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A CIDADE QUE QUEREMOS 

"UMA CIDADE COM ALTO NÍVEL DE ACESSIBILIDADE SOCIAL AOS BENS E 

AOS SERVIÇOS PARA TODOS OS SEUS MORADORES, REALÇANDO SUA 

HERANÇA HISTÓRICA, PRESERVANDO SEU AMBIENTE NATURAL E 

PROMOVENDO O CONFORTO DA VIDA URBANA COM JUSTIÇA E EQÜIDADE." 
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1.0  -  APRESENTAÇÃO 
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O Relatório de Questões / Módulo Conceito consiste num diagnóstico que toma por base as 

informações contidas nos Termos de Referência para a elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte, o posterior desenvolvimento dessas 

informações na Proposta Técnica do Consórcio, acrescidas de levantamentos realizados em campo 

e pesquisas complementares em documentos originais de órgãos federais, estaduais e municipais. 

Além dessas fontes, o Relatório de Questões / Módulo Conceito se apóia em depoimentos 

de moradores da Cidade de Juazeiro do Norte e em questões essenciais que foram colocadas 

na Oficina I para discussão pelo Comitê local. 

Seu objetivo é estruturar o conhecimento dos problemas, por parte da Equipe Técnica do 

PDDU, e servir de guia para análise das questões relevantes do Município. 

Que tipo de cidade temos e como os esforços da comunidade podem ser dirigidos para obter a 

cidade que queremos? Esse foi o desafio colocado na elaboração do Relatório de Questões / 

Módulo Conceito. 

Na Oficina I – Subsídios à Construção do Relatório de Questões / Módulo Conceito, 

apresentou-se um Roteiro de Questões ao Comitê Municipal, levantando problemas, 

discussões e informações sobre o Município e a Cidade de Juazeiro do Norte. Os cidadãos 

representantes foram interrogados sobre essas questões e as responderam produzindo um 

conjunto de informações que, uma vez ordenadas e confrontadas com os padrões técnicos, 

originaram metas, conceitos e diretrizes que consubstanciam o presente documento. Ele 

resume uma série de expressões sobre o caráter da cidade, além de destacar os pontos fortes 

que devem ser realçados, alinhando os obstáculos e problemas para responder ao desafio 

principal: como resolvê-los e chegar ao tipo de cidade que a comunidade deseja? 

O Relatório de Questões / Módulo Conceito do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

de Juazeiro do Norte está dividido em nove itens, quais sejam: 

1.0  -   Apresentação 

2.0  -   História, Evolução Urbana, Situação Atual, Contexto Regional, Perfil Sócio-econômico e 

Dinâmica Populacional 

3.0  -   Sumário de Questões 

4.0  -   Questões para Discutir com o Comitê Municipal 
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5.0  -   Metas 

6.0  -   Conceitos e Diretrizes 

7.0  -   Glossário 

8.0  -   Bibliografia 

9.0  -   Anexos 

O conjunto dos sete primeiros capítulos é enriquecido por informações cartográficas diluídas ao 

longo do documento. Em seguida temos a bibliografia consultada e, por último, sob a 

denominação de ANEXOS, estão contidos mapas e croquis. 

O Relatório de Questões / Módulo Conceito será o instrumento balizador para as etapas de 

proposições que se seguirão: o Plano Estratégico e o Plano de Estruturação Urbana. 
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2.0  -  HISTÓRIA, EVOLUÇÃO URBANA, SITUAÇÃO ATUAL, CONTEXTO 
REGIONAL, PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E DINÂMICA POPULACIONAL 
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2.1 HISTÓRIA 

A história do Município de Juazeiro do Norte apresenta singularidades políticas, geográficas e, 

sobretudo, sociais que vieram diferenciar a trajetória do povoado, que data do século XVIII, no 

cenário da região do Cariri e de todo o Ceará, transformando-o numa das cidades mais 

importantes do Estado. 

Seus primeiros povoadores, João Bezerra Monteiro e Caetana Romeira de Sá, oriundos da 

Fazenda Zoraes, no Município de Icó, faziam parte do grande número de comerciantes que, 

após o declínio dessa cidade, afluíram à região do Cariri, atraídos pelas terras férteis e 

abundância de águas do vale. Estabeleceram-se no Sítio Moquém, no Município do Crato. Um 

de seus descendentes, o Padre Pedro Ribeiro, era proprietário do sítio que hoje corresponde à 

Cidade de Juazeiro do Norte – era o "Sítio Joaseiro", localizado à margem direita do Rio 

Salgadinho, que avançava para um terreno planáltico chamado Tabuleiro Grande. 

O Padre Pedro Ribeiro fundou, em 1827, a Capela de Nossa Senhora das Dores, no "Sítio 

Joaseiro", a fim de suprir a necessidade de assistência religiosa às famílias que habitavam a 

região, provindas de municípios e estados vizinhos, e até estrangeiros, bem como aos 

viajantes que paravam à sombra das três frondosas árvores que deram nome ao sítio, quando 

de sua passagem para as feiras do Crato. A Igreja de Nossa Senhora das Dores contribuiu 

para consolidar o aglomerado urbano que, já em 1835, encontrava-se caracterizado como 

“Povoação de Joaseiro”. 

A religiosidade foi, aliás, o principal fator do desenvolvimento de Joaseiro. Ponto de passagem 

dos feirantes, devido à sua localização estratégica, a população de Juazeiro foi desde sempre 

cosmopolita, porém, unida pela crença na relação direta entre Deus e os fenômenos naturais 

ligados às atividades agrícolas. Após a morte do Padre Pedro Ribeiro, o arraial de Joaseiro 

passou por vários períodos sem que a Capela de Nossa Senhora das Dores tivesse um 

capelão, recebendo visitas esporádicas dos padres do Crato. É num desses períodos que 

Joaseiro conhece o homem cuja história confunde-se com a sua própria, a personalidade que 

iria imprimir uma vitalidade e efervescência singular no incipiente núcleo urbano do século XIX 

e transformá-lo num centro de importância nacional – O Padre Cícero Romão Batista. 

Natural do Crato e ordenado padre no Seminário da Prainha de Fortaleza, em 1870, o Padre 

Cícero chega a Joaseiro em 1871, a convite de um cidadão, para celebrar a missa de Natal 

daquele ano, na Capela de Nossa Senhora das Dores, da qual torna-se capelão no ano 

seguinte, fixando, a partir daí, residência permanente em Joaseiro. A personalidade carismática 
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e generosa do Padre Cícero e seu temperamento humilde e desprendido conviviam com o seu 

espírito empreendedor e humanitário. Isso o levaria a participar de todos os acontecimentos 

sociais, políticos e religiosos de Joaseiro até sua morte, em 1934. 

Quando chegou a Joaseiro, em 1872, o Padre Cícero encontrou uma terra de economia quase 

feudal e população descontente. Em pouco tempo, entretanto, o Padre Cícero conduziu a 

comunidade a uma crescente organização social através de empreendimentos que envolviam a 

sociedade, como, por exemplo, a construção de uma nova Igreja de Nossa Senhora das Dores 

(ao lado da antiga capela), o incentivo às irmandades religiosas e casas de caridade, fundadas 

pelo Padre Ibiapina, e o aconselhamento da população não só quanto à religião, mas a 

aspectos da vida social, como, por exemplo, ensinando a enfrentar a seca de 1877 com a 

utilização de plantas nativas (Macambira e Mucunã). 

O contexto político-econômico da Região do Cariri era, então, alentador. Com uma economia 

baseada na cultura canavieira, Crato era considerado a “Pérola do Cariri”, seguida de 

Barbalha, com um grande impulso comercial na segunda metade do século XIX. Os chefes 

políticos e principais senhores de engenho da região vislumbravam um grande futuro para o 

Cariri, e o Padre Cícero foi quem, em Joaseiro, teve essa visão progressista. Funda as 

Congregações Vicentinas, a Banda de Música, a Irmandade do Coração de Jesus (ou 

Apostolado da Oração) e inaugura a nova Igreja de Nossa Senhora das Dores, cuja imagem foi 

trazida de Portugal, sem, no entanto, deixar de ser uma figura cativante, com sábios conselhos, 

e rígido no cumprimento das obrigações de sua fé. 

A população de Joaseiro já atribuía ao Padre Cícero um caráter canônico por causa de visões 

que ele costumava ter e de uma promessa feita por ele e dois outros padres em troca de chuva 

durante a seca de 1888, o que ocorreu pouco depois e foi recebida pela população como uma 

dádiva. Entretanto, foi em primeiro de março de 1889 que aconteceu o fato que transformaria a 

vida de Joaseiro e interferiria em muitas outras cidades e na província do Ceará – o milagre da 

transmutação da hóstia no sangue de Cristo, na boca da Beata Maria de Araújo, quando o 

Padre Cícero ministrava-lhe a comunhão, após longas horas de vigília clamando por chuvas. O 

fato inexplicável repetiu-se durante toda a Quaresma daquele ano, e padres dos municípios 

vizinhos divulgaram o fato como um milagre. A religiosidade fervorosa do povo logo 

transformou o local do ocorrido em palco de romarias. Esse povo passou a venerar o Padre 

Cícero como um santo milagreiro e a ele foram atribuídas várias curas. Os panos 

ensangüentados da boca da beata também foram objeto de veneração. 
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Quando o bispado toma conhecimento dos fatos ocorridos em Joaseiro dá-se um sério conflito 

eclesiástico, com inquéritos para apurar a veracidade dos fatos, culminando com a proibição do 

Padre Cícero realizar celebrações no povoado, fato que duraria 24 anos. Entretanto, a 

respeitabilidade do Padre Cícero era grande, não somente entre as classes populares, mas 

entre homens letrados e famílias ilustres. Surge e cresce, vigorosamente, o comércio religioso 

no povoado e o grande número de romeiros deixa em Joaseiro recursos que são canalizados 

pelo Padre Cícero para obras sociais e empreendimentos modernos. Dessa forma, Joaseiro 

vai-se transformando num centro urbano consolidado, com diferenciação de ofícios e 

equipamentos sociais e serviços diferenciados, como a estação telegráfica (1904), as oficinas 

de relógios e, sobretudo, o comércio. Em 1907 começa a luta pela emancipação política em 

relação ao Crato, liderada pelo Padre Joaquim de Alencar Peixoto e apoiada pelo Padre 

Cícero. 

O ano de 1910 mostra bem a grande influência do maior personagem da história de Juazeiro 

do Norte perante o governo provincial, ao reivindicar a emancipação, enviando proposta de 

limites do novo Município de Joaseiro e determinando o não pagamento dos impostos ao 

Crato. Mostra também a forte inter-relação com outros municípios vizinhos que se solidarizam 

nas causas do milagre e na política. Joaseiro já não pode ser negligenciado; conta com uma 

população de mais de 15.000 habitantes (censo de 1909) e em 1911 é emancipado. O Padre 

Cícero é o primeiro prefeito, tornando-se mais claro, a partir de então, o papel político 

importante que exerce até o fim de sua vida, seguido de perto pelo Doutor Floro Bartolomeu da 

Costa, médico e advogado baiano que chegara a Juazeiro do Norte, atraído pelas minas de 

cobre do Município de Aurora e, que, estabelecido em Joaseiro, traçou carreira política 

apadrinhado pelo Padre Cícero. 

Juazeiro do Norte protagonizou papéis notórios na história do Ceará e até do país em questões 

políticas, e o Padre Cícero esteve sempre à frente das decisões importantes, juntamente com 

Floro Bartolomeu e o jornalista José Marrocos, seus amigos pessoais. Em 1911 firma o “Acordo 

dos Coronéis” – aliança com os chefes políticos do Cariri contra Marcos Franco Rabelo e em 

apoio a Aciolly, que enviou tropas para confrontos em Joaseiro. Irrompe a revolução e o 

episódio conhecido como “Sedição de Juazeiro”. A Assembléia de Joaseiro elege Floro 

Bartolomeu como presidente da província. As tropas de Rabelo confrontam-se com os romeiros 

em vários combates, nas localidades Alto do Leitão, Cerca de Pedra, Buriti (Crato), Baixio 

Cabeceira, Malvas, Alto de São Pedro e no sítio Macacos, sempre com desvantagem para os 

"rabelistas". Os romeiros tomam Crato, Barbalha, Campos Sales, Iguatu, Senador Pompeu e 

Quixeramobim, planejando entrar em Fortaleza. O impasse é resolvido com a nomeação de um 
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interventor pelo Presidente da República, e o Padre Cícero é nomeado primeiro vice-presidente 

do Ceará. 

Enquanto isso, cresce a romaria a Joaseiro. A intensa participação política do Padre Cícero só 

contribui para aumentar sua aura canônica, pois é sempre caridoso e defensor das causas 

populares, embora, também, tenha sofrido críticas em jornais de todo o país e criado inveja em 

muitos por causa da influência política junto à aristocracia da região. A romaria dinamizou o 

comércio em Joaseiro e houve a instalação de fábricas de algodão, cassinos, cinemas, lojas, 

farmácias e instituições educacionais, muitas patrocinadas pelo Padre. Por ocasião da seca de 

1915, e do flagelo dos sertanejos, Padre Cícero reivindica obras de emergência ao Governo 

Federal, como o Açude dos Carás e a estrada de ferro cuja estação de Joaseiro foi inaugurada 

em 1926. Em 1930 ele solicita o ramal férreo para Barbalha. 

No final da década de 20, Joaseiro entra, mais uma vez, no cenário político brasileiro, quando o 

Padre Cícero solicita verbas para a formação de um batalhão de combate à Coluna Prestes. É 

formado o Batalhão Patriótico. Esse final de década é um período de grande progresso com a 

inauguração de importantes obras, como o matadouro, o círculo operário e hospitais. As obras 

assistenciais e religiosas também prosseguem, com a doação de terras e convites a ordens 

religiosas e empreendedores feitos pelo Padre. Antes de morrer, aos 90 anos de idade, em 

1934, o Padre Cícero Romão Batista viu, ainda, serem inaugurados em Juazeiro o primeiro 

banco, o primeiro campo de aviação, a escola normal, a Capela de Nossa Senhora do Socorro, 

o Altar do Sagrado Coração de Jesus, o Altar de Santa Teresinha, na Matriz de Nossa Senhora 

das Dores, além de encaminhar a chegada da ordem salesiana, para a qual doou seus bens. 

Atualmente, os altares e igrejas mencionadas fazem parte do percurso de peregrinação 

religiosa dos milhares de romeiros que afloram a Juazeiro. 

O luto oficial de três dias, decretado pela morte do Padre Cícero, não somente em Joaseiro, 

mas também em Crato e Barbalha, demonstra a influência do mesmo, mas também pode ser 

indício do intenso intercâmbio político-econômico entre as três cidades mais importantes do 

Cariri e que hoje se agrupam numa aglomeração urbana co-sustentável, chamada núcleo 

CRAJUBAR. 

De fato, Juazeiro do Norte consolidou-se como centro comercial fervilhante, alimentado pela 

religiosidade e milagres do Padre Cícero, que atraía cada vez mais romeiros que terminavam 

por estabelecer-se na cidade. Em 1928, por exemplo, Joaseiro, além de exportar rapaduras, 

farinha, arroz, algodão, etc., importar e comercializar tecidos, ferragens e bolsas, possuía 

quatro máquinas de descaroçar algodão, fábrica de cigarros e oficina que produzia até sinos de 
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bronze. O artesanato também foi rico em Joaseiro, especializando-se em ourivesaria, tendo 

como mote os artigos religiosos. O número de ourives em Joaseiro era tanto que esses 

chegaram a agrupar-se numa mesma rua. Enquanto isso, Crato e Barbalha consolidam-se 

como centros canavieiros, dominando a maioria dos 200 engenhos da região. Com o passar do 

tempo, houve um aumento da especialização ainda maior da economia desses dois 

municípios, na qual Barbalha fortalece-se como centro agroindustrial, com ênfase na cana-de-

açúcar, e de prestação de serviços de saúde, enquanto Crato destaca-se como pólo de 

hortifrutigranjeiros e centro cultural do Cariri. 

A realidade dos três municípios esteve sempre cruzada numa malha histórica, econômica, 

política e social. A origem etnológica das populações é basicamente a mesma; o fervor 

religioso comum, expresso através das seitas fanáticas (Penitentes, Milenares, Hostes 

Celestiais), das beatas do Padre Ibiapina, do Padre Cícero e das ordens religiosas, o sistema 

de apadrinhamento político típico da estrutura oligárquica coronelista e, enfim, a implantação 

geográfica num vale fértil e privilegiado – todos esses fatores serviram fatalmente para dar 

coesão a esses municípios, apesar das divergências quanto a uma política global de 

desenvolvimento. Hoje, Juazeiro destaca-se nesse cenário regional como centro empresarial 

de negócios, serviços e atividades industriais, superando os limites do comércio e turismo 

religioso e impondo-se como referência para toda a região do Cariri. 

2.2 EVOLUÇÃO URBANA 

O núcleo urbano original de Juazeiro do Norte surgiu no brejo do Rio Salgadinho, em sua 

margem direita, no "Sítio Joaseiro", de propriedade do Padre Pedro Ribeiro, em 1827. O sítio 

abrangia as terras do baixio do rio e um tabuleiro de terreno arenoso, chamado Tabuleiro 

Grande, e constava de um engenho e da casa-grande. O proprietário, algumas poucas famílias 

oriundas de Barbalha, Santana do Cariri, Rio Grande do Norte, Bahia e Portugal, mais os seus 

escravos constituíam a população inicial do "Sítio Joaseiro", que aglomerou suas residências 

em torno da Capela de Nossa Senhora das Dores, fundada pelo Padre Pedro Ribeiro, 

caracterizando um arraial já em 1835. 

Localizado no extremo leste do Município do Crato, o povoado de Joaseiro era ponto 

estratégico de passagem dos viajantes com destino às feiras daquele município, os quais 

paravam à sombra dos frondosos pés de joá que deram nome ao lugar. Quando os 

aglomerados de viajantes eram significativos, a praça da capela servia de espaço para feiras, 

onde se trocavam mercadorias. Alguns permaneciam por lá, trabalhando nas fazendas das 

famílias. A expansão do núcleo deu-se no sentido do brejo para o tabuleiro. 
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Quando o Padre Cícero chegou a Joaseiro, em 1872, o povoado possuía apenas duas ruas – a 

Rua Grande, que mais tarde passaria a se chamar Rua Padre Cícero, e a Rua dos Brejos. 

Havia uma capela, uma escola e 32 casas, assemelhando-se ainda a uma fazenda de cana-de-

açúcar. A população era de 2.000 habitantes, incluindo sitiantes que moravam mais afastados 

da capela (CROQUIS Nº 01). 

A presença do Padre Cícero, com seu espírito empreendedor e visionário, contribuiu para 

melhor organizar a comunidade do povoado sob a égide do fervor religioso. Em 1875 constrói 

uma nova Igreja de Nossa Senhora das Dores, ao lado da capela antiga. 

As diversas instituições e estabelecimentos que vão surgindo adensam as ruas, muitos 

implantando-se em terrenos doados pelo Padre Cícero. 

A partir de 1889, ou seja, com o milagre realizado pelo Padre Cícero, envolvendo a Beata 

Maria de Araújo, o comércio tem um grande impulso com os artigos religiosos vendidos aos 

romeiros que peregrinam a Juazeiro. Juntamente com isso, surgem os abrigos para romeiros e 

o núcleo urbano aumenta, pois a população imigrante estabelece-se no povoado. Os romeiros 

trazem oferendas ao Padre Cícero e esse canaliza os recursos para obras que vão 

incrementando as estruturas urbanas de Joaseiro e, assim, atraindo cada vez mais 

empreendedores. Em 1909, Joaseiro já contava com 17 ruas, quatro praças, três travessas, um 

beco e uma população de 15.050 habitantes, distribuída em vários ofícios (artesãos, 

farmacêuticos, lojistas, educadores, etc.) típicos de um núcleo capitalista (CROQUIS Nº 02). 

Em 1911 Joaseiro conquista a emancipação política e o município é criado pela Lei Nº 1028, 

cujos limites, traçados pelo Padre Cícero, eram: ao norte, o Riacho dos Carneiros, limite com 

Caririaçu; a oeste, o Rio São José, limite com o Crato; ao sul, o Sítio Lagoa Seca, limite com 

Barbalha; e a leste, o Rio Carás, no Alto da Jurema, divisa com Missão Velha. Os principais 

edifícios públicos, como a Assembléia Revolucionária, e estabelecimentos comerciais 

concentram-se em torno da Praça Padre Cícero e da Rua Padre Cícero, a partir de 1910, 

configurando um importante centro urbano. 

Uma tentativa de realizar um planejamento urbano em Joaseiro partiu do Padre Cícero que 

incumbiu Pelúsio Correia de Macedo de fazer a demarcação das futuras ruas e praças. 

O produto foi uma planta esquematizada com 46 ruas e 14 praças. Entretanto, pouco mais de 

uma década depois (1924), Joaseiro já contava com 52 ruas. A doação de terras, pelo Padre 

Cícero, para se fazerem construir obras na cidade, foi certamente determinante na expansão 

urbana do núcleo de Joaseiro. Já no final do século XIX, por exemplo, por ocasião da 
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Inserir Croquis Nº 01 – Evolução Urbana 1 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

22 

Inserir Croquis Nº 02 – Evolução Urbana 2 
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construção da Igreja do Horto, a Ladeira do Horto foi um vetor de expansão, com muitas casas 

concentrando-se à sua margem. O Padre Cícero lá possuía sua residência de veraneio. 

O Horto, que se localiza às margens de um dos eixos de entrada na cidade, era, juntamente 

com o Alto do Leitão, Malvas, São José, Santa Rosa e outros, um dos caminhos de fluxo de 

romeiros para Joaseiro. 

Em 1906, a transferência do cemitério para a Praça Nossa Senhora do Socorro, a construção 

da Capela de São Vicente de Paula, a doação do Sítio Santo Antônio e o início da construção 

da Capela das Palmeirinhas foram importantes para expandir a cidade. Mais tarde, a Igreja do 

Sagrado Coração de Jesus cumpriria esse mesmo papel. Durante as secas, as obras 

emergenciais concentravam-se na pavimentação das ruas, que "eram bem executadas e, 

segundo relatos da década de 20, eram largas, de pedras bem talhadas e possuíam passeios 

de tijolos, em ambos os lados, de 3 a 4 metros de largura"1. As atuais praças eram chamadas 

de “quadros” , nomeados segundo um marco histórico ou em homenagem a alguém. Em 1924, 

por exemplo, o Quadro da Independência, depois Praça Monsenhor Alexandrino e agora Padre 

Cícero, era palco da feira de Joaseiro. Até o final da década de 20, Joaseiro possuía um  

traçado mais ou menos ordenado, de orientação nordeste–sudoeste / noroeste–sudeste, 

seguindo o alinhamento do núcleo original. Expandiu-se em direção ao tabuleiro, para leste e 

sul, mas também para o brejo, atraído pela estrada do Horto e pela Igreja do Socorro. A via 

férrea foi responsável por um novo traçado urbano e por uma nova expansão, desde a 

inauguração da estação, em 1926, pois a concentração, em suas proximidades, de 

estabelecimentos comerciais, atacadistas e varejistas a transformou em área adensada. 

Após a morte do Padre Cícero, a romaria cresceu com uma rapidez considerável. A crença na 

sua aura canônica gerou uma peregrinação intensa aos locais relacionados com a vida e a 

morte do padre, transformando as principais igrejas em santuários religiosos, passagem 

obrigatória das romarias. 

A população de Juazeiro foi sempre solidária aos romeiros, que viajavam dias em cima de 

“paus-de-arara” para prestar homenagem ao Padre Cícero, alcançar curas e milagres e pagar 

promessas. Os juazeirenses mais abastados passaram a fazer doações de terrenos e 

loteamentos para que os romeiros se estabelecessem. Essa foi uma das formas mais comuns 

de expansão urbana em Juazeiro do Norte a partir do final da primeira metade desse século. 

                                                
1 Della Cava – Milagre em Joaseiro. 
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O governo e a Igreja logo compreenderam a importância econômica do turismo religioso e 

procuraram incentivá-lo. O Governo Municipal e a iniciativa privada também fizeram loteamentos, 

contribuindo assim para a expansão dos limites da cidade. Enquanto isso, fábricas, lojas e 

pequenas indústrias vão-se instalando em Juazeiro e dinamizando a economia local. 

A influência política de Juazeiro, herdada de seus ilustres personagens dentre os quais 

destacam-se Padre Cícero e Floro Bartolomeu, consegue trazer para o município obras viárias 

cruciais para o seu desenvolvimento, inclusive estradas e rodovias. 

É a partir dos anos 70 e, principalmente, na década de 80 que ocorre o boom populacional em 

Juazeiro do Norte e a conseqüente explosão imobiliária. A melhoria da acessibilidade, com a 

recuperação das estradas, a modernização dos meios de comunicação e o crescimento do 

mercado consumidor alimentado pela religiosidade, transformaram Juazeiro do Norte num centro 

cada vez mais atraente de empreendimentos comerciais, de serviços e indústrias para a 

população assolada pelas secas constantes no Estado do Ceará e estados vizinhos. 

Os especuladores imobiliários logo transformaram a paisagem urbana de Juazeiro do Norte, 

fazendo loteamentos e conjuntos habitacionais, em sua grande maioria de baixa renda. A classe 

privilegiada emergente de Juazeiro do Norte foi vislumbrada pelos empreendimentos imobiliários, 

com os grandes loteamentos Lagoa Seca e Lagoa Ville, os quais atraíram também a classe alta 

do Crato e de Barbalha. O bairro denominado CRAJUBAR, onde se encontra o Loteamento Lagoa 

Seca, foi a área cuja especulação imobiliária consolidou a conurbação entre Juazeiro do Norte e 

Barbalha, para onde as classes mais abastadas migraram e estabeleceram suas mansões e 

negócios ligados ao entretenimento e serviços, o que se observa também nas chácaras ao longo 

do eixo da Avenida Padre Cícero entre Crato e Juazeiro do Norte (MAPA Nº 01). 

2.3 SITUAÇÃO ATUAL 

Juazeiro do Norte está localizado no centro do Nordeste, pertencendo a terras típicas do sertão 

semi-árido. Localização norte, latitude 7º 133’ e longitude 39º 19’, com altitude de 377m. Está 

distante da capital do Estado 536,0km por rodovia, 588,0km por ferrovia e 390,0km por via 

aérea, com pousos no Aeroporto Regional do Cariri, cuja pista de 1.800m é iluminada para 

pousos noturnos. As rodovias de acesso são a BR-116, CE-292 e CE-060. Limita-se ao norte 

com o Município de Caririaçu, com o qual se liga pela CE-060; ao sul, com o Município de 

Barbalha, ligando-se a esse, também, pela CE-060; a leste, com Missão Velha, e a oeste, 

com o Crato, ligando-se através da CE-292. Com uma temperatura variando entre 26ºC e 

35ºC, possui densidade pluviométrica média anual de 818,7mm. 
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Inserir Mapa Nº 01 – Evolução Urbana De Juazeiro Do Norte 
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O Município de Juazeiro do Norte é conformado por três distritos (MAPA Nº 02)1: Padre 

Cícero, com 3.531 habitantes2; Marrocos, com 2.830 habitantes2, e o distrito-sede, ocupando 

um área geográfica de 235,40 km2, com um população de 186.490 habitantes2, em 1996, 

perfazendo uma densidade demográfica de 792,23 hab./km², a maior do interior nordestino e 

a terceira do Estado. Hoje, sua população está em torno de 190.000 habitantes, com uma 

taxa de crescimento médio anual de 2,26%. Caracteriza-se ainda por possuir uma população 

flutuante de grande porte, que chega a duplicar a sua própria. Essa flutuação motivada pelas 

romarias atinge uma média de um milhão de pessoas por ano, durante quatro eventos 

principais: a festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, as datas de nascimento e morte 

do Padre Cícero e o dia de Finados, atraindo pessoas de diferentes municípios do Ceará e de 

outros estados. 

Os acessos aos distritos são proporcionados pelas rodovias estaduais e vicinais. Os principais 

eixos de acesso são: em direção ao oeste, a Rodovia CE-292, que liga Juazeiro do Norte ao 

Crato, e no sentido norte–sul, a CE-060, que liga Juazeiro do Norte a Barbalha, cujo encontro 

conforma o entroncamento rodoviário denominado Triângulo CRAJUBAR. 

Seu núcleo histórico implantou-se às margens do Rio Salgadinho, num brejo onde havia três 

Joaseiros, árvores frondosas de muita sombra que deram nome ao sítio, em terras 

pertencentes ao Município do Crato. Próximo às árvores foi erigida uma capela para as famílias 

que habitavam o sítio, seus escravos e para os viajantes que pousavam junto às sombras dos 

Joaseiros quando de passagem para as feiras do Crato, dando origem ao núcleo urbano 

embrionário da Cidade de Juazeiro do Norte. 

Atualmente, o sítio histórico de Juazeiro do Norte está bastante descaracterizado quanto à sua 

história e evolução urbana, com poucos exemplares de sua arquitetura preservados, tendo 

sofrido grandes intervenções urbanísticas (não planejadas) que impossibilitam uma leitura fácil 

de seu passado. Entretanto, o caráter religioso herdado da vida do Padre Cícero na cidade 

mantém esse sítio como referencial histórico e afetivo para a população local e visitantes. Os 

principais pontos de romaria encontram-se na zona central e bairros adjacentes. São eles: 

Igreja de Nossa Senhora das Dores, Igreja do Socorro, Igreja dos Franciscanos e Igreja dos 

Salesianos, além do Horto, situado na Serra do Catolé, que é, historicamente, um local sagrado 

para os juazeirenses. 

                                                
1
 O  MAPA Nº 02 está apresentado no item 9.0 – ANEXOS. 

2
 IPLANCE  
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O Município de Juazeiro do Norte é o maior centro religioso do Nordeste, tendo iniciado esse 

processo de atração de romeiros por volta de 1889, quando do conhecido fato da 

“transmutação da hóstia em sangue”. O caráter místico religioso que o Padre Cícero exerce 

sobre seus fiéis tornou Juazeiro do Norte um grande centro de atração de romeiros, 

influenciando toda a região Nordeste, e hoje as romarias têm como maiores motivações a festa 

da Padroeira Nossa Senhora das Dores (comemorada em 15 de setembro), o nascimento e 

morte do Padre Cícero (24/03/1844 e 20/07/1934, respectivamente) e o dia de finados. 

Romeiros e turistas de várias procedências se identificam na devoção à figura legendária do 

Padre Cícero em comemorações religiosas que misturam festejos, peregrinações e outras 

manifestações de religiosidade e misticismo. Vale ressaltar os trabalhos de ex-votos expostos 

no interior das igrejas e na Casa dos Milagres. 

No tocante ao uso do solo atual, a zona central polariza todos os bairros, pois apresenta uma 

situação diversificada, em que predomina o uso comercial e de serviços, e equipamentos 

públicos, de saúde e lazer e, em menor proporção, moradias. O comércio abrange toda a 

região, estendendo seu raio de influência a outros estados. Entretanto, o centro urbano de 

Juazeiro do Norte já apresenta vários problemas que contribuem para uma degradação da 

qualidade do espaço, inclusive a fuga de funções, o que provoca o seu esvaziamento noturno. 

A desregulamentação das atividades comerciais também prejudica a imagem da zona central 

devido à falta de sinalização no trânsito, poluição sonora, visual, aos esgotos que correm a céu 

aberto, tendo a circulação prejudicada pela invasão de ambulantes nas calçadas. 

A caminhabilidade na zona central poderia, ainda, favorecer o uso coletivo dos espaços 

públicos das praças como lugar de encontro e convivência, o que já se verifica na Praça Padre 

Cícero, Praça dos Ourives, Praça da Estação, etc., mas os conflitos entre ambulantes e 

pedestres, aliados ao clima quente da cidade, desfavorecem tal convívio. Nos trechos 

residenciais do centro, ou seja, nas ruas secundárias paralelas e perpendiculares às Ruas São 

Pedro e São Paulo, e na Rua Padre Cícero e zonas periféricas, essa atividade acontece nas 

ruas, calçadas e pequenas praças. Vale ressaltar que as calçadas da cidade, principalmente na 

região central, são muito estreitas. 

Nos bairros situados fora da área central o uso do solo é caracterizado pela predominância de 

habitações, sem configuração de "vizinhança" equipada, e, sejam de classe média ou de baixa 

renda, carecem de serviços de apoio e áreas adequadas de lazer e equipamentos. 

As principais vias de circulação constituem corredores comerciais. Alguns bairros configuram 
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típicos conjuntos habitacionais, sem quaisquer equipamentos além das residências, e carentes 

de infra-estrutura básica e social. 

Com a evolução da cidade para fora da atual zona central as distâncias aumentaram, e a 

necessidade de compensar o aumento do tempo gasto com os deslocamentos começa a exigir 

o uso dos transportes motorizados. Essa adaptação tem sido traumática, na medida em que os 

veículos convergem ao centro e às vias principais de acesso aos bairros, onde pedestres, 

automóveis, motocicletas, bicicletas e até animais disputam o espaço das ruas e calçadas, 

confundindo-se em funções incompatíveis. 

2.4 CONTEXTO REGIONAL 

O Município de Juazeiro do Norte compartilha com Crato e Barbalha a polarização da região do 

Cariri, sendo o pólo da Região Administrativa Nº 19 (RA-19), conformada pelos municípios de 

Farias Brito, Caririaçu, Granjeiro, Barbalha, Jardim e Juazeiro do Norte (MAPA Nº 03). É sede 

das Delegacias Regionais de Educação, Saúde, Fazenda, Segurança Pública, Receita Federal, 

Ministério do Trabalho, Posto da Polícia Federal e da 3ª Comarca do Judiciário. 

Some-se a isso a aproximação geográfica acentuada dos três núcleos urbanos mais 

importantes do Cariri: Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que configuram a aglomeração 

CRAJUBAR. Nesse contexto, Juazeiro do Norte destaca-se, do ponto de vista físico, como um 

grande centro urbano multifacetado, com características cosmopolitas no seu modus vivendi, 

suas habitações e no seu traçado. No cenário regional, Juazeiro encontra-se integrado à malha 

viária estadual e federal, que serviu para uma maior integração física do CRAJUBAR e desse 

com o restante do Estado (MAPA Nº 04).1 

No conjunto das três cidades que compõem o núcleo CRAJUBAR, Juazeiro do Norte se 

destaca, principalmente, no setor comercial, contando com um Centro de Abastecimento 

(CEASA) e um mercado público; tem, ainda, presença marcante no setor industrial e é um 

expressivo centro produtor de artesanato do Estado, destacando-se a Casa do Artesão, onde 

se comercializa sua produção, que é voltada, principalmente, para os trabalhos em palha, cipó, 

fibra, tecelagem, funilaria, cerâmica, metal, couro, madeira e ourivesaria. 

A interação entre os três municípios do núcleo CRAJUBAR nem sempre é equilibrada, pois a 

maior força econômica de Juazeiro do Norte, a tradição cultural do Crato e a agroindústria e 

                                                
1 O MAPA Nº 04 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS 
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Inserir MAPA Nº 03 – Região Administrativa 19 
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cultura canavieira de Barbalha ainda caminham isoladas rumo ao desenvolvimento. Não existe 

uma política de desenvolvimento conjunta entre os municípios que conformam o núcleo 

CRAJUBAR que venha a possibilitar o aproveitamento das vocações de cada um deles. 

É preciso que os três municípios tracem metas e diretrizes comuns que possam fortalecer as 

características individuais e somar as possibilidades para a consolidação de uma microrregião 

metropolitana. 

Nesse contexto de relações inter-regionais, a religiosidade, o comércio, os serviços, a Escola 

Técnica Federal e, mais recentemente o núcleo tecnológico da Universidade Regional do 

Cariri, URCA, inscreve-se como os principais vetores de atração para o Município de Juazeiro 

do Norte. O comércio é uma das suas maiores fontes de renda e gerador de emprego. Sua 

variedade de oferta atrai a população de toda a região sul cearense, expandindo seu raio de 

influência além dos limites do Estado. A cidade conta com vários estabelecimentos comerciais, 

bancos, hotéis, hospedarias (ranchos) e igrejas. 

Os moradores têm uma boa imagem da cidade no que diz respeito à potencialidade religiosa e 

comercial, ressentindo-se, entretanto, da falta de lazer e espaços mais agradáveis à 

convivência humana. O Parque Ecológico das Timbaúbas é visto com grande interesse pela 

população como amenizador desse problema. 

No campo sócio-cultural, dispõe de auditórios, bibliotecas, museus, parques, praças, entidades 

de artesanato, entidades de dança / música / teatro, mas ainda carece de maiores e melhores 

equipamentos culturais e de lazer. 

Vislumbrando a perspectiva de desenvolvimento de uma microrregião metropolitana na região 

do Cariri, com o objetivo de descentralizar a industrialização do Ceará, o Governo do Estado, 

através da então Secretaria da Indústria e Comércio, criou no início da década de oitenta o 

Distrito Industrial do Cariri, localizado em área limítrofe entre os municípios do Crato, Juazeiro 

do Norte e Barbalha, totalizando 176,0ha, sendo 79,0ha pertencentes ao território de Juazeiro 

do Norte. O Distrito Industrial do Cariri seguiu rigorosamente todas as regras vigentes na época 

de zoneamento industrial, definidas em função da análise de outras experiências industriais no 

Nordeste do Brasil, procurando uma adaptação à realidade local. O distrito citado foi então 

zoneado de modo a ter uma área máxima de lotes industriais (113,0ha), menores percentuais 

de áreas verdes, vias de circulação, administração e serviços básicos e ainda um total de 

6,07ha para o setor habitacional. A área escolhida para implantação do distrito também seguiu 

os moldes do urbanismo da época, quando se acreditava que a indústria deveria estar 

concentrada e distante dos centros urbanos. 
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Entretanto, esse modelo de implantação industrial provou-se equivocado e ineficaz, além de 

gerador de diversos problemas urbanos, como a necessidade de comutação da mão-de-obra 

em grandes distâncias, a concentração de emissões poluentes e a marginalização de áreas 

adjacentes, inclusive gerando problemas sociais nas comunidades que não desenvolvem 

referências afetivas com o lugar. As comunidades em torno dos distritos industriais são 

geralmente núcleos-dormitórios. O urbanismo contemporâneo rejeita esse modelo, propondo 

ao invés uma industrialização polinucleada dentro das cidades, próxima à força de trabalho e 

parte integrante da vida da comunidade, não mais como um organismo isolado. 

O Distrito Industrial do Cariri não consegui se consolidar ao longo de todos esses anos e não 

vem sendo utilizado pelo setor. Vários fatores contribuíram para seu fracasso, entre eles a falta 

de assistência e de uma política realmente descentralizadora por parte dos Governos Estadual 

e Federal; a não implantação da infra-estrutura básica necessária prevista; a crise econômica 

nacional das últimas décadas e o próprio modelo do distrito, distante consideravelmente da 

força de trabalho (embora no limite entre três municípios que se desenvolvem fisicamente em 

direção a uma conurbação). Atualmente, apenas duas indústrias (IBEVA e GIBBS) estão em 

funcionamento no distrito, embora muitas tenham adquirido lotes na área. O acesso ainda é 

precário, feito por estradas carroçáveis, distante em média 4km das principais rodovias de 

acesso (CE-292 / CE-060). Verifica-se a implantação de algumas indústrias ao longo da  

CE-292, que liga Juazeiro do Norte a Crato, e a formação de vizinhanças de baixa densidade 

em torno delas. 

O CRAJUBAR representa um núcleo muito relevante no cenário da região sul do Ceará, bem 

como em nível estadual, pois possui potencial para tornar-se uma aglomeração urbana 

fornecedora de serviços e geradora de empregos para um raio de influência que ultrapassa as 

fronteiras do Estado. A aglomeração urbana do CRAJUBAR aumentará a oferta de empregos e 

a integração global de todos os recursos produtivos, além do intercâmbio cultural e de lazer. Os 

governos municipais das três cidades deverão unir-se, em ações conjuntas, para superar as 

deficiências nas áreas da saúde, educação, saneamento, segurança, cultura e lazer, e que 

venham a propiciar a transformação do CRAJUBAR numa microrregião metropolitana de alta 

qualidade de vida, atrativa para investidores, visitantes e seus moradores. 

Por estar estrategicamente bem localizado e possuir vias de acesso favoráveis, Juazeiro do 

Norte constitui-se em um pólo de atendimento de bens e serviços especializados da região sul 

do Estado e de escoamento da produção para os Estados do Piauí, Maranhão e região Norte 

do país. Dentro do Estado essa influência atinge um raio de 200,0km. Entretanto, a distância 
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considerável de Juazeiro do Norte à capital cearense e ao grande mercado consumidor de 

produtos é dificuldade a ser vencida para trazer recursos e investimentos nos setores 

econômicos, que estão sendo inviabilizados devido à falta de infra-estrutura e incentivos. 

2.5 PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

Juazeiro do Norte é um município essencialmente urbano, onde, em 1995, cerca de 174.740 

habitantes (95,02% da população total) residiam na zona urbana da sede, na qual se localizam, 

também, as atividades econômicas que lhe dão sustentabilidade. A zona rural, com 4,98% da 

população residente do Município, é, espacial e economicamente, inexpressiva. Possui a 

quarta maior arrecadação interna do Estado, com uma renda per capita em torno de  

R$ 1.851,00 / habitante.1 

O fenômeno migratório também está presente na dinâmica de crescimento demográfico do 

município. Vale destacar que, a partir de 1991 até o ano de 1996, o movimento migratório 

registrou a entrada e a permanência de 14.013 pessoas em Juazeiro do Norte. 

A taxa geométrica de crescimento populacional (TGC) anual de Juazeiro do Norte, entre 1980 e 

1991, foi de 2,26%, estando o município no 26º lugar no ranking estadual de crescimento 

demográfico. A TGC urbana, no mesmo período, foi de 2,46% e a TGC rural foi negativa (-0,94%). 

A configuração desse crescimento corresponde às tendências observadas para o Ceará como um 

todo. 

Na composição da população por sexo – 53,18% são mulheres e 46,82% são homens, a 

predominância de mulheres eleva o percentual dessas na chefia dos lares locais, que é de 23% 

dos domicílios. Cerca de 58,5% do total de chefes de família têm renda mensal de até um 

salário mínimo, denotando-se um padrão de vida muito baixo para mais da metade das 

famílias, embora registre uma das melhores rendas per capita do Ceará. 

A população de crianças e adolescentes (0 a 17 anos) representa 45% da população total 

do município, ou 85.241 pessoas. Desses, 58% vivem em condições de risco social e 

pessoal “pelas próprias condições de pobreza e indigência a que estão submetidas, o que 

se agrava face à incipiente oferta de serviços públicos nas áreas de saúde, educação e 

ação social”.1 

                                                
1 Fonte: IPLANCE / 1996/97 – Ranking dos Municípios Cearenses. 
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2.6 DINÂMICA POPULACIONAL 

2.6.1 EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE JUAZEIRO DO NORTE NO PERÍODO 1970 / 2020 

Os censos demográficos de Juazeiro do Norte mostram que o município vem apresentando 

incrementos populacionais sucessivos nas últimas décadas, indicando que continuará a 

crescer, porém com taxas anuais decrescentes nas décadas seguintes, fato que ocorrerá 

também na sede municipal, conforme os dados a seguir apresentados: 

TABELA Nº 01 – INCREMENTO POPULACIONAL 

 

POPULAÇÃO (%) 1970/1980 1980/1991 1991/1996 1996/2000 2000/2005 2005/2010 2010/2015 2015/2020 

Total 0,03510 0,02268 0,01764 0,02607 0,01975 0,01799 0,01624 0,01454 

Sede Municipal - 0,02356 0,01816 0, 01901 0,01471 0,01241 0,01035 0,00856 

Fonte: IBGE. 

Em 1970 a população municipal totalizava 96.047 habitantes; evoluiu para 135.616 habitantes 

em 1980, incorporando ao seu contingente no decênio 70/80 mais 39.569 indivíduos; em 1991, 

atingiu 173.566 pessoas, tendo incorporado ao seu contingente no decênio 80/91 mais 37.950 

indivíduos. A evolução populacional de Juazeiro do Norte entre 1970 e 1991 apresentou uma 

taxa decrescente conforme dados acima; entre 1996/2000 a taxa de crescimento da população 

total apresentará discreta elevação; entretanto, nos períodos seguintes o crescimento 

demográfico será caracterizado por taxas decrescentes. 

O crescimento observado entre 1980 e 1991 coloca o município na 26ª posição no ranking 

demográfico do Estado. O Município, desde a década de 1980, desligou-se de um padrão de 

crescimento demográfico ascendente e explosivo. 

Projetou-se, com base no estudo de tendências de longo prazo, a evolução do crescimento anual 

da população total do município até o ano 2020. Deve-se alertar que tais projeções precisam ser 

ajustadas por ocasião dos censos demográficos vindouros, uma vez que intervenções endógenas 

(ex.: a melhoria da qualidade de vida na cidade), bem como fatores exógenos (ex.: implantação de 

indústrias na zona urbana com oferta de emprego, incremento do turismo, etc.), podem alterar 

significativamente as projeções efetuadas com base em tendências de longo prazo. 

A evolução populacional da Cidade de Juazeiro do Norte foi a seguinte: em 1980, com base em 

dados do IBGE, a cidade tinha 129.503 residentes, correspondendo a 95,49% da população total; 
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em 1991, a população da cidade aumentou para 167.307 habitantes, correspondendo a 96,39% 

da população total. 

O processo de urbanização evoluiu gradualmente no período 1980/96, entre outras causas, pela 

atratividade que a cidade vinha exercendo sobre o contigente rural do próprio Município e sobre 

as populações de municípios da região sul do Ceará e de estados vizinhos. Essa atratividade 

decorreu da consolidação da cidade como pólo industrial, comercial e de turismo religioso de 

âmbito estadual e regional (Nordeste do Brasil). Estima-se que a população da cidade evoluirá 

para 197.384 residentes no ano 2000 e 248.124 habitantes no ano 2020. Entretanto, vale 

ressaltar que as estimativas apontam para as seguintes proporções (%) de habitantes na cidade 

em relação à população total, entre 2000 e 2020: 94% (2000) e 84% (2020). 

Estudos realizados1 para projetar a população total do Município nos anos de 2000, 2005, 2010 

e 2020 indicaram que a projeção da população nesses anos apresentava melhor ajustamento à 

distribuição logística, conforme GRÁFICO Nº 01. 

GRÁFICO Nº 01 – POPULAÇÃO TOTAL –  OBSERVADA E PROJETADA – 1970 / 2020 

 

                                                
1  Estudos estatísticos e demográficos realizados pelo Professor Nicolino Trompieri Filho. 
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Vale ressaltar que os dados contidos na TABELA Nº 02, a seguir, a partir do ano de 1997, são 

projeções e, como tal, sujeitas a ajustes periódicos por ocasião dos próximos censos demográficos. 

TABELA Nº 02 – PROJEÇÕES POPULACIONAIS E ERRO DAS PROJEÇÕES – 1970 / 
2020 

 
 
 

ANO 
1
 

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO / 
PROJEÇÃO  

POPULAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL / 
PROJEÇÃO  

HABITANTES 
ERRO NA 

PROJEÇÃO 
PROPORÇÃO 

DO ERRO 
HABITANTES 

ERRO NA 
PROJEÇÃO 

PROPORÇÃO 
DO ERRO 

1970 98.668 - 2.621 - 0,027 96.412 - - 

1980 130.683 4.933 0,036 129.293 210 0,002 

1991 172.330 1.236 0,007 167.644 - 337 - 0,002 

1996 192.965 - 3.542 - 0,019 184.535 - 1.473 - 0,008 

1997 197.182 252 0,001 187.812 1.567 0,008 

1999 205.685   194.239   

2000 209.965   197.384   

2005 231.540   212.334   

2010 253.131   225.836   

2015 274.367   237.772   

2020 294.904   248.124   

Fonte:  Estudos estatísticos e demográficos realizados pelo Professor Nicolino Trompieri Filho. 

O GRÁFICO Nº 02, adiante, mostra as evoluções observada e futura da população da sede 

municipal de Juazeiro do Norte no período 1970 / 2020. 

2.6.2 EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

Os dados censitários do IBGE evidenciam a continuidade de um fenômeno que vem ocorrendo 

há décadas: a diminuição absoluta e relativa da população rural e, inversamente, o aumento da 

população urbana. 

                                                
1
 As estimativas para os anos com censos já decorridos demonstram a segurança das mesmas, conforme se observa no cálculo 

de erro na projeção e na proporção do erro, utilizando como base a distribuição logística; por outro lado, permitem  obter dados 
nem sempre disponíveis de um censo demográfico para outro. 
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GRÁFICO Nº 02 – POPULAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL – OBSERVADA E PROJETADA – 
1970 / 2020 

A redução da população rural no período 1980/19911 foi de –0,94% ao ano, enquanto o 

incremento anual do contingente urbano (incluindo sedes distritais) foi de 2,46% ao ano, e o 

crescimento populacional da sede municipal foi de 2,35% ao ano, no período considerado. 

Comparando-se estas às taxas de crescimento anual da população estadual, observa-se que 

as perdas de efetivos populacionais rurais foram menores em Juazeiro do Norte que no Estado 

como um todo (-1,06%), sendo também menor a taxa de incremento anual do contigente 

urbano (incluindo sedes distritais) quando comparada com a taxa observada para o Ceará 

(3,63%). 

Na cidade de Juazeiro do Norte os efeitos do crescimento populacional já estão refletidos na 

demanda por terreno, moradia, emprego, água, esgoto, luz, escola, posto de saúde, hospitais, 

alimentos, transportes e comunicação, sentida nas áreas urbanas do município,  

evidenciando-se na ocupação desordenada do espaço urbano e configurando-se em bairros 

periféricos populosos e carentes de infra-estrutura física e social. 

                                                
1
 IPLANCE. Ranking dos Municípios: Indicadores Selecionados. Fortaleza, 1995. 
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As estimativas populacionais, segundo grupos etários, permitem visualizar o padrão de 

crescimento demográfico, bem como prever os tipos de demandas que serão geradas por esse 

padrão de evolução populacional. 

2.6.3 ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO TOTAL E URBANA DE JUAZEIRO DO NORTE NOS GRUPOS 

ETÁRIOS DE 0 A 6, DE 7 A 14 E DE 15 A 19 ANOS 

Observou-se que a distribuição da população dada pelos censos de 1970, 1980, 1991 e 1996 

nos grupos etários de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e 15 a 19 anos, na sede urbana e 

na população total, apresenta melhor ajustamento à distribuição logística. Para projetar o 

crescimento da população por grupos etários, tomou-se a população urbana nos grupos etários 

citados acima, dada pelos censos de 1980 e 1991, estimou-se a população nesses grupos para 

os anos de 1970 e 1996. Procedeu-se, em seguida, à redistribuição da população dos grupos 

etários supracitados, reagrupando-os nos intervalos etários de 0 a 6 anos, 7 a 14 anos e 15 a 

19 anos para os anos de 1970, 1980, 1991 e 1996. Em seguida, ajustaram-se essas três 

distribuições e a distribuição da população da sede do município à distribuição logística com 

projeções para os anos de 1999, 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020. A TABELA Nº 03, adiante, 

apresenta a população da sede municipal projetada por grupos etários até o ano 2020, o erro 

de estimativa em relação à população por grupos etários nos anos do censo e a proporção do 

erro em relação à população projetada. 

No período de 1970/80, 1980/91 e 1991/1996, a população de 0 a 19 anos apresentou taxas de 

incremento na sede urbana de Juazeiro do Norte de, respectivamente, 0,03106, 0,02173 e 

0,00837; entre 1996/2000 estima-se uma taxa mais elevada de incremento dessa população da 

ordem de 0,02675; nos períodos seguintes, isto é, 2000/2005, 2005/2010, 2010/2015 e 

2015/2020, as taxas de crescimento da população infantil e jovem (0 a 19 anos) serão, 

respectivamente, de 0,01761, 0,01615, 0,01469, 0,01324, constatando-se que o crescimento 

positivo dessa população vai sofrer, ao longo dos próximos 20 anos, um declínio gradativo em 

suas taxas de incremento. 

A dinâmica populacional da Cidade de Juazeiro do Norte, com o padrão de crescimento 

demográfico apresentado, coloca o Poder Público Municipal diante dos seguintes desafios: 

a) identificar e atender as necessidade mais básicas de seus habitantes infanto-juvenis, 

enquanto segmento populacional numericamente significativo; b) identificar e atender as 

necessidade mais básicas de seus habitantes adultos e idosos, enquanto segmento 

populacional numericamente crescente. 
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Com a participação da sociedade será possível estabelecer prioridades justas e equilibradas 

para os diversos grupos etários que vivem na cidade, fazendo desta um melhor lugar para o 

desenvolvimento dos jovens e para a geração de oportunidades de vida saudável para os 

adultos e os idosos. 

TABELA Nº 03 – PROJEÇÕES DA POPULAÇÃO POR GRUPOS ETÁRIOS E ERRO DAS 
PROJEÇÕES – SEDE MUNICIPAL – 1970 / 2020 

 

ANO 

0 a 6 ANOS 7 a 14 ANOS 15 a 19 ANOS 

POPULAÇÃO ERRO 
PROPORÇÃO 

DO ERRO 
POPULAÇÃO ERRO 

PROPORÇÃO 
DO ERRO 

POPULAÇÃO ERRO 
PROPORÇÃO 

DO ERRO 

1970 20.580 - 951 - 0,048 19.244 - 453 - 0,024 10.421 - 107 - 0,010 

1980 24.486 1.278 0,050 25.377 595 0,023 14.194 241 0,017 

1991 28.913 1.058 0,035 33.345 1.282 0,037 19.303 - 79 - 0,004 

1996 30.910 - 1.333 - 0,045 37.295 - 1.341 - 0,037 21.911 - 50 - 0,002 

1999 32.090   39.732   23.541   

2000 32.479   40.552   24.094   

2005 34.389   44.691   26.906   

2010 36.223   48.841   29.764   

2015 37.967   52.931   32.615   

2020 39.609   56.896   35.404   

Fonte:  Estudos estatísticos e demográficos realizados pelo Professor Nicolino Trompieri Filho. 
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3.0  -  SUMÁRIO DE QUESTÕES 
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3.1 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

Os indicadores e potencialidades listados a seguir configuram uma base inicial para os debates 

essenciais ao futuro do município: 

 a população do município alcançou 186.490 habitantes em 1996, distribuídos em apenas 

219,00km2, resultando em uma alta densidade demográfica. Do total de habitantes, 96% 

residem na zona urbana da sede municipal; 

 atraída pela fé na figura carismática do Padre Cícero, a maior parte dos habitantes de 

Juazeiro é proveniente ou descendente de imigrantes de outras cidades do Ceará e 

Estados do Nordeste, que têm em comum, além da religiosidade, o espírito empreendedor; 

 o solo do município é de fertilidade natural mediana e a pluviosidade média é alta, próxima 

de 1.000mm. Contudo, as reservas de água, quase todas subterrâneas, são suficientes 

apenas para o abastecimento da população. As reservas minerais se limitam a granitos e 

pedras para pavimentação de estradas; 

 o Aeroporto Regional do Cariri, com vôos diários diretos para Fortaleza e Recife, e as 

rodovias estaduais nas direções norte/sul e leste/oeste facilitam o acesso a Juazeiro do 

Norte, embora sua ligação com a Rodovia BR-116 seja tortuosa; 

 na composição do Produto Interno Bruto, PIB do município, em 1995, o setor terciário 

respondeu por 81% do total, seguido pelo setor secundário (18%) e pelo setor primário (1%); 

 o setor terciário absorve 68% da população economicamente ativa, enquanto o secundário 

absorve 27% e o primário, apenas, 5%; 

 no setor primário, a produção de grãos é, individualmente, a atividade mais representativa, 

com aproximadamente 25% do PIB agropecuário; 

 no setor secundário, a principal característica é o grande número de microempresas nos 

setores de confecções, calçados, artesanato e alumínio, ofertando seus produtos, 

principalmente, por todo o interior do Nordeste. A entrada em operação da fábrica de 

equipamentos de costura Singer deve contribuir para o aumento de participação das 

indústrias na economia, embora em menor escala que em outros municípios do Estado; 

 no setor terciário, os aluguéis e a prestação de serviços são os mais representativos (55%). 

Ressalte-se o fato de o Município de Juazeiro ser pólo comercial do Nordeste central; 
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 cinqüenta e oito por cento (58%) dos chefes de domicílio auferiam, em 1991, até um 

salário mínimo mensal; 

 o turismo religioso movimenta, aproximadamente, um milhão de visitantes por ano, a 

maioria de baixa renda, distribuídos ao longo do ano, principalmente, nas festas de 

aniversário de nascimento e morte do Padre Cícero, na festa da padroeira Nossa 

Senhora das Dores, e nos dias de Finados e Todos os Santos. Nesses períodos, de 3 a 4 

dias cada, a população no município chega a duplicar. Esse contigente, fora das 

estatísticas oficiais de turismo do Ceará, é maior que o número anual de visitantes que 

se dirigem a Fortaleza; 

 a infra-estrutura de recepção ao turista é bastante deficiente. É comum a falta de água nos 

períodos das romarias, assim como a falta de abrigos populares. O saneamento básico é 

limitado à zona central e os deslocamentos dos veículos pelas ruas centrais são 

desordenados. Apesar da coleta de lixo ser abrangente, não consegue transmitir o aspecto 

de limpeza, principalmente na zona central de comércio; 

 a taxa de analfabetismo do Município está em torno de 30% para a população acima de 15 

anos, demonstrando a desqualificação de grande parte da população do Município; 

 a parcela de crianças e jovens (0 a 19 anos) representa quase 50% da sua população, 

dado importante por si só na definição das estratégias de sustentabilidade de seu 

desenvolvimento a longo prazo; 

 as opções de lazer estão fora do centro da cidade. O Ginásio Poliesportivo e o Cariri 

Shopping, no Bairro Triângulo, atendem a toda a população juazeirense e de municípios do 

Cariri, enquanto os principais clubes, como a AABB, a COFECO, a APUC e o BNB, 

localizam-se no Bairro Lagoa Seca, de classe média alta, e têm acesso restrito aos 

associados. O Parque Ecológico das Timbaúbas, ainda não concluído, aumentará a oferta 

de lazer para toda a comunidade. 

Esses são alguns dos pontos importantes a partir dos quais as discussões e o decorrente 

trabalho do Consórcio pode se apoiar para desenvolver o conjunto de metas e objetivos 

capazes de transformar a realidade física, social e econômica do município, visando sua 

inserção no rol das cidades contemporâneas, estrategicamente preparadas para acolher e 

atrair novos agentes de desenvolvimento e elevar o nível de conforto urbano para todos os 

seus habitantes. 
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3.2 USO DO SOLO, DESENHO URBANO E FORMA DA CIDADE  -  (MAPA Nº 05) 1 

3.2.1 USO DO SOLO 

O uso do solo na sede do Município de Juazeiro do Norte é caracterizado por uma significativa 

pluralidade de funções e atividades específicas, condizentes com a dinâmica da cidade e com 

seu processo de evolução urbana. Há dez tipos diferentes de uso do solo que podem ser 

englobados, numa perspectiva de macrozoneamento, em sete zonas: Zona Central, Zona 

Comercial, Zona de Uso Misto, Zona Residencial, Zona Industrial, Parques e Áreas Verdes, 

Zonas de Transição e Áreas Institucionais. 

As características do parcelamento do solo da Zona Central e bairros adjacentes são diferentes 

daquelas dos loteamentos feitos ao longo das principais vias de acesso, próximo aos limites 

com os municípios vizinhos do Crato e Barbalha. Nesses parcelamentos os lotes são maiores e 

a ocupação é de baixa densidade. Ali predominam residências de luxo e chácaras, com 

algumas indústrias. 

Nos bairros situados fora da Zona Central, o uso do solo é caracterizado pela predominância 

de habitações de médio ou baixo padrão, carecendo de serviços sociais e áreas adequadas de 

lazer. Na Zona Central o uso é comercial e concentra-se nos corredores comerciais (entre os 

quais os principais são as Ruas São Pedro e São Paulo), que diferenciam-se de acordo com a 

especificidade do comércio, num fenômeno típico dos centros urbanos de maior porte no 

Ceará: há a rua dos ourives, a rua das confecções, as aglomerações de farmácias, etc. 

Os corredores comerciais da Zona Central são circundados por ruas secundárias de uso 

predominantemente residencial, algumas conservando suas características arquitetônicas 

originais, fato que impede uma configuração completa da fuga de funções urbanas do centro. 

É desagradável a imagem do espaço em torno da rodoviária intermunicipal de Juazeiro, que 

faz a conexão com as outras cidades do CRAJUBAR, o que pode desvalorizar o transporte já 

precário entre elas. 

A população de Juazeiro do Norte, principalmente de sua sede municipal, está bastante 

organizada em associações comunitárias e de produtores (artesanato, associações 

comerciais), o que propicia o desenvolvimento do processo de comunicação e participação 

entre Governo Municipal e sociedade. 

                                                
1 O MAPA Nº 05 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS. 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

43 

Apesar da grande área territorial do Município de Juazeiro do Norte, os dois distritos existentes 

(Marrocos e Padre Cícero) apresentam configuração urbana incipiente e carência de infra-

estrutura básica e social. Nesses distritos encontram-se muitas manifestações do folclore 

popular e do artesanato de Juazeiro. 

Ao longo dos corredores comerciais da cidade há uma relação conflituosa entre pedestres, 

veículos e comerciantes, gerando desconforto e imagem negativa. 

Juazeiro apresenta déficit habitacional e de infra-estrutura básica na maioria dos bairros, com a 

presença de favelas, esgoto a céu-aberto (nas sarjetas) e lixo depositado em terrenos baldios. 

A falta de moradia, combinada com a reação espontânea ao isolamento provocado pela 

expansão urbana e o conseqüente aumento das distâncias, favorece o aparecimento de 

residências populares multifamiliares tipo dúplex, com comércio no pavimento térreo, nos 

bairros periféricos. Essas edificações são construídas fora dos padrões básicos de conforto 

urbano. 

 Zona Central 

A Zona Central caracteriza-se pela correlação, nem sempre harmoniosa, das duas 

atividades principais da cidade: a romaria (ou ainda o turismo religioso) e o comércio. Núcleo 

original da formação urbana de Juazeiro, o Centro sofreu acelerada mudança de uso, onde a 

habitação cedeu lugar às pequenas atividades fabris (miniindústrias) e estabelecimentos 

comerciais. Caracteriza-se por uma ocupação de uso diversificado, embora seja possível 

identificar ruas com atividades predominantemente comercial e de serviços. O uso comercial 

tem maior intensidade na Rua São Pedro e em suas proximidades. 

A Zona Central é o pólo de efervescência comercial e de serviços da cidade, porém, divide 

essa polarização, enquanto coração urbano, com os bairros adjacentes (Socorro, 

Franciscano, Salesianos), que são palco das romarias religiosas. Apesar da forte 

atratividade predominante desse coração econômico-religioso da cidade, os bairros 

periféricos possuem atrações locais e vitalidade relativa, devido à presença de diversas 

fábricas, mercados, lojas, etc. 

Apesar da intensa mudança de uso e, certamente, da expulsão da habitação, o uso 

residencial ainda persiste na Zona Central, nas ruas transversais aos grandes corredores 

comerciais. A romaria talvez seja o motivo que tem sustentado ou mantido a habitação num 

espaço tão conflituoso como a Zona Central, pois os moradores da área dão hospedagem a 
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parentes e romeiros durante as festas, além da agradável sensação de habitar uma área 

sagrada para eles. 

A falta de um código regulamentador do uso e de planejamento urbano para guiar essa 

mudança provocou a deterioração dos espaços públicos das ruas e calçadas, à medida 

que estes foram ocupados pelas atividades privadas, gerando conflitos diretos entre 

pedestres (romeiros, visitantes e habitantes), veículos e comerciantes. Além disso, 

permitiu-se a descaracterização da arquitetura histórica e o aparecimento de um padrão 

construtivo de baixa qualidade que não é positivo para a imagem da cidade, pois lhe 

confere uma tipologia de lugar-comum. Para contrabalançar essa situação, paira sobre a 

Zona Central uma atmosfera de religiosidade (por vezes recheada de mercantilismo, é 

verdade) que lhe dá um caráter peculiar, único. Na Zona Central e adjacências 

encontram-se as edificações mais importantes da romaria ao Padre Cícero, desde a Igreja 

Matriz até casas habitadas por ele, abrigos criados por sua iniciativa, etc. 

Um outro uso típico da Zona Central são as hospedarias, conhecidas localmente como 

“ranchos” para romeiros. São edificações novas ou transformadas, onde o térreo é a morada 

e pequeno comércio do proprietário, e nos pavimentos superiores (2 ou 3) são adaptados 

quartos com redes e/ou camas para os hóspedes. Os “ranchos” concentram-se no entorno 

dos santuários religiosos, focos das romarias, mas também ocorrem em todo o Centro. 

Há que se considerar, quando se fala do uso do solo na Zona Central de Juazeiro do 

Norte, a população flutuante que superlota a cidade durante as romarias, transformando a 

paisagem das ruas, praças e calçadas do Centro, e ocupando as casas, hospedagens, 

bares, restaurantes. Entretanto, a cidade não está adequadamente preparada para receber 

esse grande contigente populacional (segundo informação não oficial, a cada romaria 

chegam a Juazeiro 200 a 300 mil romeiros, somando um milhão por ano), sofrendo com a 

poluição das ruas e recursos hídricos, com saldos de doenças e epidemias. 

Dentro da Zona Central encontramos ainda uma subzona, relacionada à atividade 

religiosa, área de concentração de percursos e equipamentos de caráter religioso, que é 

caracteristicamente marcada pela concentração de romeiros, principalmente em épocas de 

intensas romarias, que circulam pelas ruas em caminhadas cotidianas e em procissões. 

Nessa zona encontram-se os principais pontos de concentração de romeiros – igrejas, 

Memorial do Padre Cícero, Estátua do Padre Cícero, etc. Localizam-se, também, os 

principais pontos de hospedagem e alojamentos dos romeiros. Há uma grande 

concentração (em períodos de romaria) de "caminhões pau-de-arara", transporte dos 
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romeiros, que circulam e estacionam nessa zona. Ela engloba, parcialmente, diversos 

bairros de Juazeiro do Norte, notadamente no seu trecho mais histórico: Socorro, Centro, 

Salesianos, Franciscanos, São Miguel e Horto. 

A maior parte do comércio e serviços disponíveis nessa área gravitam em torno da 

temática religiosa e de artigos de apoio aos romeiros, como restaurantes e ranchos 

(hospedagens), quiosques e barracas de venda de artigos religiosos, etc. Parte das ruas e 

calçadas são tomadas pelos vendedores ambulantes, por barracas de camelôs e barracas 

de alimentação que não possuem condição de higiene. 

 Zona Comercial 

As principais vias de acesso à Zona Central transformaram-se em corredores comerciais, 

sendo exatamente onde se dá  o maior conflito de usos. A Rua São Pedro e a Rua São Paulo, 

esta de comércio atacadista, são os principais vetores comerciais de Juazeiro do Norte. 

O trecho entre as Ruas São Paulo e Padre Cícero pode ser considerado como a área de 

maior concentração das atividades comerciais e de serviços da cidade. Já ao longo da Rua 

São Paulo, paralela, a leste, à Rua São Pedro, encontra-se concentrado o comércio 

atacadista, gerador de conflitos de trânsito causados pelo estacionamento de caminhões 

ao longo da via, o que acontece também com a Rua Leão XIII, um dos principais vetores 

de entrada da cidade e da Zona Central. Nos sentidos leste-oeste, temos as ruas 

Conceição, Santa Luzia, São Luiz, Seminário, entre outras, como as mais comerciais. 

A Rua Padre Cícero, por sua vez, apresenta uso predominante de serviços, como clínicas, 

escritórios e alguns equipamentos de maior porte como o Colégio Salesiano, por exemplo. 

O uso comercial ocorre também ao longo das principais vias de circulação da cidade, 

formando corredores comerciais em meio a bairros residenciais. Os mais importantes 

desses corredores configuram-se nas Avenidas Aílton Gomes, Carlos Cruz e Virgílio 

Távora, Leão Sampaio e Padre Cícero, ou seja, ao longo dos principais eixos viários. 

Pode-se dizer que o Triângulo CRAJUBAR tende a tornar-se o novo centro de negócios de 

Juazeiro do Norte, polarizando com a Zona Central a atratividade por serviços e 

investimentos de maior porte que demandem uma maior parcela de solo. O Triângulo 

representa um forte papel na imagem da cidade e de toda a região. 

A denominação Triângulo surgiu a partir do encontro das rodovias CE-060, que liga 

Barbalha a Caririaçu, passando por Juazeiro do Norte, e a CE-292, que liga essa cidade ao 
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Crato. O encontro dessas duas rodovias está em território juazeirense e o grande fluxo 

viário, gerando demanda para negócios, acabou por formar um aglomerado de serviços, 

comércio e também habitações. 

 Zona de Uso Misto 

Formada pelos bairros imediatamente adjacentes ao Centro: Socorro, Juvêncio Santana, 

São Miguel, Santa Teresa e Salesianos. Esses bairros possuem características similares à 

Zona Central quanto ao uso e ocupação do solo e desenho urbano, com uma parcela de 

uso residencial mais presente, com a presença dos modelos dúplex ou a alternância de 

usos. A Zona de Uso Misto é uma das áreas mais adensadas de Juazeiro do Norte e sofre 

com a falta de infra-estrutura básica e social. A romaria também faz parte do cotidiano 

desses bairros, pois, conforme citado anteriormente, muitos dos santuários visitados pelos 

romeiros neles se encontram. 

Nos bairros adjacentes à Zona Central encontra-se diluído entre habitações e pequenos 

comércios um outro tipo de uso, o industrial de pequeno porte; há um grande número de 

mini-oficinas, pequenas fábricas de confecções, calçados e ourivesaria e miniindústrias de 

“fundo de quintal”, diluídas em toda a Zona de Uso Misto. 

A área conhecida como Triângulo CRAJUBAR, que se caracteriza pela presença dos maiores 

equipamentos urbanos de uso coletivo (rodoviária, Ginásio Poliesportivo, Estádio Romeirão, 

Shopping Center, etc.), e empresas de médio e pequeno portes, também apresenta uso misto 

nas áreas mais internas aos eixos viários. Essa zona comporta alguns dos bairros mais 

populosos de Juazeiro do Norte e é responsável por boa parte da imagem da cidade. As 

habitações no entorno do Triângulo são geralmente de baixo padrão construtivo, muitas vezes 

de ocupação indevida, demonstrando o déficit habitacional que há em toda a cidade e a 

atratividade gerada pelas grandes empresas e instituições lá instaladas. Curiosamente, há 

uma grande área institucional nas proximidades do Triângulo, onde se instalaram várias 

secretarias municipais e órgãos como CAGECE, Polícia Civil, a Escola Politécnica, etc. 

 Zona Residencial 

Em torno do Centro e do Triângulo e na periferia da  cidade, desenvolve-se um conjunto de 

bairros habitacionais com características diversas; alguns são bastante adensados, com 

tipologias de casas geminadas e baixo padrão construtivo e desenho urbano de má 

qualidade. O grande adensamento populacional concentra-se principalmente numa faixa 
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de aproximadamente 1km de largura ao longo da Avenida Padre Cícero, para o lado direito 

(leste), contida exatamente pelos rios Timbaúbas-Pirajá, que atua como um “divisor de 

terras” no processo de evolução urbana de Juazeiro do Norte. 

A cidade, então, com sua grande mancha populacional está concentrada entre o Rio 

Salgadinho e o Triângulo, no sentido norte-sul, e, novamente, entre o Rio Salgadinho e o 

Parque Ecológico das Timbaúbas, no sentido leste-oeste. Depois, Juazeiro do Norte 

espalhou-se de forma descontínua e aparentemente seguiu o eixo de expansão gerado 

pelo Aeroporto Regional do Cariri, mas seguindo também as regras da especulação 

imobiliária. Devido ao fato de que uma parcela do contingente de romeiros permanece na 

cidade, somada ao êxodo populacional, o déficit habitacional é muito grande na cidade e a 

população de baixa renda submeteu-se aos loteamentos longínquos e sem infra-estrutura 

básica ou social. Por outro lado, as classes média e média-alta migraram para os grandes 

loteamentos às margens da CE-060, no eixo de ligação Juazeiro do Norte–Barbalha: são 

os Bairros Lagoa Seca, Lagoa Ville e Planalto, cujo parcelamento do solo só permite uma 

ocupação de baixa ou baixíssima densidade. Estes bairros possuem infra-estrutura básica, 

mas carecem de uma definição de centralidade e de maior sentido gregário para a 

comunidade; o padrão de desenho urbano privilegia o automóvel e as ruas permanecem 

desertas, como verdadeiros corredores de muros. Há poucos espaços públicos abertos 

para convivência e lazer. 

Apesar da grande abundância de solo no eixo sul de expansão da cidade de Juazeiro do 

Norte, eixo que perfaz inclusive um dos vértices da conurbação CRAJUBAR, já se percebe 

uma especulação em torno da verticalização das moradias, sendo identificadas quatro 

edificações multifamiliares com em média oito pavimentos. 

O uso do solo ao longo da CE-060 é diferenciado do ao longo da CE-292. Neste, há a 

predominância de usos industriais e comercial tipo rodoviário (postos de gasolina, 

concessionárias e algumas indústrias). Naquele, o uso é predominantemente residencial 

de baixa ou baixíssima densidade, com alguns usos comerciais de menor porte ligados à 

vida comunitária, como casas de show, restaurantes, etc. 

A periferia de Juazeiro do Norte tem uso predominantemente residencial de média e baixa 

densidade, com comércio restrito a pontos dispersos ou nos corredores comerciais já 

mencionados. Encontram-se, também, alguns grandes equipamentos relevantes, como a 

Escola Técnica Federal e o Hotel Verdes Vales. Esta zona possui disparidades quanto ao 

parcelamento e ocupação do território, pois convivem, proximamente, áreas altamente 
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adensadas, como o conjunto Mutirão, e áreas de baixíssima densidade, como os 

loteamentos Lagoa Seca e Lagoa Ville. 

 Zona Industrial 

Embora não seja um município com vocação industrial, Juazeiro do Norte foi contemplado, 

no final da década de 70 e início da década de 80, com uma política de desenvolvimento 

industrial para a região do Cariri; foi criada uma área industrial comum aos três municípios 

formadores do núcleo CRAJUBAR, em terreno de fronteira entre os Municípios do Crato, 

Barbalha e Juazeiro do Norte. O Distrito Industrial do Cariri situa-se a sudoeste da zona 

urbana de Juazeiro, em solo ambientalmente adequado para a implantação de indústrias e 

com fácil acesso à CE-060. Entretanto, sua utilização efetiva ainda não ocorreu, havendo 

atualmente apenas duas indústrias em funcionamento. 

O setor industrial, em Juazeiro do Norte, está, portanto, disperso em localidades 

diversificadas, mas tem, no eixo viário que liga Juazeiro do Norte ao Crato, a CE-292, seu 

principal ponto de concentração. 

 Parques e Áreas Verdes  

Destacam-se no contexto da paisagem natural do Município de Juazeiro do Norte o Parque 

Ecológico das Timbaúbas e a Serra do Horto, marco visual mais importante da paisagem 

juazeirense, por sua característica natural e por ser um local sagrado para a população 

devido à presença do monumento ao Padre Cícero. Tanto o Horto, como o Parque 

Ecológico das Timbaúbas são demarcados como áreas a serem preservadas, dotadas de 

infra-estrutura e urbanizadas para serem oferecidas à população como espaços abertos de 

lazer ao ar livre e, no caso do Horto, como exercício da religiosidade; também são 

fundamentais na atratividade aos turistas e melhoria da qualidade de vida dos 

juazeirenses. 

Juazeiro do Norte não dispõe de um espaço coletivo de grande porte que possa ser 

apreendido como um bem permanente da cidade, e não de bairros. Entretanto, possui uma 

área de grande potencial de transformação da imagem da cidade – o Parque Timbaúbas, 

área de grande beleza e potencial turístico-paisagístico. O Governo Municipal já possui o 

projeto de construção desse parque. Juazeiro necessita de um espaço verde dessa 

dimensão e beleza para melhorar a qualidade ambiental, aliviando a densa massa 

construída dos bairros centrais. 
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No Parque Ecológico das Timbaúbas, em fase de urbanização, verificou-se em muitos 

trechos a ocupação indevida de áreas do parque por habitações. Também, por falta de 

urbanização mais adequada e dos grandes vazios urbanos seu entorno, este ainda não é 

utilizado pela população como área de lazer coletivo ou como espaço público de qualidade 

e segurança. 

A cidade de Juazeiro do Norte é carente de espaços verdes e praças. Seu principal 

recurso hídrico, o Rio Salgadinho, está bastante poluído em todo seu percurso urbano e 

suas margens não são urbanizadas. 

A Chapada do Araripe também faz parte do cenário urbano de Juazeiro, embora em menor 

escala que nos municípios vizinhos de Crato e Barbalha devido à distância maior até as 

cotas mais altas, mas é um marco na paisagem de forte identificação pela população. 

 Zona de Transição 

A Zona de Transição é uma grande área de urbanização rarefeita, com grandes vazios e 

loteamentos recentemente incorporados à zona urbana da cidade, apresentando 

características marcadamente rurais (pequenas propriedades, chácaras) e sem infra-

estrutura física, além de estarem dissociados do restante da urbanização. 

 Áreas Institucionais 

Composta pelos grandes equipamentos regionais, polarizadores de uma área de influência 

que atinge vários municípios, que são a Escola Técnica Federal, as sedes da Delegacia 

Regional do Ensino, Detran, o Hospital Santo Inácio, o Aeroporto Regional do Cariri, o 

Parque Tecnológico da Universidade Regional do Cariri, URCA, dentre outros. 

3.2.2 DESENHO URBANO 

Juazeiro do Norte diferencia-se das demais cidades do CRAJUBAR, quanto ao aspecto físico-

geográfico, pelo seu processo de evolução urbana, pelo caráter marcante da religiosidade em 

sua história e, conseqüentemente, na sua imagem memorial e afetiva. Conhecida como Capital 

da Fé, Juazeiro do Norte possui manifestações arquitetônicas e urbanísticas ligadas à 

religiosidade e ao legado de fé deixado pelo Padre Cícero. São as igrejas, cemitérios, museus, 

memoriais e estátuas que hoje constituem percursos de peregrinação de romeiros. Os 

principais marcos religiosos são: Igreja de Nossa Senhora das Dores (Matriz); Igreja de Nossa 

Senhora do Socorro, Igreja dos Franciscanos; Igreja do Sagrado Coração e o Horto. 
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Os percursos de romaria transformam, periodicamente, a paisagem urbana de Juazeiro do 

Norte (nos dias 20 de cada mês, em 12 de setembro, dia de Finados e nas datas católicas mais 

importantes como Natal, Páscoa, Ano Novo, etc.). Esse fenômeno é apreendido pela 

população como componente da imagem da cidade; entretanto, as ruas estreitas e as 

intervenções arquitetônicas desregulamentadas desfavorecem o conforto das procissões 

devido à grande massa de romeiros. 

As áreas de atividades, eventos e patrimônio ligados à religiosidade carecem de reurbanização a 

fim de aprimorar a capacidade de captação da grande população flutuante que acorre à cidade 

nas datas de romarias com a medida certa de conforto e salubridade, além de realçar a imagem 

de monumentos. As intervenções urbanísticas e arquitetônicas recentes, na tentativa de criar 

novas referências religiosas para a cidade, não têm conseguido se apresentar para a 

comunidade pela sugestão memorial e qualidade do espaço, mas somente pela 

monumentalidade e bizarrice da intervenção, como, por exemplo, o Centro de Apoio ao Romeiro. 

A Zona Central da Cidade de Juazeiro do Norte possui traçado decorrente da primeira tentativa de 

ordenamento urbano realizado por iniciativa do Padre Cícero no início do século XX. O traçado é 

ortogonal, quase um xadrez, com praças de dimensões razoáveis e bem valorizadas. As ruas são 

longas, retas e estreitas, podendo gerar agradáveis perspectivas não fossem os problemas 

citados acima. Não suportam o fluxo intenso de veículos particulares, de carga, ciclistas e 

pedestres com conforto. Atualmente, a paisagem das ruas centrais é altamente prejudicada pela 

excessiva quantidade de anúncios comerciais e a pouca largura das ruas históricas não tem 

suportado o tráfego de veículos, estacionamentos e expositores do comércio ambulante. 

O espaço urbano, que no início do século XX era amplo e embelezado pela moldura das 

fachadas homogêneas em escala e tipologias, foi sendo degradado, à medida que se tornou 

insuficiente para suprir as necessidades de uma cidade de seu porte atual. A rápida mudança 

de uso pela qual passou o centro histórico, sem qualquer controle legal ou planejamento, 

somada à apropriação dos espaços públicos pela atividade privada (ocupação das calçadas 

por lojas e bares, vendedores ambulantes nas ruas e estacionamento indevido de veículos), 

contribuiu para a degradação do espaço público na Zona Central. 

Os bairros adjacentes à Zona Central possuem traçado semelhante, seguindo 

perpendicularmente a nós principais. Por vezes ainda demonstram o caráter de via-corredor 

remanescente da urbanização do início do século XX. Na zona periférica, de urbanização mais 

recente, a aparência das ruas demonstra baixa qualidade de desenho, condições pouco 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

51 

acolhedoras devido à descontinuidade de passeios, má pavimentação, além da espacialização 

confusa, sem condições de conforto ambiente para os moradores ou passantes. 

Os bairros populares carecem de configuração física relevante, ordenação e regulamentação 

através de códigos de obras e posturas para conter as construções espontâneas e 

desordenadas que prejudicam o conforto e leitura da cidade. O desenho urbano espontâneo ou 

planejado na periferia tem produzido ruas pouco agregadoras e climatologicamente 

desconfortáveis. 

Em relação ao Patrimônio Histórico Arquitetônico, Juazeiro do Norte não soube preservar o 

acervo original, adaptando-o a novos usos. As ruas da Zona Central, por exemplo, perderam a 

harmonia da escala e tipologia uniformes, à medida que edificações históricas foram 

descaracterizadas e até demolidas. A Rua Padre Cícero mostra, em alguns trechos, com 

algumas residências originais, a sobreposição de modificações de caráter arquitetônico a que 

foi submetida a cidade. Poucas edificações podem ser encontradas hoje que retratem o 

passado, sobretudo a época na qual viveu o Padre Cícero, com exceção para a Igreja e 

Cemitério do Socorro, a casa onde morou o Padre Cícero, na Rua São José, o Abrigo dos 

Idosos e a casa do Padre Cícero no Horto, recentemente restaurada. O ritmo acelerado da 

urbanização também não permitiu, devido à falta de planejamento e códigos de 

regulamentações urbanísticas, que a qualidade inicial dos espaços públicos fosse continuada 

nos bairros mais recentes. 

Com relação à arborização e ao paisagismo, a Zona Central é relativamente bem arborizada 

com a espécie Ficcus Benjamim, introduzida no começo do século por iniciativa do Padre 

Cícero. Os demais bairros carecem de arborização, bem como de outros elementos básicos de 

conforto ambiental: recuos mínimos necessários, infra-estrutura sanitária, passeios, etc. 

A cidade apresenta altas temperaturas no ambiente urbano, sem meios de amenização 

climática, fator que reduz o conforto da vida ao ar livre. 

As principais vias de entrada da cidade estão bem marcadas pelas rodovias que ligam Juazeiro 

do Norte a Crato e Barbalha. Esse entroncamento viário constitui o conhecido Triângulo 

CRAJUBAR, e a praça central onde existe uma rótula viária é uma referência visual. 

A vitalidade gerada pelo grande fluxo naquela área contribuiu para a instalação de 

equipamentos de grande porte como a rodoviária, o Ginásio Poliesportivo, o Shopping Center e 

inúmeros estabelecimentos comerciais e industriais. O Triângulo é também referência física de 

limite dos bairros Romeirão, Triângulo e Antônio Vieira. 
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Juazeiro sofre com a falta de um Código de Obras que regulamente as intervenções urbanas. 

A falta de legibilidade das tipologias arquitetônicas causa impacto negativo ao visitante que, à 

primeira vista, não apreende a cidade como um lugar de fé e fervor religioso, mas como uma 

cidade profana e caótica. Essa “sensação” é agravada pelo descontrole nas formas de 

comunicação visual usadas pelo comércio e indústria, que poluem o espaço e prejudicam a 

visualização de paisagens agradáveis (exemplo: Rua São Pedro, em direção ao Centro). 

As construções e urbanizações praticadas, sem obedecer a nenhum plano de uso do solo, têm 

produzido congestionamentos de tráfego e transtornos no espaço público. Os projetos de 

edificação e urbanização não têm considerado a circulação de pedestres, o trânsito de massa e 

a amenização do espaço público e, ao mesmo tempo, privilegiam o uso do automóvel e 

marginalizam a mobilidade da maioria que não tem acesso aos veículos. Alguns loteamentos 

localizam-se em áreas alagadiças, como, por exemplo, a região dos curtumes, no Bairro 

Salesianos, que, nas épocas de cheias, poluem o Rio Salgadinho. 

Juazeiro do Norte carece de um espaço público devidamente ordenado para apoiar o 

movimento de pedestres e favorecer a boa recepção de visitantes, se considerarmos o 

potencial de negócios. Essa carência é agravada, na Zona Central, pela excessiva intensidade 

de tráfego em ruas estreitas, de calçadas com pouca largura, levando o pedestre a ter sua 

circulação prejudicada pelos carros, expositores de comércio ambulante e atividades de carga 

e descarga. Nas áreas de concentração de trabalho, comércio e entretenimento, a 

acessibilidade e a mobilidade da maioria pedestre não têm sido consideradas. 

3.2.3 FORMA DA CIDADE 

A forma urbana de Juazeiro do Norte caracteriza-se pela ausência de grandes barreiras físicas 

e por um traçado urbano ortogonal desigual, com adensamento na Zona Central e uma 

ocupação mais diluída em torno dos eixos viários principais. 

A Cidade de Juazeiro do Norte surgiu no baixio do Rio Salgadinho, entre a Serra do Catolé e um 

tabuleiro, denominado Tabuleiro Grande. A expansão urbana deu-se em direção do tabuleiro, 

incentivada pelos vetores de entrada predominante dos municípios vizinhos do Crato, Barbalha 

e Caririaçu, este último atravessando a Serra do Catolé. O crescimento da cidade seguiu, então 

um modelo semi-radioconcêntrico, à medida que a grande atratividade de imigrantes, causada 

pela religiosidade e pela rápida transformação do incipiente vilarejo em núcleo urbano mercantil 

consolidado, gerou o adensamento sucessivo em torno do centro histórico. 
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As ruas que cortam a cidade no sentido norte-sul, na Zona Central e adjacências, são longas e 

estreitas e, devido à irregularidade topográfica formada pelas curvas de níveis do tabuleiro, 

formam uma seqüência de ladeiras características. 

O Horto representa um elemento importante na identificação de Juazeiro para a população 

local que o apreende como marco visual, histórico e afetivo. Além disso, a estátua monumental 

do Padre Cícero, segunda maior do Brasil em altura, é um patrimônio afetivo valioso para os 

juazeirenses e devotos de todo o Brasil que fazem romaria em Juazeiro. 

A comunidade do Horto possui um caráter importante na vida da cidade, por estar “vestida” 

pela aura da religiosidade. Lá habitavam muitos membros de seitas religiosas fanáticas, 

algumas ainda existentes. As casas são geminadas e acompanham o traçado sinuoso da 

ladeira. Em dias de romaria parecem um cenário para as procissões. Entretanto, a vila 

necessita de intervenções urbanísticas que venham a melhorar as condições de acesso e 

caminhabilidade, pois apresenta passeios interrompidos devido aos desníveis das ladeiras e ao 

calçamento precário. 

Sendo Juazeiro do Norte uma cidade marcada pelo caráter religioso e palco de romeiros, os 

novos bairros surgiram em torno de capelas, santuários ou pela iniciativa empreendedora do 

Padre Cícero, líder religioso e político de Juazeiro. Assim, a cidade cresceu em várias direções, 

contida apenas pela barreira física do Rio Salgadinho. As capelas geravam centros religiosos, 

enquanto as praças configuravam centros político-comerciais. A chegada da via férrea no final 

da década de 20 parece haver contido esse modelo de expansão. Entretanto, o processo 

repete-se com a construção da Igreja dos Franciscanos. 

A partir da década de 80, a cidade adquire uma nova forma, pois o modelo de ocupação passa 

a ser guiado pela especulação imobiliária ou apropriação espontâneas. Vias troncais são 

abertas para ligar áreas antes não urbanizadas, agrícolas, e a cidade se conforma ao longo 

dessas vias. A zona rural vai sendo incorporada à cidade, por vezes de modo descontínuo, 

segundo a lógica dos loteamentos, gerando vazios urbanos intercalados por zonas altamente 

adensadas. (CROQUIS Nº 03) 

Sem barreiras físicas relevantes, a Cidade de Juazeiro do Norte derrama-se por sobre o 

tabuleiro, formando uma grande mancha urbana sobre a paisagem do Vale do Cariri. Os dois 

principais eixos de entrada na cidade, CE-292 e CE-060, que a ligam, respectivamente, ao 

Crato e Barbalha, trazem Juazeiro do Norte, linearmente, a uma união física com aquelas 

cidades, formando braços.  
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Inserir Croquis Nº 03 – Mancha Urbana Atual De Juazeiro Do Norte 
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A Serra do Catolé é o marco visual mais importante e patrimônio afetivo da população 

juazeirense pelo seu vínculo estreito com o Padre Cícero. A estátua do padre, erigida no início 

da década de 70, é um ícone da cidade e referência para todo o vale, avistado a distância de 

diversos lugares. 

3.3 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE  -  (MAPA Nº 06) 1 

A caracterização das vizinhanças identificáveis, no Município de Juazeiro do Norte, se define a 

partir dos três distritos (distrito-sede, Marrocos e Padre Cícero), sendo que no distrito-sede as 

comunidades estão fisicamente distribuídas em estruturas variáveis configuradas nos 34 

bairros identificáveis. 

O padrão habitacional predominante é do tipo popular na maioria dos bairros, predominando 

habitações de famílias das classes média baixa e baixa renda. Existem núcleos favelados 

encravados em diversos bairros, frutos da ocupação espontânea e desordenada oriunda do 

crescimento acelerado, em decorrência da migração rural-urbana. A pressão demográfica 

sobre a cidade estimulou a doação de glebas para a formação de loteamentos e conjuntos 

habitacionais, mas esses espaços carecem, ainda hoje, de urbanização adequada e 

infra-estrutura suficiente para atender à população local. 

Atualmente, verificam-se várias tipologias habitacionais na Cidade de Juazeiro do Norte: 

 moradia unifamiliar situada na Zona Central, através de casas justapostas, com 

alinhamento no passeio, em quadras compostas por uso misto; 

 moradias multifamiliares, através de prédios de apartamentos de até três pavimentos 

situados também na Zona Central; 

 moradias unifamiliares do tipo mansão, situadas em bairros novos, como os loteamentos 

Lagoa Seca e Lagoa Ville, Planalto, etc.; 

 moradias unifamiliares em residências com recuo, no padrão de classe média, situadas em 

bairros periféricos, como Timbaúbas, Limoeiro; 

 moradias multifamiliares de classe média-alta, em prédios de até oito pavimentos 

localizados nos Bairros Jardim Gonzaga e Lagoa Seca; 

                                                
1 O MAPA Nº 06 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS. 
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 moradias populares de uso unifamiliar, em loteamentos periféricos e conjuntos 

habitacionais; e 

 moradias precárias em áreas de risco e invasões, do tipo favelas. 

Em 1996 o Município possuía um total de 42.562 domicílios, dos quais 40.725 (95,7%) 

pertenciam às áreas urbanas municipais e 1.837 habitações (4,3%) pertenciam às áreas rurais. 

A média de moradores por domicílio era de 4,41 nas áreas urbanas e de 4,90 nas áreas rurais, 

com média geral de 4,43 moradores por domicílio no município como um todo. 

A oferta de habitação não atende às demandas das populações das diversas camadas sociais, 

sendo mais crítica na camada de baixa renda; os modelos de assentamento aplicados para 

supri-las são inconsistentes com a melhoria da qualidade de vida urbana, uma vez que não 

incluem em sua composição final os elementos complementares fundamentais da habitação, 

ou seja: trabalho, serviços públicos, transporte, consumo e lazer. 

Os mecanismos financeiros para ampliação dos estoques habitacionais oriundos das fontes 

financiadoras tradicionais têm como objetivos preponderantes a classe média e a alta e por 

objeto a unidade de habitação, menosprezando-se o papel do contexto urbano na elevação da 

qualidade de vida na cidade. 

Para o conjunto da população periférica, o nível de renda da maioria esmagadora dos chefes 

de domicílios é muito baixo e a sobrevivência das famílias muito difícil. 

Os bairros e distritos rurais são carentes de saneamento básico, especialmente esgotamento 

sanitário, devendo-se buscar soluções alternativas ou soluções simplificadas para o destino dos 

dejetos e do lixo que, embora temporárias ou provisórias, são de baixo custo e contribuem 

imediatamente para a melhoria da habitabilidade e da qualidade ambiental nesses lugares, enquanto 

soluções definitivas e de custos mais elevados (rede de esgotos sanitários) não forem possíveis a 

médio e longo prazos; dentre estas medidas estão o destino adequado de águas residuais, fossas 

sépticas, coleta seletiva e reciclagem do lixo por toda a periferia da cidade e dos distritos. 

Com o adensamento do centro da cidade e a fuga da classe alta para os grandes loteamentos, 

em especial para o Bairro da Lagoa Seca, ao longo da CE-060, que liga Juazeiro do Norte a 

Barbalha, parte da população de baixa renda se aglomerou, mais ainda, na Zona Central, cuja 

infra-estrutura básica está supersaturada, e outra parte passou a ocupar as áreas mais 

afastadas, ficando marginalizada da infra-estrutura urbana. 
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Percebe-se, nas ruas de Juazeiro do Norte, um grande número de crianças de rua e pedintes, 

demonstrando que a cidade cresce de forma não planejada e não consegue suprir a demanda 

de emprego. Uma característica marcante da Cidade de Juazeiro do Norte é o crescente 

número de romeiros que vem para as romarias e fica residindo na cidade, agravando mais 

ainda a problemática urbana, pois a cidade não está preparada para receber esse grande 

contigente populacional com conforto e salubridade. Não existem estabelecimentos de apoio a 

essa população. 

Há deficiência quantitativa e qualitativa de moradia, principalmente as de caráter popular. Os 

bairros populares e distritos são comunidades sem equipagens adequadas e com baixa 

acessibilidade ao comércio, serviços, saúde, educação, transporte e demais apoios. Além 

disso, inexiste trabalho no interior das vizinhanças, o que agrava o problema do transporte e 

promove o seu esvaziamento econômico, afetando principalmente a juventude. 

Nas vizinhanças periféricas e nos distritos não existe a ordenação do sistema viário e a 

pavimentação das ruas é precária ou inexistente. Este fato gera imensos transtornos ao acesso 

de ambulância à porta das residências e à coleta domiciliar de lixo, tornando-os impraticáveis 

na maioria das concentrações periféricas; também, por esse motivo, devem-se deflagrar, com 

certa urgência, programas comunitários de coleta seletiva e reciclagem do lixo. 

Existe carência generalizada de serviços de apoio à vida cotidiana na escala das vizinhanças, 

sejam urbanas ou rurais; nelas o comércio é incipiente, faltam equipamentos de saúde, 

educação, lazer e segurança; é necessário instalar no município uma hierarquização de 

concentrações populacionais e alocar esses equipamentos, seguindo parâmetros desejáveis 

de atendimento a cada uma dessas concentrações. 

Constata-se a necessidade de assegurar assistência pública para melhorar a salubridade e as 

condições de vida das vizinhanças habitacionais periféricas. Um dos principais itens desta ação 

conjunta é o combate ao desemprego através da instalação de indústrias não-poluentes 

(indústrias leves) próximas às residências e de locais de trabalho destinados ao comércio e à 

prestação de serviços no coração das vizinhanças. Para tanto é necessário incentivar as ações 

do setor privado, objetivando a geração de trabalho e renda nos bairros. 

Há falta de estímulo ao desenvolvimento da juventude, de apoio ao lazer de crianças e idosos 

dentro das vizinhanças, fato que é sentido pela população. A destinação de espaço para o 

lazer comunitário, em áreas livres, é necessidade indiscutível para as atuais e futuras 

vizinhanças. 
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O comércio atacadista, o varejista e a prestação de serviços que atende às vizinhanças 

periféricas está concentrado no centro da cidade, atraindo para a área central os fluxos de 

pedestres e veículos de todas as Unidades de Vizinhança da cidade. O modelo de ocupação 

pelo uso comercial nos bairros periféricos e na Zona Central é do tipo "corredores viários", 

criando grandes problemas de tráfego pelo aumento de paradas, acessos e estacionamentos. 

A Zona Central abriga, ainda, um grande número de residências, o que deve ser mantido e 

apoiado pelas medidas do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, no sentido de garantir a 

vitalidade dos espaços públicos centrais e a preservação das arquiteturas históricas. 

É fundamental para a vitalidade do centro urbano a permanência de moradias na Zona Central. 

O crescimento urbano de Juazeiro do Norte é caracterizado pela intensa expansão urbana, 

manifestada pelo aumento expressivo dos limites físicos da cidade ao longo dos anos; essa 

expansão tem, em muitos casos, características de ocupação desordenada, visível pela 

carência de infra-estrutura das ocupações recentes e favelização de algumas áreas. Os 

mutirões e conjuntos habitacionais para a população de baixa renda são tímidas respostas aos 

problemas gerados por este tipo de crescimento; a baixa qualidade das unidades habitacionais 

e do contexto urbano é uma característica das Unidades de Vizinhança periféricas da cidade. 

Por outro lado, a cidade tem se expandido de forma compacta em termos espaciais e, 

caracteristicamente, por habitações de moradores de baixa renda com condições precárias de 

habitabilidade pelas razões antes expostas. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deverá apoiar iniciativas de identificação nas 

atuais Unidades de Vizinhança de problemas de degradação física, ambiental e habitacional, 

criando mecanismos de incentivo à recuperação física e à melhoria do desenho urbano dessas 

áreas, sob enfoque intersetorial e com participação comunitária. 

Os demais distritos de Juazeiro do Norte são denominados Marrocos e Padre Cícero e 

possuem núcleos urbanos incipientes, carentes em infra-estruturas básica e social. Sua 

centralidade é geralmente caracterizada por uma praça com uma capela, postos de saúde e 

telefônico e escola, além de um casario de tipologia geminada e baixo padrão construtivo. 

A atividade predominante é a agricultura e é crescente o êxodo para a sede municipal, tanto 

definitivamente quanto de uma população flutuante que lá trabalha no mercado formal ou informal. 

Devido à grande força polarizadora do distrito-sede, as demais sedes distritais de Juazeiro do 

Norte (Marrocos e Padre Cícero) caracterizam-se como pequenos núcleos urbanos incipientes, 
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cujo principal centro de atração é uma capela, uma pequena escola, um posto de saúde ou um 

pequeno comércio. 

Nos distritos e localidades o padrão predominante é de habitações típicas das zonas rurais 

cearenses, com inserção de exemplares isolados de arquiteturas de padrão urbano, nos 

centros de distritos. Esses centros também carecem de serviços e equipamentos 

indispensáveis aos requisitos mínimos da vida comunitária. 

Geralmente, os núcleos urbanos distritais surgiram em função de estradas de acesso que 

ligavam a Cidade de Juazeiro do Norte a outros municípios e até a outras capitais (como, por 

exemplo, o Distrito de Padre Cícero, localizado às margens da estrada que liga Juazeiro do 

Norte ao Município de Caririaçu). Em locais estratégicos, como encruzilhadas, encontro de 

riachos ou um local de natureza exuberante eram erigidas as capelas e em seu entorno 

surgiam casarios, nos quais a atividade comercial era presente. 

Com a concentração de serviços, trabalho, administração, investimentos e o crescente êxodo 

rural devido ao declínio da pequena agricultura, os distritos rurais de Juazeiro do Norte são 

pequenos núcleos urbanos, carentes de infra-estruturas e serviços públicos, com comércio 

local incipiente e altamente dependentes da sede municipal. 

Em síntese, as condições atuais dos distritos rurais do Município de Juazeiro do Norte são de 

insatisfatório número de serviços e equipamentos, acessibilidade ruim, centralidade pouco 

definida e muita dependência da sede, o que deixa claro o desequilíbrio, as péssimas 

condições da qualidade de vida e os empecilhos para o desenvolvimento. 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS BAIRROS IDENTIFICÁVEIS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE – 

DISTRITO-SEDE  -  (MAPA Nº 06) 1 

01. Aeroporto 

A Avenida Virgílio Távora é o principal eixo de acesso ao Aeroporto Regional do Cariri e foi 

responsável pelo surgimento do loteamento que deu origem ao bairro Aeroporto. 

A ocupação do solo se dá ao longo desta avenida, com lotes grandes e de alto padrão 

construtivo. É um bairro de classe média-alta, com grande quantidade de verde, pois é 

atravessado por um braço do Riacho Timbaúbas e pelo Parque Ecológico das Timbaúbas. 

                                                
1
  O MAPA Nº 06 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS. 
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Embora com residências de classe média-alta, o bairro não possui saneamento básico e 

está distante dos equipamentos sociais. Além disso, existe a possibilidade de grande parte 

do bairro encontrar-se dentro de área de segurança aeroportuária, sendo necessário a 

Prefeitura Municipal solicitar portaria do Departamento de Aviação Civil, DAC, com sede no 

Rio de Janeiro, para demarcação das terras atingidas pelas curvas de ruído e segurança 

contra acidentes. 

02. Antônio Vieira 

Terceiro bairro situado às margens da CE-292, Antônio Vieira teve seu desenvolvimento 

impulsionado também pela proximidade ao Triângulo. Possui uma faixa de uso comercial 

de grande porte ao longo da via, com algumas indústrias (com destaque para a IPLANOR). 

Predomina o uso residencial de média densidade, com parcelamento tipo “conjunto 

habitacional”. Algumas favelas desenvolveram próximo à via férrea. 

O bairro é carente de infra-estrutura básica, principalmente esgotamento sanitário e 

transporte. Não existe centralidade definida e a população flutua entre os bairros 

Centro e Triângulo para trabalhar, estudar e comprar. Há apenas uma escola de 

primeiro grau. 

03. Betolândia 

O Bairro Betolândia é predominantemente residencial, apresentando tipologias tanto de 

casas geminadas, como por edificações isoladas, caracterizando grandes vazios urbanos. 

De urbanização recente, o bairro é carente de infra-estrutura básica, principalmente 

esgotamento sanitário e transporte. Não existe centralidade definida e a população 

depende principalmente da Zona Central para o comércio e serviços básicos. O acesso 

principal se dá pela Avenida Presidente Castelo Branco. 

04. Brejo Seco 

O Bairro Brejo Seco é um exemplo da urbanização descontínua e da falta de planejamento 

urbano da cidade. O bairro é longínquo e desabitado, com uma densidade de 0,78 

habitantes por hectare, acessado pela Rua Sebastião Mariano da Silva, margeada por 

grandes vazios urbanos. O Brejo Seco era uma área de sítios que foi recentemente 

incorporada à área urbana. É carente de infra-estrutura básica, principalmente transporte, 

telefonia e esgotamento sanitário e de equipamentos sociais diversos. 
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05. Carité 

A ocupação desse bairro surgiu em função da estrada de ferro, via de entrada na cidade. 

Possui características de área de transição, com a maioria da população vivendo da 

atividade agrícola. O bairro é carente de todo tipo de infra-estrutura básica e de 

equipamentos sociais. As ruas são desalinhadas, sem pavimentação e o lixo é depositado 

nas áreas públicas. As habitações são muito precárias, algumas de taipa, ao longo da Rua 

Pedro Cruz Sampaio. Região de fazendas e sítios (Haras Betânia). 

06. Centro 

Bairro que deu início à formação do núcleo urbano original, a partir da construção da 

Capela de Nossa Senhora das Dores. A rápida evolução urbana da cidade, porém, fez 

desaparecer quase que a totalidade das edificações históricas, com exceções nas ruas 

São José e Padre Cícero. 

Atualmente o Centro é um bairro predominantemente comercial, exercendo influência 

sobre toda a cidade e demais municípios da região do Cariri. Seus principais corredores 

comerciais são as ruas São Pedro, Santa Luzia, Conceição, São Francisco e a Rua São 

Paulo, com o comércio atacadista. Possui também os mercados. A Rua Padre Cícero 

caracteriza-se por serviços como clínicas médicas e escritórios. No Centro também 

concentram-se a maioria dos bancos, cartórios e postos de serviços da cidade. 

O Centro da cidade transforma-se no foco principal de aglomeração quando das romarias, 

visto que a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores lá se encontra, bem como a Casa do 

Padre Cícero, na Rua São José, e o Asilo dos Idosos, fundado pelo próprio. 

O Centro apresenta alguns problemas de drenagem, quando das chuvas, na Rua São 

José que é baixa. A Rua Padre Cícero, próximo à Praça Padre Cícero, também apresenta 

problemas de escoamento das águas pluviais. 

07. Distrito Industrial 

Criado no início dos anos 80, o Distrito Industrial deveria agrupar as indústrias que seriam 

atraídas para a região do CRAJUBAR; foi escolhida então uma área onde houvesse 

fronteira entre os três municípios. Entretanto, atualmente apenas duas indústrias estão lá 

em funcionamento, praticamente não há habitações no local e a infra-estrutura é precária 
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ou inexistente – até a água para as indústrias é captada por processos individuais de 

poços. 

08. Franciscanos 

Bairro pertencente ao roteiro de romarias, cujo foco é a Igreja dos Franciscanos, que 

juntamente com a Praça dos Ourives e a antiga estação ferroviária, forma o bloco 

marcador da centralidade no bairro, tanto devido às instituições e serviços que lá se 

encontram, como pelo caráter afetivo. 

O uso do solo é predominantemente residencial de média densidade e padrão popular de 

habitação. O bairro é carente de infra-estruturas básica e social, com destaque para o 

saneamento básico, pavimentação das vias secundária e transportes. 

09. Frei Damião 

O Bairro Frei Damião é também conhecido como Mutirão da Vida e possui o padrão típico 

dos “conjuntos habitacionais”. Situado entre o Distrito Industrial e o Bairro Jardim Gonzaga, 

o Frei Damião está ilhado em meio a enormes vazios urbanos, longe das infra-estruturas e 

dos serviços públicos. 

O grande marco visual e referência para a comunidade local é a existência do CAIC. 

O modelo de ocupação do solo no bairro, do tipo linear, prejudica a vida gregária e o 

sentimento comunitário do bairro. 

10. Horto 

Bairro cuja ocupação deu-se em função da romaria ao local onde o Padre Cícero começou 

a erigir uma capela, dando o nome Horto à Serra do Catolé. Na década de 70, com a 

construção da estátua do Padre Cícero, a romaria aumentou e junto com ela a ocupação 

das margens da via de acesso, formando o bairro de hoje. 

A topografia acentuada gera dificuldades de acesso aos moradores e aos visitantes. A via de 

acesso ao Horto é percurso de romarias e há vários locais onde se celebram as estações da 

via sacra. As habitações são parte importante na romaria, pois reservam a primeira sala para 

servir de oratório e de lá os habitantes acompanham as procissões, entoam os “Benditos” e 

fazem suas orações. Muitos membros de seitas religiosas habitam no Horto. 
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O bairro é bastante carente de infra-estrutura básica, como saneamento, telefonia, 

melhoria das vias, e também de serviços sociais, escolas, postos de saúde e espaços de 

lazer; a maioria da população vive da exploração informal do tema religioso, seja vendendo 

souvenirs ligados à história do Padre Cícero ou com lanchonetes e bares de apoio aos 

romeiros e visitantes. 

O Horto tem um papel muito importante na imagem da cidade de Juazeiro do Norte devido 

à religiosidade, que o torna um local sagrado para a população, e devido à própria 

geografia do lugar, que o torna o principal marco visual da paisagem juazeirense, realçada 

pela imponente imagem do Padre Cícero. Atualmente, toda a área da Serra do Catolé está 

contemplada por um projeto da Prefeitura Municipal de preservação ambiental e 

reurbanização do Horto. 

11. Jardim Gonzaga 

Grande loteamento que segue a tendência de expansão da CE-060, ou Avenida Leão 

Sampaio, que liga Juazeiro do Norte ao Município de Barbalha, formando então a ponta sul 

da conurbação CRAJUBAR, pelo lado oeste da avenida. 

Diferentemente da ocupação no eixo da CE-292, o uso às margens da CE-060 é 

predominantemente residencial de baixa densidade e alto padrão habitacional, com alguns 

equipamentos sociais de grande porte, os clubes AABB, COPECO e APUC, além de 

restaurantes e hotéis. 

12. João Cabral 

Um dos bairros mais populosos da cidade, o João Cabral é um desmembramento do 

Bairro Romeirão. Possui uso predominantemente residencial de média densidade, de baixo 

padrão construtivo. 

O bairro é carente de infra-estruturas básica e social, mas possui escola, creche e posto 

de saúde. 

13. José Gerardo da Cruz 

Bairro localizado próximo à nascente do Riacho Timbaúbas, caracteriza-se por ser uma 

região bonita, de chácaras e sítios, portanto de uso residencial de baixa densidade. 

Recentemente iniciou-se a implantação da infra-estrutura básica no bairro. 
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Há grandes áreas vazias no bairro, propícias à urbanização e adensamento populacional. 

A presença do Parque das Timbaúbas torna o bairro atrativo para moradia, mas ainda é 

necessária a finalização da urbanização do mesmo. 

14. Juvêncio Santana 

Bairro antigo surgido em função de um dos eixos de entrada na cidade, a atual Avenida 

Floro Bartolomeu, onde há a maior concentração de casas. É um bairro 

predominantemente residencial, apesar da proximidade com o Centro, embora apresente 

algumas ruas com uso misto em processo acelerado de transformação (Rua do Cruzeiro). 

Predominam as habitações de médio padrão. As ruas são arborizadas e pavimentadas. 

Existem várias escolas públicas e privadas no bairro. Juvêncio Santana era antigamente 

conhecido como Malvas. 

15. Lagoa Seca 

Um dos mais famosos bairros de Juazeiro do Norte, caracteriza-se por ser uma região de 

mansões e representa a ponta sul da conurbação CRAJUBAR. O bairro oferece grande 

atratividade para as classes altas de Juazeiro do Norte e dos municípios vizinhos, que para 

lá migram. 

O uso ao longo da CE-060 (Avenida Leão Sampaio) é predominantemente residencial de 

baixa densidade, com alguns equipamentos de grande porte, referenciais para toda a 

região, como o Hospital Santo Inácio. Há também a atividade comercial ligada ao lazer e 

entretenimento, como casas de shows, restaurantes e hotéis. 

16. Leandro Bezera 

Bairro surgido a partir de loteamento às margens da Avenida Coronel Humberto Bezerra, 

caracteriza-se pelo uso residencial de baixa densidade, grandes vazios urbanos e 

ausência de infra-estruturas básica, com destaque para a falta de saneamento, 

pavimentação e transportes, e social. 

Cortado por um braço do Riacho Timbaúbas, possui grandes áreas de sítios e 

propriedades, com algumas habitações de médio padrão construtivo. 

Possui alguns equipamentos de relevância para a cidade: o Cemitério Parque das Flores e 

o Parque de Vaquejadas São Geraldo. 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

65 

17. Limoeiro 

O Limoeiro possui dois modelos de ocupação, separados pelo Parque Ecológico das 

Timbaúbas. Do lado oeste, uma ocupação mais densa, de padrão popular, enquanto do lado 

leste, sítio, chácaras e casas de classe média, cujo adensamento data da década de 80. 

Limoeiro torna-se importante no cenário da cidade devido à existência de um Dispensário 

de Nossa Senhora das Dores, casa que data da década de 40 e lembra a história do Padre 

Cícero. 

O bairro é carente de infra-estrutura básica e de serviços sociais. O único espaço de lazer 

é o Parque das Timbaúbas, cujo trecho (parte 3) já foi urbanizado. 

18. Novo Juazeiro 

Bairro com características semelhantes ao Brejo Seco, porém com um maior 

adensamento ao longo da Avenida Castelo Branco, seu principal acesso. Faz parte da 

etapa de evolução de cidade de Juazeiro do Norte a partir do final dos anos 80 e início 

da década de 90, quando grande parte das terras agrícolas foram parceladas com 

características urbanas. 

O Bairro Novo Juazeiro possui uma centralidade bem definida, em torno da Praça Antônio 

Tony e da igreja, que formam um pequeno centro cívico-comercial. A faixa entre as 

avenidas Castelo Branco e Antônio Sales possui uso predominantemente residencial de 

média densidade, e as demais áreas são ocupadas por chácaras e áreas de transição. 

19. Parque União 

Também surgido em função do eixo de expansão da CE-292, o Parque União possui 

características semelhantes ao Bairro São José: uso comercial de grande porte na faixa ao 

longo da rodovia e uso residencial popular no interior. O Parque União destaca-se pela 

presença da CIBRAZEN, armazéns atacadistas do setor de secos, que tem influência para 

toda a cidade. 

O bairro possui água e energia elétrica, mas não dispõe de rede de esgotamento sanitário. 

A população ressente-se da pouquíssima quantidade de equipamentos sociais (apenas 

uma escola de primeiro grau) e da dificuldade de transporte (apenas uma linha passa na 

Avenida Padre Cícero). 
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20. Pedrinhas 

O Bairro das Pedrinhas é um típico exemplo da urbanização descontínua pela qual passa 

a cidade de Juazeiro do Norte. O bairro localiza-se distante das infra-estruturas e serviços 

públicos, com grandes vazios urbanos e terras agrícolas separando-o da mancha 

demográfica e edificada do restante da cidade. Além disso, fica próximo ao aeroporto, em 

área a ser analisada pelo DAC quanto à zona de segurança aeroportuária. 

A maioria das edificações são de baixo padrão construtivo, algumas de taipa. Inexiste 

centralidade no bairro e o único equipamento é uma escola de primeiro grau. A população 

depende completamente do centro da cidade ou de outros bairros para ter acesso ao 

trabalho, serviços, comércio e lazer. 

21. Pirajá 

Um dos bairros mais populosos de Juazeiro do Norte, o Pirajá teve sua expansão 

incentivada, a partir da década de 80, com a abertura da Avenida Aílton Gomes e a 

construção do Mercado do Pirajá. O comércio atacadista de molhados também fica no 

bairro, o que o transforma num pólo de atração para a cidade. 

O Pirajá é um dos poucos bairros que possui rede de esgotamento sanitário na cidade. 

Dispõe também de água, energia elétrica, mas é carente de segurança, lazer e 

atendimento médico, além de melhorias na pavimentação das ruas, que são estreitas e 

tortuosas. 

22. Pio XII 

Bairro residencial, populoso e de ocupação antiga, de aproximadamente 30 anos atrás, o 

Pio XII limita-se com bairros de características semelhantes: Franciscanos, Vila Fátima e 

São Miguel. O ponto forte do bairro é o Mercado Pio XII, mas este, infelizmente, encontra-

se degradado e é identificado pela população como um lugar desagradável. O bairro 

possui certa independência, uma vez que tem um comércio local e alguns trechos de uso 

misto. 

O Bairro Pio XII é contido pelo Parque Ecológico das Timbaúbas, que oferece uma grande 

área verde a ser urbanizada e aproveitada pela população. Possui sistema de 

esgotamento sanitário, telefonia, água e energia elétrica. 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

67 

23. Planalto 

Loteamento que segue a tendência de expansão sul, apresenta parcelamento do solo em 

lotes grandes e uso predominantemente residencial de baixa densidade, com habitações 

de alto padrão. 

Possui dois grandes equipamentos de referência para a cidade: o Hotel Verdes Vales e a 

Escola Técnica Federal. 

24. Romeirão 

Bairro bastante populoso de Juazeiro do Norte, é assim chamado devido à existência do 

Estádio de Futebol Romeirão, inaugurado em 1969. A ocupação do bairro “explodiu” na 

década de 80, em parte devido ao fluxo gerado pelo encontro das vias do Triângulo e à 

implantação de alguns equipamentos de porte como a CAGECE e várias instituições 

educacionais, hospitalares e administrativas, além da própria rodoviária, no Bairro Triângulo. 

É um dos poucos bairros da cidade a possuir sistema de esgotamento sanitário. O bairro é 

bem servido com linhas de transporte e está eqüidistante de centros importantes, como o 

Triângulo (Shopping Center, Ginásio Poli-Esportivo), Pirajá (mercado), etc. 

25. Salesianos 

O Bairro Salesianos é um dos mais famosos de Juazeiro do Norte porque faz parte do 

roteiro religioso das romarias, além da presença do Colégio Salesianos, da ordem 

homônima que deu nome ao bairro. A Ordem Religiosa Salesiana foi trazida a Juazeiro por 

vontade e sonho do Padre Cícero, que para ela deixou muito de seu acervo e bens. 

O Colégio Salesiano e a Igreja do Coração de Jesus são importante marcos visuais e 

afetivos para a cidade. 

O bairro é predominantemente residencial, mas possui um número significativo de indústrias 

de médio e pequeno portes, dentre as quais destacamos a Inboplasa, a Inbon e a Usina Maria 

Amélia, além de uma atividade comercial acentuada ao longo da Avenida Padre Cícero. Dois 

curtumes estão instalados próximos ao Rio Salgadinho, poluindo seus canais. 

Apesar do grande contingente populacional e do considerável número de indústrias, 

inexiste esgotamento sanitário no bairro. Algumas ruas possuem pavimentação precária. 

O bairro possui um território extenso, onde se alternam áreas muito densas, favelas e 

vazios urbanos, como no loteamento Santo Antônio. 
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26. Salgadinho 

A grande maioria das terras do bairro encontram-se no baixio do Rio Salgadinho, donde 

vem sua denominação, solo não propício à urbanização. A ocupação do Bairro Salgadinho 

foi, portanto, derivada da ocupação espontânea e indevida dessas terras de baixio. Há 

algumas favelas, sendo a mais precária a que fica junto à Avenida Lindalva Rodrigues 

Bezerra. 

A área do baixio do Rio Salgadinho abre uma boa perspectiva para a Serra do Horto. Nela 

foi construída uma fábrica de papel, em solo mais plano, que ainda não entrou em 

funcionamento. 

27. Santa Teresa 

Bairro situado entre algumas das principais avenidas da cidade: Avenida Aílton Gomes, 

Avenida Castelo Branco e Avenida Carlos Cruz (via férrea), que são corredores comerciais, 

possui uso predominantemente residencial de média densidade, mas devido à proximidade 

ao Centro e ao Triângulo apresenta uma mudança para uso misto e comercial. 

Um traço marcante em Santa Teresa é a grande quantidade de instituições lá instaladas, 

como secretarias municipais e regionais, escolas, etc. Possui também algumas pequenas 

indústrias diluídas entre as habitações, do modo que é comum em toda a Juazeiro do 

Norte. A indústria de maior porte é a Cariri Indústria de Óleos. A população ressente-se do 

difícil acesso ao lazer e ao atendimento de saúde. 

28. São José 

Bairro surgido em função da atratividade da Rodovia CE-292 (Avenida Padre Cícero), que 

liga Juazeiro do Norte ao município vizinho do Crato. O Bairro São José é uma das pontas 

da conurbação CRAJUBAR. As margens da rodovia possuem uma ocupação comercial de 

grande porte, ou seja, concessionária, armazéns, postos de gasolina. No interior, é 

predominantemente residencial de média densidade, com alguns loteamentos tipo 

“conjunto habitacional” e outros de melhor padrão construtivo. 

O bairro é carente de infra-estrutura básica, principalmente saneamento básico. Há uma 

centralidade em torno da creche, posto de saúde, escola e chafariz público, mas que 

merece um incremento populacional e aumento dos serviços e espaços de lazer. 
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29. São Miguel 

Bairro predominantemente residencial, com habitações de classe média. Tangenciado por 

duas avenidas importantes, a Floro Bartolomeu e a Carlos Cruz (via férrea), possui dois 

equipamentos sociais importantes: o Hospital São Lucas e o Colégio Municipal. 

São Miguel faz parte do roteiro de romarias periódicas da cidade devido à presença da 

Igreja de São Miguel, fundada no início do século. 

30. Socorro 

O Bairro do Socorro é um dos mais antigos da cidade, tendo sido cenário da vida do Padre 

Cícero, assim como o Centro. No Socorro encontram-se importantes relíquias da 

religiosidade de Juazeiro do Norte, como, por exemplo, os restos mortais do Padre Cícero, 

de beatas e de José Lourenço, o beato que liderou a Revolta do Caldeirão no município 

vizinho do Crato e que era discípulo do Padre. A Igreja do Sagrado Coração e o Cemitério do 

Socorro são dois dos locais mais visitados das romarias. 

O bairro é carente de saneamento básico – não possui rede de esgoto, pavimentação de 

ruas – e de equipamentos sociais. A Praça Coronel P. da Silva é o ponto de centralidade 

do bairro, onde se localiza o Memorial Padre Cícero. É um bairro residencial, com algumas 

ruas comerciais dada a proximidade com o Centro. 

31. Timbaúbas 

Bairro assim denominado por causa do Riacho Timbaúbas. Localiza-se na parte 2 da 

urbanização e delimitação do Parque Ecológico das Timbaúbas. A partir da margem leste, o 

parcelamento do solo diminui, os lotes são maiores e o adensamento populacional é menor. 

Este bairro representa uma nova etapa na expansão urbana da cidade de Juazeiro do Norte. 

A margem oeste do parque possui um uso residencial de média densidade, com padrão 

habitacional popular. A centralidade é dada pela existência de escola, creche, posto de 

saúde e lavanderia pública. A criação do Parque Ecológico das Timbaúbas contribuiu para 

a preservação dos talvegues naturais e afastou a possibilidade de problemas de drenagem 

no bairro. O bairro possui posto de saúde e escola municipal. 

32. Tiradentes 

Um dos bairros ocupados a partir dos anos 80, é predominantemente residencial e 
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popular, carente de infra-estruturas e serviços, com grandes áreas vazias propícias ao 

adensamento populacional. 

33. Triângulo 

Assim denominado devido à solução viária que liga as duas principais rodovias de acesso 

à cidade e conecta os Municípios do Crato e Barbalha a Juazeiro do Norte, formadores do 

núcleo CRAJUBAR, o Triângulo vem aos poucos tornando-se um novo centro comercial de 

Juazeiro do Norte, polarizando com a Zona Central a atratividade para negócios, mas ao 

mesmo tempo se diferenciando com o comércio de maior porte. 

Existe em torno da praça do Triângulo um grande número de concessionárias, postos de 

serviços rodoviários, além do Shopping Center, Ginásio Poliesportivo, Coelce e outras 

instituições. À medida, porém, que se afasta das margens das rodovias, o uso passa a ser 

residencial de média densidade, de padrão popular e condições pobres de habitabilidade. 

Algumas indústrias estão instaladas no bairro em função da atratividade gerada pelo acesso 

rodoviário e pela aglomeração de negócios, como a Singer e a Cajuína São Geraldo. 

A maior parte da população trabalha no setor terciário, muitos no próprio bairro, e nas 

várias miniindústrias de calçados e confecções existentes. O bairro não possui 

esgotamento sanitário. 

34. Vila Fátima 

Bairro predominantemente residencial, de média densidade, com padrão habitacional de 

média qualidade. A Vila Fátima teve sua expansão contida pelo Parque Ecológico das 

Timbaúbas. 

Ao longo da via férrea ocorre um uso misto ou comercial que atende à população local nas 

necessidades mais triviais, porém a hierarquia exercida pelo Centro é ainda de grande 

influência no bairro. 

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS IDENTIFICÁVEIS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO 

NORTE – DEMAIS DISTRITOS 

01  -   Distrito de Marrocos  -  (CROQUIS Nº 04) 

O núcleo urbano do Distrito de Marrocos está distante 25,0km da sede municipal e é 

constituído por um quadrilátero formado por quatro ruas de casas geminadas, com uma 
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praça central e uma igreja – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – que possui mais de 

50 anos de existência. O acesso é difícil, através de estrada carroçável. 

A vila é carente de infra-estrutura social, existindo apenas uma creche, um posto de 

saúde, uma escola e um posto telefônico. O lazer da comunidade é feito nas ruas e 

calçadas, usadas como espaço de convivência, assim como as celebrações na igreja 

tornam-se eventos congregatórios. Há um espaço reservado para construção de uma 

nova praça e um campo de futebol. 

A sede não possui sistema de esgotamento sanitário, bem como não existem estudos 

ou previsão de implantação desse tipo de sistema. A coleta de lixo é feita pela 

prefeitura. 

O Distrito de Marrocos carece de um melhor estudo de terraplanagem, drenagem e 

pavimentação, visto que a maioria de suas vias não possuem pavimentação e o terreno 

onde está implantado é plano, com pouca declividade e baixo em relação aos recursos 

hídricos mais próximos. A prefeitura tem implantado galerias e canais para substituir os 

caminhos naturais das águas que foram ocupados com a urbanização. 

CROQUIS Nº 04 – Distrito de Marrocos – Condições Atuais 
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O Distrito de Marrocos, também chamado São Gonçalo Velho, possui, além da sede distrital, 

um outro núcleo urbano chamado São Gonçalo Novo, que sedia a comarca do distrito. 

O distrito possui sistema de telefonia celular (o sistema abrange toda a região do 

CRAJUBAR) e é precariamente servido com um posto telefônico. 

Possui sistema público de abastecimento de água, que tem captação em poços tubulares 

e armazenamento em reservatório elevado. O sistema não é dotado de tratamento. 

A distribuição é considerada boa, com as redes atendendo praticamente a todas as 

edificações da sede. A própria prefeitura, através da Secretaria de Obras, opera o 

sistema da sede. Nas localidades não atendidas pelo serviço público de distribuição de 

água, a população utiliza-se de chafarizes abastecidos por cacimbões ou poços 

profundos, nascentes, açudes, lagoas, cacimbas e barreiros. 

A atividade econômica predominante é a agricultura. 

02  -   Distrito de Padre Cícero  -  (CROQUIS Nº 05) 

Antigamente chamado de Palmeirinha, o Distrito de Padre Cícero está distante apenas 

8km da sede municipal, à qual é conectada por uma estrada com pavimentação asfáltica, 

que liga Juazeiro do Norte ao Município de Caririaçu. 

O núcleo inicial surgiu em torno de uma igreja construída em 1922 pelo Padre Macedo e, 

atualmente, o conjunto urbano forma um quadrilátero típico com praça, cruzeiro e igreja, 

cercado por casas geminadas e dois pontos comerciais.  

A expansão da vila aconteceu ao longo da via, com casas de taipa. A praça e as 

calçadas das casas representam o espaço de convivência da comunidade, que não 

dispõe de muitas opções de lazer. 

O Açude dos Carás é a principal fonte de entretenimento e a agricultura é a atividade 

econômica principal. A sede é dotada de escola, creche, posto de saúde, posto telefônico 

e posto policial. 

Não possui sistema de esgotamento sanitário, bem como não existem estudos ou 

previsão de implantação desse tipo de sistema. A coleta de lixo é feita pela prefeitura. 

Quanto à drenagem, a prefeitura tem implantado galerias e canais para substituir os 

caminhos naturais das águas que foram ocupados com a urbanização. 
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A sede do Distrito de Padre Cícero não apresenta problemas de drenagem em função 

das boas condições topográficas que propiciam o escoamento superficial das águas. 

Possui sistema de telefonia celular (o sistema abrange toda a região do CRAJUBAR) e é 

precariamente servido com um posto telefônico e um telefone público na rua principal. 

O sistema público de abastecimento de água tem captação em poços tubulares 

localizados próximo à sede e armazenagem em reservatório elevado. O sistema não é 

dotado de tratamento. A distribuição é considerada boa, com as redes atendendo 

praticamente a todas as edificações. A própria prefeitura, através da Secretaria de Obras, 

opera o sistema. Nas localidades não atendidas pelo serviço público de distribuição de 

CROQUIS Nº 05 – Distrito de Padre Cícero – Condições Atuais 
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água, a população utiliza-se de chafarizes abastecidos por cacimbões ou poços 

profundos, nascentes, açudes, lagoas, cacimbas e barreiros. 

3.4 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  -  (MAPA Nº 07) 1  

A Cidade de Juazeiro do Norte apresenta dois padrões de urbanização distintos, um padrão 

caracterizado pelo adensamento médio, encontrado na Zona Central e bairros adjacentes de 

baixa renda, e um padrão de urbanização com baixa densidade, redundando em serviços 

públicos de alto custo, encontrado nos bairros periféricos, onde a urbanização deu-se de forma 

descontínua, deixando vazios urbanos. Padrões de urbanização que não sejam compactos e 

contíguos criam intervalos de solo não urbanizados com serviços que não terão utilização 

plena, o que deve ser desestimulado por todos os meios. Na Zona Central, principalmente, é 

necessário explorar convenientemente os solos ainda passíveis de urbanização, 

compativelmente com a infra-estrutura existente, a fim de obter a permanência e incremento da 

população ali residente. 

É interesse da comunidade prover serviços eqüitativamente. As áreas da cidade em processo 

de crescimento necessitam de novas infra-estruturas, enquanto as áreas já consolidadas ou 

semiconsolidadas requerem manutenção, reabilitação e, em certas situações, reconstrução. 

A seguir são apresentadas, setorialmente, as características atuais das principais  

infra-estruturas e serviços públicos em Juazeiro do Norte. 

3.4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Quase a totalidade das edificações da Cidade de Juazeiro é atendida pelos sistemas de 

abastecimento de água (índice de atendimento de 99%). A pequena quantidade não atendida é 

formada por edificações novas ou localizadas em trechos novos de vias ainda sem rede de 

água. A rede atual possui 388,61km de extensão, estando prevista a expansão da rede em 

mais 16.395m, para os Bairros do Aeroporto, São João e Mutirão da Vida (projeto já licitado), 

com ajuda de empréstimos da CEF / Banco Mundial. A área industrial, por enquanto, adota 

soluções individuais (poços). A concessionária, através do projeto Mutirão da Vida, irá fornecer 

água ao Distrito Industrial. 

A cidade possui 44.301 ligações reais, sendo 39.711 ativas e 4.590 inativas, atendendo 

178.699 usuários, com um índice de hidrometração de 75%. O crescimento natural, nesse 

                                                
1  O MAPA Nº 07 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS. 
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setor, é de 150 ligações/mês. No projeto Mutirão da Vida serão efetuadas mais 3.000 ligações. 

O sistema de abastecimento de água na zona urbana da Cidade de Juazeiro é operado pela 

Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, CAGECE. 

A captação para o abastecimento de água da Cidade de Juazeiro do Norte é toda subterrânea, 

sendo feita através de 21 poços tubulares, espalhados em vários pontos da cidade (Vale do 

Timbaúba, Horto, Lagoa Seca, Aeroporto, dentre outros), onde são produzidos 1.118.852,0m³ de 

água/mês, para uma demanda de 838.878m³/mês. Recebem tratamento com aplicação de hipocal 

e cloro gasoso, através de dosador de nível constante, somente os poços do Aeroporto e as 

estações elevatórias da Timbaúba antiga, da Oficina, da Timbaúba nova e da Regional, estando 

prevista a aquisição de três cloradores gasosos para os Bairros do Horto, Lagoa Seca e CAIC. 

O sistema possui 29,78km, em ferro fundido, com diâmetro nominal variando entre 75 e 400mm 

para adução e, atualmente, conta com 14 estações elevatórias, sendo: três no Horto, duas na 

Timbaúba, duas na Lagoa Seca, uma na Oficina, uma na APUC, uma nos Macacos, uma no 

Aeroporto, uma na Regional, uma na Praça e uma no CAIC. 

Quanto à reservação, possui 17 reservatórios apoiados, sendo: quatro na Timbaúba, três no 

Horto, dois na Regional, dois na Lagoa Seca, um na Oficina, um na APUC, um no Novo Juazeiro, 

um na Vaquejada, um nos Macacos e um no Aeroporto; e quatro reservatórios elevados, sendo: 

um na loja comercial, um na área da Regional, um no Horto e um no Aeroporto. 

3.4.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Existe implantado, na Cidade de Juazeiro do Norte, um sistema de esgotamento sanitário que 

atende aos Bairros Centro, São Miguel, Franciscano, Pio XII, Fátima, Pirajá e Romeirão 

(parcialmente), cobrindo aproximadamente 60% da sede do município, onde o esgoto coletado 

pelas redes é encaminhado para cinco lagoas de estabilização, para tratamento e lançamento 

final no Rio Salgadinho, nas proximidades do Horto. Atualmente, foi licitado o trecho 

correspondente ao Bairro Salesianos (com recursos da CEF), que será integrado ao sistema 

existente. Das 8.000 ligações disponíveis, somente 700 estão ligadas (9%) devido à 

inexistência de hábitos culturais realtivos ao uso da rede e à rejeição a quebrar os pisos das 

casas (localização da fossa / sumidouro), apesar de pagarem a taxa correspondente de esgoto. 

Os demais bairros da cidade não possuem sistemas convencionais de redes para esgotamento 

sanitário (alguns apresentam redes condominiais), sendo bastante visível o volume de águas 

servidas que corre junto às sarjetas em várias partes da cidade. 
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3.4.3 LIMPEZA URBANA 

A coleta de lixo é feita na sede do Município e nas sedes dos distritos pela prefeitura. 

Na Cidade de Juazeiro a coleta do lixo domiciliar é feita diariamente, duas vezes ao dia, por oito 

caminhões-caçamba da prefeitura e oito caminhões contratados a particulares. Existem, ainda, 

20 containers espalhados nos diversos bairros da cidade para ajudar na coleta do lixo domiciliar. 

O lixo público é coletado por garis, sendo que 350 atuam no grande centro e 230 em 26 bairros 

da periferia. Também funciona um sistema de grupo permanente, nos bairros, em que 

trabalham de 15 a 20 homens / bairro. 

Atualmente o destino final do lixo coletado no Município de Juazeiro do Norte é um "lixão", 

localizado no Parque da Vaquejada, que recebe todo tipo de lixo, com exceção do hospitalar, que é 

incinerado no Hospital São Lucas. Esse lixo é depositado em terreno a céu aberto, sem obediência 

a nenhuma técnica operacional de engenharia e sem os cuidados sanitários e ambientais 

necessários. A área desse "lixão" encontra-se saturada e o lençol freático da região onde se situa 

já se encontra poluído. Uma nova área, na região da Fazenda Coité, a 15km do centro, está sendo 

estudada pela prefeitura, com pedido de análise preliminar aos órgãos competentes. 

3.4.4 DRENAGEM 

O terreno onde se originou a Cidade de Juazeiro, a antiga zona urbana da cidade (região 

localizada entre o Rio Salgadinho, o Riacho dos Macacos e a Avenida Castelo Branco), 

possuía condições topográficas favoráveis ao escoamento superficial das águas pluviais, 

através dos seus talvegues naturais, para os seus elementos macrodrenantes – o Rio 

Salgadinho e o Riacho dos Macacos – sem causar problemas de drenagem. Com a 

urbanização da área e a ocupação das quadras, esses caminhos naturais aos poucos foram 

sendo ocupados e obstruídos. A prefeitura tem implantado galerias e canais para substituição 

desses talvegues naturais, faltando, porém, a complementação de obras em alguns trechos e a 

implantação dessas obras em outras áreas. 

Com o tempo, a cidade teve sua área expandida, tendo sido loteadas e ocupadas novas áreas, 

ficando essas do outro lado do Riacho dos Macacos e em torno do "triângulo", principalmente 

às margens das vias de ligação com as Cidades do Crato e Barbalha. Essas áreas, parceladas 

há pouco tempo, com poucos talvegues naturais obstruídos, ainda não trazem grandes 

transtornos com relação às águas precipitadas, têm, portanto, recebido pouquíssimos 

investimentos em drenagem por parte da prefeitura. 
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Embora seja uma cidade ribeirinha e cortada pelo Riacho dos Macacos, Juazeiro praticamente 

não sofre com as grandes cheias desses recursos hídricos. As áreas da bacia hidráulica do Rio 

Salgadinho, alagáveis nas grandes cheias, foram muito pouco ocupadas pela população; as 

marginais ao Riacho dos Macacos não foram ocupadas e, já há algum tempo, estão protegidas 

por lei em função da criação do Parque Ecológico das Timbaúbas. 

Esse parque, vital para a boa condição de vida da população, já teve sua área à montante da 

Avenida Castelo Branco urbanizada e delimitada, faltando, portanto, com certa urgência, a 

delimitação física do restante. 

A sede do Distrito de Padre Cícero não apresenta problemas de drenagem em função das 

boas condições topográficas, que propiciam o normal escoamento superficial das águas. 

A prefeitura implantou algumas galerias e canais, para substituir os talvegues naturais, nas 

áreas ocupadas com a urbanização. Já a sede do Distrito de Marrocos (Vila de São Gonçalo) 

carece de um melhor estudo de terraplanagem, drenagem e pavimentação, visto que a maioria 

de suas vias não possui pavimentação e o terreno, baixo com relação aos recursos hídricos, 

possui pouca declividade. 

Os principais problemas relacionados à drenagem no Município de Juazeiro do Norte são a 

inexistência de um Plano Diretor de Drenagem capaz de nortear a ocupação de novas áreas e a 

preservação dos recursos hídricos existentes; a falta de um sistema de esgotamento sanitário 

que cubra toda a área urbanizada em condições de evitar a poluição dos recursos hídricos 

naturais e a utilização das galerias de drenagens pluviais como galerias de esgoto sanitário; a 

falta de um cadastro das galerias de drenagem existentes em condições de fornecer informações 

para elaboração de novos projetos de drenagem; a canalização da calha do Riacho dos 

Macacos, no trecho já urbanizado do Parque Ecológico, com paredes de concreto, desvirtuando 

a filosofia que deveria preservar os recursos hídricos em seus leitos naturais; a falta de estudos 

de terraplanagem, drenagem e pavimentação das ruas da Vila de São Gonçalo, sede do Distrito 

de Marrocos, para solução dos problemas das águas pluviais naquele povoado e a inconclusão 

das obras de urbanização e delimitação do Parque Ecológico das Timbaúbas, cuja finalidade 

será a de preservar a área, evitando ocupações com prováveis invasões. 

É possível identificar algumas áreas com problemas de microdrenagem na Cidade de Juazeiro: 

 início da Rua São José – área baixa, necessitando de implantação de obras de drenagem 

para melhorar o escoamento das águas precipitadas; 
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 Bairro Antônio Vieira – complementação da drenagem executada nas Ruas Gerônimo dos 

Santos, Antônio dos Santos e José da Silva, no trecho localizado após a Rua Paulo Maia; 

 Bairro Salesianos – melhoramento e conclusão do canal existente entre as Ruas Carlos 

Gomes e J. P. Cansanção, no trecho após a Rua Padre Cícero; 

 bueiro do cruzamento da Avenida Virgílio Távora com o Riacho dos Macacos – bueiro 

subdimensionado; 

 galeria da Avenida Nossa Senhora Aparecida e Avenida Aílton Gomes – provocando 

grande erosão nos terrenos do Parque Ecológico das Timbaúbas, junto ao trecho de 

lançamento final; e 

 galerias da Avenida Castelo Branco, nos trechos de lançamento final, próximo ao Riacho dos 

Macacos – galerias com lajes superiores em deterioração, propícias a causar acidentes. 

3.4.5 TELEFONIA 

Existiam, na Cidade de Juazeiro, no ano de 1996, em torno de 11.118 terminais instalados. 

Toda a área do município é coberta pelo serviço de telefonia celular, que tem abrangência na 

região do CRAJUBAR. 

Há indisponibilidade de linhas telefônicas para instalação, a curto prazo, causada pelo 

crescimento da demanda, crescimento esse provocado pela determinação do Governo Federal 

de redução do desembolso inicial para instalação de linhas telefônicas. Essa determinação do 

governo encontrou a empresa concessionária desprevenida, sem disponibilidade para 

aumentar a oferta ao nível de crescimento da demanda, fato também provocado pela 

indefinição de locação de recursos destinados à expansão dos serviços em função da decisão 

do Governo Federal de privatizar o sistema TELEBRÁS. 

As sedes dos Distritos de Padre Cícero e Marrocos são precariamente servidas pela telefonia. 

3.4.6 ENERGIA ELÉTRICA 

O Município, no ano de 1993, tinha em torno de 39.700 usuários de energia elétrica, 

consumindo em torno de 83.520 Mwh, sendo a maior parte residencial (44%), seguida do 

consumo comercial (16%). O município, no ano de 1995, consumiu 92.364 Mwh. 
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A COELCE, concessionária distribuidora no Município, recebe energia da CHESF através de 

uma subestação, distribuindo, daí, para todo o Município. Essa energia da CHESF é oriunda da 

subestação de Milagres. 

3.4.7 SERVIÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

3.4.7.1 Cemitérios 

A Cidade de Juazeiro possui três cemitérios, sendo dois públicos e um particular. O Cemitério 

São João Batista, que é o mais antigo, está localizado no Bairro Centro, junto à Igreja do Padre 

Cícero. É o mais procurado, principalmente porque ali se encontra enterrado o Padre Cícero. 

Os outros dois – Cemitério do Socorro (público) e o Cemitério Parque das Flores (particular) – 

localizam-se no Bairro Leandro Bezerra de Menezes. 

Esses três cemitérios atendem a população de todo o Município de Juazeiro, visto que os 

Distritos de Padre Cícero e Marrocos não possuem cemitérios próprios. 

3.4.7.2 Cadeia Pública 

A Cadeia Pública do Município de Juazeiro funciona em edificação localizada na Rua 

das Flores, no Bairro de Santa Tereza, dispondo de quatro agentes carcerários e um 

diretor, sendo auxiliados pelo 4º Batalhão da Polícia Militar, para manutenção da 

vigilância. 

3.4.8 SEGURANÇA PÚBLICA 

A segurança pública é exercida, no Município de Juazeiro do Norte, pela Polícia Civil, pela 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Guarda Municipal. 

3.4.8.1 Guarda Municipal 

A Prefeitura de Juazeiro do Norte conta, hoje, com uma Guarda Municipal que tem a função 

estrita de defender o patrimônio da prefeitura. O quartel da Guarda Municipal está instalado em 

uma edificação localizada na Rua Maria de Araújo, no Bairro Romeirão, ao lado do 2º BPM. 

A instituição possui, atualmente, um efetivo de 200 vigilantes, que fazem a guarda das escolas 

e repartições públicas, e 190 guardas, que fazem a vigilância das praças, e está equipada com 

um carro para fiscalização e transporte do pessoal, uma moto para fiscalização e apoio e uma 

central de comunicação, com quatro rádios de mão. 
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3.4.8.2 Polícia Militar 

Está localizado em Juazeiro do Norte o 2º BPM do Ceará. Esse batalhão possui quatro 

companhias, sediadas em quatro municípios. A 1ª Companhia, instalada em Juazeiro do 

Norte, no Quartel do Comando do Batalhão, tem seu destacamento destinado ao 

policiamento das Cidades de Missão Velha, Barbalha, Jardim, Caririaçu, Granjeiro e da 

própria Cidade de Juazeiro. O batalhão dispõe, nessa última cidade, de oito viaturas, 

utilizadas pelo setor administrativo e para serviços de policiamento feitos pela 1ª Companhia. 

Conta com um efetivo de 290 policiais militares e 22 policiais de trânsito (incluído efetivo 

administrativo do batalhão). 

O policiamento militar em Juazeiro do Norte é feito por 14 destacamentos espalhados pelos 

bairros e distritos por determinação do Comando da 1ª Companhia. 

3.4.8.3 Polícia Civil 

A Polícia Civil possui duas delegacias na Cidade de Juazeiro: uma Delegacia Regional e a 

Delegacia do 1º Distrito Policial de Juazeiro. A Polícia Civil em Juazeiro é servida por quatro 

viaturas, sendo três delas pertencentes à Delegacia Regional (um rabecão e duas viaturas de 

serviço) e uma pertencente ao 1º Distrito Policial. Existe necessidade urgente de instalações 

apropriadas para um Instituo Médico Legal, que, atualmente, funciona precariamente junto à 

Delegacia Regional. 

3.4.8.4 Corpo de Bombeiros 

Existe, na Cidade de Juazeiro, uma Seção de Combate a Incêndios, SCI, do Corpo de 

Bombeiros Militar do Ceará. A corporação está instalada, provisoriamente, em condições muito 

precárias, em uma área próxima ao 2º BPM. 

Há insuficiência na SCI tanto de efetivo, hoje é de 26 homens, como de viaturas, conta 

com uma ambulância, dois carros de combate a incêndio e um carro administrativo, para 

cobrir, além da Cidade de Juazeiro, as cidades de Barbalha, Missão Velha e Jardim, 

dentre outras. 

3.4.8.5 Polícia Federal 

Existe uma Delegacia da Polícia Federal, em Juazeiro, que dá cobertura policial aos crimes do 

âmbito da Justiça Federal na região do Cariri. 
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3.5 INFRA-ESTRUTURA SOCIAL  -  (MAPA Nº 07) 1 

3.5.1 SAÚDE 

Juazeiro do Norte é um município com serviços de saúde de alta complexidade, o que o torna um 

pólo regional de referência para municípios vizinhos e outros estados. O sistema municipal de 

saúde conta com três maternidades, três hospitais, sendo um pediátrico, um pronto-socorro, 23 

postos de saúde, doze centros de saúde, onze clínicas particulares, nove consultórios 

odontológicos móveis e seis laboratórios de análises clínicas. Em relação à disponibilidade de 

leitos, o Município apresenta o seguinte quadro: existem 549 leitos disponíveis à população 

usuária do SUS, enquanto, de acordo com os parâmetros da Secretaria Estadual de Saúde, que 

indicam dois leitos para cada mil habitantes, 378 leitos seriam suficientes para a população 

residente no município; entretanto, por atuar como sistema regional de referência e pólo de 

romaria, a elevação do número de leitos em relação ao parâmetro é justificável. Porém, o acesso 

aos serviços de saúde é considerado muito difícil para a população de baixa renda. Desse modo 

é indispensável que os recursos comunitários sejam expandidos para que todos tenham acesso 

a esses serviços e desenvolvam a capacidade de melhorar sua qualidade de vida. 

A taxa de mortalidade infantil, TMI, em 1995, era de 62 por mil nascidos vivos, acima do 

parâmetro da OMS para países em vias de desenvolvimento (50 por mil nascidos vivos). Vale 

ressaltar que a tendência histórica da TMI é de decréscimo contínuo. 

O município é “parte da região mais endêmica do mundo em hanseníase”, conforme relatório 

da Secretaria Estadual de Saúde. Entre as doenças graves notificáveis estão a tuberculose, a 

hepatite e a meningite. 

Para que o município mantenha algumas das conquistas já realizadas em relação ao setor e 

obtenha um bom nível de saúde para a população residente, deve investir não apenas nos 

serviços próprios do sistema de saúde, ampliando-os ou expandindo-os, mas, também, em 

ações de proteção ao ambiente, saneamento, estímulo à educação e ao lazer, promoção de 

emprego e renda, moradia e segurança. As soluções para esses problemas devem ser buscadas 

com a participação da população, para que as decisões que afetem a vida e o bem-estar da 

coletividade sejam um reflexo das preocupações dos poderes públicos com a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. A qualidade de vida deve ser compromisso de todos (governo, 

empresas, grupos organizados, famílias, indivíduos), que precisam envolver-se com estratégias 

que interfiram nos determinantes do processo saúde / doença. 

                                                
1
 O MAPA Nº 07 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS. 
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Nos serviços de atenção básica foram detectados problemas como falta de profissionais, 

medicamentos, equipamentos para exames e transporte para o deslocamento de pacientes aos 

serviços especializados e de emergência. Foi também identificada a necessidade de capacitar 

os profissionais para um atendimento mais humanizado e de melhor qualidade. 

3.5.2 EDUCAÇÃO 

Segundo o IBGE, em 1996, as pessoas com idade acima de 4 anos que freqüentavam escolas, 

em Juazeiro do Norte, totalizavam 57.007 indivíduos, representando 30,10% da população 

total, ou seja, menos de 1/3. Esse contingente, segundo a idade, estava com 15,1% de 

crianças entre 4 e 6 anos; 55,2% de crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos; 29,5% de 

pessoas com mais de 15 anos; e 0,2% com idade não declarada. 

Segundo o grau de ensino, esse contingente distribuía-se com 9.832 pessoas no pré-escolar, 

ou 17,24% do universo de estudantes do Município; 54 pessoas em alfabetização de adultos, 

ou 0,10% do universo de estudantes do Município; 40.844 pessoas no 1º grau, ou 71,64% do 

universo de estudantes do município; 4.921 pessoas no 2º grau, ou 8,6% do universo de 

estudantes do município; 93 pessoas no pré-vestibular, ou 0,20% do universo de estudantes do 

Município; 912 pessoas no ensino superior, ou 1,6% do universo de estudantes do município; e 

11 pessoas em mestrado ou doutorado, totalizando 0,02% do universo de estudantes do 

município. Trezentas e quarenta pessoas não têm declaração de escolaridade, representando 

0,60% do universo de estudantes do Município. 

Observa-se um afunilamento das oportunidades educacionais do 1º para o 2º grau e deste para 

o ensino superior. A oferta de matrículas para pré-escolares é muito reduzida em relação à 

população na respectiva faixa etária. As informações referentes à alfabetização de adultos 

mostram que as ações nessa área são inexpressivas, uma vez que o Município tem uma taxa 

de analfabetismo de cerca de 36,3%, conforme dados de 1991.1 

Em 1998, em conseqüência da Campanha Nacional – Toda Criança na Escola, a matrícula do 

ensino fundamental deu um grande salto quantitativo para uma cobertura de 100% da 

população escolarizável nessa faixa etária. 

O Município conta com 77 escolas públicas de ensino fundamental, das quais 74 possuem 

salas para pré-escolares, mas apenas três preenchem os requisitos; 34 creches, sendo 31 

                                                
1
 IPLANCE - Ranking dos Municípios, 1995. 
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municipais, duas estaduais e uma de entidade filantrópica; 13 escolas de 2º grau, das quais 

cinco pertencem à rede oficial. 

Os serviços de educação devem disponibilizar vagas para garantir o acesso à população de 

dois a seis anos através da ampliação da rede física de creches e pré-escolas, observada a 

proximidade casa-escola. 

O expressivo contingente formado por jovens analfabetos entre 11 e 17 anos impõe um 

trabalho de identificação dessa população a partir do censo educacional do município, com o 

apoio dos conselhos. 

O grande contingente formado por jovens entre 15 e 19 anos exige um esforço de ampliação 

das oportunidades educacionais para o ensino de 2º grau e identificação dessa população, a 

partir do censo educacional do município, para capacitação profissional desses jovens. 

3.5.3 CULTURA, ESPORTE E LAZER 

A população do município encontra uma forte identificação com o espírito religioso que permeia 

todas as atividades econômicas desenvolvidas na região, sobretudo com a mística erguida em 

torno da figura e da história de seu primeiro sacerdote e prefeito – Padre Cícero Romão 

Batista. A cidade é palco de romarias que ultrapassam os limites regionais, encontrando nessa 

figura histórica um misto de orgulho, fé e referencial que sintetiza o seu maior sentimento de 

identidade com o lugar. 

O desenvolvimento setorial e descentralizado de atividades relacionadas às romarias 

configura-se como vocação inerente ao desenvolvimento do sistema de geração de emprego e 

renda do município, no qual deve destacar-se o turismo cultural, hoje um dos maiores 

segmentos do turismo mundial e a maior fonte de renda de muitos países europeus, como a 

Espanha e a Itália. 

Desse modo, o ambiente cultural é favorável ao desenvolvimento de Juazeiro pelos 

componentes religiosos, regionais e locais. Existem hoje na Cidade de Juazeiro do Norte os 

seguintes equipamentos de cultura: 

 Museu da Cidade – com o objetivo de servir como centro local de memória, exposição e pesquisa 

da história da cidade em seus aspectos etnográficos, antropológicos, sociológicos, folclóricos, 

artísticos, jornalísticos, etc., embora careça de uma maior incrementação logística e programática 

para atrair turistas, curiosos e estudiosos do fenômeno religioso de Juazeiro do Norte. 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

84 

 Centro Cultural Mestre Noza – com finalidades de apoio à produção artesanal e 

comercialização do artesanato local. 

 Centro de Gravuras de Juazeiro –  situado na Usina José Bezerra, objetiva a melhoria da 

produção e da técnica da gravura tradicional de Juazeiro e a diversificação de modalidades 

artísticas da gravura, como a metalogravura, a serigravura e a linoleogravura. 

 Cenários Teatrais da Paixão de Cristo – funcionando na Serra do Horto, próximo à 

estátua do Padre Cícero, existem para a encenação anual do teatro da paixão, produzido e 

encenado por artistas da terra. 

A Secretaria de Cultura do Município dispõe de diversos projetos em andamento, valendo 

destacar os seguintes: 

 Cidade Cenográfica da Vida de Padre Cícero – como apoio e incentivo ao turismo 

religioso, ao ar livre, entre o Palácio da Microempresa e a Igreja Matriz. 

 Teatro Municipal – objetiva integrar a cidade ao circuito artístico nacional. 

 Centro Cultural do Matadouro – objetiva implantar atividades de ensino, exposição e 

pesquisa de artes. 

 Roteiros da Fé – série de conjuntos esculturais e painéis artísticos retratando a fé do romeiro e 

cenas da vida do Padre Cícero, distribuídos em vários pontos da cidade, no roteiro tradicional 

do romeiro – Igreja dos Franciscanos, Salesianos, Socorro, Memorial e Serra do Horto. 

3.5.4 TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 

A PEA, População Economicamente Ativa (10 a 64 anos), totalizava, em 1996, 66.298 

pessoas, ou 35% da população total, distribuídas da seguinte forma: i) 4.388 indivíduos, ou 

6,6% da PEA total, no setor primário; ii) 21.033 indivíduos, ou 31,8% da PEA total, no setor 

secundário; e iii) 40.877 indivíduos, ou 61,6% da PEA total, no setor terciário. 

A falta de qualificação para o trabalho, sobretudo da população jovem, sinaliza a necessidade 

de implantação de programas de capacitação profissional, além da realização de cursos 

identificados com a vocação sócio-econômica do Município. 

A presença de menores em situação de risco é constante nas ruas centrais de Juazeiro. Com 

uma população entre 0 e 17 anos muito significativa, compreendendo 45% da população total 
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do município – 85.241 pessoas, o desenvolvimento social deve ter nesse contigente sua maior 

e mais contundente atenção. Desse total, cerca de 50.000 pessoas pertencem a famílias cuja 

renda mensal não ultrapassa um salário mínimo, podendo-se intuir, daí, que se encontram, 

potencialmente, em situação de risco social e pessoal. 

A presença cada vez mais freqüente de meninos e meninas de rua, inclusive com o 

envolvimento de drogas, impõe a implementação de políticas e programas de apoio e 

orientação sócio-familiar, visando o atendimento prioritário a essa população. 

Deverá ser implementado um programa intersetorial, envolvendo saúde, educação, geração de 

emprego e renda, esporte e lazer, bem como educação profissionalizante para adolescentes e 

suas famílias, a partir dos equipamentos sociais existentes, em complementação às ações 

previstas pelos programas dos setores de saúde e educação. Deve ser priorizada a 

implantação desses equipamentos nos bairros e áreas onde são até o momento inexistentes, 

dentro de uma perspectiva de trabalho integrado e participativo, envolvendo as associações 

comunitárias e de bairro legitimadas pelos moradores locais. 

3.6 SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO  -  (MAPA Nº 08) 1 

O sistema viário urbano tem a função básica de distribuir o tráfego, compatibilizando  seu 

volume com a capacidade das vias, de modo a favorecer a mobilidade e acessibilidade da 

população no exercício de suas tarefas diárias, de trabalho, educação, lazer, compras e 

atividades de cultura e cidadania. 

As condições de mobilidade e acessibilidade do município de Juazeiro têm suas reais 

limitações, refletindo seu sistema viário precário, de perfil técnico inferior, incompatível com as 

atuais condições de demanda de transporte da população aos serviços, equipamentos e apoios 

da vida cotidiana, uma vez que a malha urbana excedeu ao raio de caminhabilidade tolerável. 

Tais condições são adversas, tendo em vista a formação irregular das malhas viárias, em 

formato de desorganização espacial, com caixas reduzidas e disparidade entre suas 

capacidades de transporte, onde se alternam vias de dimensões variadas e insuficientes para 

atendimento da fluidez do tráfego existente. Contribui também para a fragilidade do sistema 

viário a inexistência de um ordenamento funcional do transporte público, planejado dentro de 

princípios técnicos adequados que beneficiem principalmente a população de baixa renda, que 

ainda pratica seus deslocamentos em grande escala a pé, e o fato de que a distribuição dos 

pontos de convergência está concentrada na área central, exigindo grandes deslocamentos 
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para a população. Além disso, a cidade carece de faixas adequadas para a mobilidade de 

pedestres e ciclistas com conforto e segurança. 

Nas áreas mais densamente urbanizadas, o tráfego é restrito, sofrendo congestionamentos 

freqüentes, principalmente nas horas de pico, com perda de velocidade média dos veículos e 

conseqüente aumento do tempo de viagem. O tráfego de carga compartilha o espaço restrito 

das vias com os veículos de passageiros, sem a devida regulamentação e ausência de 

sinalização conveniente. 

3.6.1 SISTEMA VIÁRIO 

O sistema viário básico de Juazeiro é formado pelas rodovias estaduais que ligam Juazeiro do 

Norte aos municípios vizinhos de Crato (CE-292) e Barbalha e Caririaçu (CE-060). 

Internamente, esse sistema é composto por avenidas amplas que cortam a cidade em várias 

direções, formando boas vias de circulação, e pela via férrea que atravessa toda a cidade no 

sentido leste-oeste, ligando Juazeiro do Norte aos municípios do Crato e Missão Velha. 

As principais vias que formam os eixos de transporte são: Avenida Padre Cícero, que conecta o 

centro da cidade ao Município do Crato, e a Avenida Leão Sampaio, na direção de Barbalha, 

ambas passando pelo Triângulo CRAJUBAR; a Avenida Castelo Branco, que nasce na Avenida 

Padre Cícero e atravessa os Bairros de Pirajá, Limoeiro, Novo Juazeiro, Betolândia e Brejo 

Seco; a Avenida Aílton Gomes, que atravessa os Bairros Lagoa Seca, Planalto, João Cabral, 

Parque Ecológico, Pirajá e São Francisco; a Avenida Coronel Humberto Bezerra, que faz a 

ligação da Avenida Castelo Branco com a Avenida Virgílio Távora; a Avenida Virgílio Távora, 

principal acesso ao aeroporto; a Avenida Manoel Coelho de Alencar, na direção leste-oeste, 

que atravessa os Bairros Tiradentes, Betolândia, Novo Juazeiro e Aeroporto; e as Avenidas 

Paulo Maia e Carlos Cruz, que margeiam a via férrea. 

Na área central destacam-se as seguintes vias: Ruas São Pedro, Santa Luzia, São Luís e São 

Francisco, que agregam as principais atividades de comércio e serviços. 

As vias expressas ou rodovias CE-060 e CE-292, que interligam as três principais cidades 

componentes do núcleo CRAJUBAR (Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha), favorecem o 

adensamento progressivo que se desenvolve ao longo das mesmas, formando corredores de 

atividades e incentivando a conurbação urbana. 

                                                                                                                                                                                           
1
 O MAPA Nº 08 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS. 
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O sistema viário básico de Juazeiro do Norte apresenta algumas restrições de ordem técnica 

que enumeramos e selecionamos como mais relevantes: 

 inexistência de anéis viários perimetrais que contornem a cidade em níveis diferentes, 

ligando avenidas entre si e propiciando transferência de tráfego para o exterior da área 

central e suas adjacências, como, por exemplo, o prolongamento, para leste, das Avenidas 

Humberto Bezerra e Manoel Coelho, ligando-as às Avenidas Perimetral, Ailton Soares e 

Leão Sampaio; 

 inexistência de um sistema secundário de vias que propicie, em seu conjunto, acesso 

rápido e confortável a pontos de concentração de massas atraídas pelo turismo religioso 

ou ao comércio, como, por exemplo, para a Estátua do Padre Cícero e para o Parque 

Ecológico das Timbaúbas; 

 o sistema viário que faz a ligação da sede do município com a zona rural, com exceção 

para o acesso ao Distrito de Padre Cícero, o qual possui revestimento asfáltico, é 

precário, tanto com relação aos revestimentos, como aos padrões técnicos gerais e 

dispositivos de drenagem. Estas vias sofrem sérios danos sob a ação das águas nos 

períodos de chuvas; e 

 as vias de ligação entre Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, construídas inicialmente com 

características de vias expressas, com a crescente urbanização de suas áreas adjacentes, 

exigem atualmente uma revisão do seu papel, pois transformaram-se, em alguns trechos, 

em vias urbanas, o que exige algumas intervenções físicas para alteração de sua seção. 

Inexistem, também, na Cidade de Juazeiro do Norte, vias com caixas adequadas a um maior 

volume de tráfego que acessem alguns bairros mais afastados e de densidade populacional 

considerável. Sobretudo na Zona Central e adjacências o sistema viário é formado por ruas 

estreitas e, portanto, de capacidade de circulação reduzida, o que limita a fluidez do tráfego, 

dificultando a convivência entre pedestres, ciclistas e motoristas. 

Apesar das condições favoráveis da topografia e do grande número de bicicletas em circulação 

(estimativas locais indicam a existência de 100 a 110 mil bicicletas), não existem ciclovias 

adequadas. 

Os cruzamentos de outras vias com o sistema ferroviário é feito em nível, nem todos são 

adequadamente sinalizados, gerando conflitos no tráfego existente. 
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Falta um sistema viário adequado para as ligações de Juazeiro do Norte com os municípios 

vizinhos. 

O estado físico de algumas vias principais, que interligam pontos geradores de tráfego, é 

precário e está expresso na má qualidade do revestimento ou na inobservância a padrões 

técnicos de construção e manutenção. 

É notória a falta de manutenção permanente das vias e de seus dispositivos de drenagem. As 

vias principais têm revestimento asfáltico e as demais são em pedra tosca. A via férrea 

atravessa a cidade, na direção norte/sul, e abriga, às suas margens e em sua extensão, duas 

avenidas – a Avenida Paulo Maia e a Avenida Carlos Cruz. 

As transações sócio-econômicas do município com outras cidades extrapolam as fronteiras 

estaduais. Esse fato exige a adequação do sistema viário para as conexões de Juazeiro do 

Norte com os municípios vizinhos. 

3.6.2 TRANSPORTE PÚBLICO  -  (CROQUIS Nº 06) 

Não existe, na Cidade de Juazeiro, um sistema de transporte público urbano com linhas 

regulares, operando através de concessão e devidamente regulamentado, com horários, rotas e 

paradas previamente estabelecidos. No entanto, a prefeitura, através da Secretaria de Serviços 

Públicos, concedeu alvará de funcionamento a algumas empresas particulares de transporte que 

operam algumas linhas urbanas de modo insatisfatório e sem controle. São elas: Viação São 

Francisco, Empresa Bom Jesus do Horto e Empresa Lobo de Transportes Ltda. 

Observa-se a falta de uma política de planejamento, operação e controle de transporte 

público no Município que se fundamente na integração entre os diversos modos de 

locomoção, no incentivo ao transporte público e na interdependência do transporte com o uso 

e ocupação do solo urbano. 

A falta de um sistema de transporte público entre a sede do município e seus distritos e 

povoados e de linhas regulares de ônibus urbanos que ofereçam cobertura para os 

deslocamentos aos bairros mais distantes do centro induz a utilização, em grande escala, dos 

transportes alternativos, ainda sem a devida regulamentação. Há também uma insuficiência de 

linhas regulares de ônibus, com freqüências que atendam à demanda existente de outras 

cidades do Ceará e estados vizinhos para Juazeiro do Norte, que se constitui como forte pólo 

comercial, de serviços e turismo religioso. Essa insuficiência prejudica a desejada integração 

entre as cidades do CRAJUBAR. 
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Inserir Croquis Nº 06 – Sistema Viário E Transporte Público De Juazeiro Do Norte 
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Observa-se, ainda, a ausência de uma política de engenharia de tráfego que discipline a 

circulação de veículos na área central, suas adjacências e proximidades do "triângulo", 

definindo sentidos de fluxo, estacionamentos e sinalização. 

A falta de linhas regulares de ônibus urbanos prejudica a cobertura para os deslocamentos aos 

bairros mais distantes do centro, fato que, somado à falta de incentivo ao uso da bicicleta 

(inexistência de ciclovias), que é largamente utilizada pelas características topográficas 

favoráveis e pelo baixo custo operacional, contribui para o desconforto nos percursos. 

As linha existentes atualmente partem do centro da cidade e se dirigem para diversos bairros, 

retornando pelo mesmo itinerário. As principais rotas são: 

 Rota 1 – Centro (Rua Santa Isabel) - Salesiano - Romeirão - Triângulo - Jardim Gonzaga e 

Mutirão. 

 Rota 2 – Centro - São Miguel - Franciscano - Pirajá - José Geraldo - Tiradentes. 

 Rota 3 – Terminal Rodoviário - Horto. 

O transporte intermunicipal é operado pela Viação Brasília, com três importantes linhas, a 

primeira interligando as Cidades de Juazeiro e Barbalha, com freqüência de 15 minutos; a 

segunda interligando as Cidades de Juazeiro e Missão Velha, passando por Barbalha, e a 

terceira interligando as Cidades de Juazeiro e do Crato. Os ônibus param no terminal 

intermunicipal, próximo à Praça Padre Cícero, na Zona Central. 

Ainda operam, na região, a Empresa Coltran, que também faz a linha Crato–Juazeiro, além de 

outras que interligam Juazeiro a outras cidades da região. 

Há também um forte movimento de veículos que fazem o transporte alternativo – Kombis, 

camionetas tipo D-20, caminhões com carroceria coberta e motos, ligando Juazeiro do Norte a 

outras cidades e aos seus distritos e povoados. 

O Terminal Rodoviário de Juazeiro do Norte é bem dimensionado para a atual demanda e 

fluxos diários, circulando pelo mesmo ônibus de linhas interestaduais e algumas linhas 

intermunicipais de maior distância. Entretanto, o terminal está desvinculado do restante da 

cidade à medida que não há um sistema de transporte circular integrado ao mesmo. 

O adensamento do centro da cidade, já carente de infra-estrutura básica, e a fuga da classe 

mais abastada para os grandes loteamentos, em especial para o Bairro da Lagoa Seca, ao 
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longo da CE-060, forçaram a população de baixa renda a ocupar as áreas mais afastadas, 

ficando marginalizadas da infra-estrutura urbana, inclusive do transporte público. 

3.7 MEIO AMBIENTE  -  (MAPA Nº 09)1 

A paisagem natural de Juazeiro do Norte é marcada pela presença de uma única zona alta, a 

Serra do Horto, e pelo vale da Bacia Batateiras / Salgadinho, com suas zonas alagáveis, e de 

seus tributários, com destaque para o Riacho dos Macacos, o qual intercepta o núcleo urbano, 

formando o denominado Vale das Timbaúbas. Aparecem, ainda, com destaque, as áreas do 

Parque Ecológico das Timbaúbas, cujas obras encontram-se atualmente paralisadas, e dos 

balneários dos açudes Riacho dos Carneiros e Amaro Coelho, e as zonas periféricas de 

transição da área urbana para a área rural. Essas áreas sofrem processo de degradação e/ou 

acessibilidade limitada para os usos de recreação e lazer. Dessa forma, o meio ambiente 

natural carece de proteção e ao mesmo tempo necessita de um tratamento de urbanização 

leve e adequado para permitir o seu desfrute pela totalidade da população. 

O sítio de Juazeiro do Norte tem, como unidades geoambientais, os baixios planos da Bacia 

Batateiras / Salgadinho e de seus afluentes, com destaque para o Riacho dos Macacos, e uma 

única zona alta representada pela Serra do Horto. 

O núcleo colonial ocupou as terras secas lindeiras ao Rio Salgadinho, tendo sua ligação viária 

com o Município do Crato proporcionado, inicialmente, ao traçado urbano uma configuração 

longilínea, com a cidade se desenvolvendo ao longo de seu principal corredor comercial, 

ficando a Zona Central situada no extremo norte da cidade, o que dificultava o seu acesso. 

As encostas do Horto, com declividades relativamente acentuadas, apresentam, em diversos 

pontos, o desencadeamento de processos erosivos decorrentes da urbanização desordenada, 

requerendo especial atenção para a implementação de programas de recuperação e 

preservação. Merece ressalva, também, o fato do padrão arquitetônico dos prédios históricos e 

do monumento aí erigido em homenagem ao Padre Cícero não se harmonizar com a 

arquitetura grandiosa e moderna da igreja projetada pelos salesianos para implantação na 

área, sendo os mesmos esteticamente incompatíveis. 

Quanto à degradação e poluição dos recursos hídricos superficiais, o Rio Salgadinho apresenta 

sua mata ciliar bastante degradada, sendo observada, na favela Boca das Cobras, a presença 

                                                
1
  O MAPA Nº 09 está apresentado no item 9.0 - ANEXOS. 
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de casebres ocupando o seu terraço fluvial. Alguns afluentes desse rio estão canalizados, 

constituindo verdadeiros canais de esgoto a céu aberto, que chegam a extravasar as suas 

calhas durante o período chuvoso, podendo vir a resultar em acidentes com perda de vidas 

humanas, a exemplo do ocorrido na Rua Delmiro Gouveia. Constata-se, ainda, o lançamento 

de efluentes sanitários e industriais em seu leito, contribuindo para intensificar o nível de 

poluição de suas águas já bastante afetadas pelo aporte de poluentes na Cidade do Crato. 

O Riacho dos Macacos, situado no Vale das Timbaúbas, também encontra-se contaminado por 

esgotos domésticos e industriais, bem como pelo lançamento de lixo em suas margens, 

apresentando sinais de assoreamento, água estagnada nos trechos canalizados e proliferação 

de vegetação aquática. 

Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, os riscos de contaminação dos aqüíferos 

sedimentares Missão Velha e Aluvial, sobre os quais se encontra assente a Cidade de Juazeiro 

do Norte, são bastante elevados, tendo em vista a precariedade do esgotamento sanitário, cuja 

cobertura atinge 45% do território da cidade, embora em apenas 30% desse o sistema funcione 

efetivamente, e a presença de indústrias com elevado potencial poluidor dos recursos hídricos 

(curtumes, frigoríficos, laticínios e químico). Tal fato assume primordial importância, uma vez 

que os recursos hídricos subterrâneos respondem diretamente pelo abastecimento de água 

para o consumo humano, industrial e agropecuário, tendo, portanto, influência sobre o 

desenvolvimento sócio-econômico do Município. Além disso, a recuperação de um aqüífero 

seriamente contaminado requer a utilização de técnicas modernas, implicando gastos vultosos, 

e os resultados, na maioria dos casos, não são satisfatórios. 

A preservação dos recursos hídricos subterrâneos também assume primordial importância na 

zona rural, tendo em vista o uso de agrotóxicos na atividade agrícola e a localização das sedes 

distritais, ambas apresentando sistema de esgotamento sanitário deficiente, sobre o 

embasamento sedimentar. 

As zonas residenciais carecem de áreas livres públicas, as quais encontram-se concentradas 

na região norte do núcleo urbano da Cidade de Juazeiro. A intensa radiação solar incidente 

requer a continuidade do programa de arborização de ruas e praças, o mesmo devendo ser 

adotado nas sedes dos outros dois distritos, que se apresentam carentes de áreas livres 

públicas. 

A zona comercial, concentrada, preferencialmente, na Rua São Pedro, apresenta poluição 

visual resultante do excesso de placas de propagandas, fato agravado por parte dessas se 

projetarem para o meio da rua, o que as torna agressivas. O comércio de feira livre na área de 
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entorno do mercado e na avenida principal do Bairro Pirajá, além de contribuir para a 

proliferação de vetores de doenças através do lançamento de lixo na via pública, causa 

obstrução da rede de drenagem e dificulta o livre tráfego de veículos e pessoas. 

Entre as opções de lazer, merecem destaque o Ginásio Poliesportivo, o Estádio Romeirão, os 

clubes AABB, APLUB e Parque São Geraldo (Parque do Vaqueiro), o Shopping Center Cariri, o 

Parque de Vaquejada Padre Cícero, o parque aquático do Complexo Hoteleiro Verdes Vales, 

as quadras poliesportivas e piscinas do SESC e cinemas, além dos balneários dos açudes 

Riacho dos Carneiros e Amaro Coelho, estes últimos situados nos Distritos de Padre Cícero e 

Marrocos, respectivamente. 

O município conta com importantes manifestações culturais, destacando-se, dentre outras, os 

Grupos de Reisados, Grupos de Lapinhas, Grupo de Maneiro Pau (Rua Cônego Climério), 

Grupo de São Gonçalo (Rua do Horto), Guerreiros de Joana D'Arc, Maneiro Pau os 

Bacamarteiros, Reisado do Coração de Jesus, Grupo Folclórico do SESI, Bandas Cabaçais, 

pastoril, cantadores, violeiros e repentistas. 

Como patrimônio ecológico figura o Parque Ecológico das Timbaúbas, área verde 

relativamente preservada, que margeia o Riacho dos Macacos, cruzando o território da cidade 

no sentido norte/sul, perfazendo cerca de 270,0ha. O referido empreendimento prevê a 

implantação de um anfiteatro, com capacidade para 5.000 pessoas, um centro de convenções, 

um teatro, bar com pista de dança à beira do lago, uma biblioteca, salas de leitura, quadras 

esportivas, bares de apoio e uma escola de educação ambiental, além da execução de obras 

de drenagem, saneamento básico e iluminação. O parque encontra-se, atualmente, com suas 

obras de implantação paralisadas, apresentando áreas com vegetação degradada, poluição e 

assoreamento dos recursos hídricos e falta de segurança, sendo comum a ação de gangues na 

área. Assim sendo, é de suma importância, para a cidade, a retomada das obras, com o 

objetivo de reduzir as degradações impostas a esse ecossistema e, ao mesmo tempo, criar 

uma nova área de lazer para a população. 

A preservação e o comprometimento dos recursos naturais, sua destinação paisagística e sua 

transformação em atrativos culturais são metas a serem atingidas. 

Na visão do visitante, a cidade parece potencialmente interessante como imagem urbana, 

porém, com aspectos desordenados no tráfego da Zona Central, necessitando, também, de 

intervenções para a amenização climática do espaço público. Além disso, é evidente a 

deficiência sanitária que enseja a poluição dos cursos de água e aqüíferos. Convém, 
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entretanto, observar que, apesar desses problemas, a Zona Central tem na sua configuração 

física um grande potencial para ser uma área agradavelmente percorrida, uma vez reordenado 

o uso do seu espaço público. 

A saúde das pessoas e a saúde do ambiente natural são interdependentes e precisam ser 

consideradas como partes de um amplo ecossistema. Um esforço comunitário para uma 

qualidade de vida sustentável pode ser revertido em disponibilidade, produtividade, qualidade e 

saúde dos recursos naturais a longo prazo. 

Conviver com o meio ambiente é economicamente mais viável do que trabalhar contra ele. 

O desenho dos espaços urbanos deve acontecer respeitando os caminhos de drenagem 

existentes, em harmonia com os sistemas naturais. 

Alguns trechos das margens da Bacia Batateiras / Salgadinho e do Riacho dos Macacos estão 

sofrendo um contínuo processo de degradação, devido às atividades aí desenvolvidas não 

serem regulamentadas e a proteção ser limitada. É necessário, também, controlar os limites da 

impermeabilização do solo por edificações e pavimentações por ocasião das futuras 

urbanizações, tendo em vista a redução na recarga dos aqüíferos. 

Altas densidades demográficas em áreas com declividades acima de 15% devem ser evitadas, 

pois podem resultar em solapamento de encostas, pondo em risco a vida de pessoas e 

danificando a infra-estrutura pública e privada. 

A preservação da cobertura vegetal nas cumeadas das serras, em faixa delimitada a partir de 

2/3 de sua altura em relação à base, assume primordial importância no controle de processos 

erosivos e na manutenção da drenagem natural. Devem ser evitadas atividades de 

desmatamentos indiscriminados. 

É necessário controlar o assentamento de indústrias, relacionando-as com os ventos 

dominantes e evitando a poluição atmosférica, das águas e do solo. Faz-se necessário, 

também, condicionar a instalação e operação dessas indústrias, bem como de serviços de 

saúde, ao tratamento adequado dos seus efluentes e resíduos sólidos, de modo a evitar a 

poluição dos solos e dos recursos hídricos. 

A locação de estações de tratamento de esgotos também deverá considerar a direção dos 

ventos dominantes, de modo a evitar a poluição do ar, e contemplar uma área non aedificandi 

em seu entorno, a qual deverá ser destinada à formação de uma barreira de vegetação, 

evitando que a cidade cresça em sua direção. 
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Os ruídos gerados por veículos, indústrias e aparelhos sonoros no espaço público causam 

desconforto e problemas de saúde. Alguns tipos de uso de solo afetam a compatibilidade de 

outros usos existentes em trechos de sensibilidade acústica. 

Enchentes e erosões resultam da impermeabilização do solo por pavimentação e construção. 

As canalizações destroem as árvores e o habitat de vida selvagem ao longo dos cursos de 

água e caminhos naturais de drenagem. 

A baixa densidade nas zonas periféricas, aliada a ocorrência de vazios no desenho da cidade, 

aumenta o consumo de terra e reduz o espaço público natural circundante, ao mesmo tempo 

em que aumenta o consumo de energia pelo uso de veículos e ocasiona a poluição. 

O planejamento inadequado das urbanizações e pavimentações pode resultar na perda da 

qualidade de recreação, água potável e cobertura vegetal, e as condições de conforto climático 

dos espaços públicos sofrem a intensidade do calor, desestimulando as atividades ao ar livre 

em determinados períodos do dia. 
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4.0  -  QUESTÕES PARA DISCUTIR COM O COMITÊ MUNICIPAL 
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Os trabalhos da Oficina I foram desenvolvidos com o uso da técnica Metaplan, que se utiliza 

de procedimentos de moderação e visualização mediante o uso de fichas e painéis, dentro de 

cinco subtemas – Qualidade de Vida, Economia, Equipamentos Públicos, Segurança Pública e 

Imagem da Cidade, com perguntas que foram respondidas pelos participantes do evento. 

Dessa oficina participaram todos os membros do Comitê Municipal, a Equipe de 

Acompanhamento da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte e os técnicos do Consórcio 

responsáveis pela elaboração do PDDU de Juazeiro do Norte. 

Por ocasião da construção do Módulo Conceito, o resultado dessa oficina se somou aos 

estudos e pesquisas já elaborados pelo Consórcio. 

Os temas dos nove conjuntos de painéis, descritos adiante com as respectivas questões, são 

os seguintes: 

Conjunto 1 – Desenvolvimento Estratégico. 

Conjunto 2 – Imagem da Cidade. 

Conjunto 3 – Habitação e Vizinhança. 

Conjunto 4 –  Transporte. 

Conjunto 5 – Centro Urbano. 

Conjunto 6 – Áreas Verdes, Parques e Recreação. 

Conjunto 7 – Espaço Público. 

Conjunto 8 – Segurança Pública. 

Conjunto 9 – Visão Regional. 

Esses temas caracterizam, no entendimento do Consórcio, o conjunto suficiente de áreas de 

discussão e concentram, pela sua relevância, a essência dos tópicos passíveis de exame para 

a construção de uma imagem do Município e da Cidade do Juazeiro do Norte pelo Comitê 

Municipal do PDDU. 

Na sistematização futura das constatações, análises e proposições, o conjunto de informações 

obtido com a realização da Oficina I será então inserido, devidamente, no contexto de módulos 

que irão caracterizar, ao final, o PDDU de Juazeiro do Norte. 

A seguir são apresentadas as perguntas acima referidas relacionadas com o contexto em que 

se inserem. 
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4.1 CONJUNTO DE PAINÉIS 1 – DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

4.1.1 O CONTEXTO 

É essencial no início das discussões sobre os destinos do Município de Juazeiro do Norte a 

consciência do tempo novo em que estamos vivendo, no qual o município não deve ser apenas 

um gerente de serviços, mas também um empreendedor, buscando colocar-se no contexto 

estadual e nacional como grande palco de negócios. 

Ao mesmo tempo, um grande esforço de parceria deve colocar lado a lado, na construção do 

“novo município” e da “nova cidade”, todos os atores da cena municipal: o cidadão usuário, o 

agente econômico e as três instâncias governamentais. 

Essa postura representa uma visão inovadora de planejamento em todos os seus matizes, 

porque pressupõe encerrada uma fase de antagonismos e o início da construção de um tempo 

novo de colaboração e parceria. 

A identificação das opções mais adequadas ao desenvolvimento do Município de Juazeiro do 

Norte agora também passa pela construção de uma imagem positiva para a cidade, através do 

seu redesenho, e para o próprio Município, como o lugar ideal para o investimento, o trabalho, 

a moradia e o lazer. 

Nesse contexto identificamos um conjunto de questões para discussão, cuja formulação está 

apresentada a seguir: 

4.1.2 AS QUESTÕES 

1. Como você considera a qualidade de vida em Juazeiro do Norte? 

PARÂMETROS: 

 Saúde 

 Saneamento 

 Serviços Sociais 

 Esporte 

 Educação 

 Lazer 
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 Cultura 

 Habitação 

 Segurança 

 Comunicações 

 Transporte 

 Ambiente Natural 

2. Quais são os principais produtos e serviços de Juazeiro do Norte e para onde são vendidos? 

3. Quais os municípios (região / estados) que são competidores na produção e venda desses 

produtos e serviços? 

4. Que oportunidades você vê para o Município de Juazeiro do Norte? 

5. Quais os pontos fortes e pontos fracos do Município de Juazeiro do Norte? 

4.2 CONJUNTO DE PAINÉIS 2 – IMAGEM DA CIDADE 

4.2.1 O CONTEXTO 

O espaço urbano de uma cidade é fortemente marcado por elementos naturais e elementos 

construídos que são pontos de referência para os moradores e visitantes nos deslocamentos e 

na percepção da cidade. 

Juazeiro do Norte possui elementos em sua paisagem urbana que expressam valores de sua 

origem, formação e identidade cultural de seus habitantes. Tem na sua área religiosa lugares 

sagrados (Horto, igrejas) e nas áreas de intervenção mais recentes, outros marcos que os 

referenciam (aeroporto, ginásio poliesportivo, triângulo, memorial Padre Cícero, etc.). 

A identificação dos principais elementos que representam a imagem de Juazeiro do Norte, 

projetada por seus moradores, é função desse painel. 

4.2.2 AS QUESTÕES 

1. Que elementos caracterizam para você a imagem de sua cidade? 

2. Que lugares da cidade você indica como os mais interessantes e os mais feios? 
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3. Quais os monumentos e lugares sagrados que você identifica na cidade? 

4.3 CONJUNTO DE PAINÉIS 3 – HABITAÇÃO E VIZINHANÇA 

4.3.1 O CONTEXTO 

Existem, extra-oficialmente, 34 bairros em Juazeiro do Norte. Na Zona Central, entre o Rio 

Salgadinho e a via férrea, encontram-se os bairros mais antigos e, transpondo o trilho (Avenida 

Paulo Maia), os mais novos. Todos esses bairros têm uma característica própria em função de 

situações específicas, tais como: uma via de acesso aos distritos ou cidades vizinhas; recursos 

naturais (riachos, parques); grandes equipamentos públicos de lazer, saúde ou educação 

(Romeirão, Ginásio Poliesportivo, etc.). 

Atualmente, em estágio de urbanização acelerada, Juazeiro do Norte recebe dos distritos e 

municípios vizinhos comunidades que se instalam nos bairros existentes e nos arredores da 

área urbana. Essas ocupações de habitações populares localizam-se em áreas sacrificadas, 

sem infra-estrutura social, má acessibilidade, saneamento básico insuficiente, pobreza e risco 

pessoal e social. 

Esse conjunto de bairros, diversificados em infra-estrutura, padrões culturais construtivos, 

ambientais e de vizinhança, terá suas potencialidades e carências evidenciadas para direcionar 

as futuras intervenções. 

4.3.2 AS QUESTÕES 

1. Como você identifica os limites do seu bairro? 

2. Como você vê a acessibilidade, no seu bairro ou distrito (internamente), ao comércio, 

trabalho, lazer, transporte, escola, comunicação, saúde e outros serviços de apoio? 

3. Como você vê a acessibilidade, do seu bairro ou distrito, para o comércio, trabalho, lazer, 

transporte, escola, comunicação, saúde e outros serviços de apoio localizados fora do bairro? 

4.4 CONJUNTO DE PAINÉIS 4 – TRANSPORTE 

4.4.1 O CONTEXTO 

Circular é uma das funções básicas que compõe o conceito de cidade e as ruas constituem 

mais de 20% da área urbana. 
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O modo de transporte predominante em Juazeiro do Norte é o rodoviário. O transporte 

aeroviário encontra-se em fase de expansão, para vôos domésticos no Estado e estados 

vizinhos. Existe um grande número de usuários de bicicletas, mas a cidade não tem  

infra-estrutura viária pra recebê-los com segurança. 

Em Juazeiro do Norte, o maior fluxo de deslocamento diário ocorre em direção à Zona Central, 

onde se concentram o comércio e os serviços especializados do Município, através das 

principais vias urbanas, eixos também de acessos distritais e intermunicipais. Para esses 

corredores convergem pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos particulares, ônibus e 

caminhões, em conflito de tráfego diversificado. Sem faixas de trânsito exclusivas para ciclistas 

e de travessias para pedestres, que circulam com dificuldades, surgem conflitos sistemáticos 

no trânsito. 

Compete ao Município organizar o sistema de transportes, atendendo as linhas de desejo da 

população, conciliadas com as densidades populacionais. 

4.4.2 AS QUESTÕES 

1. Você considera satisfatório o sistema de transportes que interliga as várias zonas da 

cidade? 

2. Que funções você acha que a rua deve preencher na vida da sua cidade, do seu bairro ou 

do seu distrito? 

3. Como você vê o deslocamento dos pedestres e ciclistas na sua cidade? 

4. Como você acha que a cidade poderia se organizar para que você tivesse menos gastos 

com transporte? 

4.5 CONJUNTO DE PAINÉIS 5 – CENTRO URBANO 

4.5.1 O CONTEXTO 

Numa cidade, a área central é a parte mais representativa, concentrando as atividades 

comerciais, culturais e de serviços. 

O centro urbano se caracteriza também como espaço de transformações e de mudanças no 

uso de suas edificações, provocado pelo crescimento do comércio e serviços. O resultado 

desse processo é que as antigas edificações residenciais são hoje pontos comerciais, numa 
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mudança acelerada. Algumas ruas tendem a uma especialização das unidades comerciais, 

como, por exemplo, o comércio atacadista na Rua São Paulo. 

Em Juazeiro do Norte, o centro urbano possui uma característica peculiar e especial que 

certamente tem contribuído para fortalecer ainda mais a imagem dessa área e sua dinâmica 

comercial – a religiosidade. O centro da cidade é o sítio sagrado onde se encontram os 

principais monumentos religiosos alusivos ao Padre Cícero Romão Batista, palco de 

peregrinações, procissões e manifestações individuais ou coletivas da fé dos romeiros, nativos 

ou advindos de todo o país. 

4.5.2 AS QUESTÕES 

1. Para que você vai ao centro da cidade? 

2. O que você gosta e o que você não gosta no centro? 

3. Você tem acesso fácil e circula bem na zona central? 

4. Na sua opinião o que deve funcionar no centro da sua cidade? 

4.6 CONJUNTO DE PAINÉIS 6 – ÁREAS VERDES, PARQUES E RECREAÇÃO 

4.6.1 O CONTEXTO 

O núcleo colonial (atual centro comercial da cidade) ocupou as terras secas lindeiras ao Rio 

Salgadinho e se expandiu rumo ao Tabuleiro Grande, terras mais altas que permitem uma 

constante visualização da Serra do Catolé, ou Horto, principal recurso geográfico da cidade e 

marco sagrado para a população. Posteriormente a cidade ultrapassou outra barreira física – o 

Riacho dos Macacos e Parque das Timbaúbas. 

A preservação e o comprometimento dos recursos naturais, sua destinação paisagística e sua 

transformação em atrativos naturais e culturais são metas a serem atingidas. 

4.6.2 AS QUESTÕES 

1. Em que lugares da cidade você exerce atividade de recreação e entretenimento ao ar 

livre? 

2. Como você considera o uso dos ambientes naturais como espaço de lazer? 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

103 

4.7 CONJUNTO DE PAINÉIS 7 – ESPAÇO PÚBLICO 

4.7.1 O CONTEXTO 

A educação formal, educação sanitária e ambiental são impactantes na elevação dos níveis  de 

saúde da população e, portanto, na sua qualidade de vida. A cidade deve dispor de redes de 

infra-estrutura e serviços públicos básicos para o atendimento às necessidades da população. 

4.7.2 AS QUESTÕES 

1. Qual a sua opinião sobre os seguintes espaços públicos no seu local de moradia? 

 Praças 

 Áreas Verdes 

 Pontos de Ônibus 

 Ruas 

 Calçadas 

2. Qual a sua opinião sobre os seguintes equipamentos públicos no seu local de moradia? 

 Escola Pública 

 Saúde e Hospitais 

 Bibliotecas 

 Combate a Incêndio e Segurança 

4.8 CONJUNTO DE PAINÉIS 8 – SEGURANÇA PÚBLICA 

4.8.1 O CONTEXTO 

A cidade deve dispor de redes de infra-estrutura e serviços públicos básicos para o 

atendimento às necessidades da população. 

4.8.2 AS QUESTÕES 

1. Quais os problemas do serviço de segurança pública no Município, Distrito ou Cidade? 
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4.9 CONJUNTO DE PAINÉIS 9 – VISÃO REGIONAL 

4.9.1 O CONTEXTO 

Como parte do núcleo CRAJUBAR, Juazeiro do Norte deverá trabalhar integradamente com os 

demais municípios da região, a qual disporá de equipamentos cujos custos e benefícios 

poderão ser compartilhados, com o objetivo de atender às necessidades da população. 

4.9.2 AS QUESTÕES 

1. Como você vê a relação entre as cidades da aglomeração urbana do CRAJUBAR? 
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5.0  -  METAS 
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As metas resumem e alinham os encaminhamentos gerais de cada iniciativa para obter a 

configuração da “Cidade que queremos”. Foram identificadas seis metas essenciais para as quais 

os esforços da comunidade podem ser dirigidos no sentido da obtenção desse perfil urbano. 

5.1 META 1 – OBTER A CONDIÇÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

A relação da cidade com as regiões circundantes, seus recursos naturais, sua cultura, são os 

elementos disponíveis para definir os incentivos à criação de empregos e à diversidade dos 

negócios. Além disso é necessário entender a cidade economicamente visível como um 

ambiente formado por vizinhanças estáveis, com existência de trabalho, comunidades 

planejadas, base sustentável de recursos naturais, infra-estruturas adequadas, oportunidade 

de negócios, capital suficiente, base tributária e educação da mão-de-obra. 

Para o atingimento dessa meta serão necessários os seguintes encaminhamentos e iniciativas 

por parte do poder público: 

 reforçar a posição de Juazeiro do Norte como centro regional de serviços, destacando sua 

vocação como referência de profissionais liberais em saúde, advocacia e engenharia; 

 fortalecer a atividade comercial da Zona Central; 

 estimular o turismo religioso e de negócios através da criação de infra-estrutura adequada; 

 assegurar empregos disponíveis para todos aqueles que queiram trabalhar; 

 criar variedade cultural de entretenimento e oportunidades recreativas; 

 assegurar a boa administração das finanças; 

 criar condições para que todas as crianças e jovens estejam na escola e preparando-se 

para o trabalho; 

 incentivar a economia fluente com poucos obstáculos aos negócios; 

 encorajar o padrão de qualidade nos programas e serviços para se tornar mais 

competitivo; 

 incentivar as indústrias de calçados, confecções, bebidas e artesanato, dispondo essas de 

locais e infra-estruturas, sempre que possível ao alcance das vizinhanças; 
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 incentivar a atração, manutenção e criação de novos negócios; 

 apoiar a criação de treinamento para mão-de-obra especializada; 

 transmitir e divulgar, com habilidade e competência, os pontos fortes do Município; 

 tirar o devido proveito de parcerias entre a URCA, a Escola Técnica Federal, o Governo 

Municipal e a iniciativa privada nos eventos educacionais e culturais da região; 

 encorajar parcerias institucionais e financeiras para um melhor aproveitamento das 

atividades ligadas ao turismo, tratamento mais digno aos visitantes e um maior conforto e 

organização à comunidade local; 

 encorajar parcerias institucionais e financeiras para um melhor aproveitamento das 

atividades ligadas ao comércio, contribuindo para o desenvolvimento econômico; 

 dispor o Município de Juazeiro do Norte, como parte do núcleo CRAJUBAR, de uma 

política de desenvolvimento em conjunto com os demais municípios que possibilite o 

aproveitamento das vocações de cada um deles. 

5.2 META 2 – GERENCIAR O CRESCIMENTO 

O bem-estar geral da população e o desenvolvimento econômico são profundamente afetados 

pelo modo como a cidade cresce. A direção do crescimento apoiada no plano diretor, 

considerando também as ações privadas, pode racionalizar o consumo dos fundos públicos e 

otimizar os padrões do crescimento. 

Para o atingimento dessa meta serão necessários os seguintes encaminhamentos e iniciativas 

por parte do poder público: 

 definir padrões urbanos para apoiar as vizinhanças existentes e os distritos, desenhando 

as futuras vizinhanças de forma a lhes garantir acessibilidade, sustentabilidade e 

estabilidade da vida comunitária; 

 promover o crescimento contíguo para a zona urbanizada, evitando os enormes 

desperdícios na infra-estrutura de serviços públicos, ocupando os vazios urbanos, 

desestimulando a travessia desses vazios urbanos para atender as demandas longínquas, 

de forma a reduzir também o circuito e a dependência do transporte motorizado; 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

108 

 ordenar os usos do solo de forma a produzir qualidade para o desenho urbano das novas 

expansões, favorecendo a acessibilidade e preservando os aspectos ambientais; 

 balancear o volume construído na Zona Central de maneira a impedir o ofuscamento dos 

perfis da arquitetura histórica; 

 definir um sistema viário compatível com os padrões de melhoria para a circulação de 

veículos, pedestres, bicicletas e animais; 

 estabelecer um padrão de crescimento que leve em conta a não dependência do 

automóvel para a maioria da população e priorize o uso da bicicleta e a caminhada; 

 reassentar as populações residentes em áreas de riscos em novas vizinhanças que, além 

de se situarem em áreas acessíveis, sejam desenhadas com critérios urbanísticos e 

arquitetônicos adequados à sua estabilização; 

 estabilizar as vizinhanças de população de baixa renda, transformando-as em bairros 

populares com equipamentos urbanos, trabalho, serviços públicos, acesso ao transporte 

público e integrados ao tecido urbano; 

 em todos os ordenamentos de controle para o crescimento desejado, obter a colaboração 

cidadã através de regras de incentivo ao desenvolvimento muito mais que de interdição. 

5.3 META 3 – DESENVOLVER E MANTER UMA IMAGEM POSITIVA DA CIDADE 

Os remanescentes dos recursos históricos e culturais, o forte caráter de religiosidade e a 

efervescência mercantil de Juazeiro do Norte dão o caráter urbano específico da cidade. 

O acoplamento desses elementos ao planejamento, através das novas urbanizações, das infra-

estruturas de serviços, da boa mobilidade e dos serviços comunitários, dará a imagem positiva 

da futura cidade a ser identificada por habitantes e visitantes. As novas construções devem 

respeitar essas características através da boa qualidade do desenho urbano, e a população 

deve ser habilitada para o desenvolvimento e manutenção dessa imagem positiva da cidade. 

Para o atingimento dessa meta serão necessários os seguintes encaminhamentos e iniciativas 

por parte do poder público: 

 fortalecer o centro histórico e a paisagem do Parque Ecológico das Timbaúbas como 

imagem da cidade; 
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 melhorar as condições do espaço público central para realçar a imagem da cidade; 

 aumentar a atratividade da Zona Central com requalificação de seu espaço público; 

 melhorar a qualidade do desenho urbano nas zonas já existentes e nas expansões; 

 assegurar meios físicos para a amenização climática do espaço público da Zona Central; 

 enfatizar o conforto do cidadão pedestre, em primeiro lugar, em relação aos veículos no 

que diz respeito ao desenho das ruas; 

 reduzir os impactos visuais negativos produzidos pelas fachadas do comércio e painéis de 

anúncios na Zona Central; 

 preservar as estruturas históricas e favorecer a visualidade do patrimônio arquitetônico; 

 equipar e expandir na Zona Central, nas vizinhanças e nos parques, as amenidades 

culturais e ambientes adequados a reuniões ao ar livre, apoiando acontecimentos do 

folclore e das artes populares (tradicionais festas de reisado, judas, quadrilhas, procissões, 

etc.); 

 dispor locais e infra-estrutura de recepção ao turista. 

5.4 META 4 – CRIAR E MANTER VIZINHANÇAS SAUDÁVEIS E DIVERSIFICADAS EM 

TODA A CIDADE E NOS DISTRITOS 

A criação de novas vizinhanças e a preservação e melhoria da qualidade de vida das 

vizinhanças existentes são ações focais do sucesso do novo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano. Elas são os componentes básicos estruturais que definem e caracterizam a qualidade 

cultural e histórica da cidade. Além do sucesso das vizinhanças para a estabilidade e atrativa 

qualidade de vida, é indispensável a disponibilidade de habitações para todos os segmentos 

sócio-econômicos da comunidade. A sua integridade funcional confere forma à comunidade e é 

essa sinergia que cria o sentido e o espírito do lugar. Os elementos básicos como escolas, 

igrejas, parques, espaços de natureza, comércio, delegacia de polícia, postos de saúde, 

serviços culturais, bibliotecas e outros equipamentos, se vistos em conjunto, assegurarão a 

existência da vizinhança sustentável que formará a boa cidade. 

Para o atingimento dessa meta serão necessários os seguintes encaminhamentos e iniciativas 

por parte do poder público: 
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 investir não apenas nos serviços próprios do sistema de saúde, mas, também, em ações 

de proteção ao ambiente, saneamento, estímulo à educação e ao lazer, moradia, 

segurança promoção de emprego, e propiciar a participação da população em decisões 

que afetem sua vida local e seu bem-estar, uma vez que saúde é reflexo da qualidade de 

vida da população; 

 definir e estabelecer estratégias que interfiram nos determinantes do processo  

saúde / doença e melhorem a qualidade de vida, essa como compromisso de todos – 

governo, empresas, grupos organizados, famílias, indivíduos. Os recursos institucionais 

públicos e comunitários devem ser expandidos nas Unidades de Vizinhança, segundo sua 

escala demográfica e de demanda por serviços, para que todos tenham acesso aos 

mesmos e desenvolvam a capacidade de melhorar sua qualidade de vida; 

 criar novas vizinhanças, obedecendo aos critérios de acessibilidade, sustentabilidade e 

vitalidade comunitária; 

 oficializar, com a ajuda da comunidade, as denominações das novas vizinhanças, 

considerando-as como bairros habitacionais; 

 promover a criação de trabalho e emprego nas vizinhanças e distritos; 

 conter e reverter a deterioração de velhas áreas da zona central; 

 apoiar as Unidades de Vizinhança e distritos já estabilizados; 

 promover o fácil acesso aos serviços e aos apoios para a vida cotidiana das Unidades de 

Vizinhança e distritos; 

 resolver os problemas de saneamento básico nas Unidades de Vizinhança e áreas 

públicas; 

 estimular os investimentos privados nas próprias Unidades de Vizinhança; 

 assegurar melhoria quantitativa e qualitativa da habitação; 

 assegurar a existência de terrenos públicos para usos comuns (convivência, esporte, 

lazer e atividades comunitárias) das comunidades dentro das próprias Unidades de 

Vizinhança; 
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5.5 META 5 – PROTEGER A QUALIDADE DO SISTEMA AMBIENTAL 

Para a estabilidade futura da Cidade de Juazeiro do Norte, são indispensáveis seus recursos 

naturais. Esses aspectos atraíram os fundadores da cidade que lhe deram uma forma cultural a 

partir de sua natureza. É indispensável, portanto, proteger essa cultura, para manter o caráter 

único da cidade e permitir a seus habitantes a compreensão e a consciência da relação 

adequada entre natureza e cultura. 

Para o atingimento dessa meta serão necessários os seguintes encaminhamentos e iniciativas 

por parte do poder público: 

 proteger os sistemas naturais do Município: sistemas fluvioaluviais da Bacia Batateiras / 

Salgadinho, Rio Carás e dos Riachos São Gonçalo, Oliveira, Brejo Seco, dos Carneiros e 

dos Macacos, incluindo os mananciais representados pelos Açudes Catolé, Riacho dos 

Carneiros, Amaro Coelho, Mineiro, Pinto I, Oliveira e Moleque; aqüíferos Missão Velha, 

Mauriti e Aluvial; Serra do Horto (cumeadas e encostas) e cobertura vegetal nativa; 

 proteger os talvegues naturais e recursos hídricos, para facilitar o escoamento natural das 

águas precipitadas, utilizando esses espaços nas urbanizações como áreas verdes 

destinadas ao lazer; 

 preservar e proteger os ambientes naturais sensíveis, com especial destaque para as 

encostas com declividades acentuadas, linhas de cumeada, leitos de drenagem, 

nascentes, aqüíferos, cavernas e grutas, e enclaves de vegetação nativa que servem de 

refúgio e habitação da fauna silvestre; 

 assegurar que as urbanizações sejam suportáveis pelo ambiente natural; 

 incorporar os ambientes naturais dentro da cidade, sempre de forma acessível aos seus 

residentes, em harmonia com o traçado urbano e impedindo a ocupação das áreas 

naturais sensíveis como lagoas, arroios, etc.; 

 além da proteção das áreas naturais, incorporar projetos radicais de arborização urbana, 

no sentido de amenizar as condições climáticas do espaço público, para maior conforto 

dos usuários pedestres; 

 assegurar o lazer e espaços mais agradáveis à convivência humana com a manutenção e 

expansão da infra-estrutura do Parque Ecológico das Timbaúbas. 
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5.6 META 6 – PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS IGUALITÁRIOS E EFICIENTES 

Os habitantes da cidade têm necessidade de se sentir seguros, saudáveis e educados. Para 

obterem as desejadas qualidades e conforto da vida urbana, com justiça e distribuição 

eqüitativa, é indispensável que os serviços sejam conectados e locados em todas as 

vizinhanças da cidade. 

As ações para o atingimento dessa meta são: 

 universalizar o atendimento em saúde, o que significa que todos os cidadãos têm os 

mesmos direitos de acesso a serviços de saúde de boa qualidade, abrangendo ações de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação no seu local de moradia ou em outra 

unidade de referência do sistema; 

 assegurar o acesso de todas as pessoas da cidade a uma rede descentralizada e hierárquica 

de serviços primários e secundários de saúde de boa qualidade, tendo o nível de atenção 

primária suficiência resolutiva e a garantida referência e contra-referência de pacientes; 

 ofertar a atenção básica e contínua por uma mesma equipe de profissionais, com base 

territorial bem definida, organizando a atenção segundo o modelo de saúde da família; 

 possibilitar a participação da população na definição da política de saúde, 

acompanhamento e avaliação dos serviços prestados através dos encontros comunitários 

e do Conselho Municipal de Saúde; 

 promover e realizar campanhas educativas de difusão do autocuidado em saúde, dando 

informações sobre a adequada utilização dos com o objetivo de orientar a demanda; 

 universalizar o atendimento do ensino básico, o que significa que todas as crianças e 

adolescentes de 7 a 14 anos têm os mesmos direitos de acesso à escola fundamental no 

seu local de moradia; 

 expandir o atendimento do ensino médio, o que significa que todos os adolescentes de 15 

a 18 anos, concludentes do ensino básico, têm os mesmos direitos de acesso à escola de 

2º grau em sua cidade; 

 assegurar que todas as zonas urbanas da sede sejam servidas por esgotamento sanitário, 

e as zonas urbanas dos distritos por sistemas alternativos; 
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 utilizar, sempre que possível, drenagem aberta, aproveitando a superfície para atividades 

ao ar livre; 

 assegurar que todas as zonas urbanas do Município sejam servidas por rede de 

distribuição de água tratada; 

 garantir o escoamento das águas precipitadas, evitando danos ao patrimônio e transtornos 

aos deslocamentos; 

 assegurar a coleta total do lixo de todas as zonas urbanas do Município e garantir um 

destino adequado ao mesmo; 

 assegurar que os distritos sejam equipados com a malha de estradas vicinais, promovendo 

a boa conexão física entre esses e a sede do Município; 

 assegurar a comunicação telefônica em todos os distritos; 

 assegurar às sedes dos distritos o acesso aos serviços públicos e aos equipamentos 

urbanos na escala de suas necessidade e de forma compatível com a boa qualidade da 

vida rural; 

 prover as vizinhanças de bibliotecas, escolas públicas, postos ou centros de saúde e 

equipamentos culturais num raio de alcance dos pedestres; 

 assegurar que o ponto de acesso ao transporte público esteja situado dentro do raio de 

alcance dos pedestres, em cada vizinhança, e que seja realçado o papel e a vitalidade da 

área pública circundante ao respectivo ponto de acesso com "portal" da vizinhança e 

"fórum visível da comunidade"; 

 assegurar que os beneficiados paguem pelos serviços recebidos; 

 promover um programa de regularização fundiária. 
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6.0  -  CONCEITOS E DIRETRIZES 
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As discussões e conclusões originadas da Oficina I constituíram-se em subsídios que, ao se 

confrontarem com os critérios técnicos e padrões urbanísticos universais desejáveis, 

produziram os Conceitos e Diretrizes que foram agrupados em sete seções: 

1. Desenvolvimento Estratégico. 

2. Uso do Solo, Desenho Urbano e Forma da Cidade. 

3. Habitação e Desenvolvimento da Comunidade. 

4. Infra-estruturas e Serviços Públicos. 

5. Infra-estrutura Social. 

6. Sistema Viário e Transporte. 

7. Meio Ambiente. 

6.1 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

Conceito 1 –  Juazeiro do Norte deverá ser um dos maiores centros de turismo religioso 

da América Latina. 

Diretrizes 

1. Criar infra-estrutura para promover o turismo religioso. 

2. Aproveitar sinergias do turismo religioso com outras formas de turismo de Juazeiro do 

Norte e municípios vizinhos. 

Conceito 2 –  Juazeiro do Norte deverá se consolidar como centro de serviços regionais 

de qualidade. 

Diretrizes 

1. Fortalecer o setor comercial através de infra-estrutura física central adequada. 

2. Complementar a oferta regional de serviços de saúde especializados e de educação 

superior e profissionalizante. 
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Conceito 3 –  Juazeiro do Norte deverá incrementar a participação da indústria em sua 

economia, buscando agregar mais valor aos seus produtos. 

Diretrizes 

1. Continuar com a política de atração de indústrias, buscando setores que sejam mais 

adequados às condições naturais e sociais, como indústrias intensivas de mão-de-obra 

(calçados, confecções, ourivesaria) e indústrias de maior valor agregado com logística 

favorável ao mercado interno. 

2. Fortalecer o desenvolvimento de profissionais liberais, micro e pequenas empresas através 

de facilidades tributárias e capacitação de empreendedores. 

Conceito 4 –  Juazeiro do Norte deverá tornar-se um município equilibrado física e 

socialmente. 

Diretrizes 

1. Aumentar a atratividade física do Município, preservando o meio ambiente e harmonizando 

a condição de cidade religiosa e de pólo industrial e de serviços de qualidade. 

2. Criar condições de desenvolvimento para todos os segmentos da sociedade – homens / 

mulheres, cidade / campo, jovens / idosos, reduzindo a desigualdade social existente no 

Município. 

3. Oferecer uma qualidade de vida superior, com atividades culturais e recreativas em um 

ambiente seguro, além de enfatizar a tradição cultural do Município e sua história. 

6.2 USO DO SOLO, DESENHO URBANO E FORMA DA CIDADE 

Conceito 1 – É necessário assegurar que os espaços urbanos tenham boa aparência e 

bom funcionamento. As novas edificações e urbanizações têm que levar 

em conta os contextos circundantes e as relações com outros edifícios, 

espaços abertos, natureza e pedestres. 

Diretrizes 

1. As novas construções terão que ser compatíveis, visual e funcionalmente, com seus contextos, 

em termo de escala, forma, proporção, detalhes, qualidade de materiais e uso do solo. 
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2. A cidade deve readequar os seus espaços aos portadores de deficiência física e impedir 

que as novas urbanizações e edificações constituam barreiras arquitetônicas para os 

cidadãos, regulamentando um novo padrão de desenho no futuro código de obras e 

posturas. 

3. As novas edificações ou grupo de edificações têm que guardar coerência em aparência e 

função com a lógica dos movimentos de pedestres e formar espaços públicos usáveis e 

atrativos, sem jamais interferir nos percursos ou constituir obstáculos à passagem, bem 

como bloquear a visualização de elementos relevantes na paisagem urbana. 

4. Através de mecanismos legais, código de obras, regulamentar e fiscalizar a construção de 

novas edificações para que respeitem o alinhamento das ruas, a continuidade dos espaços 

e recuos mínimos necessários para o conforto ambiental. 

5. É necessário preservar, quando possível, árvores maduras, drenagem natural, áreas 

úmidas e topografias especiais. 

Conceito 2 –  Um sistema de circulação de pedestres, apoiado com espaços abertos 

arborizados, deve ser empregado para facilitar a mobilidade entre áreas da 

cidade e ligar as vizinhanças entre si, diminuindo as distâncias e 

amenizando os percursos. 

Diretrizes 

1. Sistemas superpostos de circulação de pedestres, espaços abertos e natureza podem ser 

usados para ligar áreas da cidade entre si, incluindo paisagismo, assentos, quiosques, 

iluminação pública e ciclovias para o deslocamento cotidiano de trabalhadores. Sempre 

que possível, estimular a construção de fronteiras habitadas (zonas residenciais), 

emoldurando os parques, pois os “olhos da comunidade” contribuirão para a segurança 

pública da área. 

2. As calçadas existentes devem ser adaptadas na medida do possível, através de 

nivelamento e continuidade de suas superfícies, para melhorar o conforto dos pedestres, 

incluindo aí as crianças, os idosos e os portadores de deficiências físicas. Deve ser 

previsto o uso de calçadas em toda a cidade. 

3. Quando a delimitação das Unidades de Vizinhança se manifestar através de uma via, dotar 

a mesma de tratamento paisagístico, mobiliário urbano e passeios largos, de forma que 
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esses limites sejam tênues e não tornem a unidade hermética, nem contribuam para a 

fragmentação da cidade, mas sirvam para criar novos caminhos e intercâmbios entre as 

Unidades de Vizinhança. 

4. As calçadas existentes devem ser adaptadas para melhorar o conforto dos pedestres em 

geral e dos deficientes físicos e idosos. O código de obras a ser criado deverá impor largura 

mínima dos passeios e continuidade dos mesmos, com especial atenção para as ruas de 

vertentes muito inclinadas. A cidade e as aglomerações urbanas distritais devem seguir o 

código de obras e posturas e devem 

ser dotadas de calçadas de 

dimensões adequadas aos fluxos 

previstos. 

5. Sempre que possível, devem ser 

criados caminhos alternativos para 

pedestres na Zona Central, através 

de uma malha de “ruas verdes” nos 

miolos de quadra, equipadas com 

pontos de refrescamento, mobiliário 

urbano, fontes e outras amenidades, 

cujas faces fronteiriças devem ser 

ocupadas com comércio atraente 

aos pedestres, como lojinhas, bares, 

etc. (CROQUIS Nº 07) 

Conceito 3 –  O Município deverá utilizar a combinação de incentivos, políticas e revisão 

de procedimentos de aprovação de projetos para melhorar o grau da 

qualidade do desenho urbano, a começar por seus próprios edifícios e 

espaços cívicos, e exigir a mesma qualidade para as ações privadas. 

Diretrizes 

1. O Governo Municipal deverá apresentar um alto padrão de desenho em seus próprios 

projetos e condicionar também um alto padrão de desenho para o setor privado. 

2. Juazeiro do Norte deverá ter uma alta qualidade de espaços públicos, paisagem, parques, 

edifícios cívicos, monumentos e mobiliário urbano. 

CROQUIS Nº 07 – Caminho Alternativo para Pedestres 
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3. Criar mecanismos de envolvimento da população na discussão de projetos urbanos e de 

edifícios públicos que venham a causar impacto no funcionamento e imagem da cidade, 

bem como envolver institutos e conselhos classistas de profissionais que compreendam a 

dinâmica urbana. 

Conceito 4 –  As ruas de Juazeiro do Norte devem ser mais atraentes e funcionais para 

os pedestres, de modo a garantir adequadas condições de locomoção, 

inclusive para portadores de deficiência física, melhorando as condições 

paisagísticas e climáticas e regulamentando o uso das faces adjacentes 

com placas e anúncios. As entradas da cidade devem ser realçadas e 

embelezadas para fortalecer a imagem urbana. 

Diretrizes 

1. A sinalização e os anúncios devem ser reduzidos ao minimamente indispensável para 

identificação das lojas e controle do tráfego. 

2. Os principais acessos à Cidade de Juazeiro do Norte devem ser redesenhados para 

melhor qualificar seu espaço e transmitir uma imagem mais positiva da cidade, 

especialmente no eixo da Avenida Padre Cícero e sua bifurcação na Leão XIII, que não 

favorecem uma boa leitura urbana nesse trecho. 

3. Rever o desenho do espaço publico e adaptar as relações espaciais entre os veículos e a 

área de passeio, de forma a favorecer o compartilhamento adequado das atividades 

urbanas, possibilitando o lazer das crianças com segurança, a circulação de idosos e 

deficientes físicos e preservando o hábito regional de encontro dos vizinhos nas calçadas. 

Conceito 5 –  Considerando a atual relevância econômica da cidade e o forte potencial 

para empreendimentos e negócios, faz-se necessário fortalecer esse 

caráter, preparando a cidade para receber novos empreendimentos, bem 

como sediar eventos ligados ao turismo religioso através da requalificação 

dos espaços e preparo da cidade para uma melhor qualidade de vida 

urbana. 

Diretrizes 

1. Criar mecanismos de proteção, preservação e qualificação do patrimônio ambiental, 

envolvendo e habilitando a sociedade civil a tomar parte nesse processo. 
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2. Despoluir os recursos hídricos do município, fiscalizando as faixas de preservação adequadas. 

3. O Rio Salgadinho, que atravessa o sítio original da cidade e que se encontra em maior estágio 

de degradação, prejudicando sua imagem, deverá ter tratamento ambiental, preservação e 

urbanização adequados e convenientes de suas margens, quando for o caso, para promover o 

incremento de áreas de lazer e o convívio com a natureza. (CROQUIS Nº 08) 

4. Estimular a formação de um caráter cultural através da promoção de eventos tais como 

festivais, feiras de artesanato, exposições e congressos, bem como apoiar os artistas locais, 

formando uma parceria entre Poder Público, iniciativa privada, universidade e população. 

5. Resguardar as hospedarias de cunho religioso, as residências dos beatos e os locais de 

visitação dos romeiros, permitindo a permanência do imaginário popular e o mito pela fé. 

Conceito 6 –  O patrimônio arquitetônico de Juazeiro do Norte foi bastante descaracterizado, 

quase extinto, e a mudança acelerada e contínua de uso provocou depreciação 

do espaço público da Zona Central. É preciso proteger o patrimônio existente 

para que não se descaracterize a imagem simbólica que o centro ainda 

representa para a cidade e estender essa postura para outras áreas, fora da 

Zona Central e mesmo fora da sede urbana, que possuam monumentos e 

edifícios históricos e de valor arquitetônico. 

Diretrizes 

1. Criar uma lei de tombamento municipal a fim de proteger os principais monumentos 

históricos da cidade, favorecendo as condições de usos compatíveis com o contexto atual, 

mantendo ao mesmo tempo as suas características originais. 

CROQUIS Nº 08 – Revitalização do Rio Salgadinho 
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2. Ordenar os mecanismos de comunicação visual na zona comercial do centro da cidade 

a fim de que não gerem uma atmosfera de "não-lugar", e sim mantenham as 

características singulares da cidade e permitam a sua leitura através das fachadas 

históricas. 

3. Resgatar o patrimônio cultural, o artesanato popular, a xilogravura, bem como todas as 

manifestações folclóricas encontradas em Juazeiro do Norte. 

4. Encontrar formas de participação popular na discussão de projetos de preservação e 

conservação do bem público e de novos projetos urbanísticos de grande interferência no 

centro da cidade, submetendo-os à análise cuidadosa da população e de técnicos 

especializados em impactos de vizinhança, ambientais e de patrimônio cultural, os quais 

estão diretamente ligados à imagem da cidade. 

5. Explorar a capacidade e o poder que a arquitetura histórica da Zona Central e dos bairros 

adjacentes, e até mesmo de alguns distritos, tem de exercer sobre a população apelo 

afetivo e cultural a fim de que essa sinta-se identificada com o patrimônio e passe a 

preservá-lo. Esse apelo cultural necessita de uma dinâmica em torno do objeto histórico, 

através da manutenção das residências na Zona Central e do estímulo ao trabalho, ao 

emprego, compatibilizando os novos usos. 

Conceito 7 –  A expansão urbana de Juazeiro do Norte após a década de 80 foi explosiva 

tanto devido ao fluxo migratório intenso, quanto à especulação 

desenfreada, o que ocasionou a descontinuidade urbana, gerando bairros 

afastados da infra-estrutura e dos locais de trabalho. O Município deverá 

estabelecer padrões básicos de urbanização a fim de evitar o crescimento 

descontínuo e desigual da cidade, encorajando a reurbanização de áreas 

deterioradas e integrando a urbanização com a paisagem natural 

circundante. 

Diretrizes 

1. Tornar o crescimento e a expansão da cidade objetos de planejamento e regulamentação legal. 

2. Evitar a manutenção de vazios urbanos e a dilatação do raio de alcance dos serviços e do 

trabalho em relação às residências, estimulando a urbanização das áreas periféricas 

contíguas às áreas urbanizadas existentes. (CROQUIS Nº 09) 
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3. As novas urbanizações periféricas devem ser contíguas à urbanização já existente, 

evitando a manutenção de vazios urbanos e a dilatação do raio de alcance dos serviços e 

do trabalho em relação às residências. 

4. Criar um plano de uso do solo e um código de obras e posturas para ordenar o 

crescimento da cidade, a manutenção e criação de espaços de boa qualidade e condições 

favoráveis de conforto ambiental através de planejamento e regulamentação legal das 

intervenções urbanísticas e arquitetônicas. 

5. Requalificar os espaços degradados identificados pela população que afetam a imagem da 

cidade, como, por exemplo: os esgotos a céu aberto, os "lixões", favelas da Matriz, Boca 

das Cobras e Trilho do Matadouro; mercados sujos, etc. 

6. Esforços devem ser feitos para estimular a construção e permanência de residências na 

Zona Central, além de manter e apoiar a existência de trabalho e emprego na mesma 

zona. 

Conceito 8 –  Juazeiro do Norte mantém, ainda, uma bem estruturada imagem da Zona 

Central que deve ser protegida e realçada, destacando as arquiteturas 

históricas religiosas e a boa qualidade do espaço público, não só como 

imagem física, mas também como imagem simbólica. 

Diretrizes 

1. Estimular um estruturado trabalho de apropriação dos espaços centrais da cidade pelos 

seus habitantes, objetivando manter e preservar o seu caráter urbano específico. 

CROQUIS Nº 09 – Urbanização dos Vazios 
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2. Preservar o patrimônio de arquitetura tradicional com a reabilitação do centro histórico, 

incluindo, além da recuperação e proteção de prédios e monumentos, a animação da vida 

cultural. Habilitar a população para o uso renovador do centro histórico, com incentivo para 

o oportuno aproveitamento do valor histórico dessas propriedades para novos usos. 

3. É necessário criar meios para reduzir a intensidade de tráfego de veículos na Zona 

Central, para eliminar congestionamentos e estacionamentos desordenados, melhorando a 

circulação de pedestres e ciclistas e a visibilidade dos monumentos. 

4. O Rio Salgadinho deverá ter o tratamento ambiental adequado e urbanização conveniente de 

suas margens, não somente por ser referencial geográfico importante para a cidade, mas como 

potencial paisagístico, promovendo o incremento de áreas de lazer e espaços públicos. 

Conceito 9 –  A cidade deve incentivar a construção e a manutenção de pequenos centros 

de comércio e serviços destinados às vizinhanças e, ao mesmo tempo, 

manter e apoiar o centro urbano como coração convergente de toda a região. 

Diretrizes 

1. Juazeiro do Norte deverá adotar a forma de crescimento através de nós (centros focais), 

que funcionem como pontos convergentes da comunidade, provocando fluxos e percursos 

de caminhabilidade entre os bairros com interferências positivas. Esses centros deverão 

manter-se hierarquicamente relacionados com o centro urbano, que permanecerá sendo o 

coração cívico e simbólico da cidade. 

2. Concluir a execução do projeto de urbanização do Parque das Timbaúbas, que irá 

beneficiar todas as Unidades de Vizinhança as quais atravessa e, fundamentalmente, 

oferecer um espaço coletivo de lazer para toda a Cidade de Juazeiro do Norte, 

transformando-se em referência e imagem da cidade. 

3. Adaptar, quando possível, os usos das estruturas arquitetônicas históricas remanescentes 

a atividades que incentivem o caráter cultural da cidade, como, por exemplo, centro de 

artesanato, cooperativas e institutos ligados à arte e ao resgate histórico da cidade. 

4. As margens do Rio Salgadinho devem ser convenientemente urbanizadas, respeitando os 

requisitos ambientais e transformando-as, juntamente com o centro histórico, num conjunto 

arquitetônico e paisagístico referencial da região. 
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Conceito 10 –  Os padrões básicos de urbanização deverão se nortear por um conjunto 

de áreas de média para alta densidade, com uso misto, dentro de um raio 

de caminhabilidade saudável, contendo habitação, emprego, comércio, 

serviços e espaço aberto para lazer e natureza. Cada conjunto formará 

uma vizinhança que terá seu espaço central comunitário bem definido e 

conectado a um sistema de transporte de massa. 

Diretrizes 

1. A cidade deverá se desenvolver como um sistema de vizinhanças de uso misto, contendo, 

no mínimo, uma combinação de emprego, comércio, serviços e espaços abertos para lazer 

e convivência com a natureza. 

2. Essas vizinhanças devem oportunizar espaços centralizados para referência comunitária, 

como “fórum visível” e ponto de conexão com o transporte de massa, onde os cidadãos 

poderão se encontrar, discutir os problemas comuns e se organizar para a ação coletiva. 

3. Quando a escala da vizinhança justificar (7.000 a 15.000 habitantes), serviços médicos, 

culturais e educacionais devem ser acrescidos na relação dos serviços comunitários por 

vizinhança, com disposição física centralizada (“fórum visível") convergindo para espaços 

de natureza e atendendo a um raio de caminhabilidade máxima de 1km em relação à 

residência mais distante. (CROQUIS Nº 10) 

CROQUIS Nº 10 – Raio de Caminhabilidade – Fórum Visível 
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4. O uso multifamiliar, quando possível, poderá ser utilizado para reverter a tendência à 

expansão horizontal e conseqüente aumento de distâncias, evitando a dependência em 

relação ao veículo motorizado e permitindo uma melhor adaptação entre o conjunto de 

vizinhanças e o sistema de transporte de massa. 

5. Evitar a proliferação de “corredores comerciais” e seus congestionamentos lineares através 

do apoio ao desenvolvimento de comércio e serviços nos centros de vizinhança. 

(CROQUIS Nº 11) 

Conceito 11 –  Dentro do núcleo CRAJUBAR, Juazeiro do Norte encontra-se em posição 

importante quanto à consolidação / espacialização do núcleo urbano, pois 

é o ponto intermediário ou convergente entre as Cidades do Crato e de 

Barbalha. A urbanização da Cidade de Juazeiro do Norte deverá observar 

a tendência à aproximação física (conurbação urbana) com a Cidade do 

Crato (no eixo de expansão gerado pela CE-292) e com a cidade de 

Barbalha (no eixo de expansão gerado pela CE-060), de modo a guiar o 

uso adequado do solo nas adjacências das vias e evitar a formação de 

vizinhanças que não sejam plenamente sustentáveis. 

Diretrizes 

1. A CE-292 é o mais importante eixo de ligação entre Juazeiro do Norte e Crato. Ele constitui 

potencial de transportes de carga, veículos de passeio e transporte público, favorecendo a 

consolidação de Unidades de Vizinhança às suas margens e a implantação de módulos 

industriais e habitacionais, separados por faixas verdes. A urbanização ao longo da  

CE-292 deverá seguir esse modelo. 

CROQUIS Nº 11 - Conflitos nos Corredores Comerciais 
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2. A CE-060 deverá ter uma ocupação de baixíssima densidade no trecho entre o Município 

de Barbalha e o Bairro Antônio Gonzaga, onde hoje se concentram os grandes 

loteamentos de alta renda. O uso industrial nessa direção deverá ser desestimulado e os 

equipamentos industriais de pequena e média escalas deverão ser diluídos. 

3. Dotar Juazeiro do Norte de uma série de equipamentos culturais que suportem a imagem 

da cidade empresarial e turística (centro de convenções, auditórios, teatros), bem como 

incentivar a realização de eventos ligados a negócios, turismo, artesanato e à integração 

regional com o CRAJUBAR. 

Conceito 12 –  Os edifícios históricos deverão ser preservados mediante ações do Poder 

Público e conscientização dos habitantes na co-responsabilidade dessa 

preservação. 

Diretrizes 

1. O Poder Público deverá alocar profissionais para levantar e catalogar precisamente 

os edifícios históricos da cidade e criar lei de tombamento para proteger seu 

patrimônio. 

2. Criar um programa de difusão e promoção do conceito de preservação que deverá apoiar 

os processos de habilitação dos habitantes para co-responsabilidade dos mesmos perante 

a preservação. 

3. É indispensável que a própria municipalidade incentive o setor privado no que tange à 

reutilização de edifícios históricos, dando-lhes usos contemporâneos que sejam 

compatíveis com a escala, o desenho e o contexto. 

4. Deverá ser exigida uma alta qualidade de desenho para as futuras obras que 

venham a ser construídas sobre a paisagem nas áreas naturais da cidade, pois suas 

silhuetas devem reforçar a qualidade do desenho urbano e a imagem memorável da 

cidade. 

6.3 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

Conceito 1 –  O Município deverá assegurar políticas e programas para criar e adaptar as 

vizinhanças com diversidade e condições de vida saudável para todos os 

seus residentes. 
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Diretrizes 

1. Nas vizinhanças a habitação 

deve ser o ponto de partida das 

relações espaciais e funcionais. 

(CROQUIS Nº 12) 

2. É necessário estabelecer políticas 

e incentivos para equipar e 

adaptar as vizinhanças existentes, 

criando atendimento às 

necessidades de seus moradores 

de forma justa e acessível. 

3. A implantação de parques para o lazer, caminhadas, contemplação da natureza e 

animação da vida comunitária próximos ao domicílio é o primeiro serviço de saúde a ser 

oferecido à população. 

4. Para que a Cidade de Juazeiro do Norte possa ser configurada como uma cidade 

saudável, é indispensável dotá-la de equipamentos escolares em número suficiente para 

abrigar todas as crianças e adolescentes de um conjunto da Unidade de Vizinhança. 

5. Os locais centrais de encontros das Unidades de Vizinhança (“fórum visível”) devem 

propiciar a emergência de lideranças-chaves as quais se lhes atribuirão missões de 

engajamento comunitário para a preservação dos padrões urbanos e ambientais 

propostos. Esse desenho urbano deve garantir segurança nas áreas abertas, praças e 

ruas, para o fluxo de pedestres e usuários de cada conjunto da Unidade de Vizinhança. 

6. Deve-se implantar e operacionalizar um programa de recuperação (reforma / restauração) 

das casas populares em acentuado processo de deterioração, ou de remanejamento das 

que ocupem área de risco, área de preservação ou áreas de fundamental importância para 

outras atividades urbanas, objetivando melhorar as condições de habitabilidade das 

camadas populares dos bairros periféricos. 

7. Devem ser criadas políticas e incentivos para a manutenção das habitações existentes e o 

desenvolvimento de novas habitações na zona central, controlando o volume das novas 

edificações para preservar a visualidade e o perfil das edificações históricas. 

CROQUIS Nº 12 – Relações Espaciais na Vizinhança 
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8. O Município deverá estabelecer práticas e diretrizes que assegurem que todos os 

residentes tenham acesso a tipos diversificados de habitação em todas as áreas. 

9. Os vazios urbanos centrais e áreas de infra-estruturas subutilizadas deverão receber 

estímulos para sua ocupação edificatória de forma consistente com os aspectos naturais e 

com o contexto cultural. 

10. O Município deve estabelecer incentivos para dinamizar a construção de novas habitações 

no centro urbano. 

11. O uso inovador de técnicas de projetos e urbanização deve ser estimulado para reduzir os 

custos do desenvolvimento das vizinhanças. 

12. Juazeiro do Norte deve ter processos e procedimentos de aprovação de projetos de 

Unidades de Vizinhança e urbanizações que favoreçam a correta relação com o contexto 

natural e reduzam os custos dos empreendimentos urbanos. 

13. Proporcionar condições mais dignas de moradia para os habitantes das áreas em processo 

de expansão urbana, localizadas mais distantes da área central, através da requalificação 

das habitações e dos espaços públicos de convivência, ofertando serviços públicos e 

urbanizando a área (saneamento básico, pavimentação das vias, etc.) com um desenho 

urbano de qualidade. 

14. Suprir a carência habitacional, principalmente da população de baixa renda, objetivando 

tanto a qualidade das novas edificações quanto do espaço urbano onde estariam 

implantadas e considerando o aproveitamento dos grandes vazios existentes dentro do 

perímetro urbano atual, a fim de evitar novas expansões. 

Conceito 2 –  O Município deve utilizar mecanismos de monitoramento e programação 

para manter a estabilidade das vizinhanças, assegurando a preservação 

das existentes e prevenindo-se contra a deterioração das mesmas. 

Diretrizes 

1. O Município identificará nas Unidades de Vizinhança existentes os problemas de 

conservação e reabilitação. 

2. O código de obras deverá ser reforçado para impedir rezoneamentos e encorajar a 

conservação e reabilitação de vizinhanças. 
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3. Para a manutenção e estabilidade das Unidades de Vizinhança, é importante 

desenvolver nos bairros populares circundantes (de ordinário populosos e formados por 

um vasto contingente de migrantes) um trabalho de identificação com os valores da 

cultura urbana do Município e seus símbolos através da revitalização do associativismo 

comunitário. 

4. O Governo Municipal deverá empreender um conjunto de ações para recuperar e otimizar 

a operacionalização dos mercados de bairros como forma de requalificar os espaços 

públicos, viabilizar a comercialização da produção e criar locais de referência para as 

comunidades. 

Conceito 3 –  Políticas e programas deverão ser estabelecidos para estimular a criação 

de oportunidades de emprego, renda e capacitação profissional, bem como 

prover níveis eqüitativos de serviços dentro das vizinhanças. 

Diretrizes 

1. O Município promoverá a reurbanização das Unidades de Vizinhança para prover o 

emprego, o comércio, a habitação e serviços acessíveis. As áreas de saúde e de educação 

são potencialmente empregadoras de mão-de-obra qualificada, tanto na esfera pública 

como na privada, carecendo de programas de capacitação para apoiar as oportunidades 

nesses setores. 

2. Considerar o incentivo do artesanato de palha de carnaúba que, apesar do reduzido peso 

econômico, influi na renda familiar, principalmente das mulheres, e ao mesmo tempo 

mantém uma tradição da cultura regional. 

3. Incentivar a implantação de hortas comunitárias às margens dos recursos hídricos como 

forma de apoiar o incremento de renda e ao mesmo tempo realçar a paisagem circundante 

dessas áreas. 

4. É indispensável uma melhor distribuição dos serviços educacionais no raio de 

alcance dos moradores das vizinhanças, complementando a estrutura existente 

através da implantação de escolas profissionalizantes e da criação de cursos 

superiores ligados à Universidade Regional do Cariri, URCA, Juazeiro do Norte 

poderá sediar os cursos ligados à atividade empresarial ou estudos sociológicos 

ligados à religiosidade. 
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6.4 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Conceito 1 –  O Município de Juazeiro do Norte assegurará que todas as áreas da cidade 

sejam servidas por infra-estruturas adequadas e bem mantidas de serviços 

destinados às vizinhanças já existentes e às futuras de forma eqüitativa. 

Diretrizes 

1. Juazeiro do Norte deverá proporcionar aos seus residentes níveis adequados de serviços, 

antecipando-se às necessidades e ao crescimento desejado. 

2. Os serviços devem ser planejados de maneira a promover o desenvolvimento contíguo. 

3. O Município deve assegurar a distribuição eqüitativa de serviços públicos da maneira mais 

eficiente possível. 

4. Toda zona urbana terá assegurado os serviços de saneamento básico, compostos de: 

coleta sistemática de lixo, com destinação final adequada, drenagem e pavimentação das 

vias públicas, redes de distribuição de água e coletoras de esgoto. 

Conceito 2 –  O Município assegurará que o sistema de parques e recreação proverá 

serviços de lazer para todos os residentes e que as áreas urbanizadas 

conterão os serviços indispensáveis. Os parques deverão ser conectados 

por uma rede de espaços abertos, como corredores de mobilidade com uso 

preferencial para pedestres e bicicletas, ligando-os às vizinhanças. 

O sistema deverá ser desenhado para proteger, realçar e incorporar os 

aspectos naturais a fim de acomodar e atrair eventos locais, regionais e 

nacionais, além de incluir áreas para montagem de circos e parques de 

diversão. 

Diretrizes 

1. Juazeiro do Norte deverá criar um amplo conjunto de serviços recreacionais e 

oportunidades para promover serviços igualitariamente acessíveis a todos os residentes. 

2. As urbanizações futuras irão requerer planos adequados de previsão de controle dos 

problemas de drenagem, que serão reduzidos através da proteção de caminhos de água 

com cobertura vegetal, os quais podem ser usados para funções recreacionais, 

especialmente como seqüência de trilhas planejadas. 
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3. O Município deve assegurar que o futuro desenvolvimento de áreas periféricas de 

vizinhança incluam serviços e espaços de recreação. 

4. O Município deverá criar meios para realçar e preservar a densidade da vida selvagem ao 

longo das trilhas, ao mesmo tempo, reduzindo os custos através da manutenção da 

paisagem. 

5. As áreas marginais ao Rio Salgadinho e ao Riacho dos Macacos deverão ter suas faixas 

de 1ª categoria delimitadas, devendo o Município protegê-las. Essas faixas poderão ser 

usadas como parques e áreas de recreação para a população, observada a legislação 

pertinente. 

Conceito 3 –  O Município de Juazeiro do Norte assegurará que todas as áreas urbanas 

ocupadas da cidade e das sedes distritais sejam munidas de redes de 

energia elétrica e de serviços adequados e eficientes de comunicação 

telefônica, destinados às vizinhanças já existentes e às futuras de forma 

eqüitativa. O Município trabalhará para que o sinal do serviço de telefonia 

celular cubra toda área municipal. 

Diretrizes 

1. Juazeiro do Norte deverá assegurar aos seus residentes que as concessionárias 

operadoras do sistema de telefonia no Município ofereçam serviços de boa qualidade e 

com níveis adequados de comunicação telefônica, compatíveis com a escala de cada 

povoado, antecipando-se às necessidades e ao crescimento desejado. 

2. As redes de distribuição de energia elétrica e de linhas telefônicas devem ser planejadas 

de maneira a promover o desenvolvimento contíguo das áreas urbanas. 

3. O Município deve assegurar a distribuição eqüitativa de serviços públicos da maneira mais 

eficiente possível, garantindo a implantação de número adequado de telefones públicos, 

tipo orelhão, para atender à população de baixa renda. 

4. Juazeiro do Norte deverá assegurar aos seus residentes que a concessionária responsável 

pela distribuição de energia elétrica no Município ofereça redes de distribuição em todas as 

vias urbanas com ocupação na sede municipal e demais localidades, e redes para atender 

às propriedades rurais do município, distribuindo serviços de boa qualidade e bom nível, 

antecipando-se às necessidades e ao crescimento desejado. 
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6.5 INFRA-ESTRUTURA SOCIAL 

Conceito 1 –  A cidade deve ofertar à população os meios que lhe assegurem uma 

condição de vida saudável. Essa condição tem como fatores determinantes 

e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente preservado, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais e a áreas verdes 

livres para passeios e caminhadas. Deve-se pensar em qualidade de vida e 

não somente em equipamentos e serviços de saúde. 

Diretrizes 

1. Implantar melhorias no ambiente físico e social, expandindo os recursos para uso 

comunitário, possibilitando às pessoas e às famílias o desenvolvimento de seus potenciais 

e a melhoria de sua qualidade de vida. A municipalidade deve facilitar física, espacial e 

funcionalmente o acesso dos habitantes aos serviços de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, às escolas e aos serviços culturais, caracterizando a 

universalização do atendimento. 

2. Prestar serviços de saúde à população através de um sistema descentralizado composto 

por várias unidades (estabelecimentos) de diferentes níveis de complexidade, 

hierarquizadas e articuladas entre si, para o atendimento harmônico e abrangente das 

necessidades da comunidade municipal e algumas vezes da região. 

3. Assegurar que a cidade conquiste um elevado nível de saúde para a sua população, 

ofertando serviços de atenção primária e secundária em rede hierarquizada e 

descentralizada de unidades de saúde. 

4. Definir o nível de complexidade de cada unidade de saúde do sistema baseado no grau de 

diferenciação das atividades desenvolvidas (primárias e secundárias). 

5. Constituir equipes multidisciplinares que desenvolvam uma relação contínua e de grande 

proximidade com as famílias, através de visitas domiciliares e atendimento em unidades de 

saúde, mediante demanda organizada e demanda de emergências. 

6. Capacitar continuamente os profissionais no novo modelo de saúde (PSF), identificando os 

modos de vida das famílias, seus problemas, seus riscos de adoecer e morrer, prestando 

atendimentos básicos ou primários de saúde à população. 
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7. Realizar atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde, ao nível comunitário 

e ambulatorial, através de pessoal elementar, de nível médio, médicos generalistas e 

enfermeiros nos serviços de atenção primária. 

8. Locar unidades de atenção secundária (centros de saúde), estrategicamente posicionadas 

no espaço urbano, para servirem de referência ao encaminhamento de pacientes das 

Unidades de Vizinhança em ações que complementem a resolutividade dessas unidades. 

As unidades secundárias serão referências para atendimento e cobertura de pacientes 

encaminhados às várias Unidades de Vizinhança e distritos. 

9. Organizar a atenção secundária através de ambulatório geral que atenderá a 5.000 

habitantes da área circunvizinha ao ambulatório e mais 30.000 a 45.000 habitantes 

encaminhados para consultas especializadas pelos centros de saúde das Unidades de 

Vizinhança. 

10. Dimensionar os hospitais locais para, além de atender as quatros especialidades básicas 

demandadas pelos pacientes referidos dos centros de saúde e dos ambulatórios gerais de 

sua área programática, oferecer cobertura ao atendimento de emergências na proporção 

de dois leitos para cada mil habitantes da cidade e um leito para cada mil habitantes da 

área fora da sede (referenciados). 

11. Assegurar o transporte de pacientes, de acordo com a necessidade e o problema, entre as 

unidades básicas de saúde e as unidades secundárias de referência mediante 

ambulâncias acionadas por sistema de telefonia. 

12. Implantar parques para o lazer, caminhadas, contemplação da natureza e animação da 

vida comunitária próximos ao domicílio como o primeiro serviço de saúde a ser oferecido à 

população. 

13. Oferecer e assessorar a criação e conservação de locais de lazer e áreas verdes para a 

manutenção de condições saudáveis, sem poluentes e sem lixo. O acesso a esses locais 

deve ser facilitado a todas as pessoas da cidade. Aumentar os espaços abertos, como os 

parques, para um desenvolvimento infantil mais saudável, ampliar praças para esportes e 

aumentar as atividades físicas e culturais que promovam a saúde física e mental da 

população. 

14. Assegurar que toda a zona urbana seja servida por rede de distribuição de água tratada, 

esgotamento sanitário (de rede e, quando não for possível, solução individual) e coleta de lixo. 
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Conceito 2 –  Juazeiro do Norte deve ser servido por um conjunto de equipamentos 

educacionais, culturais, esportivos, de lazer e de segurança pública, 

compatíveis com sua vocação econômica, comercial e de serviços, 

especialmente serviços educacionais, na região que polariza. 

Diretrizes 

1. Assegurar que todas as Unidades de Vizinhança sejam servidas por uma rede de creches 

e escolas de educação infantil e de ensino fundamental conectadas a escolas de ensino 

médio que assegurarão suporte na absorção do fluxo de alunos concludentes, observada a 

proximidade casa–escola. 

2. Garantir serviços educacionais acessíveis, nos níveis básico e médio, de boa qualidade e 

gratuito para crianças e adolescentes oriundos de famílias de baixa renda, conectados a 

equipamentos esportivos e culturais, nas Unidades de Vizinhança e nas sedes dos 

distritos. 

3. Melhorar o padrão de desempenho das escolas de ensino médio, especialmente as de 

formação de técnicos de nível médio, para suprir a demanda local, atual e futura, de sua 

indústria, comércio e serviços. 

4. Prover as vizinhanças com minibibliotecas, oficinas profissionalizantes, quadras esportivas, 

equipamentos culturais e postos policiais num alcance adequado aos pedestres, pois os 

habitantes da cidade têm necessidade de se sentir seguros, saudáveis e educados. 

5. É indispensável que postos ou cabinas policiais sejam implantados nas Unidades de 

Vizinhança e nas sedes dos distritos, visando garantir segurança e tranqüilidade ao cidadão. 

Conceito 3 –  Juazeiro do Norte deverá ser servida por um conjunto de equipamentos 

culturais, compatíveis com sua condição estratégica e seu status de "Capital 

da Fé", além do potencial turístico gerado pela religiosidade e negócios. 

Diretrizes 

1. A cidade deverá buscar mecanismos para incrementar as estruturas físicas e logísticas 

relacionadas com o fenômeno religioso em Juazeiro do Norte, partindo de uma profunda 

pesquisa e catalogação de acervo ligado à figura do Padre Cícero até a construção e 

modernização das estruturas de apoio à romaria. 
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2. A cidade deverá preservar os recursos culturais existentes, como o Memorial do Padre 

Cícero, o Museu Padre Cícero, a Escola Técnica Federal, e incentivar a criação de novos 

equipamentos culturais, como auditórios, centros de convenções, zoológicos, jardim 

botânico, centro de ervas medicinais, teatro municipal, dentre outros. 

3. Juazeiro do Norte dispôs no passado de vários equipamentos culturais, como jornais 

(semanários), tipografias, correios, etc. Muitas das edificações foram descaracterizadas e 

passaram por mudanças de uso. É necessário, para resgate da memória da cidade, que sejam, 

se possível, recuperados e seus usos retomados e compatibilizados com o atual contexto. 

4. As igrejas das Unidades de Vizinhança da sede urbana e distritais poderão otimizar seu 

espaço físico disponível para a realização de atividades de congregação da comunidade, 

em conjugação com as praças no seu entorno: quermesses, festivais, encontros, etc. 

5. É necessário a criação de um espaço próprio agradável para os comerciantes ambulantes, 

a fim de que liberem as calçadas e ruas da zona central, proporcionando maior fruição dos 

espaços urbanos da área. 

6. A Universidade Regional do Cariri, URCA, deverá ser buscada como parceira na 

elaboração de diretrizes e iniciativas tocantes à coleta e documentação desse acervo, bem 

como elaboração de eventos culturais. 

7. As igrejas, como áreas físicas disponíveis, poderão otimizar seu espaço através de 

atividades contemporâneas, apoiando alguns programas culturais da comunidade (corais, 

autos religiosos, festas religiosas, torneios de poesia) em conjugação com as praças que 

lhes servem de entorno (quermesses, festivais da juventude, encontro de idosos, etc.). 

Conceito 4 –  A sustentabilidade do processo de desenvolvimento urbano de Juazeiro do 

Norte requer a participação da população durante e após a elaboração do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

Diretrizes 

1. Garantir aos habitantes da cidade oportunidades de participação no processo de 

elaboração do PDDU e no acompanhamento, monitoramento e avaliação do plano quando 

na fase de sua execução. 

2. Consolidar mecanismos de participação social praticados no processo de elaboração do 

PDDU e aperfeiçoá-los em modelos de gestão participativa adequados ao 
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acompanhamento, monitoramento e avaliação do plano durante a sua execução. 

6.6 SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE 

Conceito 1 –  O Município de Juazeiro do Norte deverá implantar um modelo institucional 

de administração dos transportes públicos, objetivando controlar e 

gerenciar seu planejamento e operações. 

Diretriz 

Criação de um órgão na estrutura administrativa da prefeitura ou reestruturação e 

fortalecimento do atual, através de um novo departamento, cujo objetivo único e específico seja 

unificar o controle e gerenciamento dos transportes públicos no município. 

Conceito 2 –  Os terminais rodoviário, ferroviário e aeroviário deverão configurar um 

sistema consistente com a nova escala estratégica da cidade no tocante às 

suas localizações e programas. 

Diretrizes 

1. Estudo de ampliação, alteração das vias de acesso e contexto circundante do terminal 

rodoviário. 

2. Estudo de melhoramento das condições técnicas para pouso e decolagem e possibilidade 

de crescimento futuro da pista e do terminal aeroviário. 

Conceito 3 –  O sistema de ruas da cidade e o padrão de uso do solo serão diretamente 

dirigidos e desenhados para apoiar o padrão de desenvolvimento 

estabelecido no plano diretor. O "lay-out" geral do sistema de ruas será 

desenhado para incorporar uma rede de ruas locais e coletoras, para 

reduzir as congestões de tráfego, prover boa circulação de veículos e 

melhorar a relação custos / benefícios. As novas urbanizações serão 

desenhadas para estimular o movimento de pedestres, o trânsito de massa 

e novas alternativas de transporte. 

Diretrizes 

1. O Plano de Uso do Solo deverá contemplar a utilização da diretriz do trilho da via férrea 

como eixo de um boulevard suporte da trilha da mobilidade, incluindo transporte de massa, 
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pedestres e bicicletas, cuja situação será oportuna para obter um bom raio de alcance das 

duas bacias de captação, interior e exterior ao trilho. 

2. Esse boulevard terá características de parque linear, concertando-se ao sistema de 

parques da cidade e, ao mesmo tempo, funcionando como eixo ordenador da 

reurbanização das vizinhanças existentes e da criação de novas vizinhanças. 

3. Na Zona Central da cidade deverá ser estimulada a construção de um sistema periférico 

de estacionamentos acessíveis e incentivada a caminhada a pé, através de uma ação 

projetual combinada para obter a redução do tráfego de veículos, amenização climática e 

criação de melhores espaços para circulação de pedestres (malha de “ruas verdes"). 

4. A cidade desenvolverá um desenho flexível de standards para largura de vias, baseados 

nos padrões de uso do solo e densidades. 

5. A cidade deverá planejar a correção de alinhamento de vias e a construção de trechos 

novos, onde o desenvolvimento está bloqueado ou mal planejado. 

6. As futuras urbanizações devem prever os movimentos de pedestres, bicicletas e trânsito 

de massa. Quando o conceito de centros de vizinhança se realizar, a cidade poderá cogitar 

da construção de um sistema fixo de transporte rápido sobre a diretriz da atual via férrea, 

conectando as vizinhanças entre si. 

7. Na medida do possível, é necessário prever a disposição das futuras Unidades de 

Vizinhança de maneira interconectada pelo sistema linear de transporte sobre trilhos 

(rápido), e esse, por sua vez, com as trilhas de pedestres, parques e ciclovias. 

Conceito 4 –  A relação física entre a cidade e as rodovias que a ela chegam ou a 

atravessam deve ser revista no sentido de diminuir os conflitos hoje 

existentes entre o tráfego rodoviário e as Vizinhanças habitacionais. 

Diretrizes 

1. Disciplinar o comércio às margens das rodovias, evitando os conflitos com a mobilidade de 

pedestres e respeitando as previsões para faixas de domínio. 

2. Propor anéis de contorno em vários níveis para reduzir o fluxo nos trechos urbanizados 

das rodovias, fazendo com que aqueles cujo destino não seja zonas mais centrais 

contornem aquelas áreas. 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

138 

3. Criar maneiras de compatibilizar os diversos tipos de transportes que acorrem à Zona 

Central e determinar locais apropriados de estacionamento, preferencialmente periféricos, 

estimulando o percurso a pé nas principais ruas comerciais. 

6.7 MEIO AMBIENTE 

Conceito 1 –  Os efeitos da urbanização sobre o meio ambiente e a natureza finita dos 

recursos naturais devem ser considerados em todos os projetos dentro do 

município. Ênfase especial deve ser dada na manutenção da saúde do 

sistema ambiental e na proteção dos aspectos naturais nos primeiros 

estágios do desenho da urbanização e do desenvolvimento. 

Diretrizes 

1. Conservação dos recursos naturais e preocupação com os efeitos a longo prazo das 

ações sobre o sistema natural devem ser considerações primárias nas decisões do 

Município. 

2. A cidade deve ser planejada de maneira a assegurar que o seu crescimento a longo prazo 

suportará e sustentará o ambiente natural. 

3. Assegurar que as urbanizações sejam suportáveis pelo ambiente natural e corrigir 

ocupações inadequadas. Não deverá ser permitida nas áreas periféricas às faixas de 

preservação dos recursos hídricos a implantação de hospitais, sanatórios, laboratórios ou 

outros estabelecimentos cujos despejos sejam infectados com microorganismos 

patogênicos, ou indústrias com potencial poluidor dos recursos hídricos, salvo quando a 

área seja servida por sistema de esgoto. 

4. Incorporar à cidade e vilas os ambientes naturais, de forma acessível aos residentes, 

combinando a utilização adequada e a preservação necessária. 

Conceito 2 –  Regulamentações, incentivos e políticas para a preservação, proteção e 

restauração de fatores naturais sensíveis devem ser desenvolvidos e 

apoiados. Deve ser dada a devida ênfase nas propostas de urbanização 

para acomodar e proteger os aspectos naturais mais do que na 

modificação do meio ambiente para acomodar a urbanização. 
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Diretrizes 

1. Medidas efetivas devem ser tomadas para assegurar que rios, lagoas, córregos, riachos, 

habitats de vida selvagem, bosques, caminhos de água e outros aspectos naturais sejam 

protegidos da destruição e harmonizados com as novas urbanizações. 

2. O desmatamento das áreas periféricas a nascentes permanentes ou temporárias, 

independentemente de sua situação topográfica, deve ser evitado, sob pena de resultar na 

sua poluição e/ou futura extinção, com conseqüente repercussão. 

3. A locação de estações de tratamento de esgotos deverá considerar a direção dos ventos 

dominantes de modo a evitar a poluição do ar e contemplar uma área non aedificandi em 

seu entorno, a qual deverá ser destinada à formação de uma barreira de vegetação, 

impedindo que a cidade cresça naquela direção. 

4. O posicionamento inadequado de vias de grande circulação de veículos, indústrias e 

aparelhos sonoros na proximidade de áreas residenciais e hospitais pode resultar em 

poluição acústica e/ou atmosférica, o que causa desconfortos e problemas de saúde, 

devendo, portanto, ser evitados. 

5. Na locação de cemitérios deve-se optar por terrenos com características permeáveis, 

distando no mínimo 200,0m de cursos e mananciais de água e a 1,5m de altura do lençol 

freático. Dever-se-á estabelecer uma faixa de proteção interna de 5m ao longo do seu 

perímetro, não sendo permitidos sepultamentos junto ao muro, e a distância mínima entre os 

jazigos e residências deverá ser de 15,0m, contados a partir da rua externa do cemitério. 

6. Deverá ser elaborado e implementado, em parceria com os municípios de Barbalha e 

Crato, um projeto de aterro sanitário, prevendo tratamento de chorume, drenagem de 

gases e águas pluviais, coleta seletiva e reciclagem do lixo. 

7. Urbanizações que resultem em eliminação ou prejuízo de aspectos naturais importantes 

devem ser revistas para reduzir seus efeitos de destruição, a exemplo de loteamentos e 

invasões de córregos e lagoas. 

8. Os padrões de urbanização devem favorecer a criação de Unidades de Vizinhança 

compactas com média e alta densidade, reduzindo as distâncias, o custo e o consumo de 

terra, considerando a existência dos veículos e ordenando a convivência com os mesmos 

através do desenho de ruas, estacionamentos, etc. 
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9. Deve ser estabelecido um balanceamento entre as áreas naturais e as áreas urbanizadas 

através do crescimento urbano bem planejado. 

10. Altura e volume das edificações, estabelecidos através dos indicadores urbanos, deverão 

considerar entre outros aspectos a circulação do ar, a iluminação, a insolação e a 

preservação da paisagem natural, cultural e das edificações históricas circundantes. 

11. Definição de densidades populacionais em função da capacidade de ocupação do local e 

da disponibilidade dos serviços de infra-estrutura. 

12. Ocupação dos terrenos deve considerar as condições geotécnicas de declividade, suporte 

de carga e permeabilidade do solo. 

13. Nos lugares onde os recursos naturais estão dispostos ao lado e sua qualidade é 

preservada, urbanizações com alta densidade poderão ser permitidas nas áreas 

urbanizáveis, respeitados os limites das faixas de proteção legal, como forma de promover 

a vigilância comunitária e a gestão informal da área por parte dos moradores locais. 

14. Deverão ser evitadas urbanizações nas superfícies de drenagem natural. 

15. Reservas adicionais de áreas verdes próximas às áreas urbanizadas devem ser 

estabelecidas em toda a cidade. 

16. Medidas visando a proteção das encostas e cumeadas da Serra do Horto deverão ser adotadas. 

17. Tendo em vista a importância primordial dos recursos hídricos subterrâneos para o 

desenvolvimento sócio-econômico do Município de Juazeiro do Norte, que respondem pelo 

abastecimento de água para consumo humano, industrial e agropecuário, recomenda-se a 

adoção das seguintes medidas: 

 elaboração de estudos visando o conhecimento do potencial de recursos hídricos do Município; 

 estabelecimento de uma política de gerenciamento e controle de recursos hídricos; 

 exigência de licenciamento obrigatório para construção de poços; 

 zoneamento de uso e ocupação do solo, de acordo com a vulnerabilidade dos aqüíferos, 

afastando das áreas mais sensíveis usos que contribuem para a poluição dos recursos hídricos; 

 monitoramento da qualidade das águas subterrâneas e dos níveis do lençol freático como forma 

de detectar focos de poluição e rebaixamento excessivos dos níveis de água, entre outros. 
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7.0  -  GLOSSÁRIO 

 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

142 

 Acessibilidade – É a eficiência da cidade para permitir encontrar pessoas, atividades, 

meios, serviços, informação ou lugares dentro do espaço urbano. 

 Centro Histórico ou Zona Central – Sempre que houver estas referências, o documento 

está considerando a área urbana contida entre o trilho da via férrea e o Rio Salgadinho. 

 Conceito – Definição do conteúdo de planejamento produzido a partir da convergência das 

metas, com os padrões técnicos desejáveis para o atingimento satisfatório dessas metas. 

 Controle – Controle por parte dos moradores do uso, acesso e mudanças dos espaços e 

atividades dentro da cidade. 

 Crescimento Contíguo – Crescimento urbano compacto evitando deixar vazios urbanos, 

a não ser nos casos justificados de zonas de interesse ambiental ou espaços abertos de 

uso público. 

 Desenho Urbano – Aspecto global dos volumes construídos nas zonas urbanas e suas 

relações, incluindo os espaços públicos. 

 Diretrizes – Expressão do conteúdo que define o curso da ação para materialização dos 

conceitos. 

 Evolução Urbana – Compreensão do processo gradativo pelo qual a cidade se 

desenvolveu espacialmente, desde a sua fundação até à configuração atual, entendendo 

os ciclos e fatores que os determinaram. 

 Imagem da Cidade – Imagem memorável da cidade cuja silhueta se forma pela junção 

dos remanescentes de recursos históricos e culturais combinados com os aspectos 

naturais, definindo o caráter específico da cidade. 

 Meta – Condição ou estado relacionado com a satisfação pública ou bem-estar geral, para 

os quais o planejamento deve ser dirigido. 

 Plano Diretor – É o plano abrangente para o desenvolvimento da cidade, de acordo com 

as necessidades de seus cidadãos. 

 Recursos Naturais – Elementos relacionados à terra, água, ar, plantas, vida animal e as 

inter-relações desses elementos. 
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 Vitalidade – É a capacidade da estrutura urbana de suportar as funções humanas e os 

requisitos biológicos. 

 Vizinhança – Área da comunidade cujas funções sociais incluem o desenvolvimento do 

controle social e facilidades para integração do indivíduo dentro da sociedade. Sua escala 

de população se situa entre 7.000 e 15.000 habitantes e contempla a existência de 

comércio, creche, educação básica, empregos e demais apoios à vida cotidiana, 

promovendo a descentralização do trabalho e reduzindo os custos de transporte para seus 

habitantes. 
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9.0  -  ANEXOS 
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Inserir Mapa Nº 02 – Organização Territorial do Município de Juazeiro do Norte 
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Inserir Mapa Nº 04 –CRAJUBAR – Contexto Regional 
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Inserir Mapa Nº 05 – Uso do Solo – Condições Atuais 
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Inserir Mapa Nº 06 – Habitação e Comunidade – Condições Atuais 
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Inserir Mapa Nº 07 – Infra-estruturas e Serviços Públicos – Condições Atuais 



RELATÓRIO DE QUESTÕES / MÓDULO CONCEITO

 

155 

 Inserir Mapa Nº 08 – Sistema Viário e Transporte Público – Condições Atuais 
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Inserir o Mapa Nº 09 – Meio Ambiente – Condições Atuais 


