
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA – SEINFRA 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CEARÁ – PROURB-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 

2000 

PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 

 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

2 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 

TASSO RIBEIRO JEREISSATI 

SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 

FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

JOSÉ MAURO CASTELO BRANCO SAMPAIO 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

3 

ELABORAÇÃO 

CONSÓRCIO VBA / ESPAÇO PLANO 

COORDENAÇÃO GERAL 

EDUARDO ARAÚJO SOARES  -  Arquiteto 

FAUSTO NILO COSTA JÚNIOR  -  Arquiteto 

AÍRTON IBIAPINA MONTENEGRO JR.  -  Arquiteto 

EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO 

ÂNGELA MARIA CARVALHO MOTA  -  Arquiteta 
HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO JR.  -  Engenheiro 
JOÃO BARROS GURGEL JÚNIOR  -  Geólogo 
MARCELO PINHEIRO DE CASTRO REBELLO  -  Geólogo 
NAYMAR GONÇALVES BARROSO SEVERIANO  -  Economista 
HUGO ALEXANDRE BRASIL  -  Engenheiro Civil 
MANOEL DA SILVA ALVES  -  Engenheiro Civil 
IRACEMA GONÇALVES DE MELO  -  Pedagoga 
CARLOS AUGUSTO FERNANDES EUFRÁSIO  -  Advogado 
JOSÉ DE ANCHIETA MOTA DE MELO  -  Advogado 
MARIA MARGARETE GIRÃO NOGUEIRA  -  Advogada 
DUMITRU PURCARU  -  Economista 

COLABORAÇÃO TÉCNICA 

RAQUEL VERAS LIEBMANN  -  Arquiteta 
ANA CRISTINA GIRÃO BRAGA  -  Arquiteta 
JEANINE LIMA CAMINHA  - Arquiteta 
REGINA MARIA ROCHA NOVAIS  -  Estagiária em Arquitetura 
GEORGIANA MARIA A. MONT'ALVERNE  -  Estagiária em Arquitetura 
MARIA ÁGUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ  -  Estagiária em Arquitetura 
ALEXANDRE LACERDA LANDIM  -  Estagiário em Arquitetura 

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL 

AUGUSTO NILO BARBOSA CAPIBARIBE  -  Arquiteto / Coordenador do PROURB e PDDU 

ARILO LUNA  -  Engenheiro Civil 
NILO PEREIRA LIMA  -  Engenheiro Civil 
PAUTÍLIA FERRAZ  -  Assistente Social 
WILSON RATS  -  Administrador 
ELIZABETH SOCORRO PINHEIRO  -  Assistente Social 
MARIA DE FÁTIMA SOCORRO PINHEIRO  -  Assistente Social 
MARIA ZUÍTA ROGÉRIO R. OLIVEIRA  -  Tecnóloga 
ALZIRA MARIA A. BEZERRA  -  Tecnóloga 
JOSÉ AÍRTON COSTA  -  Tecnólogo 

EQUIPE DE APOIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA BRASIL 

HENRIQUE SOARES DE COIMBRA 

ALEXANDRE ELIAS FERNANDES 

ROBERTO CESAR OLIVEIRA CHAVES 

DANIELLE ALVES LOPES 

AILA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 

MARIA AURENIR DA SILVA LIMA 

FERNANDA ELIAS FERNANDES 

CÍCERO VIEIRA NOBRE 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

4 

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 Plano de Estruturação Urbana, a seguir exposto, representa a evolução natural do 

processo de trabalho desenvolvido até a presente data, pelo Consórcio VBA / Espaço Plano, 

na montagem do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, de Juazeiro do Norte. 

Nesse processo vivencia-se, em conjunto – Consórcio / Prefeitura Municipal de Juazeiro do 

Norte / Comunidade Juazeirense, uma série de etapas de trabalho e eventos da maior 

significação para se atingir o estágio atual – o Plano de Estruturação Urbana. 

Para se alcançar esta etapa elaborou-se, inicialmente, o documento denominado Relatório de 

Questões, que consistiu num pré-diagnóstico apoiado em levantamentos e pesquisas de 

campo e depoimentos de moradores do Município e da Cidade de Juazeiro do Norte, tomados 

pelas diversas equipes de profissionais do Consórcio, tanto assistentes sociais como 

arquitetos-urbanistas. Seu objetivo foi estruturar o conhecimento socializado dos problemas e 

orientar as formulações das questões essenciais que, em seguida, foram colocadas no evento 

Oficina 01 para discussão pelo Comitê Local do PDDU. 

Nessa Oficina, que teve como objetivo básico a geração de subsídios para construção do 

documento Módulo Conceito, foi apresentado um conjunto de questões ao Comitê Local do 

PDDU, levantando problemas, discussões e informações sobre o Município e a Cidade de 

Juazeiro do Norte. 

Os cidadãos representantes foram perguntados sobre essas questões e as responderam 

produzindo um conjunto de "informações" que foram ordenadas e confrontadas com os 

padrões técnicos contidos no documento Modelo Projetual para Elaboração de Planos 

Diretores de Desenvolvimento Urbano, e originaram metas, conceitos e diretrizes que 

consubstanciaram o Módulo Conceito. Esse documento, por sua vez, resumiu uma série de 

expressões sobre o caráter da cidade, além de destacar os pontos fortes que deveriam ser 

realçados, alinhando os obstáculos e problemas para responder o desafio principal: como 

resolvê-los e chegar ao tipo da cidade que a comunidade deseja. 

O Módulo Conceito passou então a se caracterizar como o instrumento balizador da etapa do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, denominada de Plano de Estruturação 

Urbana. 

Este Plano sintetiza o conjunto de proposições de caráter físico-urbanístico capazes de 

estruturar o Município (Sede e Distritos), guardando estreita relação de complementaridade 

com os objetivos de obtenção da condição estratégica de desenvolvimento desejada para 
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Juazeiro do Norte, explicitada no documento Plano Estratégico de Juazeiro do Norte, que 

seqüenciou o Módulo Conceito. 

O documento Plano de Estruturação Urbana subdivide-se em 07 seções e 08 subseções, 

conforme discriminação que se segue: 

1. APRESENTAÇÃO 

2. CONCEITOS DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 

2.1. INTRODUÇÃO 

2.2. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ESTRUTURAÇÃO URBANA 

3. O PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA – DISTRITO-SEDE 

3.1. USO DO SOLO, DESENHO URBANO E FORMA DA CIDADE – Políticas para o Futuro Uso 

do Solo, Desenho Urbano e Forma da Cidade 

3.2. TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE – Condições Atuais e Políticas para o Futuro Sistema 

de Transporte e Acessibilidade 

3.3. HABITAÇÃO E COMUNIDADE – Condições Atuais e Políticas para o Futuro Sistema de 

Habitação e Comunidade 

3.4. MEIO AMBIENTE, PARQUES E RECREAÇÃO – Condições Atuais e Políticas para o Futuro 

Sistema de Meio Ambiente, Parques e Recreação 

3.5. INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Políticas para o Futuro Sistema de 

Infra-estruturas e Serviços Públicos 

4. O PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA – DEMAIS DISTRITOS 

4.1. POLÍTICAS PARA A CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA REDE DE DISTRITOS 

5. GLOSSÁRIO 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

7. ANEXOS 

Nessas seções e subseções, de forma seqüenciada, conceitua-se o Plano de Estruturação 

Urbana e define-se o modelo de cidade pretendida para Juazeiro do Norte. 

A apresentação e discussão dos conteúdos do Plano de Estruturação Urbana, em sua versão 

preliminar, ocorreram no evento Fórum II, realizado em Juazeiro do Norte. Nesse encontro 
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todas as proposições foram intensamente analisadas, discutidas e checada sua 

compatibilização com os resultados do evento Oficina I, que gerou o Módulo Conceito. A 

realização desse Fórum teve diversos momentos de discussão, tanto com a equipe técnica de 

acompanhamento do PDDU, como também com o Comitê Local do PDDU, formado por 

agentes sociais do Município, e com a comunidade Juazeirense. 

Finalmente, o documento introduz todo um conjunto de formulações propositivas para a 

estruturação do espaço urbano da Cidade de Juazeiro do Norte e demais distritos municipais, 

sempre iniciadas através da inserção de um "conceito básico" para cada tema abordado, 

seguido de um conjunto de políticas básicas e da indicação de um elenco de intervenções 

estruturantes que, somadas e implantadas numa hierarquia temporal e de complementaridade, 

deverão, no final da sua implementação, configurar o perfil desejado para a Cidade e o 

Município de Juazeiro do Norte. 

Ao final do documento, com chamadas inseridas sempre de forma associada ao tema 

abordado, está um conjunto de peças gráficas essenciais à leitura e compreensão das 

proposições. 
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2.0  -  CONCEITOS DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 
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2.1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Estruturação Urbana, parte integrante do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, nos seus aspectos físicos e urbanísticos, caracteriza-se como 

uma política de afirmação de diretrizes espaciais para o planejamento e o futuro da 

cidade, estabelecendo metas de longo prazo e visando o desenvolvimento da comunidade 

dentro dos espaços físicos adequados, com boa acessibilidade às pessoas, aos bens e 

aos serviços. 

Configura as futuras relações entre a população e as escolas, os parques, as ruas, os 

equipamentos comerciais, as indústrias, o transporte, a moradia, o trabalho e outras 

necessidades, considerando também as características socioculturais da comunidade, no caso 

em Juazeiro do Norte a religiosidade, as ricas manifestações folclóricas e artísticas e o 

contingente de visitantes atraídos por essas características. É também uma expressão do 

município, adotando metas e objetivos para dirigir seu futuro crescimento e seu 

desenvolvimento. Será usado para decisões públicas e decisões de cidadãos e organizações 

privadas que venham a afetar o futuro da cidade. 

Além disso, o Plano de Estruturação Urbana oferece a base para orientar e coordenar os 

esforços do município, no sentido de promover uma alta qualidade de vida para todos os 

residentes. Os aspectos físicos do crescimento urbano quase sempre devem ser colocados 

dentro do contexto do ambiente social, que é parte da vida dentro da cidade. É indispensável 

que o Plano se articule com o processo de planejamento da administração municipal e 

estabeleça fácil acesso à participação da comunidade, de modo a adquirir o caráter 

permanente ao longo dos anos em que será implantado. 

A compreensão contemporânea de um Plano de Estruturação Urbana deve contemplar a 

estruturação urbana como uma rede complexa e altamente significante, integrada de 

artefatos, pessoas e natureza, distribuindo continuamente o acontecimento da vida completa 

em qualquer de seus nós. Hoje se pode dizer, com segurança, que a boa forma da cidade 

não segue o modelo de zoneamento em que as atividades são classificadas e “impressas” 

artificiosamente em áreas de territórios especializados, em detrimento da densidade gregária 

das múltiplas atividades em convivência. O zoneamento tradicional também é responsável 

pela "morte" da rua como espaço de convivência, ao mesmo tempo em que transformou essa 

categoria de espaço público em “sistema viário”, privilegiando o veículo automotor e 

secundarizando a maioria pedestre. O ideário urbanístico pretende zelar pela manutenção de 

parte das qualidades indispensáveis ao conforto urbano da maioria dos habitantes. 
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Juazeiro do Norte, no contexto regional, foi uma cidade pioneira no planejamento e qualificação 

de seus espaços urbanos, na pessoa de sua personagem maior, Padre Cícero Romão Batista, 

homem empreendedor e visionário, que não somente preocupou-se com a melhoria da 

qualidade de vida em Juazeiro, abrindo e arborizando ruas, criando praças, mas também 

compreendendo as melhorias a longo prazo que uma cidade pode desfrutar com o 

planejamento urbano. O Plano de Estruturação Urbana de Juazeiro do Norte deseja, portanto, 

resgatar o espírito corajoso e empreendedor do Padre Cícero, traçando projetos que poderão 

transformar a cidade no lugar sonhado por ele, uma cidade agradável para se viver e visitar, 

com oportunidades de trabalho e mais justiça social para todos. 

2.2. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ESTRUTURAÇÃO URBANA 

Reconhece-se que as soluções físicas por si só não resolvem os problemas sócio-econômicos, 

porém, a vitalidade, a estabilidade e a sanidade das comunidades, não podem ser sustentadas 

sem uma estrutura física coerente. 

Todos os princípios que norteiam o projeto de desenvolvimento urbano aqui apresentado são 

consistentes com o conceito de sustentabilidade, quando se busca satisfazer as necessidades 

do presente sem comprometer as possibilidades das futuras gerações em resolver suas 

próprias necessidades. Nas palavras de Gregory Bateson, o que mais conta para o projeto de 

uma cultura sustentável é a ecologia, entendida como uma rede balanceada e adaptativa, 

ajustada entre os produtos da mente humana e os processos da natureza. Dessa forma, a 

condição estratégica para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida urbana 

decorrerão do ajustamento entre o cenário natural devidamente preservado e o ambiente 

cultural definido por: 

 Disponibilidade adequada de uma rede de infra-estruturas; 

 Disponibilidade de fatores de produção aliados a ofertas de oportunidades de formação de 

mão-de-obra qualificada e diversificada; 

 Serviços de acesso e recepção para moradores e visitantes; 

 Preservação das arquiteturas históricas; 

 Preservação das manifestações culturais intrínsecas; 

 Oferta cultural e de lazer, com qualidade; 
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 Disponibilidade de habitação combinada com alto nível de acessibilidade e transporte 

diversificado; 

 Gestão do crescimento urbano, apoiada na urbanização compacta com eliminação dos 

vazios urbanos, para obtenção da boa escala da cidade, tendo como medida o cidadão 

pedestre, reduzindo o privilégio do automóvel e a dependência do transporte motorizado; e 

 Distribuição dos lugares de trabalho de forma dispersa e acessível às moradias, ao invés 

das grandes concentrações em situações remotas. 
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3.0  -  O PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA – DISTRITO SEDE 
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3.1 USO DO SOLO, DESENHO URBANO E FORMA DA CIDADE - (MAPA Nº 01)1 

3.1.1 POLÍTICAS PARA O FUTURO USO DO SOLO, DESENHO URBANO E FORMA DA CIDADE 

3.1.1.1 Conceito Básico 

O futuro uso do solo será caracterizado pela distribuição, espacialmente balanceada, de um 

conjunto de unidades de planejamento, designadas, aqui, como “Unidades de Vizinhança”, ou 

“Vizinhanças”, contendo uso misto composto de moradia, comércio, trabalho, natureza e 

equipamentos sociais, de lazer e de serviços. Essas Unidades de Vizinhança serão  articuladas 

entre si por um circuito de transporte coletivo que as ligará, também, à zona central, aos 

parques, ao terminal rodoviário e aos centros de trabalho industrial. 

A partir da execução da nova rede de vias para o transporte público, aliada aos caminhos de 

pedestres e ciclovias, será possível criar uma nova visibilidade para a imagem urbana da 

cidade, incluindo os marcos visuais e afetivos que compõem o contexto da religiosidade de 

Juazeiro do Norte e os remanescentes do patrimônio histórico. Apoiar a construção de mirantes 

urbanizados nos pontos favoráveis à visão da imagem da cidade também é outra forma de 

desvendar e valorizar essa imagem. 

3.1.1.2 Políticas Básicas de Uso do Solo, Desenho Urbano e Forma da Cidade 

 Reestruturar o zoneamento do uso do solo através de uma estrutura policêntrica, com uso 

misto e incremento de densidade. 

 Incentivar a permanência e o incremento da moradia na zona central. 

 Criar um subsistema troncal de vias para priorizar a ligação entre os Centros Focais das 

Unidades de Vizinhança através de transporte coletivo e ciclovias. 

 Apoiar a configuração de limites físicos de Unidades de Vizinhança, considerando um raio 

de caminhabilidade médio de 600,00m a partir de seu centro. 

 Garantir, para as novas Unidades de Vizinhança, a coexistência de atividades de moradia, 

trabalho, comércio, lazer, e a acessibilidade aos serviços públicos, além dos equipamentos 

de segurança, saúde e educação. 

                                                
1
 Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no item 7.0 – ANEXOS. 
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 Configurar nas Unidades de Vizinhança as atividades de convergência coletiva em torno de 

um espaço público central, cujo principal ponto focal é a estação de transporte público. 

 Incentivar a tendência identificada na Cidade de Juazeiro do Norte de distribuição do 

trabalho industrial em núcleos eqüidistantes em relação à maioria das vizinhanças. 

 Criar paisagens urbanas renovadas para os novos Centros Focais das Unidades de 

vizinhança. 

 Reforçar a visibilidade e acessibilidade aos locais sagrados da zona central e adjacências 

através do redesenho da seqüência de espaços públicos adjacentes. 

 Criar critérios mais rigorosos nas exigências legais para obter uma melhor qualidade 

arquitetônica nas futuras construções. 

 Prover as áreas abertas e futuros parques com mobiliário urbano e amenidades com boa 

qualidade de desenho. 

 Para preenchimento de vazios urbanos e incrementos de densidades, permitir a verticalização 

máxima das edificações em quatro pavimentos em zonas especificamente selecionadas. 

 Projetos com boa qualidade de desenho urbano deverão ser realizados para os novos 

Centros Focais das Unidades de Vizinhança, que terão o papel de “portais” dos núcleos da 

nova centralidade urbana. 

 Os pontos de vista exteriores, que permitem a visão da imagem da cidade à distância, 

deverão ter seus locais físicos apoiados por estruturas de urbanização leves, configuradas 

com mirantes. 

 Para o controle geral do padrão do desenho urbano, as novas vizinhanças deverão se 

configurar com predominância de construções térreas. No entanto deverá ser estabelecido 

um gradiente de densidades, no sentido centro-periferia, em que o centro concentrará 

construções de até 3 pavimentos de moradia, superpostas a um pavimento térreo com 

atividade de comércio. 

 Os centros das Unidades de Vizinhança terão a oportunidade de conferir qualidade de 

desenho urbano à comunidade, através dos novos equipamentos centrais de serviços 

sociais e das edificações de apoio à vida comunitária. 
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 Evitar, por todos os meios legais, a expansão dos limites urbanizados da cidade e controlar 

seu crescimento através da ocupação dos vazios urbanos disponíveis e do incremento da 

densidade. 

 Definir uma configuração definitiva para o espaço linear das romarias, através de um projeto 

de renovação urbana que possibilite acomodar de maneira confortável a atividade e sua 

expansão. 

 Promover a urbanização moderada das margens de alguns dos recursos hídricos para 

dar-lhes a condição de parques urbanos, permitindo maior acessibilidade às Vizinhanças, 

com conforto e segurança. Sempre que possível, criar nessa urbanização a possibilidade de 

implantação de um sistema de ciclovias e espaços para caminhadas. 

 Criar uma rede de espaços de convivência e lazer nas vizinhanças e distritos. 

 Localizar os desenvolvimentos industriais próximos às moradias (indústrias leves e 

pequenas indústrias artesanais). 

 Ordenar os novos usos das margens das rodovias no seu trecho urbano. 

 O Município de Juazeiro do Norte deverá também promover a valorização de seu patrimônio 

histórico e cultural de forma a manter um vínculo com seu passado. 

 Uma política de requalificação de espaços degradados deverá ser adotada, principalmente 

nas ocupações desordenadas existentes na cidade, como, por exemplo, no Bairro Carité e 

nas proximidades da via férrea. 

3.1.1.3 Intervenções Estruturantes 

É necessário assegurar, para a Cidade de Juazeiro do Norte, a manutenção e preservação das 

tradições e manifestações culturais e religiosas, como aspecto definidor do desenho urbano a 

ser idealizado para a cidade. 

Os resquícios do patrimônio arquitetônico também deverão ser preservados e restaurados, 

bem como ter suas visuais favorecidas pela urbanização das ruas e praças. Os monumentos 

sagrados da religiosidade juazeirense deverão também ser valorizados. É importante então 

manter a uniformidade de desenho, escalas e tipologias no entorno do monumento ou local 

sagrado, para que não se perca o contexto histórico no qual está inserido. 
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Para tanto, os espaços públicos centrais deverão ser redesenhados, favorecendo a visualidade 

desses conjuntos. Os novos centros das Unidades de Vizinhança poderão reforçar o conjunto 

construído com uma maior qualidade de desenho urbano. 

A Cidade de Juazeiro do Norte não possui um acervo arquitetônico relevante, devido „a rápida 

e desregulamentada mudança de uso pela qual passou neste século. Entretanto, é necessário 

considerar formas de resgate às expressões físicas do passado histórico, como forma de 

fortalecer a imagem de Juazeiro do Norte e principalmente buscar aprimoramentos nas 

intervenções físico-urbanísticas e arquitetônicas para que se crie uma nova qualidade espacial 

e memorial. Nas áreas da zona central que estejam passando pelo processo de mudança de 

uso é conveniente estudar a sua adaptação a novos usos, para reforçar o caráter de cidade 

oferecedora de uma boa qualidade de vida. 

A Serra do Horto, principal marco visual da Cidade e importante ícone da região do Cariri, 

necessita de um tratamento de reurbanização e de valorização de sua imagem, através de um 

estudo de criação de perspectivas para a elevação e o monumento ao Padre Cícero lá 

implantado. 

Os propósitos do Plano de Estruturação Urbana para o Município de Juazeiro do Norte 

enfatizam os seguintes pontos essenciais com relação ao futuro uso do solo: 

 Conter a expansão do desenvolvimento urbano, evitando que a cidade dilate o seu raio de 

área urbana. Esse propósito visa reduzir os gastos da população com transporte urbano, 

racionalizar os custos infra-estruturais, preservar as áreas naturais periurbanas, aumentar o 

grau de acessibilidade da população ao trabalho, ao lazer e aos serviços, reforçar a 

convivência e a vida gregária, e, por fim, garantir à maioria, a vida compartilhada em uma 

cidade mais justa e democrática. 

 Considerar a realidade da conurbação urbana com a zona urbana dos municípios de Crato e 

Barbalha, incentivando o processo já existente de ligação física, de forma contígua, 

contendo a dispersão e adensando a faixa ao longo das rodovias CE-060 e CE-292, com um 

zoneamento compatível com a vocação e o potencial diferenciado de cada um desses dois 

eixos de expansão urbana  e o meio ambiente, antevendo o futuro do núcleo CRAJUBAR e 

seus benefícios para a Cidade e o Município de Juazeiro do Norte. 

 Garantir que a urbanização preserve o caráter da Cidade, a religiosidade e pluralidade de 

traços culturais, valorizando o conforto dos habitantes, romeiros e visitantes que afluem a 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

22 

Juazeiro durante o ano inteiro, ao mesmo tempo permitindo a expansão e convivência 

harmoniosa entre romaria, economia e população. 

 Incrementar a acessibilidade da população em suas atividades cotidianas com relação ao 

trabalho, aos serviços sociais, às infra-estruturas, ao lazer e ao comércio. 

 Aprimorar o desenho urbano da Cidade, principalmente da zona central, de modo a 

melhorar a qualidade dos espaços e o conforto para os usuários, além de valorizar os locais 

sagrados da religiosidade juazeirense e os remanescentes do patrimônio arquitetônico 

histórico, como meio de fortalecer a identidade da Cidade. 

 Reordenar os percursos de caminhabilidade identificados como parte de um “roteiro 

religioso” e comercial, criando um programa de novos usos e padrões de ocupação e 

introduzindo o verde dentro da grande massa edificada da Cidade, com redesenho dos 

espaços públicos. 

 Reordenar os espaços públicos naturais e urbanizados, no sentido de favorecer a 

convivência da população, com vários raios de alcance, de acordo com cada escala, desde 

a vizinhança até os espaços centrais. 

 Preservar os espaços de natureza sensível e drenagem natural. 

 Preservar as condições ambientais da Serra do Catolé e ordenar de maneira definitiva o seu 

uso, possibilitando a manutenção adequada de suas condições ambientais, 

compatibilizando a atividade em torno das romarias à Estátua do Padre Cícero e outros 

locais sagrados. 

 Criar medidas disciplinadoras para o uso do solo, no sentido de conter o processo de 

degradação ambiental das áreas marginais dos Rios Salgadinho, Pirajá e Timbaúbas. 

 Impedir as urbanizações das áreas com declividade superior a 15%. 

 Favorecer a circulação de pedestres e bicicletas, satisfazendo as necessidades de 

circulação da maioria da população e ao mesmo tempo ajudando a configurar o perfil da 

cidade saudável. 

 Criar uma forma de desenvolvimento urbano para a Cidade, no sentido de controlar o seu 

crescimento, baseado numa espacialidade orgânica, através de um sistema articulado e 

gradativo das Unidades de Vizinhança que poderão acomodar comunidades de 7.000 (nas 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

23 

áreas periféricas) até 15.000 habitantes (na zona central e adjacências) e, dessa maneira, 

suportar o crescimento demográfico previsto para o ano 2019, quando se dará o limite de 

saturação do sistema proposto. 

Foram identificadas as seguintes intervenções estruturantes, como instrumentos de 

consolidação das Políticas Básicas de Uso do Solo, Desenho Urbano e Forma da Cidade 

(MAPA Nº 05)1: 

1. Central de Abastecimento do CRAJUBAR 

Este projeto objetiva comercializar em larga escala produtos agrícolas e serviços correlatos 

para suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como centro de agronegócios, com 

menor influência de atravessadores, em conjunto com Barbalha e Crato. 

A localização desta central de abastecimento deverá está vinculada a áreas com boa 

acessibilidade, a fim de que não comprometa as funções urbanas propostas no Plano de 

Estruturação Urbana. 

2. Estudos Técnicos das Áreas Industriais  

Embora em Juazeiro do Norte a tendência seja de descentralização industrial nas 

Unidades de Vizinhança, tendência essa apoiada pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano, PDDU, será necessária a execução de Planos Diretores Setoriais para 

organização de áreas industriais eqüidistantes em relação à nova rede das Unidades de 

Vizinhança propostas, para localização de indústrias de maior porte e de coexistência 

limitada quanto às habitações. 

Este projeto consiste ainda na criação de faixas verdes de 35,00m (trinta e cinco metros) 

de largura, que constituirão recuos obrigatórios nos lotes industriais, com finalidade de 

amenizar os impactos negativos desse tipo de uso. Apresentarão um programa de 

atividades esportivas e lazer ao ar livre para dar suporte à recreação dos trabalhadores 

das indústrias adjacentes. 

3. Centro de Referência da Cultura Juazeirense 

Juazeiro do Norte é uma cidade cosmopolita, que passou por um intenso processo de 

expansão urbana e crescimento demográfico que a tornou a segunda maior cidade do 

                                                
1 Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no item 7.0 – ANEXOS. 
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Estado. Esse processo acelerado favoreceu a multiplicidade étnica e cultural, mas por 

outro lado contribuiu para a rápida transformação física e descaracterização da memória 

de Juazeiro.  

Juntamente com a urbanização do território e da população, ocorreram as mudanças nos 

modos de produção da população e, com isso, muitos valores e manifestações culturais 

intrínsecos foram se perdendo ao longo dos anos e deixaram de ser transmitidos de pai 

para filho, entre vizinhos, na comunidade, através das gerações. 

A história do município de Juazeiro do Norte e de suas personagens, principalmente a do 

Padre Cícero Romão Batista e seus contemporâneos, bem como sua contextualização no 

cenário histórico regional e nacional é pouco conhecida entre seus habitantes mais jovens 

e mais recentes. 

O Centro de Referência da Cultura Juazeirense virá resgatar o passado histórico de 

Juazeiro e sua cultura popular e erudita, incentivando as artes, o artesanato, o folclore, a 

preservação das manifestações religiosas e fortalecer uma identidade na comunidade 

local. Esse projeto é fundamental para a Cidade porque dará a base cultural para que a 

sociedade e o poder público possuam a mesma linguagem na defesa do desenvolvimento 

da Cidade e do Município. É nesse contexto que deverão ser observadas as edificações 

históricas e culturais, para que sejam mantidas como forma de resgatar a memória cultural 

juazeirense. 

Na zona central, por ser o núcleo de formação original da Cidade, pela intensa atividade 

comercial e grande fluxo de visitantes e, sobretudo, pela grande ligação com o passado de 

Juazeiro do Norte, através dos monumentos sagrados da religiosidade e edificações que 

remontam à história do Padre Cícero, o Centro de Referência da Cultura Juazeirense deverá 

ser lá instalado. Sugere-se a área urbanizada do novo Parque Central como primeira hipótese. 

4. Central Atacadista 

Em Juazeiro do Norte, o comércio atacadista localizado na Rua São Paulo há muito deixou 

de representar comodidade para a população, pois encontra-se numa área estrangulada, 

além de estar muito distante das novas áreas urbanas. 

Todo comércio atacadista deve localizar-se em áreas com boa acessibilidade como 

premissa básica, a fim de que possa representar seu papel de distribuição de secos ou 

molhados para a cidade. 
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Para que isso aconteça, é necessário a implantação de uma central atacadista no 

Município de Juazeiro do Norte. 

5. Roteiro da Fé  -  (CROQUIS Nº 01) 

A Cidade de Juazeiro apresenta uma particularidade no que diz respeito ao sistema de 

espaços públicos e seu uso, por conta da existência das romarias e visitação de grandes 

contingentes de pessoas. Esta atividade se dá, em média, a cada dois meses e se consiste 

em parte efetiva das atividades urbanas, apresentando tendências de crescimento. Na 

maneira atual, espontânea e adaptada, as atividades decorrentes das celebrações 

religiosas se dão sob a forma linear, ocupando o espaço de ruas estreitas e formando um 

circuito de cerca de 4km como elemento conector das várias estações religiosas da zona 

central. Somam-se a isso os problemas decorrentes da manutenção das atividades do 

comércio atacadista na zona central. 

O comércio atacadista na Rua São Paulo é prejudicial à imagem do Centro da Cidade de 

Juazeiro do Norte, devido à degradação de seu entorno, do estrangulamento e 

conseqüente apropriação dos espaços públicos pela atividade e pelo expulsamento de 

outras atividades urbanas, sobretudo a moradia. 

Essa forma de uso do sistema de espaço público, além de se encontrar no limite da 

suportabilidade física, tem produzido, como conseqüência, um conjunto de distúrbios 

urbanos e, ao mesmo tempo, a limitação da expansibilidade das atividades turísticas e 

religiosas. Entre as conseqüências urbanas destacam-se: 

 Escala inexpressiva do desenho urbano em relação à escala da cidade e sua 

importância. 

 Conflito entre atividades (comércio, romaria, moradia etc.). 

 Bloqueio linear à acessibilidade da zona central por parte da romaria. 

 Condições de desconforto físico para moradores e visitantes. 

 Improviso de situações sanitárias para atender a esta população visitante. 

 Ausência de um sistema de infra-estruturas compatível com a intensidade de uso da 

zona. 
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 Uso indisciplinado do espaço público com a atividade do comércio de rua. 

 Inexistência de um sistema físico para acomodações, hospedagem e serviços para a 

população visitante. 

 Alto índice de depredação e vandalismo, decorrente da alta intensidade de uso do 

espaço público. 

 Problemas ligados ao sistema de tráfego de veículos em conflito com pedestres, 

incluindo a dificuldade de estacionamentos. 

 Reduzido espaço e inadequação da superfície de pisos descontínuos para uso de 

uma massa de pedestres. 

 Grandes problemas causados pela concentração de caminhões na zona da romaria. 

Através de um  ambicioso projeto de renovação urbana, deverá ser redesenhado o 

espaço de apoio para as romarias e configurado um “Parque Central”, para conferir 

escala metropolitana à Cidade. 

Uma faixa linear, correspondente a uma quadra, desenvolvida na tradicional diretriz da 

romaria, unindo as estações religiosas já consagradas, seria a grande estrutura de apoio 

aos turistas, romeiros e habitantes. Essa faixa se definiria como um “anel” central, em cuja 

seção coexistiriam: 

 calçadão para pedestres com mobiliário urbano; 

 comércio (térreo) em ambas as faces do espaço central de pedestres (calçadão); 

 zona organizada no calçadão para o comércio de rua; 

 atividades de pequenas oficinas artesanais, lugares de trabalho e escritórios, no 

primeiro pavimento; 

 moradias nos segundo e terceiro pavimentos; 

 lugares de hospedagem de forma diversificada; 

 pracinhas e lugares de descanso; 
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Inserir Croquis Nº01 – Modelo para Projeto Estruturante Circuito Religioso – Roteiro da Fé 

– Proposta 
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 estacionamentos onipresentes em toda a periferia (interna e externa) do “anel”;  

 sedes de equipamentos e instituições locais, a serviço de visitantes e habitantes, tais 

como: auditórios, museus, escolas etc. (ver plano do Karimai); e 

 Manutenção e preservação do patrimônio histórico e cultural de Juazeiro do Norte. 

Os efeitos produzidos pela implantação dessa zona linear seriam: 

 incremento da atratividade da atividade religiosa em Juazeiro do Norte; 

 melhores condições de conforto físico, acessibilidade e de salubridade para a 

atividade; 

 realce das estações religiosas já consagradas; 

 incremento da atividade comercial; 

 melhoria do espaço público e definição clara de circuito orientado para turistas e 

romeiros; 

 melhoria da imagem urbana da zona central, com escala compatível com a cidade 

que é hoje Juazeiro do Norte; 

 definição de uma “ilha” central de tráfego calmo com uso predominante de pedestre, 

compatível com o raio de caminhada; 

 ordenação da atividade comercial da zona central e conseqüente incremento; 

 acessibilidade fácil a um sistema de estacionamentos periféricos e conseqüente 

redução da pressão do tráfego automobilístico na zona central; 

 obtenção de uma qualidade de desenho urbano compatível com a escala da Cidade; 

 manutenção da vitalidade dos espaços públicos da zona central, através da garantia 

de permanência da atividade habitacional e suas atividades relacionadas; 

 gradativa ampliação dos passeios para pedestres na zona central, a partir da 

redução da intensidade de tráfego e do conseqüente espaço para veículos; e 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

29 

  o “Parque Central” seria uma majestosa área de verde público acessível, abrigando 

em suas fronteiras um conjunto de edificações, com imagens visíveis a partir do 

parque, com uso preferencial para os grandes equipamentos públicos e aqueles de 

importância simbólica (Centro Cultural, Centros de Convenções, Hotéis etc.). 

O parque propriamente dito seria equipado com atividades de lazer e esporte ao ar 

livre. Sua área seria definida a partir da transferência do comércio atacadista, que 

hoje produz efeitos incompatíveis com os usos do centro urbano. 

6. Urbanização do Ponto de Vista de Exterior – Horto 

Os pontos de vista exteriores, que permitem a visão da imagem da cidade à distância, 

deverão ter seus locais físicos apoiados por estruturas de urbanização leves, configuradas 

com mirantes. Em Juazeiro do Norte, a Serra do Catolé ou Horto é o ponto ímpar de 

visualização da Cidade. Além disso, é fundamental considerar o caráter sagrado que esse 

lugar possui, não somente para os habitantes de Juazeiro do Norte, mas para todo o Vale 

do Cariri e para toda a população flutuante da cidade. 

A urbanização do Horto deverá estar compatível com o projeto de revitalização e 

preservação ambiental e patrimonial elaborado pelo Governo e deverá privilegiar 

sobretudo o conforto e comodidade ao romeiro, dotando a área de infra-estruturas 

básicas e de apoio logístico às romarias e ao turismo, com melhorias de acesso, 

restaurantes, ranchos e um espaço destinado ao “ex-votos”, organizando o acervo 

depositado ao Padre Cícero.  

É fundamental também a preservação das edificações históricas ligadas ao Padre 

Cícero. 

7. Área de Renovação Urbana – Área 01 – Curtumes 

Redesenho de áreas degradadas na zona central, principalmente os mercados e as áreas 

onde funcionam curtumes, a fim de que se adeqüem a uma qualidade espacial em 

conformidade com seu entorno. 

8. Área de Renovação Urbana – Área 02 – Horto 

Toda a área residencial e religiosa do Horto será renovada, para que se harmonize com o 

grande projeto para a Cidade de Juazeiro do Norte, que é transformá-la no maior centro 

religioso da América Latina. 
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9. Central de Informações Turísticas de Juazeiro do Norte 

O romeiro  e o turista que chegam a Juazeiro do Norte não encontram com facilidade apoio 

logístico e informativo sobre os locais sagrados, as datas festivas, procissões e mesmo 

uma memória da história das romarias. Essa situação demonstra o caráter informal e não 

profissionalizado com que é tratado o fenômeno religioso pelas instituições do Município; a 

Igreja sozinha não poderia oferecer ao romeiro toda a informação que ele deseja receber, 

sendo necessário, por isso, o apoio do poder público e das classes empresariais. 

O Centro de Informações Turísticas de Juazeiro do Norte deverá ser um local onde o 

romeiro encontre indicações de hospedarias, meios de transporte aos centros religiosos e 

horários, datas e horários dos grandes eventos religiosos etc., e deverá ser implantado em 

área na zona central, onde se localizam as romarias e locais sagrados e, portanto, onde há 

maior demanda por informação. Sugere-se a área urbanizada do novo Parque Central, 

como primeira hipótese. 

10. Reurbanização dos Mercados Públicos 

Os mercados em Juazeiro do Norte são um traço marcante da cultura e identidade local. 

Entretanto, devido à inexistência de um planejamento operacional e de estruturas físicas 

adequadas, os mercados tornaram-se lugares dentre os mais desagradáveis apontados 

pela população (Relatório da Oficina I), prejudicando a imagem da Cidade. 

Como parte de um programa global de revitalização da zona central e de elevação da 

qualidade de vida de toda a população juazeirense, faz-se necessária a reurbanização dos 

mercados e seu entorno, investindo em instalações físicas adequadas, num desenho de 

alta qualidade, além de um programa de usos que inclua o artesanato local. 

11. Construção de um Centro de Negócios – “Trade Center” 

O “Trade Center” é literalmente um centro de negócios e serviços, em moldes existentes 

em grandes cidades brasileiras, verticalizado ou não, onde concentram-se serviços 

médicos, odontológicos, jurídicos, lojas etc. O local ideal de implantação desses 

equipamentos é a região do Triângulo CRAJUBAR, devido à disponibilidade de espaços, 

acessibilidade, localização estratégica e diferenciação / especialização de usos na área, 

quer dizer, o Triângulo configura-se hoje, o que deverá ser incentivado pelo PDDU, como 

um centro de negócios de maior porte, como um futuro downtown, de modo que não 

competirá com as atividades da antiga zona central. 
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12. Construção de Centro de Convenções 

O Centro de Convenções deverá ser um grande espaço para realização de conferências, 

congressos, feiras nacionais e internacionais, além de eventos culturais diversos. 

Para fortalecer o caráter de cidade empreendedora, cosmopolita, e moderna, esse 

equipamento preencheria uma lacuna aberta na cidade e em toda a região do Cariri. 

A estratégia de desenvolvimento para Juazeiro do Norte vai ampliar essa demanda e 

aumentar a atratividade de investimentos e negócios, além de dar um impulso aos eventos 

culturais da Cidade, ainda escassos. 

13. Implantação do Porto Seco 

Trata-se de uma área alfandegária em terra, onde seriam recebidas e enviadas mercadorias 

a outros países e realizadas operações de importação e exportação. O Porto Seco 

funcionará como uma área portuária qualquer, submetida às leis fiscais correspondentes. 

A área ideal para implantação deste ousado projeto estratégico do desenvolvimento de 

Juazeiro do Norte é uma área próxima ao sistema de transporte rodoviário e ferroviário, 

conforme indicado no Mapas Nº  06, no Capítulo 7.0 - Anexos. 

3.2 TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE 

3.2.1 POLÍTICAS PARA O FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE  -  (MAPA Nº 02)1 

3.2.1.1 Conceito Básico 

O Sistema de Transporte e Acessibilidade proposto para a Cidade de Juazeiro do Norte 

consiste, fundamental e prioritariamente, na estruturação de um sistema de transporte coletivo 

que conecte todos os futuros Centros Focais das Unidades de Vizinhança, apoiado por outro 

sistema com ciclovias e uma rede de circulação de pedestres, baseada num raio de 

caminhabilidade médio de 600,00 metros. 

A acessibilidade será apoiada por um sistema viário básico (subsistema troncal) abrangente e 

com alcance eqüitativo, favorecendo os deslocamentos a pé, de bicicleta e de automóveis, 

oportunizando a implantação de um circuito de transporte público, que deverá conectar todos 

os Centros Focais das Unidades de Vizinhança. 

                                                
1 Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no item 7.0 – ANEXOS. 
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Os estudos para proposição de um novo sistema de transporte e acessibilidade para 

Juazeiro do Norte consideraram as características especiais da cultura e do cotidiano da 

cidade, principalmente a questão da religiosidade, as romarias, procissões e os conflitos 

identificados entre pedestres, motoristas de veículos, ciclistas e a atividade comercial 

formal e informal. 

O Subsistema Troncal – boulevard – será conformado por vias, cujas larguras obedecerão a 

quatro tipos de seção transversal, conforme as características da área onde se desenvolvam, 

sua localização e seu uso, com espaço reservado para pedestres, bicicletas, carros de passeio, 

transporte coletivo, veículos de carga e canteiro central. As características de cada seção estão 

apresentadas a seguir. 

 Seção Tipo T1 – Para as avenidas Padre Cícero e Leão Sampaio, em seu trecho rodoviário: 

CE-292 e CE-060, respectivamente, com as seguintes características: duas pistas de 

rolamento, com quatro faixas de tráfego em cada pista, sendo uma exclusiva para transporte 

coletivo, uma exclusiva para o transporte de cargas, e duas para tráfego comum; canteiro 

central; ciclovias e calçadas dos lados externos das pistas de rolamento. As vias com esta 

seção terão largura total de 44,00m (quarenta e quatro metros) (CROQUIS Nº 02). 

 Seção Tipo T2 – Para as vias que se desenvolvem na diretriz da via férrea, com as 

seguintes características: duas pistas de rolamento, com três faixas de tráfego em cada 

pista, sendo uma exclusiva para o transporte coletivo; canteiro central, onde se 

desenvolverá a ferrovia; passeios de 1,00m de largura periféricos ao trilho; ciclovias e 

calçadas dos lados externos das pistas de rolamento. As vias com esta seção terão largura 

total de 40,60m (quarenta metros e sessenta centímetros) (CROQUIS Nº 03). 

 Seção Tipo T3 – Para as demais vias que conformam o Anel Pericentral e outras vias, com 

as seguintes características: duas pistas de rolamento, com duas faixas de tráfego em cada 

pista; sendo uma exclusiva para o transporte coletivo e o de carga, canteiro central; ciclovias 

e calçadas dos lados externos das pistas de rolamento. As vias com esta seção terão 

largura total de 36,00m (trinta e seis metros) (CROQUIS Nº 04). 

 Seção Tipo T4 – Para as demais vias, com as seguintes características: duas pistas de 

rolamento, com duas faixas de tráfego em cada pista; canteiro central; ciclovias e calçadas 

dos lados externos das pistas de rolamento. As vias com esta seção terão largura total de 

28,80m (vinte e oito metros e oitenta centímetros) (CROQUIS Nº 05). 
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Inserir CROQUIS Nº02 – Subsistema Troncal – Seção Tipo T1 – Proposta 
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Inserir CROQUIS Nº03 – Subsistema Troncal – Seção Tipo T2 – Proposta 
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Inserir CROQUIS Nº04 – Subsistema Troncal – Seção Tipo T3 – Proposta 
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Inserir CROQUIS Nº 05 – Subsistema Troncal – Seção Tipo T4 – Proposta  
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Além do circuito básico ligando as Unidades de Vizinhança haverá um subsistema de vias 

coletoras, que obedecerão a dois tipos de seção, de acordo com as características da área onde 

se desenvolvam, e que definirão quadriláteros com faces médias de 400,00m (quatrocentos 

metros), em cujo interior será estimulado o padrão de "tráfego calmo", privilegiando o pedestre. 

 Seção Tipo C1 – Duas pistas de rolamento, com duas faixas de tráfego em cada pista, 

canteiro central e calçadas dos lados externos das pistas de rolamento. As vias com esta 

seção terão largura total de 21,00m (vinte e um metros) (CROQUIS Nº 06). 

 Seção Tipo C2 – Uma pista de rolamento, com duas faixas de tráfego, e calçadas dos lados 

externos da pista de rolamento. As vias com esta seção terão largura total de 12,20m (doze 

metros e vinte centímetros) e conformarão binários em trechos muito adensados ou 

possuidores de patrimônio histórico construído (CROQUIS Nº 07). 

Completando o circuito básico de interligação das Unidades de Vizinhança (Subsistemas 

Troncal e Coletor), no terceiro e último nível hierárquico, haverá o Subsistema Local, 

conformado pelas vias locais, que se desenvolvem nas áreas de “tráfego calmo”, por vias 

paisagísticas, calçadões e vias de pedestres. 

Para tanto, em busca da redução da velocidade nessa áreas, será desestimulado o tráfego de 

passagem e as ruas locais deverão ser adaptadas, através do alargamento e arborização dos 

passeios, da quebra de continuidade ou impedimento do tráfego, do bloqueio dos cruzamentos 

ou ainda da diferenciação da tipologia e nível do pavimento (CROQUIS Nos 08 e 09). 

Esse padrão deverá ser adaptado às zonas já urbanizadas e ordenar os novos desenhos nas 

zonas de expansão. 

As Vias Paisagísticas, que delimitarão os Parques Urbanos, receberão configurações 

especiais, garantindo a proteção dos recursos hídricos, proporcionando mais áreas verdes e de 

lazer e assegurando melhor acessibilidade entre as Unidades de Vizinhança. Essas vias 

obedecerão a dois tipos de seção transversal, conforme as características da área onde se 

desenvolvam, na forma e composição a seguir discriminadas: 

 Seção Tipo P1 – Duas pistas de rolamento, com duas faixas de tráfego em cada pista, 

canteiro central; ciclovia e calçadão ladeando externamente a pista de rolamento contígua 

ao parque, e calçada simples ladeando externamente a outra pista de rolamento. As vias 

com esta seção terão largura total de 25,00m (vinte e cinco metros) (CROQUIS Nº 10). 
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Inserir CROQUIS Nº 06 – Subsistema Coletor – Seção Tipo C1 – Proposta 
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Inserir CROQUIS Nº07 – Subsistema Coletor – Seção Tipo C2 – Proposta 
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Inserir CROQUIS Nº08 – Perfis de Vias Locais – Trecho Padrão – Proposta 
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Inserir CROQUIS Nº09 
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Inserir CROQUIS Nº10 
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 Seção Tipo P2 – uma pista de rolamento, com duas faixas de tráfego, ciclovia e calçadão 

ladeando a faixa de tráfego contígua ao parque, e calçada simples ladeando a outra faixa de 

tráfego. As vias com esta seção terão largura total de 16,00m (dezesseis metros) 

(CROQUIS Nº 11). 

A Malha Cicloviária e de Calçadão Paisagístico é uma configuração especial de via que 

delimita as áreas de preservação dos demais recursos hídricos da cidade. Essa via obedecerá 

a um tipo de seção transversal única, com as seguintes características: ciclovia entre o 

calçadão que contorna o parque e a calçada simples que ladeia as moradias. As malhas com 

essa seção terão largura total de 9,00m (nove metros) (CROQUIS Nº 12). 

3.2.1.2 Políticas Básicas de Transporte e Acessibilidade 

 Criar, sempre que possível, junto ao Subsistema Troncal, uma trilha de ciclovias e caminhos 

para pedestres, conectando as Unidades de Vizinhança entre si e essas aos espaços 

centrais da cidade e seus equipamentos. 

 Criar um circuito de transporte público de alta acessibilidade, ligando as Unidades de 

Vizinhança entre si e essas aos equipamentos centrais de uso comum. 

 Criar um circuito de caminhos de pedestres na zona central, a partir da redução do tráfego 

de veículos, da criação de estacionamentos periféricos e o conseqüente alargamento de 

alguns passeios e arborização desses espaços, gerando condições para a harmonização 

entre os diversos usuários das vias, sobretudo nas festas de romaria, mas permitindo a 

otimização do uso nessas vias durante todo o ano. 

 Incentivar a construção de estacionamentos em áreas privadas, acessíveis ao anel 

pericentral e junto à zona religiosa no Centro e adjacências, induzindo o usuário do 

automóvel a circular a pé na área, propiciando a redução do uso do mesmo. 

 Implantar um órgão gestor de planejamento e operação dos transportes para coordenar 

institucionalmente sua gerência, maximizando a intermodalidade, reduzindo custos e 

aumentando a produtividade do setor. 

 Incentivar o uso do transporte público em toda a sua plenitude, através da criação de vias 

exclusivas, rotas eficazes, paradas racionais, equipamentos novos e preparação de 

recursos humanos. 
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Inserir CROQUIS Nº11 
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Inserir CROQUIS Nº12 
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 Implantar um sistema de anéis viários para desviar das cargas da área central e garantir 

maior fluidez do tráfego. 

3.2.1.3 Intervenções Estruturantes 

O conceito utilizado para estruturar o sistema de transporte e acessibilidade do Município 

de Juazeiro do Norte tem como propósito disciplinar a convivência entre os vários modos 

de transporte, facilitando os deslocamentos da maioria da população, privilegiando 

pedestres e ciclistas sem, no entanto, interditar o uso do automóvel. Visa, também, 

libertar a zona central do uso excessivo de veículos em sua malha, o que dificulta o bem 

estar do usuário pedestre e oculta a visualidade dos espaços públicos e dos monumentos 

sagrados da religiosidade juazeirense e o bem-estar dos visitantes e moradores durante 

as épocas de romaria, quando o fluxo aumenta consideravelmente, principalmente na 

zona central. 

Foram identificadas as seguintes intervenções estruturantes, como instrumentos de 

consolidação das Políticas Básicas de Transporte e Acessibilidade (MAPA Nº 05)1: 

1. Subsistema Troncal de Mobilidade 

Transporte e acessibilidade na proposta de estruturação urbana para a Cidade de Juazeiro 

do Norte são variáveis fundamentais e indispensáveis para assegurar que a Cidade seja 

democrática. 

O projeto estruturante de um subsistema troncal de transporte e acessibilidade visa garantir 

a efetivação dessa cidade democrática, através de uma base física de vias principais, que 

servirá a todos os tipos de usuários, desde pedestres e ciclistas a motoristas de carga, 

automóveis e transportes coletivos, permitindo a diminuição do tempo percorrido nas vias, 

segurança para todos os usuários e, principalmente, a acessibilidade a toda a cidade: 

Unidades de Vizinhança, natureza, equipamentos, trabalho, moradia, lazer etc. 

O subsistema troncal de transporte e acessibilidade é pensado para assegurar que toda a 

cidade tenha seus problemas viários resolvidos de forma lógica e gradual, seguindo as 

diretrizes básicas lançadas pelo Plano Diretor. As áreas mais problemáticas deverão 

receber prioridade de execução. A proposta do subsistema troncal de transporte e 

acessibilidade para a Cidade de Juazeiro do Norte considera não somente o desenho das 

                                                
1 Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no item 7.0 – ANEXOS. 
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vias, mas toda a lógica de fluxos e demanda, percursos viáveis do futuro sistema de 

transporte coletivo a ser implantado ou reestruturado, além de garantir a 

intercomunicabilidade de todas as Unidades de Vizinhança. 

Esse projeto envolve uma pesquisa de demanda, geometria, seção típica com 

características técnicas, concepção arquitetônica e paisagística, dimensionamento do 

pavimento e estudos de tráfego para as intervenções viárias seguintes: 

 Formação do anel viário pericentral , conectando a Avenida Carlos Cruz, a Rua João 

Correia de Oliveira, a Rua Rodrigues da Costa (Bairro Juvêncio Santana), a Rua do 

Rosário (Bairro do Socorro, Rua Manoel Vitoriano e Rua Maria Pedrina (Bairro 

Salesianos). 

 Estruturação das vias troncais que alimentam o anel viário pericentral, constituindo os 

principais eixos de entrada e saída da Cidade: as Avenidas Padre Cícero, Aílton 

Gomes, Carlos Cruz, Virgílio Távora, Rua 22 de Julho e a Avenida do Agricultor. 

 Formação dos vários anéis viários menores, que conectarão as Unidades de Vizinhança 

e todas as áreas da Cidade. 

 Prolongamento das Avenidas Humberto Bezerra e Manoel Coelho e suas interligações 

respectivas com as Avenidas Ailton Gomes e Leão Sampaio. 

 Recuperação e ampliação das Avenidas Virgílio Távora, Manoel Coelho, Ailton Gomes e 

Humberto Bezerra. 

 Implantação de anéis de contorno da Cidade, objetivando retirar  o tráfego de cargas da 

área central. 

 Melhoria das condições das vias que ligam as três cidades, objetivando aumentar sua 

capacidade de tráfego, acrescentando ao seu atual papel de via expressa a função 

urbana em alguns de seus trechos. 

 Desenvolver estudos de planejamento de transporte através da elaboração de um plano 

diretor de transporte que leve em conta as peculiaridades da região. Neste plano devem ser 

considerados: integração modal, preservação ambiental, redução de tempo de viagens, 

priorização do transporte público, vias exclusivas, conforto, segurança, rapidez e 

confiabilidade, além da necessidade de considerar parcerias entre o poder público e privado. 
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 A formação do anel viário pericentral e a ligação Juazeiro do Norte–Crato e Juazeiro do 

Norte–Barbalha deverão ser, hierarquicamente, as prioridades da implementação do 

sistema troncal de mobilidade. 

 Criação de um sistema de transporte público de alta acessibilidade, ligando as 

vizinhanças entre si e essas aos equipamentos centrais de uso comum. 

 Criação de uma malha de pedestres na zona central e o alargamento e arborização de 

passeios, em algumas ruas consideradas estratégicas, para a circulação a pé na zona 

central. 

2. Teleférico do Horto 

Este projeto ousado e visionário faz parte da diretriz maior do Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Juazeiro do Norte, que é de melhoria da qualidade de vida da 

população e aumento da atratividade para visitantes e investimentos, tendo como base os 

alicerces da economia juazeirense: a romaria e a atividade comercial. 

O Teleférico do Horto consiste basicamente em fazer a ligação entre dois outros projetos 

que envolvem as variáveis socioculturais e econômicas de Juazeiro – o Circuito Religioso e 

a Revitalização do Horto (Ver Capítulo 4 – Uso do Solo). 

O acesso ao Horto se dá atualmente através de duas vias, uma delas, a mais antiga, deve 

ser consolidada como percurso para pedestres, devido ao seu caráter sagrado e ser local 

de estações nas procissões. A segunda se constituirá como parte do sistema troncal de 

mobilidade, acessando a vizinhança Horto, permitindo a entrada de automóveis e 

caminhões de romarias, ambulâncias, cargas etc. 

O Teleférico do Horto será essencialmente um atrativo turístico, que conectará os dois 

principais locais de romarias (a Matriz de Nossa Senhora das Dores, no Centro, e a 

Estátua do Padre Cícero, no Horto) e estará integrado a um percurso religioso na zona 

central, atendido por transporte especial, tipo “jardineira” e, portanto, integrando todos os 

locais sagrados de romaria. 

3. Tráfego Calmo na Zona Central 

Consiste em viabilizar o modelo de “tráfego calmo” em toda a área da zona central em dois 

momentos distintos, o primeiro na área contida dentro do anel viário pericentral e, o 
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segundo, e de igual prioridade, no trecho da antiga zona central onde se desenvolverá o 

Projeto Circuito Religioso / Roteiro da Fé. 

Este modelo de tráfego calmo será conseguido através do fortalecimento do anel 

pericentral, parte do sistema troncal de mobilidade e da criação de vias coletoras que 

atenderão a mancha não atendida pelo subsistema troncal, sem, no entanto, desviar o uso 

do anel pericentral para dentro da zona central como meio de encurtar distâncias. 

4. Expansão do Terminal Rodoviário 

O Terminal Rodoviário de Juazeiro do Norte encontra-se em local estrategicamente 

privilegiado da Cidade, por estar próximo ao Sistema Troncal de Mobilidade e próximo ao 

“Triângulo”, ou seja, no encontro das principais vias de acesso à Cidade e de ligação com 

os municípios vizinhos. Essa localização estratégica é fundamental para o fortalecimento 

de Juazeiro do Norte como pólo atrativo de fluxos populacionais e de negócios. Contribui 

também para consolidação da região do “Triângulo” como centro urbano diferenciado. 

O atual terminal rodoviário de Juazeiro do Norte é eqüidistante para todas as novas 

vizinhanças a serem consolidadas na Cidade. Entretanto, num panorama futuro, logo será 

insuficiente para o aumento de fluxo que a Cidade desenvolverá até o ano 2018, sendo 

necessária sua ampliação e modernização. 

5. Reestruturação do Sistema de Transporte 

Projeto de Estudo de Demanda de Transporte, contendo pesquisa de origem-destino, 

carregamentos de passageiros e carga, propostas de sistemas de transporte com 

integração modal, adequação das propostas ao programa de uso e ocupação do solo 

urbano, dimensionamento de linhas e definição de órgão gestor na região dos Municípios 

de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. O sentido desse estudo é que o mesmo seja 

elaborado a partir de uma visão conjunta dos três municípios. 

6. Sistema de Estacionamentos Periféricos na Zona Central 

Interdição dos estacionamentos aleatórios na zona central, com a criação de um sistema 

de estacionamentos privados numa faixa de 300m medida a partir do futuro anel 

pericentral (futuro boulevard de mobilidade). Dessa maneira, o Centro poderá se 

transformar numa área confortável para a circulação de pedestres, reduzindo o tráfego por 

força do novo sistema de circulação. 
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Em Juazeiro do Norte este sistema de estacionamentos será complementado pelos 

estacionamentos do Projeto Circuito Religioso, projeto este descrito no item Uso do Solo, 

Desenho Urbano e Forma da Cidade. 

3.3 HABITAÇÃO E COMUNIDADE  -  (MAPA Nº 03)1 

3.3.1 POLÍTICAS PARA O FUTURO SISTEMA DE HABITAÇÃO E COMUNIDADE 

3.3.1.1 Conceito Básico 

O sistema físico destinado às Unidades de Vizinhança adotará como padrão de unidade de 

planejamento as comunidades urbanas de, no máximo, 15.000 habitantes e, no mínimo, 7.000 

habitantes com uma área central contendo comércio, serviços e conseqüentes oportunidades 

locais de trabalho, que ficarão eqüidistantes de todas as habitações num raio médio de 

caminhabilidade de 600,00m (seiscentos metros); esses centros serão conectados a um 

sistema de transporte público que interligará toda as Unidades de Vizinhança da Cidade. 

3.3.1.2 Políticas Básicas de Habitação e Comunidade 

A estrutura de distribuição espacial das atividades no território urbano será configurada a partir 

de unidades de planejamento designadas como Unidades de Vizinhanças (CROQUIS Nº 13). 

Cada Unidade de Vizinhança comportará uma população máxima de 15.000 habitantes e 

mínima de 7.000 habitantes, tendo um limite espacial regulado por um raio médio de 600,00m 

(raio de caminhabilidade). Essas Unidades de Vizinhança serão conectadas entre si por um 

sistema viário troncal com as características de um boulevard de mobilidade, como suporte 

físico aos deslocamentos do transporte público, dos transportes individuais, bicicletas e 

pedestres. A implantação do boulevard deverá ser feita de forma gradativa, à medida que 

sejam fisicamente estruturados os Centros Focais das Unidades de Vizinhança. 

Os Centros Focais das Unidades de Vizinhança serão o coração das comunidades, devendo 

ser implantados levando-se em conta um raio médio de caminhabilidade de 600,00m, 

implantação que deverá ocorrer de  forma gradativa, preferencialmente em áreas que já 

apresentem vocação histórica para centro convergente dentro de cada comunidade. Sua 

estabilização completa se dará através da construção do “fórum visível” da comunidade, 

materialmente representado pelo conjunto de equipamentos de apoio à vida cotidiana, 

                                                
1  Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no Item 7.0 - ANEXOS. 
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Inserir Croquis N° 13 – Modelo Padrão Esquemático para Unidade de Vizinhança – Proposta 
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incluindo o comércio de abastecimento, o lazer, a saúde, a educação, a segurança, o terminal 

de transporte e o trabalho. O elemento aglutinador dos componentes do Centro de Vizinhança 

será o espaço público convergente na escala da comunidade. Sua representação física será a 

de uma praça, com natureza acessível em suas proximidades e tendo como elemento focal a 

estação de transporte público. 

Na zona periférica do Centro das Unidades de Vizinhança deverá ser estimulado o uso misto 

de alta densidade, conforme o previsto no mapa de uso do solo. Esse tipo de ocupação poderá 

ser traduzido em edificações, cujo padrão limite de verticalidade será de três pavimentos de 

moradia sobre um pavimento térreo de uso comercial e serviços. Sempre que possível o 

volume construído dessa tipologia será o definidor do espaço público central. 

O “centro de bairro”, no sistema proposto para a estruturação espacial das novas Unidades de 

Vizinhança, será o ponto focal de convergência da comunidade e o elemento de conexão com 

o circuito de transporte, o que assegurará o critério de boa acessibilidade aos bens e serviços 

necessários ao bem-estar da comunidade. 

Cada Unidade de Vizinhança terá suas atividades relacionadas com o centro focal, de forma a 

inserir seus habitantes num raio de caminhabilidade com a distância média de 600,00 metros. 

A escala do espaço público e a locação dos equipamentos deverão ser adaptáveis a cada 

situação concreta já existente, decorrendo essas condições das facilidades de remanejamento 

espacial, desapropriações, renovação urbana, relocação de populações, de acordo com cada 

caso. Isso significa que os projetos terão feição diversificada em termos de desenho urbano, 

estratégia de implantação, sustentabilidade e modelo de operação urbana. Nos casos das futuras 

Unidades de Vizinhança desenhadas para as áreas de expansão, esses centros poderão ser 

projetados de forma mais livre, por não estarem condicionados a situações físicas preexistentes. 

A conexão do transporte público, das ciclovias e calçadões para pedestres com o conjunto das 

Unidades de Vizinhança será feita através de estações localizadas no centro convergente. 

Cada centro de vizinhança deverá conter áreas de espaços abertos naturais para abrigar o 

lazer e o esporte e emoldurar os equipamentos institucionais. Além disso haverá 

disponibilidade de áreas pavimentadas – praças – para a convivência dos habitantes. 

As vizinhanças deverão utilizar o modelo de uso misto com alta densidade no núcleo central e 

um gradiente de densidade decrescente no sentido de sua periferia. 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

53 

A prestação de serviços de saúde à população deve ser realizada através de um sistema 

composto por várias unidades (estabelecimentos) de diferentes níveis de complexidade, 

articuladas entre si para o atendimento harmônico e abrangente das necessidades da 

comunidade local e, algumas vezes da região, nesse caso, com programação pactuada entre 

os gestores municipais a partir das prioridades estabelecidas e contidas nos respectivos planos 

de saúde. A definição do nível de complexidade de cada unidade de saúde do sistema será 

baseada no grau de diferenciação das atividades desenvolvidas, podendo ser: primário para 

implantação nas Unidades de Vizinhança e secundário na escala da cidade. 

Cada Unidade de Vizinhança deverá dispor obrigatoriamente de um serviço de atenção 

primária de saúde capaz de realizar as atividades de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde em nível ambulatorial, que serão desenvolvidas por médicos generalistas, enfermeiros e 

pessoal auxiliar de nível médio e elementar. Os estabelecimentos desse nível de atenção serão 

centros de saúde, com três equipes do Programa de Saúde da Família que atenderão às 

vizinhanças de 15.000 e 12.000 habitantes, e outras duas equipes do referido Programa, que 

atenderão às vizinhanças de 7.000 habitantes. 

A prestação de serviços educacionais à população deve ser realizada através de um sistema 

composto por várias escolas (estabelecimentos) de diferentes graus de ensino, articuladas 

entre si para o atendimento harmônico e abrangente das necessidades da população infanto-

juvenil, de acordo com metas do plano de educação do Município de Juazeiro do Norte. 

Cada Unidade de Vizinhança deverá dispor obrigatoriamente de escolas de ensino pré-escolar 

ou creches, escolas de ensino fundamental e, nas Unidades de Vizinhança de 15.000 e 12.000 

habitantes uma escola de nível médio, articuladas entre si e em quantidades compatíveis com 

a demanda da população infanto-juvenil, devendo tais equipamentos sociais distribuir-se no 

espaço compreendido por essas vizinhanças. As escolas deverão ser equipadas com  quadras 

esportivas para suprir as vizinhanças desses equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento 

de crianças e jovens. 

3.3.1.3 Intervenções Estruturantes 

Foram identificadas as seguintes intervenções estruturantes, como instrumentos de 

consolidação das Políticas Básicas de Habitação e Comunidade (MAPA Nº 05)1: 

                                                
1 Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no Item 7.0 - ANEXOS. 
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1. Unidade de Vizinhança Piloto 

Esse projeto visa garantir a implantação de uma Unidade de Vizinhança escolhida pelo 

município como modelo experimental, a fim de que, num curto espaço de tempo, 

possa-se atingir a equipagem total desse modelo, o qual será objeto de análise e 

aperfeiçoamento do processo de implementação da proposta de estruturação urbana de 

Juazeiro do Norte. 

A Unidade de Vizinhança Piloto reunirá os programas dos projetos anteriormente descritos 

– Estruturação de Unidades de Vizinhança e Centros Focais das Unidades de Vizinhança – 

além de projeto específico, que é a construção do novo Fórum de Juazeiro do Norte, 

reforçando o caráter cívico e de pólo de convergência da Cidade. Sua implantação não 

deverá ultrapassar os 5 primeiros anos de vigência do Plano Diretor. A Unidade de 

Vizinhança Piloto de Juazeiro do Norte será a Unidade de Vizinhança Centro, e sua 

escolha foi baseada na prioridade estabelecida pela comunidade e pela Municipalidade, 

sobre todos os demais projetos estruturantes propostos neste Plano Diretor. 

2. Estruturação das Unidades de Vizinhança 

Projetos de adequação urbanística das vizinhanças semiconfiguradas, de forma a 

acomodar as previsões de expansão, ocupando os vazios urbanos disponíveis, 

incrementando as densidades a partir da adoção da tipologia popular já consagrada do 

“duplex“ (edificação caracterizada pela moradia localizada no primeiro pavimento e a 

atividade de comércio ou serviço no térreo) e, ao mesmo tempo, configurando o núcleo 

central (centro focal) com uso misto de alta densidade (comércio, serviços sociais, lazer e 

natureza), tendo como foco a estação de transporte público. Sua população final deverá 

estar contida dentro de um módulo máximo de 12.000 habitantes e seus equipamentos 

deverão corresponder a essa escala de demanda. A construção dos centros focais dessas 

vizinhanças deverá ser usada como mecanismo de relocação de população oriunda das 

futuras zonas desapropriadas para concretização do novo modelo. 

Apoiado em áreas habitacionais já existentes, os projetos deverão criar espaços focais 

para as centralidades dessas vizinhanças, equilibrando os raios de caminhabilidade, 

ocupando os vazios urbanos e incrementando as densidades (CROQUIS Nº 14). 

Deverão ser planejados os centros focais das novas vizinhanças, atendendo aos requisitos 

de uso misto com alta densidade e conexão com o sistema de transporte coletivo, 
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Inserir Croquis N° 14 – Modelo Padrão Esquemático para Centro de Vizinhança – Proposta 
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deslocamentos de veículos individuais e de carga, ciclovias e vias de pedestres. Esses 

centros incluirão espaços institucionais para calibragem da rede de equipamentos 

compatível com a escala da comunidade, áreas livres para esporte, lazer, convivência, 

além de comércio, serviços de educação, moradia em três pavimentos (sobre pavimento 

térreo de uso comercial e serviços) e a estação de transporte como núcleo. 

3. Centros Focais das Unidades de Vizinhança 

Esse projeto consiste, primeiramente, na delimitação de uma área no centro geométrico da 

Unidade de Vizinhança, escolhida a partir da vocação de uma área do bairro ou grupo de 

bairros, cujas características de uso já provoquem uma convergência natural de pessoas e 

possa ser identificado como “portal” daquela comunidade. 

Após a escolha desse ponto e a delimitação da área, com base em cálculos de demanda 

espacial para os equipamentos a serem instalados, o projeto indica um elenco de 

equipamentos que conferirão à comunidade o grau desejável de auto-sustentabilidade para 

que a mesma tenha maior qualidade de vida. 

Além dos espaços institucionais para calibragem da rede de equipamentos compatível com a 

escala da comunidade, os Centros Focais das Unidades de Vizinhança deverão ser 

planejados atendendo aos seguinte requisitos: i) ocorrência de uso misto nas áreas não 

institucionais, com alta densidade e conexão com o sistema de transporte coletivo; 

ii) deslocamentos de veículos individuais e de carga; iii) ciclovias e vias de pedestres; 

iv) áreas livres para esporte, lazer e convivência; v) comércio, serviços de educação e 

moradia em três pavimentos (sobre pavimento térreo de uso comercial e de serviços); e vi) a 

estação de transporte como portal e referência visual e memorial da Unidade de Vizinhança.  

No tocante à infra-estrutura social – educação, saúde e promoção social, cada Centro 

Focal da Unidade de Vizinhança terá: 

 Escola de Segundo Grau, para ensino médio, com 14 salas de aula, funcionando em 

três turnos e localizando-se no núcleo central da vizinhança, de forma a compor o 

“fórum comunitário”. 

 Centro de Saúde, com locação eqüidistante em relação às habitações, 

preferencialmente nas proximidades da estação de transporte público. Esse 

equipamento será integrado por profissionais do Programa de Saúde da Família. Cada 
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equipe será composta por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

de saúde, e atenderão a 5.000 pessoas. 

 Central Comunitária (Casa da Comunidade), compondo a imagem reconhecível do 

“fórum da comunidade”, onde se instalarão os seguintes programas: 

- Oficina para cursos profissionalizantes; 

- Auditório para reuniões comunitárias e eventos culturais; 

- Salas para reuniões; 

- Biblioteca e centro de documentação; 

- Centro de estudos sobre a família e a comunidade; 

- Central interprofissional de serviços; 

- Posto policial; 

- Posto telefônico e serviço de correios; e 

- “Balcão da Cidadania”, para expedição de documentos, encaminhamento de 

pequenas causas e balcão de empregos. 

 Pólo de Atendimento para Adolescentes. 

 Praças e Quadras de Esportes. 

 Estação de Transporte Público. 

Projetos com boa qualidade de desenho urbano deverão ser realizados para os novos 

Centros de Vizinhanças, com destaque para o projeto da Estação da Unidade de 

Vizinhança Centro, que terá o papel de “portal” e grande núcleo da centralidade urbana. 

4. Estruturação Programática e Espacial do Sistema Hierarquizado de Infra-estrutura Social. 

Esse projeto compreende: 

 A estruturação definitiva de redes hierarquizadas de atendimento à saúde, à educação, 

à cultura, aos esportes e lazer comunitário na escala das Unidades de Vizinhança e da 

cidade; e 

 A estruturação definitiva de redes hierarquizadas de atendimento à saúde, à educação, 

à cultura, aos esportes e lazer comunitário nas comunidades distritais. 
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5. Sistema Integrado de Equipamentos de Infra-estrutura Social  -  (CROQUIS Nº 13) 

Na escala da cidade serão indispensáveis os seguintes equipamentos e serviços sociais, 

cujos programas já são padronizados pelo Estado através de sua Secretaria de Ação 

Social: 

 Centro de Convivência para Idosos, espaço onde são desenvolvidas oficinas de 

vivências para a terceira idade, cursos profissionalizantes e eventos especiais (festas, 

comemorações, torneios e campeonatos). 

 Centro de Artes, Educação e Cultura, que deverá ser implementado a partir da 

adaptação da Biblioteca Pública na zona central de Juazeiro do Norte, objetivando 

desenvolver atividades e programas como exposições de arte, espetáculos musicais, 

festivais de música e danças folclóricas, peças teatrais, cine-vídeo, encontros 

comunitários de âmbito municipal etc. 

 Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente / Unidade de Semiliberdade, 

para crianças e adolescentes vítimas de violência ou abandono, em situação de risco 

pessoal e social, funcionando como retaguarda de atendimento do Conselho Tutelar e 

Juizado da Infância e da Adolescência, com dependências para funcionamento 

integrado do SOS Criança e Casa Abrigo. 

3.4. MEIO AMBIENTE, PARQUES E RECREAÇÃO - (MAPA Nº 04)1 

3.4.1 POLÍTICAS PARA O FUTURO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E RECREAÇÃO 

3.4.1.1 Conceito Básico 

Fixar os limites da urbanização, respeitando rigorosamente as áreas naturais sensíveis, 

preservando as drenagens naturais e oportunizando a convivência da população com o ambiente 

natural, através das áreas de recreação, caminhadas e, quando conveniente, instalando ciclovias. 

3.4.1.2 Políticas Básicas de Meio Ambiente, Parques e Recreação 

 Assegurar, sempre que possível, áreas de natureza acessível próximas à urbanização. 

 Amparar o sistema de parques, com urbanização para caminhadas e ciclovias. 

                                                
1
 Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no item 7.0 – ANEXOS. 
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 Preservar os ambientes naturais sensíveis, evitando urbanizações inadequadas e mantendo 

as drenagens naturais. 

 Promover a restauração das áreas naturais das margens do Rio Batateiras / Salgadinho, 

removendo os usos inadequados, e criando uma via paisagística para melhorar a 

acessibilidade e o uso seguro da área por parte da população. 

 Promover a implantação de um plano de arborização do sistema dos espaços públicos, visando 

à amenização climática e à criação de condições confortáveis para favorecer a caminhada. 

3.4.1.3 Intervenções Estruturantes 

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, 

portanto o desenho dos espaços urbanos deve acontecer respeitando os caminhos de 

drenagem existentes, em harmonia com os sistemas naturais e controlando os limites das 

pavimentações por ocasião das futuras urbanizações. 

Para preservar os ambientes naturais, as áreas de drenagem natural, e harmonizar esses 

objetivos com as necessidades de recreação da população, o Plano de Estruturação Urbana 

pretende promover a criação de uma relação entre os espaços naturais e a rede de espaços 

culturais, favorecendo a preservação, o uso e a imagem urbana. 

Foram identificadas as seguintes intervenções estruturantes como instrumentos de 

consolidação das políticas básicas de Meio Ambiente, Parques e Recreação (MAPA N° 05)1: 

1. Recuperação do Parque Ecológico das Timbaúbas 

Atendendo aos requisitos de preservação das matas ciliares dos recursos hídricos, além 

de garantir a presença de área verde no núcleo urbano, contribuindo para a sua 

amenização climática, deve ser recuperada a área do Parque Ecológico das Timbaúbas, 

sendo dada continuidade a implantação das obras anteriormente previstas, após análise 

do projeto existente, visando verificar a sua compatibilidade com as normas urbanísticas e 

                                                
1
 Todos os mapas estão concentrados no final do documento, no item 7.0 – ANEXOS. 



PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

 

60 

ambientais vigentes, efetuando a sua adequação, caso se faça necessário. O Parque 

deverá ser dotado com um perímetro de urbanização leve com calçadões, ciclovias, pista 

de cooper, quiosques, equipamentos para ginástica, play-ground, trilhas ecológicas e áreas 

de lazer para prática de piqueniques, escoterismo e banhos, entre outros. 

Deverá ser efetuado o reflorestamento das áreas onde a mata ciliar apresenta-se 

degradada com espécies nativas da região, e priorizado o esgotamento sanitário das áreas 

periféricas ao Parque, que estão contribuindo para a poluição dos seus recursos hídricos. 

2. Parque Central de Juazeiro do Norte 

Criação de área de lazer em área de renovação urbana na zona central, para dar 

manutenção a esta área de renovação, além de fortalecer o objetivo de tornar Juazeiro do 

Norte o maior centro religioso da América Latina. 

3. Áreas de Controle Ambiental e Preservação 

Com o intuito de reabilitar as áreas de encostas propensas a solapamento de taludes 

existentes no Horto, bem como promover o controle dos processos erosivos aí atuantes, 

deverá ser estabelecido um programa de estabilização de encostas, visando à proteção 

destas áreas. Para tanto deverá ser implementada a relocação da população que reside 

nas áreas de risco e efetivados os seus reflorestamentos. Deverão ser estudadas formas 

de estabilização dos taludes das áreas sujeitas a processos erosivos mais acentuados. 

Em obediência à legislação vigente deverão ser delimitadas áreas de controle ambiental e 

preservação das margens de cursos e mananciais d‟água, as quais deverão ser mantidas 

como áreas não urbanizáveis, no entanto como alvo de reflorestamento nos trechos com 

cobertura vegetal degradada. 

Não deverão ser permitidas nas áreas periféricas as faixas de proteção dos recursos hídricos 

a implementação de hospitais, sanatórios, laboratórios e de outros estabelecimentos, cujos 

despejos sejam infectados com microorganismos patogênicos, ou indústrias com potencial 

poluidor dos recursos hídricos, caso a área não seja servida por sistema de esgoto. 

Tendo em vista a importância primordial dos recursos hídricos subterrâneos para o 

desenvolvimento sócio-econômico do Município de Juazeiro do Norte, onde responde pelo 

abastecimento d‟água para o consumo humano, industrial e agropecuário, recomenda-se a 

adoção das seguintes medidas: 
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 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 rebaixamentos excessivos dos níveis 

d‟água, entre outros. 

4. Criação do Parque Ecológico do Rio Salgadinho 

Com o intuito de preservar as áreas do baixio do Rio Salgadinho, ao mesmo tempo 

promovendo sua despoluição, e oferecer à cidade esta grande área verde que contorna 

todo o limite Norte da expansão urbana, o Parque atravessará diversos bairros, desde o 

São José, onde se une ao Parque da Divisa, que separa Juazeiro do Norte e Crato, até 

encontrar-se como o Parque Ecológico das Timbaúbas, formando um grande lençol verde 

nos arredores da cidade. 

O Parque deverá ser dotado com urbanizações leves, que inclua ciclovias e calçadões, 

play-grounds e praças, respeitando as faixas de preservação do rio e áreas alagáveis. 

Deverá ser efetuado o reflorestamento das áreas onde a mata ciliar apresenta-se 

degradada com espécies nativas da região, e priorizado o esgotamento sanitário das áreas 

periféricas ao Parque, que estão contribuindo para a poluição dos seus recursos hídricos. 

5. Lugares de Atividades Culturais e Esportivas ao Ar Livre 

Apoiando a tradição nordestina de reuniões públicas ao ar livre, é importante prever para a 

futura urbanização da cadeia de parques uma balanceada relação entre natureza e cultura. 

Para tanto é necessário, respeitando o gradiente de transição de espaços culturais para as 

zonas naturais, e no sentido que vai da orla dos parques para seu interior, que sejam 

previstas instalações de lugares de reuniões, anfiteatros, áreas para celebração e 

instalações de equipamentos de recreação periódicos, como circos e parques de 
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diversões, sempre respeitando os limites das áreas ambientalmente sensíveis. Algumas 

dessas infra-estruturas já estão previstas no projeto existente do Parque Ecológico das 

Timbaúbas. 

Supletivamente, o PDDU de Juazeiro prevê a localização de áreas para práticas de 

esportes, sempre de maneira dispersa, em áreas distribuídas às margens do futuro 

Parque, com livre acesso da população, sem esquecer também as localizações de quadras 

poliesportivas nos centros de vizinhanças. Para as práticas formais deve ser mantido o 

Estádio Romeirão. As leves urbanizações às margens dos futuros parques devem conter 

as ciclovias e calçadões para caminhadas, sempre pontuadas por quiosques, a cada 

200,0m, locais de descanso, pontos de refrescamento, bicicletários e outras amenidades. 

Esse projeto está diluído em toda a Cidade de Juazeiro do Norte, e está planejado como 

parte integrante do projeto Estruturação das Unidades de Vizinhança, ligadas ao segmento 

Habitação e Comunidade. 

3.5. INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

3.5.1. POLÍTICAS PARA O FUTURO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

3.5.1.1. Conceito Básico 

Evitar os desperdícios e os altos custos com expansão de redes de infra-estruturas, através da 

ocupação de vazios urbanos, incremento de densidade e contenção da expansão urbana e, ao 

mesmo tempo, dotar todas as Unidades de Vizinhança de serviços e equipamentos 

compatíveis com sua escala e necessidade, assegurando que o primeiro nível dos serviços, na 

escala dessas unidades, seja a porta de entrada para os demais níveis de maior complexidade 

na escala da cidade. 

3.5.1.2. Políticas Básicas de Infra-estruturas e Serviços Públicos 

 Criar alternativas adequadas para destinação final do lixo através de sistemas mistos de 

aterros sanitários controlados e a implantação gradativa de processos de coleta seletiva e 

reciclagem de materiais. 

 Ajustar com precisão os programas de expansão das redes de abastecimento d‟água, 

esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia com os programas de desenvolvimento e 

consolidação das vizinhanças que integram a proposta do Plano de Estruturação Urbana. 
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 Integrar as políticas de drenagem urbana e meio ambiente, objetivando a associação entre 

as necessidades de proteção ambiental dos recursos hídricos existentes e o baixo custo das 

soluções da drenagem natural que utilizam o leito dos rios e riachos, sem intervenções da 

engenharia hidráulica. 

 Viabilizar um sistema acessível de equipamentos sociais conectados a uma rede 

hierarquizada, segundo o princípio de complexidade crescente dos serviços, 

obedecendo ao modelo proposto no Item 3.3 – Habitação e Comunidade, e coerente 

com a previsão de equipamentos centrais para o conjunto da área urbana, de uso 

comum a toda população. 

3.5.1.3. Intervenções Estruturantes 

Foram identificadas as seguintes intervenções estruturantes, como instrumentos de 

consolidação das Políticas Básicas de Infra-estruturas e Serviços Públicos. 

1. Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal 

Implantação da rede, em fase de projeto, para as áreas urbanizadas da sede municipal, 

fazendo as necessárias adequações projetuais face ao novo contexto propositivo do PDDU 

de Juazeiro do Norte. 

2. Sistema de Abastecimento d’Água da Sede Municipal 

Implantação da rede, em fase de projeto, para as áreas urbanizadas da sede municipal, 

em substituição à rede antiga existente na Cidade, fazendo também as necessárias 

adequações projetuais face ao novo contexto propositivo do PDDU de Juazeiro do 

Norte. 

3. Rede de Energia Elétrica e Telefonia 

Expansão da área de cobertura da rede de energia elétrica e telefonia na sede municipal e 

demais distritos. 

4. Sistema de Drenagem Urbana (1ª Etapa) 

Complementação das obras hidráulica da área central e conclusão das obras de 

urbanização e delimitação do Parque Ecológico das Timbaúbas, através de projetos 

específicos em perfeita sintonia com o preconizado no PDDU. 
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5. Sistema de Esgotamento Sanitário dos Demais Distritos 

Atendimento dos demais distritos quanto a esgotamento sanitário, através de sistemas 

individuais e/ou sistemas em rede com tratamento simplificado (para áreas de maior 

densidade habitacional). 

6. Sistema de Abastecimento d’Água dos Demais Distritos 

Implantação da rede de abastecimento d‟água nas sedes dos demais distritos ainda não 

atendidas por esse sistema. 

7. Aterro Sanitário Consorciado de Juazeiro do Norte / Crato / Barbalha 

Implantação do Aterro Sanitário Consorciado de Juazeiro do Norte / Crato / Barbalha para 

liberação e desativação dos “lixões” das sedes municipais desses três municípios. 
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4.0  -  O PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA – DEMAIS DISTRITOS 
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4.1. POLÍTICAS PARA A CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA REDE DE DISTRITOS 

4.1.1. CONCEITO BÁSICO 

Os distritos do Município de Juazeiro do Norte deverão ser inseridos numa malha rodoviária 

eficiente, para assegurar suas comunicações físicas com a sede urbana, entre si e com as 

comunidades rurais. 

Suas sedes deverão ser dotadas de condições urbanas para favorecer a melhoria e o conforto 

da vida comunitária. As soluções físicas deverão ser compatíveis com a escala de cada distrito 

e coerentes com o caráter da vida rural, reforçando a identidade do lugar, preservando o meio 

ambiente, melhorando a acessibilidade aos serviços públicos e apoiando a convivência de sua 

população. Seus centros urbanos deverão ser os espaços de convergência social e comportar 

grande parte da infra-estrutura social e de apoio à comunidade. 

4.1.2. POLÍTICAS BÁSICAS DE CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA REDE DE DISTRITOS 

 Consolidar o centro da sede distrital – Centro de Distrito – como ponto focal da convergência 

da comunidade e o elemento de conexão com o circuito de transporte e acessibilidade ao 

Distrito-Sede e aos demais distritos do Município de Juazeiro do Norte. 

 Consolidar o Centro de Distrito como o coração da comunidade, adotando as mesmas 

características do Centro Focal da Unidade de Vizinhança, já descritas no item 3.3.1.2. 

Políticas de Habitação e Comunidade. 

 Adaptar a escala do espaço público e a locação dos equipamentos a cada situação concreta 

já existente. Essas condições decorrem das facilidades de remanejamento espacial, 

desapropriações, renovação urbana, relocação de populações, de acordo com cada caso. 

Isso significa que os projetos terão feição diversificada em termos de desenho urbano, 

estratégia de implantação, sustentabilidade e modelo de operação urbana. 

 Expandir as redes de infra-estrutura básica, com ênfase especial para os sistemas de 

abastecimento d‟água e esgotamento sanitário (sistemas simplificados). 

 Proceder o ordenamento urbanístico básico das sedes distritais, objetivando sua 

requalificação para futuras expansões. 

 Apoiar a configuração dos limites físicos da área urbana para que o raio de caminhabilidade 

no interior dos distritos seja de, no máximo, 600,00m a partir de seu centro. 
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 Garantir as condições para que dentro da área urbana possa ocorrer a coexistência de 

atividades de moradia, trabalho, comércio, lazer e a acessibilidade aos serviços públicos, 

além dos equipamentos de segurança, saúde e educação. 

 Assegurar, sempre que possível, áreas de natureza acessível próximas à urbanização. 

 Preservar os ambientes naturais sensíveis, evitando urbanizações inadequadas, mantendo 

as drenagens naturais e a coleta e destinação adequada do lixo. 

 Viabilizar a integração rodoviária interdistrital (incluindo conexões com a sede municipal) e a 

operacionalização de sistema de transporte coletivo, por ônibus ou similar, articulando a 

rede de distritos do município. 

 Implantar equipamentos comunitários de caracter multifuncional e estimuladores da 

organização comunitária. 

 Estruturar, definitivamente, programas de atendimento à saúde, à educação, à prática de 

esportes e lazer comunitário e à preservação das raízes populares das comunidades 

distritais. 

 Estruturar programas e ambientes propícios à capacitação para o trabalho, educação 

noturna e desenvolvimento de pequenas atividades industriais. 

 Incrementar a acessibilidade da população em suas atividades cotidianas com relação ao 

trabalho, aos serviços sociais, às infra-estruturas, ao lazer e ao comércio. 

 Implantar, gradativamente, rede hierarquizada de equipamentos de saúde, educação, 

cultura e esportes para os distritos. 

4.1.3. INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES 

Os distritos do Município de Juazeiro do Norte, congregando em torno deles uma rede de 

comunidades rurais, estão em situação de desequilíbrio quanto ao aspecto sócio-econômico, 

se comparados com a sede urbana do Município. Há um expressivo contingente de adultos e 

jovens sem alfabetização, especialmente na faixa etária dos 11 aos 17 anos, e falta 

qualificação profissional na população economicamente ativa. 

O nível de renda familiar é muito baixo e a maioria ganha menos de um salário mínimo. As 

condições habitacionais são precárias, com predominância de habitações rústicas. Existe 
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grande carência com relação às comunicações viárias, ao saneamento básico, às 

infra-estruturas e serviços. É crítica a disponibilidade de habitações, é deficiente a rede de 

equipamentos de educação e saúde, não há espaços de lazer e convivência, faltam lugares 

para a expressão da comunidade e existe carência de energia elétrica e escolas noturnas nas 

comunidades rurais. 

O Plano de Estruturação Urbana englobará as situações atuais de cada distrito, que, por sua 

condição de similaridade com as situações dos outros, formarão um conjunto de atributos 

comuns, que darão origem a um sistema padrão de soluções físicas. Esse sistema será 

aplicado a cada localidade, como projeto estruturante abrangente, para produzir as soluções 

particulares de cada sede distrital. 

Foram identificadas as seguintes intervenções estruturantes, como instrumentos de 

consolidação das Políticas Básicas de Consolidação e Integração da Rede de Distritos: 

4.1.3.1. Intervenções Aplicáveis a todos os Distritos 

1. Criação e complementação das redes de infra-estrutura básica, incluindo saneamento 

básico simplificado e água com respectivo tratamento. 

2. Revisão e complementação da malha rodoviária de conexão entre distritos e entre esses e 

a sede do Município, incluindo também as estradas vicinais, com a regularização dos 

problemas de obras d'arte. 

3. Criação de centrais comunitárias de comunicação e cidadania nos centros convergentes 

das sedes distritais. Esses equipamentos deverão se configurar através de edificações 

contendo posto telefônico, correios, fornecimento de documentos civis, informações do 

sistema  de emprego, posto policial, serviço de informações da justiça e dos poderes 

executivos e legislativos municipais. O conjunto deverá agregar também um lugar para as 

decisões comunitárias, incluindo auditório ao ar livre, serviços de apoio e pequena 

biblioteca. 

4. Projeto de uma situação arquitetônica na zona central do distrito, para abrigar um conjunto 

de postos de trabalhos comunitários e/ou pequenas indústrias artesanais, onde poderá ser 

utilizada a tradição de “mestres e aprendizes”, e onde as gerações mais velhas poderão 

trabalhar em convívio com os mais jovens. Integrados fisicamente com esses ambientes, 

poderão ser construídos espaços polifuncionais para aulas noturnas e oficinas de 

capacitação para o trabalho. 
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5. Estruturação dos centros de sedes de distritos a partir da reordenação e pavimentação de 

suas ruas principais, com criação e redesenho de espaços para o lazer e a convivência, 

aliados às quadras para o esporte, aos lugares para os bailes e as festas populares etc. 

6. Deverão ser implementados os centros focais das sedes distritais, enquanto espaços já 

existentes de representação simbólica e de convergência da população. O centro incluirá 

espaços institucionais para calibragem da rede de equipamentos compatível com a escala 

da comunidade, áreas livres para esporte, lazer, convivência, além de comércio, serviços 

de educação, moradia e a estação de transporte como núcleo. 

7. Projeto de estrutura arquitetônica, dentro da área do “fórum visível da comunidade”, ponto 

focal do distrito, para abrigar o centro de saúde, incluindo aí espaços ao ar livre com 

urbanização simples, para possibilitar a ocorrência de reuniões pedagógicas com a 

população. 

8. Projeto para unidades educacionais e creches, situando-os nas áreas mais eqüidistante da 

maioria da população, alcançável dentro de um raio de caminhabilidade de, no máximo, 

1.000 metros. 

9. Projeto padrão para a estação de transporte, que deverá ser localizada no centro 

convergente da sede do distrito, próximo à zona de comércio local. 

10. Implantação e operacionalização de sistemas simplificados de coleta e destinação final de 

lixo. 

11. Projetos de ordenamento da área urbana das sedes distritais mais relevantes, de forma a 

acomodar as previsões de expansão, ocupando os vazios urbanos disponíveis, 

incrementando as densidades e configurando a zona central com uso misto com comércio, 

serviços sociais, lazer, natureza, tendo como foco a estação de transporte. 

12. Delimitação das áreas de controle ambiental e preservação, em torno das margens dos 

rios e zonas alagáveis, de acordo com as exigências técnicas de preservação. Essas áreas 

deverão ser mantidas como áreas não urbanizáveis. 
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5.0  -  GLOSSÁRIO 
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 Acessibilidade – É a eficiência da cidade para permitir encontrar pessoas, atividades, 

meios, serviços, informação ou lugares dentro do espaço urbano. 

 Binário – Sistema de tráfego em que são utilizadas duas vias paralelas, formando um 

circuito racional, para circulação de veículos em sentidos opostos. 

 Boulevard – Palavra francesa que significa ampla avenida; aqui usada para designar um 

corredor de mobilidade, combinando trilhas para o transporte público, pedestres e bicicletas. 

 Centro de Atração – Ponto de convergência da Unidade de Vizinhança. Exemplo: uma 

praça, um colégio, um comércio ou um corredor comercial, uma sede comunitária, uma 

igreja, etc. 

 Cidade Saudável – Cidade onde o balanceamento entre urbanização e natureza acontece 

de forma adequada, favorecendo as atividades humanas e suas necessidades biológicas e 

culturais, sem comprometer a satisfação das necessidades ambientais das futuras gerações 

de habitantes. 

 Conceito – Definição do conteúdo de planejamento produzido a partir da convergência das 

metas, com os padrões técnicos desejáveis para o atingimento satisfatório dessas metas. 

 Core – Palavra de origem latina que significa coração. 

 Controle – Fiscalização exercida, por parte dos moradores, sobre o 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.  

 Densidade ou Adensamento – Índice que traduz a relação entre quantidade de habitantes 

por superfície (exemplo: hab/km2, hab./ha, hab/m2 etc.), de grande importância para 

definição e dimensionamento das infra-estruturas, equipamentos e serviços públicos das 

zonas de uma cidade. 
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 Diretriz – Expressão do conteúdo que define o curso da ação para materialização dos 

conceitos. 

 Downtown – Centro urbano. Coração da comunidade urbana, lugar dos negócios e das 

estruturas de representação simbólica do conjunto dos valores cívicos, configurando a 

liderança institucional, as expressões públicas e celebrações. 

 Espaço de Convivência – Espaços públicos para onde a população converge para 

atividades de encontro e lazer, geralmente representados por praças, parques ou edifícios 

públicos com áreas externas (de entorno) atrativas e saudáveis. 

 Evolução Urbana – Compreensão do processo gradativo pelo qual a cidade se 

desenvolveu espacialmente, desde a sua fundação até a configuração atual, entendendo os 

ciclos e fatores que os determinaram. 

 Fórum Visível ou Fórum da Comunidade – Conjunto formado por espaços públicos, 

edifícios comerciais, cívicos, sociais e educacionais, situados no núcleo da Unidade de 

Vizinhança, com caráter de espaço cívico. 

 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 especifico da cidade. 

 Infra-estruturas – O conjunto dos sistemas de serviços públicos, fisicamente inseridos em 

redes urbanas, como água, esgoto, eletricidade, telefone e vias. 

 Marcos Visuais – Elementos naturais ou arquitetônicos que funcionam como referência 

visual de orientação dentro das áreas urbanas. 

 Meta – Condição ou estado relacionado com a satisfação pública ou bem-estar geral, para 

os quais o planejamento deve ser dirigido. 

 Plano Diretor – Plano que visa o controle e à gestão do crescimento urbano, para realizar 

as metas e objetivos definidos pelo conjunto dos habitantes do Município. 

 Portal – Pontos de referência visual arquitetônica memorável que podem funcionar como 

indicadores da transição de uma zona urbana para outra. 
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 Recursos Naturais – Elementos relacionados a terra, água, ar, plantas, vida animal e às 

inter-relações desses elementos. 

 Sítio Histórico ou Centro Histórico – Núcleo onde a cidade nasceu e onde se encontram 

os principais edifícios históricos, como a Praça da Sé, a antiga Cadeia Pública, o Museu de 

Fósseis, dentre outros. 

 Tráfego Calmo – Característica de zonas urbanas onde é desestimulado o tráfego de 

passagem de veículos, com priorização do uso compartilhado das vias locais, apoio ao uso 

confortável por parte dos pedestres e velocidade baixa para veículos. 

 Unidade de Vizinhança ou Vizinhança – Unidade física de planejamento para subdividir a 

zona urbana em núcleos de 12.000 habitantes, com um raio médio de caminhabilidade de 

600,00m, onde o foco central de cada uma delas, também denominado de Centro de 

Vizinhança, agrega funções cívicas, comerciais, sociais, de lazer e estação de transporte 

conectada às demais por um sistema de transporte público, promovendo a descentralização 

do trabalho e reduzindo os custos de transporte para seus habitantes. 

 Urbanizar – Transformar áreas naturais em paisagem construída, incluindo infra-estruturas 

e edificações. 

 Reurbanizar – Reconstruir, total ou parcialmente, sistemas físicos de áreas urbanas, 

atribuindo-lhes novas características. 

 Vazios Urbanos – Espaços não construídos entre áreas urbanizadas. 

 Vitalidade – É a capacidade da estrutura urbana de suportar as funções humanas e os 

requisitos biológicos. 

 Zona Central – Sempre que houver essa referência, o documento está considerando a área 

urbana contida entre a Avenida José Alves (marginal do Rio Granjeiro), Rua Padre Sucupira, 

Rua José Marrocos e Rua Zacarias Gonçalves. 

 Zonas de Natureza Sensível – Áreas que por suas características naturais, ou por objetivos 

de proteção, não suportam processos de urbanização. 
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