de Cima como área de lazer para os moradores do local.  
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FICHA TÉCNICA OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

09/01/2020 

 

TAPERUABA 

ACESSOS: O principal 

acesso à sede distrital é pela 

CE-362. 

 

 

POPULAÇÃO: 6.636 

habitantes (e-SUS AB, 2018) 

ÁREA: 20.764,39 Há. 

 
 
 

 

POVOADOS E LOCALIDADES:   Boa Vista; Bom Jesus; Espírito Santo; Fazenda Alegre; 

Fazenda Boa Vista; Fazenda Exu; Fazenda Jospe Orimar; Fazenda Palmeiras; Fazenda 

R. Lopes; Fazenda Saco Grande; Fazenda Valentino; Fazenda Algodão; Jurema; Macapá; 

Pau Branco Velho; São Sebastião. 
MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 
 



 

PRINCIPAL ECONOMIA:   
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO:  
DESENHO URBANO E USO DO SOLO:  
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:  Centro de Saúde da Família – CSF; Escola 

Francisco Monte; Escola de Tempo Integral; Escola Estadual Cesário Barreto; Centro 

Cultural Maria Júlia Parente; Largo Nossa Senhora do Carmo; Campo de futebol. 

 

LEITURA COMUNITÁRIA DAS OFICINAS 

DATA DE REALIZAÇÃO: 09/01/2020 LOCAL: Centro Cultural 

Maria Júlia Parente 
PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 
No eixo Trabalho e moradia, a maioria dos integrantes do grupo trabalha no próprio distrito 

de Taperuaba. Eles relataram que as oportunidades trabalho e renda deveriam se 

concentrar nas potencialidades que o distrito já possui, como por exemplo o bordado, 

agricultura familiar, ecoturismo e reciclagem. Os moradores também falaram da 

necessidade de um plano de desenvolvimento econômico para o distrito. 

Sobre as condições habitacionais do distrito de Taperuaba foi apontada a área da Rua da 

Loquinha e Rua Inocêncio Lopes como os locais que necessitam de projetos de 

reconstrução de casas de taipa em alvenaria, como também das casas que estão situadas 

em áreas de risco de inundação e alagamento, às margens dos riachos Sanharão e Viana.  

Um outro aspecto é sobre as áreas mais valorizadas para construção na sede do distrito 

de Taperuaba, estando o centro como a área mais cara e valorizada em detrimento a Rua 

Inocêncio Lopes como a área menos valorizada do distrito. 

Observa-se que a sede do distrito de Taperuaba aos poucos vai se expandindo ao 

encontro com as Vassouras que já é considerada pela população local como um bairro e 

fazendo parte da zona urbana do distrito. Dessa forma pode-se perceber o surgimento de 

novas casas e comércio, principalmente às margens da rodovia e no sentido norte do 

núcleo central de Vassouras (área essa que necessita de um planejamento para 

ordenamento urbano). 

  

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 
Os participantes destacaram o Rio Bom Jesus onde surgiu Taperuaba no final do século 

XIX, que é barrado pelo Açude Sonrisal e, pelo o Açude Público Santa Maria, na 

comunidade Boa Vista . Dos afluentes do rio próximo a Taperuaba, foram citados o Riacho 

da Furna, o Riacho Sanharão que divide Vila Romana da Vila Mimosa, o Riacho Viana 

que corta o território de Vassouras e Riacho do Bálsamo que cruza o centro de Taperuaba 

e foi definido como um esgoto a céu aberto. 

O açude Boa Vista já foi utilizado para abastecimento, mas foi desativado. Atualmente 

apesar de ser usado para pesca e plantio, ele recebe esgoto das casas próximas. O açude 

Sonrisal é utilizado para pesca, plantio de capim para pastagem, agricultura familiar a 

vazante e também para lazer, mas acidentes e mortes entre banhistas acontecem nele. 

Foi também destacado durante a oficina as condições precárias da parede da barragem 

do açude Sonrisal, cujo denominação denota a fragilidade de sua estrutura, segundo 

moradores desde de sua construção, a parede tende a “se desfazer”, e os próprios 

moradores se reúnem para remendar. Também houve a reclamação de que o açude 

nunca foi limpo pela prefeitura, e existe uma divergência quanto aos cuidados ao açude 

dado que a ele está em propriedade particular. 

Quanto às áreas de alagamento foi citado a área atrás do espaço cultural quando chove, 

onde passa um córrego que foi obstruído pela construção de casas sem qualquer 

interferência do poder público. Em 2011, com a chuva forte, houve uma grande enxurrada 

por causa das queimadas na serra íngreme, que atingiu as casas construídas próximas 

ao riacho em Vassouras. Já aconteceu de algumas famílias atingidas por outras 

enxurradas serem remanejadas para casas populares, como a comunidade Vila Nova, 

vizinha a creche. 

Sobre as áreas de lazer foram citados os campinhos, quadras de futebol, e campo society. 

A quadra coberta do espaço cultural era onde ocorriam festas e forrós, mas atualmente 

está indisponível para a prática de esporte. Para o “Campão” de Vassouras foi sugerido 

como demanda, uma reforma com implantação de iluminação, arquibancada e muros. 

Apesar da presença dos equipamentos, os participantes salientaram o desejo de ter uma 

“areninha” no distrito. 

Ainda na questão do lazer foi destacado a necessidade da própria comunidade se 

apropriar da Pedra da Andorinha, através de projetos de lazer e cultura para a população 

local, como o projeto de Pedalar na Pedra da Andorinha, pois a maior parte das pessoas 

que visitam o local é composta por turistas.   

 
 



 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 
No grupo sobre serviços públicos e transportes foi colocado pelos integrantes que 

atualmente existe uma linha de micro-ônibus o que é insuficiente, não atendendo a 

demanda da população do distrito, necessitando assim de mais uma linha, uma vez que 

a maioria da população se desloca para a cidade de Sobral para trabalho, estudo, serviços, 

etc. O estado de conservação desses transportes coletivos encontra-se em situação boas 

e ruins. 

O estado de conservação das estradas de acesso ao distrito e localidades, com exceção 

da CE-362, todas as outras estradas são de chão batido que durante o período de seca, 

ficam de fácil acesso, mas durante o período chuvoso essas estradas ficam com o aceso 

limitado devido os atoleiros. 

A sede de Taperuaba apresenta calçadas irregulares e sem nenhum tipo de acessibilidade 

ou mesmo padronização, necessitando de um planejamento urbano com normas 

construtivas e fiscalização para a sede do distrito de Taperuaba, uma vez que o distrito é 

um dos maiores do município de Sobral e atualmente está crescendo de forma 

desordenada. 

Sobre iluminação pública algumas áreas foram mapeadas pelos integrantes do grupo 

como sendo as mais necessitadas de melhoramento da iluminação pública, sendo elas: 

Macarangibe, Loquinha, Vila Romana e Vila Mimosa. 

Sobre o tema saneamento básico, foi dito pelo grupo que o abastecimento de água 

funciona normalmente, atendendo 100% da sede do distrito com água encanada. Porém, 

a coleta e tratamento de esgoto ainda é uma pendência, existindo várias ruas com 

problemas de esgoto à céu aberto, como na Rua da Loquinha, Rua Emanuel Ezequiel, 

Rua Inocêncio Lopes, Rua Eufrázino Bastos, Rua Beira Rio, Rua Padre Leitão, Rua 

Parcifal Barroso e Avenida Nossa Senhora do Carmo. Em Vassouras o esgoto corre à céu 

aberto em trechos da Rua São José, Rua José Maniçoba, Avenida Júlio Ferreira e Rua 

Antônio Nel (que deságua no riacho). 

A respeito das propostas, os integrantes do grupo afirmaram que existe uma grande 

necessidade de saneamento básico completo em toda sede do distrito, como uma forma 

de conservação do recursos hídricos e qualidade das águas subterrâneas, como também 

de qualidade de vida à população do distrito. 

Outros pontos levantados nas propostas foram: a necessidade de maiores incentivos às 

atividades culturais e esportivas, oportunidades de emprego no próprio distrito e 

melhoramento das infraestrutura urbana. Sobre esse ponto, foi colocado também a 

construção de um espaço para venda de produtos artesanais com foco no turismo e um 

terminal para transporte rodoviário. 
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