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1.0  -  INTRODUÇÃO 
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As atuais ações do governo do Ceará, voltadas para o reordenamento espacial, buscam, na 

interiorização, melhor aproveitamento das potencialidades do Estado. Nesse sentido, a política 

urbana do Estado é orientada para promover cidades que estrategicamente garantam a 

sustentabilidade do desenvolvimento, ou seja, que sejam áreas de concentração de 

investimentos ou de dinamização econômica. 

Dentro desse processo, os municípios precisam obter diferenciais que os posicionem como 

locais que apresentem possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável com 

justiça social. 

Dotar Juazeiro do Norte dessa característica é o grande objetivo do Plano Estratégico e do Plano 

de Estruturação Urbana, ambos integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, 

parte do Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará, PROURB-CE. 

O Plano Estratégico de Juazeiro do Norte, ora apresentado, reflete o pensamento das 

lideranças do Poder Municipal e da sociedade civil organizada. 

A metodologia utilizada foi pautada na estratégia participativa, tendo em vista melhor 

compreensão da realidade local, onde o Poder Público e a sociedade civil organizada tentam 

mostrar as potencialidades e os obstáculos ao progresso do Município. 

O referido plano possui um caráter dinâmico, aberto a novas orientações, em virtude 

principalmente das alterações ocorridas nos cenários econômico, social e ambiental. 

Por fim, é fundamental que a Prefeitura Municipal do Crato prepare a sua organização para 

responder ao desafio que a implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

representa. 
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2.0  -  ASPECTOS DA HISTÓRIA, EVOLUÇÃO ECONÔMICA E SITUAÇÃO ATUAL 
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A história do Município de Juazeiro do Norte apresenta singularidades políticas, geográficas e 

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

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

mais importantes do Estado. 

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

Fazenda Zoraes, no Município de Icó, e que, provavelmente, faziam parte do grande números 

de comerciantes dessa cidade que, após seu declínio, afluíram à região do Cariri, atraídos 

pelas terras férteis e abundância de águas do Vale. Estabeleceram-se no sítio Moquém, no 

Município do Crato, e geraram descendentes. Um de seus descendentes, o padre Pedro 

Ribeiro, era proprietário do sítio Joaseiro, que hoje corresponde à Cidade de Juazeiro do Norte, 

localizado à margem direita do Rio Salgadinho, avançando para um terreno planáltico, 

chamado Tabuleiro Grande, de constituição arenosa. 

O padre Pedro Ribeiro fundou, em 1827, a capela de Nossa Senhora das Dores no sítio 

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

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

que paravam, a caminho do Crato, à sombra das três frondosas árvores que deram nome ao 

sítio. A Igreja de Nossa Senhora das Dores contribuiu para consolidar o aglomerado urbano, 

que já em 1835 encontrava-se caracterizado como “Povoação de Joaseiro”. 

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

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

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

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

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

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

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

imprimiu uma vitalidade e efervescência singular no incipiente núcleo urbano do século XIX e o 

transformou num centro de importância nacional: o Padre Cícero Romão Batista. 

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

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

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

seguinte, fixando residência permanente em Joaseiro. A personalidade carismática e generosa 

do Padre Cícero e seu temperamento humilde e desprendido conviviam com o seu espírito 
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empreendedor e humanitário que participaria de todos os acontecimentos sociais, políticos e 

religiosos de Joaseiro até sua morte, em 1934. 

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

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

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

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

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

fundadas pelo padre Ibiapina, e o aconselhamento da população não somente quanto à 

religião, mas quanto a aspectos da vida social. É memorável o fato de que o Padre Cícero 

ensinou a enfrentar a seca de 1877, utilizando as plantas nativas Macambira e Mucunã. 

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

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

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

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

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

congregações vicentinas, banda de música, Irmandade do Coração de Jesus (ou Apostolado 

da Oração) e inaugurou a nova Igreja de Nossa Senhora das Dores (cuja imagem foi trazida de 

Portugal), sem no entanto deixar de ser uma figura cativante, com sábios conselhos e rígido no 

cumprimento das obrigações de sua fé. 

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

que ele costumava ter e de uma promessa feita por ele e dois outros padres, durante a seca de 

1888, em troca de chuva, que caiu pouco depois. Entretanto, foi em primeiro de março de 1889 

que aconteceu o fato que transformou a vida de Joaseiro e interferiu em muitas outras cidades 

e na província do Ceará: o milagre da transmutação da hóstia no sangue de Cristo na boca da 

beata Maria de Araújo, quando o Padre Cícero ministrava-lhe a comunhão após longas horas 

de vigília clamando por chuvas. 

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

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

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

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

ensangüentados da boca da beata também foram objeto de veneração. 
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Quando o bispado tomou conhecimento dos fatos ocorridos em Joaseiro, deu-se um sério 

conflito eclesiástico, com inquéritos para apurar a veracidade dos acontecimentos, culminando 

com a proibição de que o Padre Cícero celebrasse em Joaseiro, o que durou 24 anos. 

Entretanto, a respeitabilidade do Padre Cícero era grande não somente entre as classes 

populares, mas entre homens letrados e famílias ilustres. Surgiu e cresceu vigorosamente o 

comércio religioso no povoado e o grande número de romeiros deixou em Joaseiro recursos 

que foram canalizados pelo “padrinho” para obras sociais e empreendimentos modernos. 

Dessa forma, Joaseiro foi-se transformando em centro urbano consolidado, com diferenciação de 

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

de relógios e sobretudo comércio. Em 1907 começou a luta pela emancipação política em 

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

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

Norte perante o governo provincial, quando reivindicou a emancipação, enviando proposta de 

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

Mostrou também a forte inter-relação com outros municípios vizinhos que se solidarizaram nas 

causas do milagre e na política. Joaseiro não podia mais ser negligenciado, pois contava com 

uma população de mais de 15.000 habitantes (censo de 1909) e em 1911 foi emancipado. 

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

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

Costa, médico e advogado baiano que chegara anos antes, atraído pelas minas de cobre do 

Município de Aurora e estabelecido em Joaseiro, traçou carreira política apadrinhado pelo Padre. 

Juazeiro do Norte protagonizou papéis notórios na história do Ceará e até do Brasil, nas 

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

juntamente com Floro Bartolomeu e o jornalista José Marrocos, seus amigos pessoais, dentre 

outros. 

Em 1911 firmou o “Acordo dos Coronéis”, aliança com os chefes políticos do Cariri contra 

Marcos Franco Rabelo e em apoio a Acioly; aquele enviou tropas para Joaseiro, irrompendo a 

revolução e o episódio conhecido como “Sedição de Juazeiro”. A Assembléia de Joaseiro 

“elegeu” Floro como presidente da província. As tropas de Rabelo confrontaram-se com os 

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

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

para os rabelistas. Os romeiros tomaram Crato, Barbalha, Campos Sales, Iguatu, Senador 
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Pompeu e Quixeramobim, planejando entrar em Fortaleza. O impasse foi resolvido com a 

nomeação de um interventor pelo Presidente da República e o Padre Cícero foi nomeado o 

primeiro Vice-Presidente do Ceará. 

Enquanto isso, aumentou a romaria a Juazeiro. A intensa participação política do Padre Cícero 

só contribui para intensificar sua aura canônica, pois foi sempre caridoso e defensor das 

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

inveja em muitos. A romaria dinamizou o comércio em Joaseiro e houve a instalação de 

fábricas de algodão, cassino, cinema, lojas, farmácias e instituições educacionais, muitas 

patrocinadas pelo Padre. Por ocasião da seca de 1915 e do flagelo dos sertanejos, Padre 

Cícero reivindicou obras de emergência ao governo federal como o Açude Carás e a estrada 

de ferro, cuja estação de Joaseiro foi inaugurada em 1926. Em 1930 ele solicitou o ramal férreo 

para Barbalha. 

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

Padre Cícero solicitou verba para a formação de uma batalhão de combate à Coluna Prestes. 

Foi formado o Batalhão Patriótico. Esse final de década foi um período de grande progresso 

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

obras assistenciais e religiosas também prosseguiram, com a doação de terras e convites feitos 

pelo Padre. 

Antes de morrer, aos 90 anos de idade, em 1934, o Padre Cícero Romão Batista viu ainda serem 

inaugurados em Juazeiro o primeiro banco, o primeiro campo de aviação, a escola normal, a 

capela de Nossa Senhora do Socorro, o altar do Sagrado Coração de Jesus, o altar de Santa 

Teresinha na Matriz de Nossa Senhora das Dores, além de encaminhar a chegada da ordem 

salesiana, para a qual doou seus bens. Atualmente, os altares e igrejas mencionados fazem 

parte do percurso de peregrinação religiosa dos milhares de romeiros que afloram a Juazeiro. 

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

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

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

Cariri, que hoje se agrupam numa aglomeração urbana complementar, chamada núcleo 

CRAJUBAR. 

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

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

terminavam por estabelecer-se na cidade. Em 1928, por exemplo, Joaseiro, além de exportar 
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rapaduras, farinha, arroz, algodão, etc., importar e comercializar tecidos, ferragens e bolsas, 

possuía quatro máquinas de descaroçar algodão, fábrica de cigarros e oficina, que produzia até 

sinos de bronze. 

O artesanato também foi rico em Joaseiro, especializando-se em ourivesaria, tendo como mote 

os artigos religiosos. O número de ourives em Joaseiro era tanto que esses chegaram a 

agrupar-se numa mesma rua. Enquanto isso, Crato e Barbalha consolidaram-se como centros 

canavieiros, dominando a maioria dos 200 engenhos da região. Com o passar do tempo, houve 

uma tendência à especialização da economia desses dois municípios, na qual Barbalha 

fortaleceu-se como centro agroindustrial, com ênfase na cana-de-açúcar, e prestador de 

serviços de saúde, e Crato como pólo de hortifrutigranjeiros e centro cultural do Cariri. 

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

e social. A origem etnológica das populações é basicamente a mesma, o fervor religioso comum, 

expresso através das seitas (penitentes, milenares, hostes celestiais) fanáticas, das beatas do 

padre Ibiapina, do Padre Cícero e das ordens religiosas, o sistema de apadrinhamento político 

típico da estrutura oligárquica coronelista e, enfim, a implantação geográfica num vale fértil e 

privilegiado. Todos esses fatores serviram para dar coesão a esses municípios, apesar das 

divergências quanto a uma política global de desenvolvimento. 

Hoje, Juazeiro destaca-se nesse cenário regional como centro empresarial de negócios, 

serviços e industrial, superando os limites do comércio e turismo religioso e impondo-se como 

referência para toda a região do Cariri. 
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3.0  -  CONCEITOS E PRINCÍPIOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
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O Plano Estratégico municipal é concebido como uma ferramenta gerencial imprescindível no 

processo de tomada de decisões referentes ao futuro, dentro de uma visão não só de curto e 

médio, mas principalmente de longo prazo. 

Um Plano Estratégico deve ter como base um processo metodológico de planejamento que 

busque uma posição competitiva favorável e duradoura para o Município com vistas à 

consecução de objetivos específicos. Esse processo pode ser dividido em cinco etapas 

distintas, porém passíveis de superposição (QUADRO Nº 01). 

QUADRO Nº 01 – METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

 

1ª etapa - Mobilização e organização; 

2ª etapa - Diagnóstico das bases natural, urbana, institucional, social e econômica; 

3ª etapa  - Compreensão do ambiente competitivo (estática e dinâmica); 

4ª etapa - Estabelecimento da estratégia - identificação de alternativas, planos de ação e 
orçamentos; 

5ª etapa - Implementação, controle e avaliação. 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 

Tal planejamento deve culminar em uma estratégia que identifique os setores econômicos do 

Município a serem alavancados, bem como os projetos estruturantes a serem implantados. É 

importante ressaltar que são elencados indicadores de desempenho gerais e específicos que 

funcionam como parâmetros de comparação para o alcance da situação desejada. Também 

são estabelecidos os prazos, os responsáveis pelas ações e as possíveis fontes de 

financiamento dos projetos (QUADRO Nº 02). 

QUADRO Nº 02 – ELEMENTOS DE UMA ESTRATÉGIA MUNICIPAL 

 

Setores econômicos atuais e desejados; 

Mercados dos setores econômicos atuais e desejados; 

Projetos estruturantes em implantação e a serem implantados; 

Prazos de implantação dos projetos estruturantes; 

Responsáveis pelos projetos estruturantes, escolhidos na sociedade; 

Formas de financiamento dos projetos estruturantes; 

Indicadores de desempenho gerais e específicos. 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 
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O ponto de partida do processo de planejamento estratégico é a mobilização da comunidade 

através das lideranças da sociedade civil organizada e dos poderes públicos. Essa etapa visa 

tornar participativo o processo em todo o seu decorrer (QUADRO Nº 03). 

A participação da sociedade desde o início do processo tem dois grandes objetivos: primeiro, 

tornar o diagnóstico da situação atual do Município o retrato fiel da realidade, e segundo, elevar 

o nível de comprometimento dos atores com a futura implementação, controle e revisão das 

estratégias e ações. 

QUADRO Nº 03 - FASES DA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Formação de Comitê Municipal; 

Seminário de sensibilização; 

Articulação com lideranças municipais; 

Oficina com lideranças; 

Entrevistas com lideranças municipais; 

Fórum com o Comitê Municipal; 

Fórum com a sociedade. 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 

O diagnóstico do Município envolve cinco grandes vetores: bases urbana/demográfica, natural, 

social, econômica e institucional, abrangendo os aspectos e as variáveis de controle 

necessários para acompanhar minuciosamente os impactos provocados por cada uma das 

estratégias e ações definidas (QUADRO Nº 04). 

QUADRO Nº 04 - ELEMENTOS FORMADORES DE UM MUNICÍPIO 

 

Base social (saúde, educação, lazer e segurança); 

Base econômica (Produto Interno Bruto – PIB, emprego); 

Base institucional (pública: finanças, organização; privada: sociedade civil organizada, 
cultura); 

Base natural (posição geográfica, relevo, solo, clima, recursos naturais); 

Base urbana / demográfica (população, domicílios e infra-estrutura de serviços). 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 

Conhecendo as características do Município e o ambiente competitivo em que está inserido, é 

possível delinear a situação futura desejada para a concretização do desenvolvimento 

econômico sustentável com justiça social (QUADRO Nº 05). 
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QUADRO Nº 05 – COMPREENSÃO DO AMBIENTE COMPETITIVO 

 

ESTRUTURA  DESEMPENHO 
 

CONDUTA 

OFERTA  

 Que produtos / serviços o 
Município oferece ao 
mercado? 

 Quais são os principais 

municípios concorrentes? 

DEMANDA 

 Onde estão e quem são os 
clientes desses 
produtos / serviços? 

 Como tem evoluído o 
mercado desses 
produtos/serviços? 

 

Como têm se comportado os 
principais indicadores de 
desempenho econômico e 
social? 

 Que padrões de conduta 
municipal existem ou podem 
ser identificados entre os 
concorrentes para suportar 
um bom desenvolvimento 
econômico e social? 

 

CHOQUES EXTERNOS 

Que mudanças / tendências podem alterar a posição competitiva do Município? 

 Tecnologia 

 Legislação 

 Comportamento social 

 Projetos governamentais / privados 

 Novos concorrentes 

 Política 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 

Também é possível definir as estratégias e ações necessárias, e o resultado obtido com essas 

medidas (QUADRO Nº 06). 

A última etapa, a implementação, que é composta pelo controle, avaliação e revisão do 

planejamento, evolui em função do comportamento das variáveis e das condições ambientais 

ao longo do tempo. Donde se conclui que esse processo é dinâmico e deve estar 

constantemente em sintonia com os cenários macroeconômicos nos quais o Município está 

inserido (QUADRO Nº 07). 

Conforme a proposta técnica apresentada, a preparação para implementação será a última 

etapa da elaboração do PDDU. 
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QUADRO Nº 06 – QUESTÕES PARA DEFINIR AS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

1. ONDE COMPETIR? 

 Que produtos 

 Que mercados 

2. COMO COMPETIR? 

 Custo - menor custo entre os concorrentes 

 Diferenciação - excelência em um ou mais atributos valorizados pelos clientes 
(exemplo: qualidade, serviço) com preço prêmio 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 

QUADRO Nº 07 – FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte 

Entender essa seqüência, no entanto, torna obrigatório o detalhamento dos principais conceitos 

básicos relacionados ao planejamento estratégico (QUADRO Nº 08). 

 

AVALIAÇÃO 

 Analisar a evolução dos indicadores; 

 Comparar resultados obtidos com  os 
planejados; 

 Analisar o impacto das ações sobre os 
indicadores. 

REVISÃO 

 Revalidar estratégias; 

 Definir novo padrão desejado para 
indicadores; 

 Elaborar novo plano de ação. 

CONTROLE  

 Definir indicadores de desempenho; 

 Definir a periodicidade do controle; 

 Atribuir responsabilidades; 

 Mensurar indicadores. 
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QUADRO Nº 08 – CONCEITOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

ELEMENTO DEFINIÇÃO 

Estratégia 
Diretrizes de busca de uma posição competitiva favorável, 

duradoura, consistente e sustentável. 

Planejamento Estratégico Processo de seleção e determinação da estratégia a ser seguida. 

Diagnóstico 

Processo de identificação da situação atual, compreendendo as 

questões demográficas, econômicas, sociais, urbanas, naturais e 

institucionais. 

Forças Competitivas  
Vetores existentes nos contextos regional e global que determinam 

a posição de cada competidor. 

Vantagem Competitiva  
Posição competitiva superior fundamentada na interação entre as 

forças competitivas. 

Ambiente Competitivo 
Conjunto de elementos formadores dos mercados nos quais o 

Município está inserido. 

Diversificação 
Movimento estratégico de entrada em novos segmentos 

econômicos não explorados pelo Município. 

Consolidação 
Movimento estratégico de manutenção do foco nos segmentos 

econômicos nos quais o Município atua. 

Integração Vertical 
Movimento estratégico de entrada em novo segmentos 

econômicos dentro da cadeia produtiva atual. 

Integração Horizontal 
Movimento estratégico de entrada em novos segmentos 
econômicos com características semelhantes aos atuais. 

Fonte: Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 
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4.0  -  DIAGNÓSTICO 
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4.1 BASE NATURAL 

O Município de Juazeiro do Norte localiza-se na zona sul do Estado, na microrregião do Cariri 

(composta pelos municípios de Barbalha, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova 

Olinda, Porteiras e Santana do Cariri). É parte integrante da Região Administrativa N° 19. 

Tem como coordenadas geográficas a latitude de 7º13’S e a longitude de 39º19’W. 

Corresponde a uma área de 219,0km2, equivalente a 0,1% do território estadual, ocupando a 

148a posição no ranking dos 184 municípios cearenses. A altitude da sede é 377,0m (trezentos 

e setenta e sete metros), e seu relevo é, na maior parte, plano. 

Juazeiro do Norte está dividido politicamente em três distritos – Marrocos e Padre Cícero, além 

da sede, com centros situados a 5,0km da cidade. Limita-se com os Municípios de Caririaçu ao 

norte; Barbalha ao sul; Missão Velha a leste e com o Crato a oeste. (MAPA Nº 01) 

A média das temperaturas máximas é de 33ºC, ocorrendo normalmente no centro da cidade, e 

a média das mínimas registra 18ºC, na serra do Horto. A pluviosidade média anual é 

relativamente alta – 923 mm, suportando o clima predominante que é o tropical chuvoso. 

Os solos são constituídos principalmente pelo podzólico vermelho-amarelo eutrófico, de mediana 

fertilidade natural e com uso associado a culturas de irrigação com suplementação nutricional. 

Os principais acidentes geográficos de Juazeiro do Norte são o Rio Salgadinho, que margeia a 

cidade no sentido oeste-leste, o Rio Carás, os riachos Carneiros, Batateira e São José e a 

Serra do Horto, com vista para o Vale do Cariri. 

A presença do Rio Salgado, do açude público Manuel Balbino e, principalmente, das reservas 

subterrâneas acessadas através de poços tubulares, principalmente na Várzea das Timbaúbas, 

compõem a oferta segura de água para quase a totalidade do Município. 

O subsolo, por sua vez, possui principalmente reservas de água mineral, embora sejam 

registradas ocorrências de argila e granito de menor potencial econômico. Materiais de 

construção como areia e cascalhos também podem ser explorados comercialmente nas 

margens dos rios, mas requerem atenção para evitar degradação ambiental. 

4.2 BASE URBANA / DEMOGRÁFICA 

A população do Município alcançou, em 1996, 193.286 habitantes, sendo 55% do sexo 

feminino e 45% do masculino. Em 1991, havia 37.055 domicílios. Segundo informações do 
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 Inserir Mapa Nº 01 – Divisão Política do Município de Juazeiro do Norte 
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IPLANCE, 95% da população juazeirense reside na zona urbana e 5% na rural. A previsão é de 

que, no ano 2000, Juazeiro do Norte tenha 96% de sua população total residindo na área 

urbana. Em 2018, a população deve se situar entre 308 mil e 341 mil habitantes, com taxa de 

urbanização de 98%. 

Nesse contexto é importante alertar que se faz necessária a implementação de uma política 

habitacional para o Município, pois já se verifica déficit habitacional na sede de Juazeiro do 

Norte, com formação de favelas nas margens do trilho e do Rio Salgado, em áreas críticas e de 

risco. 

Afere-se também que a população de Juazeiro do Norte é predominantemente composta por 

jovens e adultos em idade produtiva, destacando que a faixa de 0 a 19 anos corresponde a, 

aproximadamente, 46% da população total do Município, segundo contagem do IBGE de 1996, 

o que sugere a intensificação dos investimentos em educação e os esforços na geração de 

emprego e renda. De fato, as mais altas taxas de desemprego concentram-se nas faixas 

etárias mais jovens, entre 10-19 e 20-29 anos, e a taxa de desemprego daqueles que possuem 

2° grau é menor do que daqueles com 1º grau. 

No que diz respeito aos aspectos de infra-estrutura, o destino do lixo deve ser preocupação 

imediata do Município, pois o aterro existente não tem capacidade nem condições de 

tratamento adequadas para os 76% dos domicílios que já possuem coleta regular. Apesar da 

coleta de lixo ser abrangente, não consegue transmitir o aspecto de limpeza, principalmente na 

zona central de comércio. Outro segmento a ser intensificado é o saneamento básico, pois a 

cobertura, que era praticamente inexistente em 1991 (1% dos domicílios juazeirenses) para os 

padrões dos municípios do interior, foi disponibilizada para quase 20% dos domicílios mas o 

número de ligações permanece inferior a 5% devido ao alto custo da ligação domiciliar à rede. 

O pouco de saneamento básico em operação é limitado à zona central, com tratamento do 

esgoto antes do despejo no Rio Salgado. 

Embora exista água em abundância no Município, com cobertura de 93% dos domicílios em 

1996, alguns bairros recém-criados, como o Mutirão, enfrentam limitações de capacidade de 

distribuição para o abastecimento da população. O Parque Ecológico das Timbaúbas, na zona 

urbana, com apenas 30% de seu projeto original executado, tem como objetivo, além de 

oferecer espaço para lazer e desportos, preservar os mananciais de água subterrânea 

renováveis que abastecem o Município. O suprimento de energia elétrica, a partir da Usina de 

Paulo Afonso na Bahia, é regular e confiável. 
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A comunicação telefônica fixa em serviço é a de terceira maior cobertura per capita do Estado, 

excetuando-se a capital Fortaleza, e o móvel cobre todo o território municipal. Possui dois 

jornais locais de tiragem regular, um diário – Folha da Manhã, e outro mensal – Folha de 

Juazeiro, embora o principal jornal regional, Jornal do Cariri, seja editado no Crato. Também 

abriga diversas rádios AM e FM, as mais potentes da região, importantes veículos de troca de 

mensagens entre trabalhadores de Juazeiro do Norte e familiares residentes nas zonas rurais 

de outros municípios caririenses sem acesso à telefonia. Em breve deverá entrar em 

funcionamento um canal local de TV aberta e outro de TV por assinatura. 

O Aeroporto Regional do Cariri, com vôos diários diretos para Fortaleza e Recife e capacidade de 

pouso para aeronaves de grande porte, inclusive durante a noite, serve ao próprio Município e a 

outros em um raio de 200,0km, incluindo alguns de Pernambuco. Já o transporte ferroviário está 

desativado, embora exista uma estação para embarque de passageiros e a estrutura de trilhos. 

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

Norte, embora sua ligação com a rodovia federal BR-116 seja tortuosa. Confluem ao Município 

e à sede urbana de Juazeiro do Norte duas rodovias estaduais – CE-292 e CE-060 – que se 

interligam com as BR’s 122 e 116, respectivamente, atendendo às necessidades de 

deslocamento da população regional. Os acessos a todos os distritos são proporcionados por 

rodovias estaduais pavimentadas em asfalto (MAPA Nº 02). 

Pode-se aferir, portanto, que Juazeiro do Norte, por estar estrategicamente bem localizado e 

possuir vias de acesso favoráveis, constitui-se em um pólo de atendimento de bens e serviços 

especializados da região sul do Estado e de escoamento da produção para o Piauí, 

Pernambuco, Paraíba e região Sul do país. A ligação com a capital e com o Estado da Paraíba, 

entretanto, poderia ser encurtada em aproximadamente 80,0km com a reforma da rodovia que 

liga Caririaçu a Lavras da Mangabeira. 

Essa influência alcança mais de 30 municípios do sul do Ceará (MAPA Nº 03), além de outros 

em um raio de 300,0km, do oeste de Pernambuco e do Piauí ao leste da Paraíba, cuja 

distância para Juazeiro do Norte é inferior àquela para outros aglomerados urbanos similares - 

Caruaru e Petrolina-PE/Juazeiro-BA, Campina Grande-PB, Teresina-PI, Fortaleza-CE. 

4.3 BASE ECONÔMICA 

A dimensão da economia do Município pode ser observada a partir do comportamento 

evolutivo do PIB, em 1995 totalizou R$ 225 milhões, e sua distribuição entre setores e 
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 Inserir Mapa Nº 02 – Principais Vias de Acesso ao Município de Juazeiro do Norte 
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Inserir Mapa Nº 03 – Área de Influência Econômica do Município de Juazeiro do Norte no 

Estado 
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atividades. Observa-se que a economia de Juazeiro do Norte está impulsionada pelos serviços 

(81%), seguida pela indústria (18%) e agricultura (1%), respectivamente. 

No setor primário, de baixa representatividade econômica, a produção de grãos é, 

individualmente, a atividade mais importante, com aproximadamente 25% do PIB agropecuário. 

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

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

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

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

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

O distrito industrial do Cariri, situado na fronteira de Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato, não 

tem sido capaz de atrair indústrias para os seus limites, principalmente devido à carência de 

infra-estrutura de utilidades e à dificuldade de acesso. Na verdade, o urbanismo moderno não é 

favorável à segregação de áreas exclusivamente industriais fora do perímetro urbano, como é 

o caso deste distrito industrial do Cariri. Assim sendo, outras alternativas devem ser buscadas 

para o aproveitamento dessa área. 

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

Ressalte-se o fato de o Município de Juazeiro ser pólo comercial do Nordeste central, com um 

grande número de pequenos comerciantes, fato que pode explicar o peso dos aluguéis. 

O turismo religioso movimenta aproximadamente 2 milhões de visitantes por ano, conforme 

dados do Banco do Nordeste e da Prefeitura de Juazeiro do Norte, a maior parte de baixa 

renda, distribuídos ao longo do ano principalmente nas festas de Nossa Senhora das 

Candeias, de aniversário de nascimento e morte do Padre Cícero, da padroeira Nossa Senhora 

das Dores e de dias de Finados e Todos os Santos. Nesses períodos de três-quatro dias cada, 

a população do Município mais que duplica. Esse contigente, fora das estatísticas oficiais de 

turismo do Ceará, é maior que o número anual de 700 mil visitantes da capital Fortaleza. 

Mesmo que essa estimativa seja demasiadamente otimista e a verdade esteja em torno de 1 

milhão de visitantes por ano, ainda assim é um número extraordinário. 

A infra-estrutura de recepção ao turista é bastante deficiente: é comum a falta de água nos 

períodos das romarias, assim como a falta de abrigos populares e centrais de informação. 

Durante os períodos de alta estação, chega a ocorrer redução de algumas atividades 

econômicas não ligadas aos movimentos religiosos, sendo necessário identificar forma de 
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convivência harmoniosa entre as várias atividades do Município. Dentre os pontos turísticos 

principais, estão a estátua do Padre Cícero, na Serra do Horto, a antiga residência do Padre 

Cícero, hoje transformada em museu, a Igreja de Nossa Senhora do Socorro, que abriga o 

jazigo do Padre Cícero, o memorial do Padre Cícero e a Igreja Matriz, a dos Franciscanos e a 

dos Salesianos, sendo apenas estas duas últimas fora da área de caminhabilidade dos turistas 

religiosos. 

A rede hoteleira possui boa capacidade instalada, com mais de 350 apartamentos distribuídos 

em 25 estabelecimentos, mas apenas três têm classificação na EMBRATUR (Verde Vale, 

Panorama e Municipal, com 4, 3 e 2 estrelas, respectivamente). Há uma carência de 

acomodação mais popular e profissionalizada, tipo 2 estrelas. 

Da População Economicamente Ativa, PEA, o setor primário respondeu por 5%, o secundário 

por 27% e o terciário por 68%, segundo o IBGE. Vale enfatizar que o desemprego total na sede 

cresceu de 11,5% em 1991 para 15,1% em 1996, seguindo a mesma tendência das cidades de 

médio porte do Ceará, sugerindo que a criação de novos postos de trabalho não foi suficiente 

para atender a grande demanda. 

O alto grau de informalidade da economia do Município pode ser comprovado pelo fato de que 

mais da metade (56%) dos trabalhadores empregados não possuía carteira assinada no ano 

de 1995, conforme dados do IBGE. 

Entre 1993 e 1995, a participação de Juazeiro do Norte no PIB do Estado apresentou ligeiro 

crescimento devido à evolução do setor de serviços, passando de 1,5% para 1,7%, conforme o 

IPLANCE. Nos últimos anos, contudo, fortalece-se a impressão, ainda não comprovada 

oficialmente, de que a economia do Município vem perdendo importância relativa no Estado, à 

medida que novas e grandes indústrias têm preferido se instalar em municípios da Região 

Metropolitana de Fortaleza e à medida que o setor agrícola da região do Cariri, cujo comércio 

de seus produtos tem por referência o Município de Juazeiro do Norte, vem perdendo a 

competitividade em um cenário nacional também desfavorável. Dessa forma, torna-se 

imperativo o fortalecimento industrial da região do Cariri, capitaneada por Juazeiro do Norte, a 

fim de equilibrar o desenvolvimento econômico do Estado. 

Embora se visualize uma recuperação do crescimento econômico do Município com a entrada 

em operação de indústrias em fase de instalação, o mesmo não se pode afirmar da qualidade 

de vida e justiça social. Enquanto o PIB per capita do Município – R$ 1.189,00 (um mil cento e 

oitenta e nove reais) – situa-se abaixo da média do Estado – R$ 2.188 (dois mil cento e oitenta 
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e oito reais), o índice de GINI (0,60) revela a elevada concentração de renda existente em 

Juazeiro do Norte, embora abaixo da média do Estado do Ceará (0,65). De fato, em 1991, 58% 

dos chefes de família ganhavam até 1 salário mínimo; 22% de 1 a 2 e 13% de 2 a 5, 

perfazendo um total de 93% na classe de até 5 salários mínimos; 4% recebiam de 5 a 10 

salários mínimos; 2% de 10 a 20 e somente 1% mais de 20 salários mínimos. 

4.4 BASE SOCIAL 

Dados de 1995 registram que 18% das crianças entre 7 e 14 anos estavam fora da escola de 

primeiro grau. Esses dados são preocupantes, considerando-se que o atendimento ao ensino 

fundamental é uma obrigação legal e prevista na Constituição Federal. Os dados revelam que, 

embora o resultado alcançado pelo Município tenha sido melhor que a média do Estado, ainda 

há necessidade de determinação política e compromisso dos governantes e de toda a 

comunidade municipal num esforço convergente para universalização do acesso ao ensino 

básico e para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais. 

Quanto ao analfabetismo, tem-se que, em 1996, 12% das crianças na idade de 11 a 17 anos, 

residentes em Juazeiro do Norte, não sabiam ler nem escrever. É relevante registrar também 

que a taxa de analfabetismo dessa faixa etária no Estado, no ano em questão, era de 20%. 

Comparando o campo e a cidade, observa-se que o setor rural apresenta taxas de 

analfabetismo de 17% para crianças de 11 a 14 anos, quase uma vez e meia a taxa do setor 

urbano (12%), o que indica um maior aparelhamento escolar na sede de Juazeiro do Norte. 

Da mesma forma, a taxa de analfabetismo do sexo masculino nessa mesma faixa é de 17%, 

praticamente o dobro da encontrada no sexo feminino (9%). Esses resultados revelam que os 

jovens do sexo masculino “abandonam“ os estudos para trabalhar no mercado informal, 

comprometendo assim o desenvolvimento sócio-econômico do Município. 

O Município possui também uma Escola Técnica Federal, com aproximadamente 640 alunos 

freqüentando os cursos profissionalizantes de eletrônica e edificações. 

Na área de saúde, Juazeiro do Norte é o 7º município cearense com maior capacidade de 

internamento, dispondo de 0,48 leitos por cada 100 habitantes. Esse número, na prática, torna-

se menor, pois aproximadamente 90% dos internamentos são pagos pelo Sistema Único de 

Saúde, SUS do governo federal que os limita, através das Autorizações de Internação 

Hospitalar, AIHs, a um número inferior à capacidade de atendimento do Município. 



PLANO ESTRATÉGICO

 

32 

As clínicas médicas e odontológicas privadas, assim como seus profissionais são considerados 

de alta qualidade e servem de referência para a região do Cariri. O número de consultas 

médicas (2,01 per capita) e de procedimentos odontológicos (1,01 per capita) na rede pública 

está, a princípio, em linha com os recomendados pelo Ministério da Saúde, porém o grande 

número de pacientes de outros municípios, estimado em 30% do total, indica que há carência 

de cobertura de saúde. 

Destaca-se também que, em 1995, nem todas as crianças menores de 1 ano residentes no 

Município receberam vacinas tríplice, contra pólio e sarampo. Por fim, tem-se que a taxa de 

mortalidade infantil em Juazeiro do Norte é de 41/1000 nascidos vivos, em torno da média do 

Estado de 50/1000, abaixo da expectativa pela numerosa capacidade de atendimento existente 

em clínicas e hospitais. 

Encontra-se em andamento a instalação de uma faculdade de Medicina e Fisioterapia, privada, 

com capacidade inicial entre 60 e 100 vagas anuais, devendo atender toda a região de 

influência de Juazeiro do Norte e suprir uma carência de formação profissional superior há 

muito identificada. 

O grande desafio do Município, relacionado ao setor saúde, é a descentralização geográfica da 

atenção básica, pois atualmente há uma quantidade menor de equipamentos que a 

demandada pela população dos distritos e da periferia da sede, gerando a necessidade de 

deslocamentos para o centro de Juazeiro do Norte. 

Os clubes do Bairro Lagoa Seca, como a AABB, o BNB, a COFECO, a APUC, e o Treze 

Atlético, no Bairro Aeroporto, oferecem excelentes opções de lazer a seus associados. 

Programas culturais são razoavelmente ofertados, favorecidos pela existência de espaço físico 

como o Memorial do Padre Cícero, o ginásio poliesportivo, o Cariri Shopping Center, a Praça 

Padre Cícero, a Praça Romeirão, os dois parques de vaquejada e algumas casas de 

espetáculos. A população de classes mais baixas, por sua vez, ressente-se de oportunidades 

de lazer públicas. Uma possível saída para amenizar essa situação seria urbanizar as margens 

do Rio Salgado. 

Há uma grande quantidade de meninos de rua na zona central, alguns violentos, muitos 

consumidores de drogas, provenientes da periferia urbana. Alguns se deslocam para o Crato e 

Barbalha a fim de continuar sua mendicância. Através do Programa de Apoio a Reformas 

Sociais, PROARES, tem sido prestada assistência comunitária e desenvolvidas ações de 

construção da cidadania para crianças e adolescentes carentes. 
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Como em todo o Estado do Ceará, e principalmente na região do Cariri, a duas centenas de 

quilômetros do “polígono da maconha”, no sertão de Pernambuco, a impressão é de que o 

número de assaltos e a proliferação de drogas têm crescido no Município, indicando que a 

segurança pública precisa melhorar. Uma penitenciária pública no Bairro dos Touros 

encontra-se com suas obras paralisadas, e a sua localização em meio de uma zona de grande 

expansão urbana deve ser repensada antes da construção ser reiniciada. 

Atualmente, Juazeiro do Norte sedia um batalhão da Polícia Militar com quatro companhias, 

tendo a que cobre Juazeiro e outros 5 municípios ao norte, leste e sul um efetivo de 312 

policiais, sendo 22 de trânsito. Há também um destacamento com 26 bombeiros para combate 

a incêndios de prédios e florestas e a outras emergências públicas na mesma área de atuação 

da companhia da PM. Tanto no caso da polícia quanto no caso dos bombeiros, a impressão é 

de que o contingente e seus equipamentos são insuficientes para atender à demanda local. 

Completam o aparato de segurança de Juazeiro do Norte duas delegacias da polícia civil, uma 

local e outra regional, com 7 e 27 funcionários respectivamente, e uma delegacia da Polícia 

Federal, com abrangência regional. 

4.5 BASE INSTITUCIONAL 

Juazeiro do Norte representa, para muitos nordestinos, a imagem de terra prometida e também 

da penitência, da glorificação da alma e da contemplação dos monumentos, a imagem de 

abrigo das calamidades climáticas e de local de oportunidades. Por ser um Município 

relativamente novo e com grande capacidade de atração de migrantes, tem na fé ao Padre 

Cícero e na disposição para o trabalho os pontos em comum de sua população. 

Não dispõe de grande tradição de cultura erudita, sobressaindo-se na expressão popular 

através do artesanato e da literatura cordelista. Tem no imaginário do cidadão comum a sua 

fonte de riqueza religiosa e cultural. Nesse ambiente, as entidades de classe organizadas com 

membros das classes menos favorecidas proliferam. 

A situação financeira do Poder Público não era boa em 1995, quando apresentou déficit de 

19% em sua receita total. Em 1997, entretanto, obteve melhora, mas apresentou ainda déficit 

de 10% para uma receita total de R$ 34,8 milhões. Há a expectativa de que as indústrias em 

fase de instalação contribuam para aumentar a arrecadação municipal, gerando receita para 

investimentos públicos com recursos municipais e reduzindo a dependência das transferências 

federais (exemplo: FPM). 
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5.0  -  COMPREENSÃO DO AMBIENTE COMPETITIVO 
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Mesmo como um dos municípios líderes da zona sul do Estado do Ceará pelo tamanho de sua 

população e de sua economia, Juazeiro do Norte enfrenta concorrência de outros municípios 

em diversos setores econômicos em que está presente (QUADRO Nº 09). 

QUADRO Nº 09 – PRINCIPAIS SETORES ECONÔMICOS DE ATUAÇÃO DE JUAZEIRO 
DO NORTE E PRINCIPAIS COMPETIDORES - 1998 

 

SETOR PRINCIPAIS MUNICÍPIOS COMPETIDORES PRINCIPAIS MERCADOS 

Turismo religioso Canindé Norte / Nordeste 

Comércio varejista 
Fortaleza, Crato, Brejo Santo, Iguatu, Sobral, 
Caruaru e Petrolina (Pernambuco), Campina 
Grande (Paraíba), Feira de Santana (Bahia) 

Interior do Nordeste 

Indústria de utensílios 
de alumínio 

Crato, Barbalha, Petrolina (Pernambuco) Nordeste 

Indústria de artesanato Canindé, outros de Pernambuco (Caruaru) Brasil 

Indústria de jóias 
Campina Grande (Paraíba), Limeira (São 
Paulo), outros do Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais 

Capitais do Brasil 

Indústria de móveis Iguatu, Sobral, Fortaleza Interior do Nordeste 

Indústria de couros 
Fortaleza, outros de Minas Gerais, Maranhão 
e Goiás 

Interior do Nordeste 

Indústria de confecções 
Fortaleza, Caruaru (Pernambuco) e 
Cajazeiras (Paraíba) 

Interior do Nordeste 

Indústria de calçados 

Crato, Barbalha, Sobral, municípios da 
Região Metropolitana de Fortaleza, outros de 
Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul e 
países asiáticos 

Brasil / Exterior 

Fonte: Entrevistas com habitantes de Juazeiro do Norte e análise da Equipe de Planejamento Estratégico. 

O setor de transformação mineral, com potencial limitado à água mineral, tem no Crato, 

Barbalha e Fortaleza seus concorrentes mais próximos. 

O setor calçadista é o mais representativo da economia, composto por empresas de tamanhos 

variados, entre elas a Bopil e a Inboplasa, com produtos de couro e principalmente sintéticos. 

Concorre com produtos manufaturados na região do Cariri, Sobral, em Fortaleza e entornos, 

em Pernambuco, no Sul do país e até no exterior. O setor coureiro, que faz parte da cadeia 

produtiva dos calçados, também sobressai. 

O setor de confecções é formado por um grande número de pequenas e microempresas que 

produzem artigos populares masculinos e femininos. Um setor também com essas 

características é o de ourivesaria, com bijuterias populares, porém bastante criativas. 
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Por fim, outro setor representativo da economia de Juazeiro do Norte é o de artesanato, tendo 

como competidores Caruaru, no segmento tradicional, e Canindé, no religioso. 

No comércio varejista, é comum habitantes da zona sul do Ceará e até de outros estados 

vizinhos se deslocarem a Juazeiro do Norte para adquirir artigos a preços mais baratos. É 

referência para o interior nordestino. 

No turismo religioso, compete com Canindé para reverência aos santos, mas tem no Padre 

Cícero uma atração singular em todo o Nordeste do país. Polariza o turismo de negócios da 

região do Cariri, chegando também a hospedar turistas de lazer das cidades vizinhas do Crato 

e Barbalha. 

É importante notar que Juazeiro do Norte funciona como centro econômico do interior do 

Nordeste, como pode ser visto pelo raio de alcance de seus produtos e serviços. Dessa forma, 

importantes rivais, que almejam esse mesmo papel, estão além das fronteiras do Ceará 

(Petrolina-PE / Juazeiro-BA, Caruaru-PE, Cajazeiras-PB, Campina Grande-PB). 

Petrolina-PE e Juazeiro-BA se beneficiaram de projetos de irrigação em perímetros às margens 

do Rio São Francisco e conseguiram se desenvolver ultimamente através da agroindústria, 

abastecendo o interior do Nordeste e o mercado externo. 

Caruaru-PE e Cajazeiras-PB têm explorado sua tradição comercial e de pequenos negócios 

industriais e comerciais, semelhantes aos encontrados em Juazeiro do Norte, enquanto 

Campina Grande-PB tem se desenvolvido a partir de uma universidade com forte capacitação 

tecnológica (campus da UFPB), atraindo estudantes de todo o Nordeste e também empresas 

de maior valor agregado. 

Como parte da metodologia de análise do ambiente competitivo, foi definida uma série de 

índices para representar cada base que compõe o todo do Município. Dois critérios foram 

utilizados na escolha desses índices: 

1. os índices devem ser medidas das ferramentas que o Município pode manejar para 

alcançar seu desenvolvimento econômico e social; 

2. os índices devem estar disponíveis para comparação, no mesmo período de tempo, 

com os municípios do Estado do Ceará e, eventualmente, para comparação com 

municípios de outros estados e países. 
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Embora esse conjunto de índices espelhe uma realidade representativa do Município, vale 

ressaltar que a comparação intermunicipal não se restringirá a esses índices, mas também 

considerará aspectos qualitativos importantes que fazem parte das bases do Município, mas 

que não podem ser expressos quantitativamente. Ademais, alguns aspectos podem ter se 

modificado desde a data de comparação até a atual, de maneira que estas mudanças serão 

consideradas sempre que relevantes. 

Assim, para comparar a situação atual de Juazeiro do Norte e de seus principais concorrentes 

a fim de determinar seus pontos fortes e fracos, foram escolhidos indicadores dos diversos 

aspectos municipais (QUADRO Nº 10). 

QUADRO Nº 10 – ÍNDICES DE COMPARAÇÃO MUNICIPAL 

 

BASE NATURAL 

 Precipitação pluviométrica 

 Fertilidade do solo 

 Reservas minerais medidas 

 Reservas de água subterrânea 

BASE URBANA / DEMOGRÁFICA 

 População 

 Densidade demográfica 

 Taxa média anual de crescimento populacional 

 Taxa de urbanização 

 Abastecimento de água 

 Esgotamento sanitário 

 Coleta de lixo 

 Densidade telefônica 

 Agências bancárias/habitante 

 Agências de correio/habitante 

BASE INSTITUCIONAL 

 Número de entidades de classe/habitante 

 Resultado público/receita orçamentária 

 FPM/receita orçamentária 

BASE SOCIAL 

 Número de salas de aula/habitante 

 Número de professores/aluno 

 Número de leitos/habitante 

 Número de consultas médicas/habitante 

 Cobertura vacinal infantil 

BASE ECONÔMICA 

 % do setor primário no PIB municipal 

 % do setor secundário no PIB municipal 

 % do setor terciário no PIB municipal 

Fonte: Análise da Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 
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A base natural cobre os aspectos climatológicos, através da precipitação pluviométrica, e os 

aspectos de solo (fertilidade natural, reservas minerais e hídricas). As reservas superficiais 

hídricas (açudes e lagoas) também poderiam se somar às subterrâneas, mas limitações de 

dados foram encontradas. 

A base urbana/demográfica engloba os aspectos de evolução e distribuição espacial da 

população, além de seu tamanho absoluto, e os aspectos de infra-estrutura, ressalvando-se a 

exclusão de um índice para energia elétrica por insuficiência de fonte de consulta de cobertura 

atualizada. 

A base institucional divide-se em pública e privada. Para avaliar a pública, é utilizado um índice 

que reflete a saúde financeira do Município, através de seu resultado contábil em relação a sua 

receita, e outro que reflete o grau de dependência de recursos externos do Município, através 

da relação entre as transferências federais do Fundo de Participação dos municípios, FPM e 

sua receita. Para avaliar a base privada, é utilizada a relação de entidades de classe por 

habitante para indicar o grau de participação popular no Município, embora ciente que a 

qualidade da representação é mais importante que a quantidade. 

A base social trata de índices de cobertura de educação e saúde. Eventualmente poderia ser 

incluído um indicador abrangente, como número de policiais civis e militares por habitante, para 

avaliar a cobertura de segurança do Município, porém não se identificou uma fonte de consulta 

atualizada e representativa. 

Para a base econômica, foram escolhidas as participações dos setores econômicos no Produto 

Interno Bruto, PIB do Município como reveladoras da forma de atuação municipal. 

A comparação da base natural, definida conforme os índices explicados anteriormente, entre 

Juazeiro do Norte e seus principais concorrentes demonstra que o Município de Juazeiro do 

Norte, embora possua características naturais favoráveis quanto à utilização de seu território 

para produção agropecuária, tem uma grande limitação quanto ao tamanho da área disponível 

para tal. 

Nos recursos minerais, possui baixa representatividade no Estado. Quanto à água mineral, 

tanto a reserva do Crato quanto a de Juazeiro do Norte, apesar desta ser menor, têm 

capacidade para abastecer individualmente todo o mercado local, sugerindo que a 

comercialização desse recurso é que vai fazer a diferença (QUADRO Nº 11). 
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QUADRO Nº 11 – COMPARAÇÃO DA BASE NATURAL DE JUAZEIRO DO NORTE E DE 
SEUS PRINCIPAIS CONCORRENTES 

 

DISCRIMINAÇÃO 

PRECIPITAÇÃO 
PLUVIOMÉTRICA 

MÉDIA ANUAL 
(mm) 

FERTILIDADE DO 
SOLO 

RESERVAS 
EXPLORÁVEIS DE 

ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 
(milhões m

3
/ano) 

RESERVAS 
MEDIDAS ÁGUA 

MINERAL 
(litros/hora) 

Ceará 775 NA* 1.612 98.350 

Sobral 822 Baixa 14 0 

Fortaleza 1.264 Média 12 44.465 

Juazeiro do Norte 923 Média 33 1.500 

Crato 1.091 Alta 57 26.500 

Barbalha 1.153 Alta 54 ND** 

Iguatu 806 Média 14 0 

Brejo Santo 860 Alta 35 0 

Canindé 756 Baixa 4 0 

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará 1995/96; Anuário Estatístico Mineral 1996, DNPM; Diagnóstico Mineral da Região do Cariri, 
1996, CPRM/DNPM 

*  NA - Não Aplicável 
** ND - Não Disponível 

Já nos aspectos que constituem a base urbana e demográfica, Juazeiro do Norte encontra-se atrás 

de Fortaleza e à frente dos demais municípios nos serviços públicos, com exceção do esgotamento 

sanitário, agravado pela alta densidade populacional, que deve ser incrementado rapidamente. A 

cobertura dos serviços de comunicação está abaixo dos concorrentes diretos, embora aparente 

atender à demanda local satisfatoriamente (QUADRO Nº 12). 

O Município de Juazeiro do Norte ostenta uma má situação financeira, com déficit elevado e 

dependência mediana do FPM, sugerindo uma base institucional do poder público inferior à de 

seus maiores concorrentes, o que requer ações de recuperação das finanças municipais. 

Quanto à organização do poder privado, Juazeiro do Norte, em termos quantitativos, também 

encontra-se em situação desfavorável, mas a participação popular das classes menos 

favorecidas é ativa (QUADRO Nº 13). 

No tocante à base social, Juazeiro do Norte ocupa uma posição desfavorável em termos de 

cobertura para atendimento da saúde e da educação. No caso da educação, encontra-se em 

desvantagem em relação a quase todos os seus concorrentes diretos. Quanto à saúde, de 

modo geral, o Município também está em posição inferior, embora possua uma grande oferta 

de leitos (QUADRO Nº 14). 
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QUADRO Nº 12 – COMPARAÇÃO DA BASE URBANA E DEMOGRÁFICA DE JUAZEIRO DO NORTE E DE SEUS PRINCIPAIS 
CONCORRENTES 

 

DISCRIMINAÇÃO 

POPULAÇÃO 

(MIL HAB.) 

1996 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

(HAB. /km
2
) 

1995 

TAXA MÉDIA DE 

CRESCIMENTO 

POPULACIONAL 

(%) 

1991/1996 

TAXA DE 

URBANIZAÇÃO 

(%) 

1995 

ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
(% POPUL) 

1996 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
(% DOMICIL) 

1991 

COLETA DE 

LIXO 
(% DOMICIL) 

1991  

DENSIDADE 

TELEFÔNICA/ 

100 HAB. 

1995 

AGÊNCIAS 

BANCÁRIAS/ 

100.000 HAB 

1995 

AGÊNCIAS DE 

CORREIO/ 

100.000 HAB. 

1995* 

Ceará 6.927 46 1,3 69 47 20 43 5,1 5,6 6,3 

Sobral 139 79 1,6 84 73 13 42 4,8 5,8 11,7 

Fortaleza 2.008 5.829 2,2 100 91 40 85 12,9 8,2 2,4 

Juazeiro do Norte 193 864 1,5 96 93 1 76 4,9 4,2 2,6 

Crato 96 92 1,0 80 60 27 41 5,6 7,4 3,1 

Barbalha 42 84 2,4 69 45 1 38 2,4 7,2 2,4 

Iguatu 80 108 0,7 72 67 21 56 4,8 7,6 10,2 

Brejo Santo 37 58 0,7 55 ND** 1 41 4,1 10,9 2,7 

Canindé 64 22 1,1 55 54 40 21 1,6 4,7 4,7 

Fonte: Ranking dos municípios 1995/96, Anuário Estatístico do Ceará 1995/96, Informações Básicas Municipais de Juazeiro do Norte, 1997. 
*  Próprias, franqueadas, sociais. 
** ND - Não Disponível. 
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QUADRO Nº 13 – COMPARAÇÃO DA BASE INSTITUCIONAL DE JUAZEIRO DO NORTE 
E DE SEUS PRINCIPAIS CONCORRENTES 

 

DISCRIMINAÇÃO 

Nº DE ENTIDADES DE 
CLASSE / 1.000 
HABITANTES 

1994 

RESULTADO 
PÚBLICO / RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA (%) 

1995 

FPM / RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA (%) 

1995 

Ceará 0,89 2,7 NA* 

Sobral 0,95 5,0 37,0 

Fortaleza 0,92 2,3 22,0 

Juazeiro do Norte 0,23 18,6 41,0 

Crato 0,90 17,6 36,0 

Barbalha 0,75 0,8 50,0 

Iguatu 1,10 3,3 50,0 

Brejo Santo  0,54 3,5 59,0 

Canindé 0,01 ND** 56,0 

Fonte: Ranking dos municípios 1996, Anuário Estatístico do Ceará 1995/96, Prefeituras Municipais de Sobral e Juazeiro do Norte 
*  NA - Não Aplicável. 
** ND - Não Disponível. 

QUADRO Nº 14 – COMPARAÇÃO DA BASE SOCIAL DE JUAZEIRO DO NORTE E DE 
SEUS PRINCIPAIS CONCORRENTES 

 

DISCRIMINAÇÃO 

SALAS DE 
AULA / 1.000 
HABITANTES 

1996 

PROFESSORES/
100 ALUNOS 

1996 

LEITOS / 100 
HABITANTES 

1995 

CONSULTAS 
MÉDICAS / 

HABITANTE 

1995 

COBERTURA 
VACINAL 

INFANTIL (%) 

1995* 

Ceará 7,7 4,2 0,26 2,1 103 

Sobral 6,6 4,0 0,44 3,9 98 

Fortaleza 7,0 4,1 0,32 2,9 71 

Juazeiro do Norte 5,8 3,6 0,48 2,0 80 

Crato 9,5 4,7 1,26 2,3 112 

Barbalha 8,3 4,0 0,68 3,5 65 

Iguatu 7,5 4,0 0,28 3,4 92 

Brejo Santo 8,8 4,3 0,74 1,9 121 

Canindé 7,0 3,6 0,18 2,0 117 

Fonte: Ranking dos municípios 1996, Anuário Estatístico do Ceará 1995/96. 
*    Menor  taxa entre pólio, sarampo, tríplice, BCG. 

Com relação à base econômica, os municípios de maior porte normalmente competem com um 

setor de serviços forte, com exceção de Sobral e Barbalha, que se diferenciam por possuir 
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setor industrial mais representativo. Os de menor porte, por sua vez, têm uma participação 

agropecuária bem superior aos de maior porte (QUADRO Nº 15). 

 

QUADRO Nº 15 – COMPARAÇÃO DA BASE ECONÔMICA DE JUAZEIRO DO NORTE E 
DE SEUS PRINCIPAIS CONCORRENTES 

 

DISCRIMINAÇÃO 
% DO SETOR 

PRIMÁRIO NO PIB 
MUNICIPAL - 1995 

% DO SETOR 
SECUNDÁRIO NO PIB 

MUNICIPAL - 1995 

% DO SETOR 
TERCIÁRIO NO PIB 
MUNICIPAL - 1995 

Ceará 7 28 65 

Sobral 2 66 32 

Fortaleza 1 26 73 

Juazeiro do Norte 1 18 81 

Crato 5 15 80 

Barbalha 8 52 40 

Iguatu 13 15 72 

Brejo Santo 26 10 64 

Canindé 9 9 82 

Fonte: IPLANCE. 

Finda a comparação das ferramentas componentes das bases municipais, parte-se agora para 

a comparação do desempenho do Município, que poderá ser diferenciado pela atuação distinta 

de cada Município sobre essas ferramentas. 

Assim, como parâmetros para aferir o desenvolvimento econômico e social do Município, foram 

escolhidos quatro indicadores: 

1. PIB per capita: indica o grau de desenvolvimento da economia e sua distribuição média. 

2. Índice de GINI - renda: indica o grau de distribuição eqüitativa da renda. Varia de 0 a 1, 

sendo 0 igualdade absoluta e 1 desigualdade absoluta. 

3. Taxa de Analfabetismo: indica o grau de instrução da população. Escolheu-se o 

segmento populacional de 11 a 17 anos, em detrimento da população adulta, pela 

disponibilidade de dados recentes para comparação. 

4. Taxa de Mortalidade Infantil: indica o grau de saúde da população. Substitui a 

expectativa de vida pela disponibilidade de dados para comparação. 
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Além desses, poder-se-ia acrescentar um índice de segurança como número de crimes por 

habitante, para medir o grau de segurança da população, caso houvesse disponível. A taxa de 

desemprego para medição de desenvolvimento econômico e social não foi utilizada porque guarda 

certa correlação com o Índice de Gini e porque não existem dados abrangentes para todos os 

municípios cearenses. Também poder-se-ia acrescentar um outro índice para medir a sustentabilidade 

ambiental do desenvolvimento econômico, como, por exemplo, degradação da cobertura vegetal 

nativa, poluição atmosférica ou dos recursos hídricos, mas nenhum desses está disponível. 

No caso específico da análise do desempenho de Juazeiro do Norte, percebe-se que o 

Município ocupa uma posição desfavorável em termos de desenvolvimento econômico perante 

seus concorrentes. Quanto ao desenvolvimento social, o Município ocupa uma posição 

intermediária, sendo aquele com maior desigualdade social, embora tenha menor taxa de 

analfabetismo de jovens (QUADRO Nº 16). 

QUADRO Nº 16 – COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE JUAZEIRO DO NORTE E 
CONCORRENTES CONFORME INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS 

 

DISCRIMINAÇÃO 

PIB PER CAPITA 
(R$) 

1995 

ÍNDICE DE GINI - 
RENDA (%) 

1991 

TAXA DE 
ANALFABETISMO 
(% POPULAÇÃO 11-

17 ANOS) 

1996 

TAXA DE 
MORTALIDADE 

INFANTIL  

(ÓBITOS / 1.000 

NASCIDOS VIVOS) 

1995 

Ceará 2.188 0,65 20 50 

Sobral 3.411 0,61 22 42 

Fortaleza 3.212 0,65 8 ND* 

Juazeiro do Norte 1.189 0,60 12 41 

Crato 1.463 0,65 15 47 

Barbalha 2.231 0,61 17 46 

Iguatu 1.081 0,61 14 37 

Brejo Santo 1.040 0,61 27 57 

Canindé 774 0,48 24 36 

Fonte:  Ranking dos Municípios 1996, Anuário Estatístico do Ceará 1995/96, SINE. 
* ND - Não disponível. 

Pode-se concluir, a partir da análise das ferramentas municipais e do respectivos indicadores 

de desempenho, que: 

 as condições naturais desfavoráveis à agricultura, assim como a sua prática tradicional, 

ultimamente não têm sido capazes de promover maior desenvolvimento econômico; 
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 com exceção da capital Fortaleza, os municípios do interior com melhor condição de 

desenvolvimento econômico têm como prevalecente em sua economia o setor secundário 

(indústria); 

 os municípios mais pobres apresentam uma distribuição melhor de renda; 

 os municípios com maior cobertura de equipamentos sociais não necessariamente 

apresentam melhor desempenho social, sugerindo que a qualidade dos serviços também é 

forte ferramenta de desenvolvimento social; 

 os municípios com melhor infra-estrutura urbana normalmente são os mais populosos, 

sugerindo, até então, a ação reativa do poder público nesse setor. 

A partir do diagnóstico do Município de Juazeiro do Norte e da comparação das características 

básicas com os municípios concorrentes, podem-se apontar os pontos fortes e fracos de 

Juazeiro do Norte (QUADRO Nº 17). 

QUADRO Nº 17 – PONTOS FORTES E FRACOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 
 

ÁREAS PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

BASE NATURAL 
 Reservas de água subterrânea 
 Floresta da Chapada do Araripe 
 Precipitação pluviométrica  

 Relevo acidentado (zona urbana) 

BASE URBANA / 
DEMOGRÁFICA  

 Localização geográfica 

 Déficit habitacional 
 Coleta e destino do lixo 
 Esgotamento sanitário 
 Equipamentos de lazer 

BASE INSTITUCIONAL  Tradição cultural  Participação popular 

BASE SOCIAL  Equipamentos de saúde  Segurança 

BASE ECONÔMICA  Indústria   Agricultura 

Fonte: Análise da Equipe de Planejamento Estratégico / PDDU de Juazeiro do Norte. 

Uma análise de possíveis eventos externos ao Município aponta para algumas ameaças que 

devem ser objeto de ações presentes (QUADRO Nº 18). 

Avaliando o desempenho do Município de Juazeiro do Norte e de seus concorrentes diante de 

um ambiente competitivo regional e incorporando princípios gerais de desenvolvimento 

praticados no país e no exterior, foram identificados padrões de conduta na utilização das 

ferramentas municipais para que os municípios sejam bem-sucedidos social e economicamente 

no Estado do Ceará (QUADRO Nº 19). 
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QUADRO Nº 18 – POSSÍVEIS CHOQUES EXTERNOS, IMPLICAÇÕES E REAÇÕES – JUAZEIRO DO NORTE 

 

CLASSE POSSÍVEIS EVENTOS IMPLICAÇÕES POSSÍVEIS REAÇÕES 

PROJETOS 

ESTADUAIS E 

NACIONAIS 

Transposição do Rio São Francisco, 
passando por Brejo Santo e Mauriti. 

Preferência de novas empresas agro-
industriais por Brejo Santo/Mauriti, 
impulsionando setor de serviços. 

Fortalecer setor de serviços, infra-
estrutura urbana e mão-de-obra para 
atrair indústrias. 

Instalar central de comercialização 
regional de produtos agrícolas em 
conjunto com Crato e Barbalha. 

Buscar implantação de variante do canal de 
transposição que passe pelo sopé da 
Chapada do Araripe e desemboque no Rio 
Cariús. 

Construção da rede ferroviária 
transnordestina, ligando o porto de Suape, 
em Recife-PE, à Missão Velha-CE através 
de Petrolina-PE. 

Redução dos preços dos produtos 
agrícolas e industriais vendidos no Cariri e 
provenientes de Pernambuco e outros 
estados, inclusive importados via Suape. 

Preparar infra-estrutura de apoio às 
empresas locais, capacitar mão-de-obra e 
prover acesso à tecnologia para as 
empresas instaladas localmente. 

TECNOLOGIA 

Crescente facilidade de acesso e troca de 
informações (ex.: Internet). 

Redução da necessidade de 
deslocamento para recebimento de 
serviços (educação, saúde, comércio). 

Instalar infra-estrutura de comunicações 
moderna que dê suporte ao rápido acesso 
à informação e à prestação de serviços 
virtuais e comércio eletrônico. 

LEGISLAÇÃO 
Fim dos incentivos fiscais da SUDENE 
após 2013. 

Redução da atratividade de Barbalha para 
indústrias, se comparado com municípios 
do Sul/Sudeste do país. 

Atrair empresas que independam de 
incentivos fiscais para sobreviver. 

Fonte: Entrevistas com representantes das entidades de classe de Juazeiro do Norte e análise da Equipe de Planejamento Estratégico. 
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QUADRO Nº 19 – ELEMENTOS DE UMA CONDUTA DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE UM MUNICÍPIO 

 

CONDUTAS ESPECÍFICAS CONDUTAS GERAIS 

 Aumentar a participação do setor industrial na economia. 

 Reorientar a prática da agricultura para regiões adequadas 
e usar padrões gerenciais e tecnológicos apropriados. 

 Descentralizar e também melhorar a qualidade de 
atendimento de saúde e educação. 

 Exigir altos padrões de desempenho na avaliação dos estudantes e instituições 
educacionais. 

 Valorizar e prestigiar a profissão de ensino. 

 Transmitir orientação prática na educação e treinamento dos estudantes. 

 Criar formas de educação superior, respeitadas e qualificadas, além da 
universidade. 

 Promover estreita ligação entre instituições educacionais, de pesquisa e 
empregadores. 

 Investir pesadamente em treinamento nas empresas, individualmente ou através 
de associações de classe. 

 Equilibrar a política de ciência e tecnologia com os pontos fortes do Município. 

 Enfatizar tecnologias comercialmente relevantes. 

 Facilitar o movimento de pessoas de fora com conhecimento especializado. 

 Desenvolver infra-estruturas tradicionais e também de lazer e cultura. 

 Promover acesso a capital de baixo custo. 

 Promover a coleta e troca de informações para aprimoramento das empresas e da 
população. 

 Estimular a participação da comunidade na solução de problemas do Município. 

 Reduzir a dependência da economia municipal de poucas e grandes empresas 
através do estímulo à criação de novos negócios de pequeno e médio porte. 

Fonte: Análise da Equipe de Planejamento Estratégico; "A Vantagem Competitiva das Nações”, Michael Porter. 
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Por fim, a determinação de uma estratégia de desenvolvimento para o Município de Juazeiro 

do Norte requer o entendimento das oportunidades para o Estado como um todo e das 

implicações espaciais sobre seu território. Nesse sentido, é fundamental projetar uma visão 

espacial dos setores econômicos e seus segmentos mais adequados às regiões do Estado. 

Foram avaliadas algumas das atividades consideradas como de possível exploração no 

Município de Juazeiro do Norte, com o intuito de determinar se Juazeiro do Norte reunia 

condições de sobressair perante os outros municípios concorrentes no Estado do Ceará 

(QUADRO Nº 20). 

No setor primário, o Estado teve no binômio algodão arbóreo/bovino extensivo a base da 

economia rural que foi perdendo a competitividade à medida que novas variedades da espécie 

vegetal e modernas técnicas de cultivo foram introduzidas na cultura do algodão e à medida 

que a fronteira pecuária do Centro-Oeste brasileiro foi sendo desenvolvida. Além disso, nos 

últimos anos, o Brasil vem enfrentando a concorrência de outros países, desenvolvidos ou não, 

que optaram pôr subsidiar nas mais variadas formas (crédito barato, preço mínimo elevado, 

reserva de mercado) sua agropecuária. Dessa forma, esforços de desenvolvimento do setor 

primário necessariamente passam pôr uma decisão estratégica do governo federal – se forem 

estabelecidas condições de igualdade para competir, o país tem condições de levar vantagem. 

Atualmente, surge como potencial para o desenvolvimento agrícola do Ceará a fruticultura 

irrigada, na qual levam vantagem regiões em que já foram feitos pesados investimentos 

públicos em perímetros de irrigação (Araras Norte, Baixo Acaraú, Tabuleiro de Russas / 

Morada Nova e Apodi) e, eventualmente, o Cariri, onde existe água no subsolo suficiente e 

terras férteis para irrigação de propriedades individuais, além de poder vir a ser beneficiado por 

uma eventual transposição do Rio São Francisco e a conseqüente formação de perímetros 

empresarias de irrigação. A região da Ibiapaba poderia também ser incluída por sua tradição e 

condições climáticas, embora a exploração atualmente aconteça de forma rudimentar. 

O algodão, mola mestra da economia do Estado no passado, possui genericamente duas 

variedades: o arbóreo, de ciclo de vida mais longo, e o herbáceo, de ciclo de vida limitado a 

uma safra. O algodão arbóreo é uma das poucas culturas que suporta a secura e a pobreza do 

solo do semi-árido cearense, sendo, pois, uma das raras alternativas para a utilização dessas 

áreas. Requer, no entanto, variedades com produtividade mais alta (pelo menos 1.000kg/ha 

versus 200kg/ha no passado) para suportar os gastos com combate a pragas e as incertezas 

das quadras chuvosas. Sendo assim, tem como regiões mais adequadas as áreas mais 

inóspitas do Estado, como os Inhamuns, parte do Sertão Central e o Sertão da Zona Norte.
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QUADRO Nº 20 – PERSPECTIVA ESPACIAL DOS SETORES ECONÔMICOS NO ESTADO DO CEARÁ 

 

SETORES ECONÔMICOS REGIÃO / MUNICÍPIOS MAIS PROPÍCIOS MOTIVO 

SETOR PRIMÁRIO 

Fruticultura/horticultura Chapada do Apodi, Varjota, Marco/Bela Cruz, 
Russas 

Perímetros irrigados (Araras Norte, Baixo 
Acaraú, Tabuleiro de Russas/ Morada Nova, 
Apodi) 

Piscicultura intensiva Cariri, áreas úmidas dos sertões e litoral Existência de água regular 

Algodão Centro-Sul e Cariri (herbáceo); Sertão Central 
e da Zona Norte (arbóreo) 

Alternativa para rotação de culturas 
(herbáceo); uma das poucas opções de 
agricultura de sequeiro 

Caprino-ovinocultura Sertão da Zona Norte, Sertão Central Condições climáticas adequadas e tecnologia 
existente (Embrapa) 

Pecuária leiteira Cariri, Sertão Central e Jaguaribe Melhores condições de logística e água para 
alimentação 

SETOR SECUNDÁRIO 

Mineração (granito, calcário, argila) Sobral e municípios vizinhos (granito); Sobral, 
Barbalha e Limoeiro do Norte (calcário) 

Maiores reservas medidas 

Transformação mão-de-obra intensiva 
(exemplo: calçados, confecções, mobiliário, 
metalurgia) 

Todos os municípios do Estado, dependendo 
da logística (mercado final e condições de 
abastecimento) 

Mão-de-obra pouco qualificada, abundante em 
todo o Estado, pode produzir para o mercado 
interno ou exportação 

Transformação capital intensivo (exemplo: 
bens de capital, química, têxtil, papel, 
siderurgia) 

Municípios com logística mais favorável por 
indústria 

Mão-de-obra especializada e limitada em 
quantidade pode ser “importada” 

Transformação alta tecnologia (exemplo: 
software, química fina, materiais compostos, 
biotecnologia) 

Municípios com mão-de-obra potencialmente 
mais especializada (Sobral, Cariri, Região 
Metropolitana de Fortaleza) 

Indústrias intensivas em conhecimento requer 
mão-de-obra local capacitada 

SETOR TERCIÁRIO 
Turismo de lazer Fortaleza, Serra da Ibiapaba, praias Existência de belezas naturais 

Turismo de negócios Sobral, Juazeiro do Norte, Fortaleza Centros regionais de serviços 

Fonte: Análise da Equipe de Planejamento Estratégico; SETUR; Banco do Nordeste do Brasil; SUDENE 
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Já o algodão herbáceo requer maior quantidade de água e é normalmente utilizado como 

cultura de rotação em áreas irrigadas, por exemplo com frutas, ou, eventualmente, de forma 

isolada em terras baixas de com maior umidade. Neste caso, o algodão herbáceo irrigado 

compete por espaço com culturas que podem ser mais rentáveis localmente. As regiões do 

Estado mais adequadas a sua exploração seriam os baixios e aluviões do Sertão Central, o 

Centro-Sul e o Cariri. 

A piscicultura intensiva, ao contrário da extensiva praticada em açudes de grande porte, é 

realizada em tanques com tamanho médio de 0,5ha e espécies com maturação rápida, em 

torno de seis meses. Pode, inclusive, ser feita em consórcio com a criação de animais de 

pequeno porte para aproveitamento da ração. Requer, contudo, água renovável regularmente e 

por isso está limitada àqueles locais do Estado que dispõem dessa propriedade. 

A pecuária de leite intensiva, ao contrário da extensiva para corte que perdeu a 

competitividade, ainda pode encontrar alguns focos de potencial desenvolvimento no Estado. O 

principal empecilho é a baixa produtividade das raças no semi-árido, sendo, portanto, 

necessário que se alcance um padrão genético do rebanho que permita concorrer com as 

raças de regime de clima temperado. Em termos de controle de doenças de bovinos, o clima 

cearense é favorável comparado com o de outras regiões produtoras. Outro grande empecilho 

que deve ser superado é a logística para abastecimento de ração balanceada de qualidade, 

composta de derivados de algodão ou soja, que provêm do Centro-Oeste / norte da Bahia ou, 

se bem-sucedida, da produção local de algodão, e de forragem (capim) produzida localmente. 

Além disso, uma estrutura de comercialização abrangente é pré-condição de sucesso, estando 

em vantagem as regiões que já instalaram a sua base. Assim, as regiões mais favorecidas para 

desenvolver a pecuária intensiva de leite no Ceará são o Cariri e algumas áreas com 

disponibilidade de água no Sertão Central e no de Jaguaribe. 

Outro aspecto importante é a maior produtividade e capacidade de crescimento de setores 

organizados espacialmente em regiões próximas (clusters), conforme experiências de outros 

países (exemplo: Itália, com rochas ornamentais e calçados), sugerindo que é mais vantajoso 

para a economia do Estado que alguns segmentos econômicos sejam concentrados em 

determinadas regiões de seu território. Seria importante, antes de mais nada, determinar então 

que dimensões territoriais ideais deveriam ter esses aglomerados. Obviamente, a formação 

desses aglomerados pode ser induzida ou conseqüência de acomodações do mercado, sendo 

mais demorada neste último caso. 
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Sob este enfoque, a distribuição espacial do setor calçadista pode ser visualizada. Como está 

ocorrendo certa pulverização das novas empresas de calçados pelo território estadual, é de se 

esperar que, na situação otimista, com o passar do tempo, se formem alguns aglomerados 

através de deslocamentos internos das unidades produtivas, ou, no caso pessimista, migração 

daquelas empresas para pólos mais consolidados fora do Estado. 

Por sua vez, as atividades que requerem mão-de-obra mais qualificada deverão buscar 

municípios onde haja ensino superior e profissionalizante de qualidade e, no Estado do Ceará, 

tenderão a optar primeiro pela Região Metropolitana de Fortaleza, depois por Sobral ou pelo 

Cariri. Novamente, os municípios de região central do Estado estarão em desvantagem. 

Quanto ao turismo, os dois principais municípios de destino são Fortaleza, que tem um grande 

suporte de marketing e crescentes investimentos em infra-estrutura, e Juazeiro do Norte, que 

se vale da fé das classes mais baixas da população, principalmente do Nordeste, para atrair 

quantitativamente mais turistas que a própria capital, segundo estudos do Banco do Nordeste. 

Portanto, os esforços de expansão da atividade turística no Estado devem partir desses dois 

municípios, buscando alcançar outras regiões (Fortaleza – litoral ou serras, Juazeiro – trilhas 

ecológicas e científicas). O desafio deste último é maior porque as atrações regionais não são 

direcionadas para o mercado consumidor atual, o que requer um esforço de expansão do 

alcance do turismo religioso para as classes mais abastadas, a fim de, posteriormente, oferecer 

a estas atrativos adicionais. 

Outras formas de turismo potencial podem ser identificadas em cada Município, conforme às 

características locais, como é o caso do Sertão Central com cultural peculiar e belezas naturais 

diferenciadas, mas comercialmente de amadurecimento mais longo e de potencial econômico 

mais limitado. 

Portanto, o Estado deve estudar formas variadas de atrair e manter capital externo na região, 

algumas mais radicais, como, por exemplo, instalação de parques de diversão artificiais e 

cassinos, ou deslocamento do setor público estadual, se pretende promover um 

desenvolvimento espacialmente equilibrado e sustentado em seu território. 
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6.0  -  ESTRATÉGIAS, AÇÕES E PROJETOS 
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A estratégia proposta para o Município de Juazeiro do Norte é composta pelo seguinte quarteto 

de linhas: 

 Linha Estratégica 1 –  JUAZEIRO DO NORTE SERÁ UM IMPORTANTE CENTRO DE TURISMO 

RELIGIOSO DA AMÉRICA LATINA. 

 Linha Estratégica 2 –  JUAZEIRO DO NORTE SERÁ UM CENTRO COMERCIAL REGIONAL DE 

QUALIDADE. 

 Linha Estratégica 3 –  JUAZEIRO DO NORTE TERÁ UMA ECONOMIA INDUSTRIAL FORTE E 

DESCENTRALIZADA, COM PRODUTOS DE VALOR AGREGADO CADA VEZ 

MAIOR. 

 Linha Estratégica 4 –  JUAZEIRO DO NORTE SERÁ UM MUNICÍPIO ATRAENTE E EQUILIBRADO 

FÍSICA E SOCIALMENTE. 

Assim, o Município de Juazeiro do Norte deve obter seu desenvolvimento econômico 

sustentável com justiça social através da oferta de serviços de turismo e outros serviços de 

qualidade e de produtos industrializados de valor agregado cada vez maior, fornecendo aos 

moradores e visitantes uma cidade atraente e equilibrada física e socialmente. 

Estas linhas estratégicas estão compatíveis com os efeitos da conurbação com os municípios 

do Crato e Barbalha, na medida das limitações impostas pelo fórum de discussões composto 

neste trabalho por habitantes de Juazeiro do Norte com aspirações para Juazeiro do Norte. 

A seguir são detalhados os componentes e ações de cada linha estratégica e seus respectivos 

indicadores de acompanhamento. São apresentados também projetos derivados das linhas 

estratégicas, que deverão ser confrontados com os projetos derivados do Plano de 

Estruturação Urbana, a fim de se definir os projetos estruturantes do Plano Diretor do Município 

de Juazeiro do Norte. 

LINHA ESTRATÉGICA 1 –  JUAZEIRO DO NORTE SERÁ UM IMPORTANTE CENTRO DE TURISMO 

RELIGIOSO DA AMÉRICA LATINA. 

COMPONENTE 1 – CRIAR INFRA-ESTRUTURA PARA PROMOVER O TURISMO RELIGIOSO. 

AÇÕES 

1. Criar sistema de informação aos turistas religiosos. 
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2. Redirecionar parte do fluxo da zona central de transporte dos turistas religiosos através 

de construção de Via Perimetral. 

3. Adequar área de turismo religioso para eliminar influência negativa dos períodos de alta 

estação em alguns setores da economia. 

4. Preparar infra-estrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de 

lixo para suportar picos na alta estação. 

5. Facilitar e estilizar acesso à estátua do Padre Cícero, na Serra do Horto, a partir da 

zona central da cidade. 

6. Preparar área em torno da estátua do Padre Cícero para receber adequadamente os turistas. 

7. Capacitar mão-de-obra para atender a demanda por serviços qualificados. 

8. Estimular a iniciativa privada a investir na área de entretenimento e hospedagem. 

9. Promover cursos de educação ambiental, a fim de tornar agradável a visita do turista 

religioso a eles próprios e aos habitantes da cidade. 

PROJETOS 

 PROJETO 1: Criação de central de informações turísticas. 

Descrição: Construir Central de Informações Turísticas em região próxima ao 

centro religioso e contratar pessoal treinado para operá-la. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo Religioso. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: EMBRATUR, Secretaria do Turismo do Estado do Ceará 

 PROJETO 2: Realização sistemática de pesquisa de fluxo turístico. 

Descrição: Realizar, em intervalos predeterminados, pesquisa sobre a quantidade 

de turistas, suas características demográficas e econômicas, seu 

comportamento consumidor, etc. 
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Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso. 

Duração: Contínua, em intervalos semestrais ou anuais 

Início: A determinar 

Localização: Município de Juazeiro do Norte 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: EMBRATUR, Secretaria do Turismo do Estado do Ceará, Prefeitura 

Municipal de Juazeiro do Norte 

 PROJETO 3: Construção de via de acesso aos pontos turísticos religiosos 

perimetral ao centro comercial. 

Descrição: Construir rodovia marginal a partir da CE-060 que permita o acesso de 

ônibus, caminhões e carros de turistas religiosos aos locais de visitação, 

com estacionamento de apoio. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: Ministério dos Transportes, Orçamento Geral da União, OGU, 

Secretaria de Transportes do Estado do Ceará 

 PROJETO 4: Delimitação e urbanização da área de roteiro religioso na zona 

central da cidade. 

Descrição: Modificar estrutura física e legislação de ocupação e de posturas do 

centro religioso, formando uma autêntica zona de turismo religioso que 

englobe a área central, onde estão localizados os principais pontos de 

visitação, com caminho arborizado de pedestres, estacionamentos 

periféricos, e sinalização simples e adequada. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso tornando positiva a influência negativa na atividade comercial. 

Duração: 3 anos 
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Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, Orçamento Geral da União, OGU, Secretaria de Transportes do 

Estado do Ceará, PROURB 

 PROJETO 5: Dimensionamento do abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo para períodos de pico (alta estação). 

Descrição: Implantar sistema de serviços de utilidades de água, esgoto e lixo que 

permita atendimento normal à população e aos turistas religiosos. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso, permitindo convivência salutar da população local com o turismo. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, Orçamento Geral da União, OGU, Secretaria de Obras do Estado 

do Ceará, PROURB 

 PROJETO 6: Interligação da zona central de turismo religioso à Estátua do 

Padre Cícero, via teleférico. 

Descrição: Construir, em conjunto com a iniciativa privada, sistema de transporte 

tipo teleférico, que permita o acesso rápido e barato dos turistas 

religiosos à Estátua do Padre Cícero, na Serra do Horto. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso, integrando as áreas turísticas religiosas e aproveitando o 

potencial paisagístico da Serra do Horto com mirantes e restaurantes. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A partir das imediações da Igreja Matriz até o Horto 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 
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Fonte: CEF, Orçamento Geral da União, OGU, Secretaria de Obras do Estado 

do Ceará, Banco do Nordeste, BNDES, SUDENE, iniciativa privada 

 PROJETO 7: Delimitação e urbanização de zona turística em torno da Estátua do 

Padre Cícero. 

Descrição: Modificar a estrutura física e a legislação de ocupação e de posturas 

do Horto religioso, formando uma autêntica zona de turismo religioso 

que englobe a área em torno da Estátua do Padre Cícero, onde estão 

localizados os principais pontos de visitação (estátua, igreja e 

museu) e o Santo Sepulcro, sem prejuízo ambiental à Serra do 

Catolé. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso, explorando todo o potencial local. 

Duração: 3 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, Orçamento Geral da União, OGU, Secretaria de Obras do Estado 

do Ceará, PROURB 

 PROJETO 8: Construção de hotéis, pousadas, restaurantes e casas de shows. 

Descrição: Delimitar áreas e estimular a iniciativa privada a investir na área de 

entretenimento e hospedagem. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso, oferecendo, também, mais oportunidades de lazer para a 

população local. 

Duração: 3 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: BNDES, Banco do Nordeste, SUDENE, EMBRATUR, CEF, iniciativa 

privada, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 
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 PROJETO 9: Oferta de educação ambiental para a população. 

Descrição: Ministrar cursos de educação ambiental nas escolas públicas e 

seminários para a população em geral. 

Justificativa: Suportar transformação de Juazeiro do Norte em Centro de Turismo 

Religioso, educando a população para preservar os recursos naturais e 

manter limpa a cidade. 

Duração: Contínua 

Início: A determinar 

Localização: A determinar (ex. escolas públicas, Parque das Timbaúbas) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Educação 

Valor: A determinar 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Secretarias da Educação e 

do Trabalho e Ação Social do Estado do Ceará, Ministério da Educação 

COMPONENTE 2 – APROVEITAR SINERGIAS DO TURISMO RELIGIOSO COM OUTRAS FORMAS DE 

TURISMO DE JUAZEIRO DO NORTE E MUNICÍPIOS VIZINHOS. 

AÇÕES 

1. Consolidar turismo de negócios de Juazeiro do Norte através da atração de 

feiras/exposições de negócios e eventos profissionais (congressos, jornadas). 

2. Promover cultura do artesanato (gesso, couro, madeira), da literatura de cordel e da 

formação religiosa do povo juazeirense. 

3. Estender o turismo religioso ao Crato através de visitação a lugares da infância e 

juventude do Padre Cícero. 

4. Divulgar e promover visitação às atrações ecológicas e científicas dos municípios vizinhos 

(Crato, Barbalha, Santana do Cariri e Nova Olinda), para aumentar período de estada na região. 

PROJETOS 

 PROJETO 1: Realização de eventos profissionais. 

Descrição: Atrair a realização de eventos profissionais (congressos, feiras, 

exposições) em áreas relacionadas com os negócios regionais, em 

espaço físico adequado. 
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Justificativa: Aproveitar sinergias com outras formas de turismo, alimentando 

potencial do mercado regional. 

Duração: Contínua 

Início: A determinar 

Localização: A determinar (Memorial Padre Cícero, hotéis, Escola Técnica) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: SEBRAE, iniciativa privada, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. 

 PROJETO 2: Extensão do roteiro religioso ao Crato. 

Descrição: Apoiar o Município do Crato na criação de opções de visita dos turistas 

religiosos que se deslocam para Juazeiro do Norte, baseadas nos locais 

históricos da vida do Padre Cícero no Crato. 

Justificativa: Desenvolver o turismo religioso, aproveitando-se do fato do Crato 

ser berço do Padre Cícero e aumentando o tempo de permanência 

do turista na região, com benefício também para Juazeiro do 

Norte. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: Casa onde nasceu o Padre Cícero, igreja onde se batizou (Igreja da 

Sé), seminário onde estudou, sítio Caldeirão (onde orientou comunidade 

do beato Lourenço), dentre outros. 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo 

Valor: A determinar 

Fonte: EMBRATUR, Secretaria do Turismo do Estado do Ceará, Ministério da 

Cultura, Prefeitura Municipal do Crato e Prefeitura Municipal de Juazeiro 

do Norte. 

 PROJETO 3: Realização de campanha regional de marketing do turismo. 

Descrição: Selecionar, conceber e executar campanha de promoção dos eventos 

religiosos em conjunto com as atrações ecológicas e científicas do 

Cariri. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como Centro de Turismo 

Religioso, aproveitando-se das economias de escala de campanhas 
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conjuntas, aumentando o volume de visitantes e viabilizando 

investimentos mais altos em equipamentos de recepção e diversão. 

Duração: A depender da mídia escolhida e da freqüência 

Início: A determinar 

Localização: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte (ou conforme decisão dos 

municípios parceiros) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Turismo (em conjunto com representantes 

dos municípios parceiros) 

Valor: A determinar 

Fonte: Prefeituras Municipais de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana 

do Cariri e Nova Olinda, Secretaria do Turismo do Estado do Ceará, 

EMBRATUR 

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA LINHA ESTRATÉGICA 1: 

 Participação do setor de turismo no PIB; 

 Participação do setor de turismo no nível de emprego; 

 Participação do setor de turismo no nível de arrecadação de impostos. 

LINHA ESTRATÉGICA 2 –  JUAZEIRO DO NORTE SERÁ UM CENTRO COMERCIAL REGIONAL DE 

QUALIDADE. 

COMPONENTE 1 – FORTALECER O SETOR COMERCIAL ATRAVÉS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E 

RECURSOS HUMANOS ADEQUADOS. 

AÇÕES 

1. Manter atividade econômica do centro, mesmo após instalação de shopping center fora 

da zona central. 

2. Estimular o treinamento profissional para os dirigentes e comerciários locais. 

3. Facilitar o acesso dos clientes aos estabelecimentos comerciais do centro, desafogando 

o sistema viário. 

4. Desenvolver comércio atacadista de produtos agrícolas integrado com os municípios 

adjacentes. 
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PROJETOS 

 PROJETO 1: Intervenção urbanística na zona comercial do Centro. 

Descrição: Urbanizar e estilizar corredor comercial do Centro, no quadrilátero 

formado pelas Ruas São Paulo e Padre Cícero, Rua do Trilho e São 

Francisco, evitando o deslocamento dos prédios públicos e permitindo a 

fácil circulação de veículos e pedestres. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como centro comercial, 

fortalecendo a atratividade física do comércio central. 

Duração:  1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: Iniciativa privada 

 PROJETO 2: Criação da Universidade do Varejo na CDL. 

Descrição: Trazer cursos de treinamento modular para comerciantes e 

comerciários nos moldes do existente em Fortaleza. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como centro comercial, 

capacitando empreendedores e mão-de-obra local. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Presidente da CDL 

Valor: A determinar 

Fonte: Iniciativa privada 

 PROJETO 3: Ampliação de cursos técnicos. 

Descrição: Ofertar os seguintes cursos técnicos: calçados, confecções, informática, 

turismo (guia, recepcionista de eventos, garçom, governanta, etc.). 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como pólo econômico, 

ofertando cursos conforme os tipos de indústrias existentes ou a serem 

atraídas. 
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Duração:  2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Educação 

Valor: A determinar 

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia, SENAI, SENAC, Ministério da 

Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do 

Ceará 

 PROJETO 4: Criação de cursos de nível superior de cunho tecnológico e 

gerencial. 

Descrição: Instalar cursos que tenham grande afinidade com a economia local, 

como turismo, administração, informática e engenharia civil. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como pólo econômico do 

Estado do Ceará, capacitando mão-de-obra local (pode ser em conjunto 

com Crato e Barbalha). 

Duração: 3 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar (URCA ou campus particular) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Educação 

Valor: A determinar 

Fonte: Ministério da Educação, Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado 

do Ceará, URCA, iniciativa privada 

 PROJETO 5: Criação de Centro de Negócios (Trade Center) e de Convenções. 

Descrição: Estimular a construção de conjunto de salas dotadas de infra-estrutura 

comum (secretaria, fax, vigilância, auditório, sala de reuniões, etc.) para 

promoção de seminários entre centros tecnológicos, empresas de 

consultoria e potenciais usuários do conhecimento especializado (em 

conjunto com Crato e Barbalha). 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como centro comercial, 

ofertando à comunidade de negócios local que facilite a interação entre 

empresas e clientes. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 
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Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Indústria e Comércio 

Valor: A determinar 

Fonte: Iniciativa privada 

 PROJETO 6: Implantação de central de abastecimento. 

Descrição: Estimular a iniciativa privada a construir uma central de comercialização 

de produtos agrícolas e serviços correlatos. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como centro de serviços, 

abrindo oportunidade de comercializar, com menor influência dos 

atravessadores, a produção agrícola do Cariri (em conjunto com Crato e 

Barbalha). 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Comércio 

Valor: A determinar 

Fonte: BNDES, Banco do Nordeste, iniciativa privada 

 PROJETO 7: Implantação de porto seco. 

Descrição: Estimular a Secretaria da Receita Federal a conceder para a iniciativa 

privada uma Estação Aduaneira de Interior, EADI, com armazém 

alfandegado, para executar a tributação e a liberação dos produtos 

importados e exportados. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como centro de serviços, 

agilizando o comércio de sua região de influência econômica com 

outros países. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar (preferencialmente próximo à linha férrea, rodovias e 

aeroporto) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Comércio 

Valor: A determinar 

Fonte: BNDES, Banco do Nordeste, iniciativa privada 
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 PROJETO 8: Implantação de central atacadista. 

Descrição: Transferir comércio atacadista da Rua São Paulo para região(ões) de 

melhor logística de carga e descarga. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como centro de serviços, 

abrindo oportunidade de comercializar mais eficientemente para o 

varejo produtos de limpeza e higiene pessoal, alimentos 

industrializados, miudezas e outros atualmente negociados na Rua São 

Paulo. Reordenar, também, o uso da Rua São Paulo. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar (margem da CE-060 ou de troncais) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Comércio/Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: BNDES, Banco do Nordeste, iniciativa privada 

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA LINHA ESTRATÉGICA 2: 

 Participação do setor de comércio e serviços afins no PIB; 

 Participação do setor de comércio e serviços afins no nível de emprego; 

 Participação do setor de comércio e serviços afins no nível de arrecadação de impostos; 

 Número de alunos das universidades e escolas profissionalizantes. 

LINHA ESTRATÉGICA 3 – JUAZEIRO DO NORTE TERÁ UMA ECONOMIA INDUSTRIAL FORTE E 

DESCENTRALIZADA, COM PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO. 

COMPONENTE 1 – CONTINUAR COM A POLÍTICA DE ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS, BUSCANDO 

SETORES QUE SEJAM MAIS ADEQUADOS ÀS CONDIÇÕES NATURAIS E SOCIAIS. 

AÇÕES 

1. Concentrar esforços, em curto prazo, nos setores de mão-de-obra intensiva (calçados e 

confecções), bem como em suas respectivas cadeias produtivas. 

2. Identificar e atrair empresas com produtos de maior valor agregado, cuja logística 

(compra e venda) para o mercado interno seja fator de sucesso. 
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3. Estimular o treinamento da mão-de-obra de baixa qualificação através de cursos 

profissionalizantes e preparar gradualmente a população para atuar em setores de 

maior valor agregado. 

4. Ordenar a disponibilidade de locais para implantação de indústrias, bem como de 

infra-estruturas. 

PROJETOS 

 PROJETO 1: Atração de empresas industriais de mão-de-obra intensiva. 

Descrição: Delimitar áreas e dotá-las de infra-estrutura adequada para 

assentamentos industriais. Identificar empreendedores das indústrias a 

serem atraídas e divulgar vantagens estruturais e fiscais do Município. 

Justificativa: Suportar a transformação de Juazeiro do Norte em pólo industrial do 

Estado do Ceará. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, OGU, PROURB, Secretaria do Desenvolvimento Econômico do 

Estado do Ceará 

 PROJETO 2: Atração de empresas industriais com logística favorável. 

Descrição: Delimitar áreas e dotá-las de infra-estrutura adequada para 

assentamentos industriais. Identificar empreendedores das indústrias a 

serem atraídas e divulgar vantagens estruturais e fiscais do Município. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como pólo industrial do 

Estado do Ceará, aproveitando-se da posição favorável, principalmente 

para atender o mercado interno. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Indústria e Comércio 

Valor: A determinar 
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Fonte: CEF, OGU, PROURB, Secretaria do Desenvolvimento Econômico do 

Estado do Ceará 

 PROJETO 3: Construção e pavimentação da Rodovia CE-385, ligando Juazeiro 

do Norte a Lavras da Mangabeira, via Caririaçu. 

Descrição: Transformar o atual trecho carroçal da CE-385 em rodovia estadual 

equipada e adequada ao tráfego rápido e intenso. 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como pólo econômico do 

Estado do Ceará, encurtando a distância de transporte de cargas e 

passageiros para Fortaleza e para os estados a leste do Ceará, através 

da integração com a BR-116, e aumentando o raio de influência 

econômica do próprio Município. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: Municípios de Caririaçu e Lavras da Mangabeira 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: OGU, Secretaria de Transportes do Estado do Ceará, Ministério dos 

Transportes 

COMPONENTE 2 – MANTER AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS 

LIBERAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 

AÇÕES 

1. Criar e explorar mercadologicamente facilidades tributárias para empresas de menor 

porte no Município (exemplo: adesão ao SIMPLES). 

2. Estimular a fixação dos pequenos negócios, com avaliação de clientes e canais de distribuição. 

3. Estimular o treinamento empreendedor e gerencial da sociedade. 

PROJETOS 

 PROJETO 1: Simplificação tributária. 

Descrição: Criar e explorar, mercadologicamente, facilidades tributárias para empresas 

do Município (exemplo: adesão ao SIMPLES, redução da burocracia). 
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Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como pólo industrial do 

Estado do Ceará, facilitando a arrecadação de tributos municipais. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Finanças 

Valor: A determinar 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

 PROJETO 2: Criação de pequenos negócios. 

Descrição: Identificar e estimular, junto com o SEBRAE e instituições de crédito 

(exemplo: Banco do Nordeste), potencial de pequenos negócios 

(exemplo: artesanato religioso, jóias) nas "Vizinhanças". 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como pólo industrial do Estado 

do Ceará, descentralizando e desconcentrando a geração de riquezas. 

Duração: Contínua 

Início: A determinar 

Localização: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Indústria e Comércio 

Valor: A determinar 

Fonte: Banco do Nordeste, Banco do Brasil, SEBRAE 

 PROJETO 3: Capacitação de empreendedores. 

Descrição: Estimular o treinamento empreendedor e gerencial da sociedade junto 

com o SEBRAE, URCA, SENAI, SENAC, IDT (ex-SINE). 

Justificativa: Suportar a consolidação de Juazeiro do Norte como pólo industrial do 

Estado do Ceará, descentralizando e desconcentrando a geração de 

riquezas. 

Duração: Contínua 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Indústria e Comércio 

Valor: A determinar 

Fonte: SEBRAE, URCA, SENAI, IDT (ex-SINE), SENAC 
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INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA LINHA ESTRATÉGICA 3 

 Participação da indústria no PIB; 

 Número de registros de empresas industriais; 

 Arrecadação do Município derivada de indústrias. 

LINHA ESTRATÉGICA 4 –  JUAZEIRO DO NORTE SERÁ UM MUNICÍPIO ATRAENTE E EQUILIBRADO 

FÍSICA E SOCIALMENTE. 

COMPONENTE 1 – AUMENTAR A ATRATIVIDADE FÍSICA DO MUNICÍPIO. 

AÇÕES 

1. Melhorar as infra-estruturas de caráter cultural como teatros, cinemas, museus e 

bibliotecas. 

2. Implantar um sistema de transporte de massa e oportunizar a boa mobilidade de pedestres, 

bicicletas, veículos de tração animal e automóveis. 

3. Elaborar política agressiva de marketing institucional de forma a evidenciar as vantagens 

competitivas atuais do Município, o desenho da cidade e o padrão de qualidade de vida a 

serem obtidos com a implantação do Plano Diretor. 

PROJETOS 

 PROJETO 1: Construção de centro de referência da cultura juazeirense. 

Descrição: Construir grande espaço para exposições ligadas à cultura, aos valores, 

e à história do Município, na Zona Central da cidade, que permita o 

desenvolvimento e perpetuação de uma identidade própria da 

população juazeirense. 

Justificativa: Tornar a cidade mais atrativa tanto física quanto culturalmente. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Cultura 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, OGU, Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 
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 PROJETO 2: Difusão da história municipal e das questões municipais e 

regionais. 

Descrição: Transferir informações do PDDU para escolas e sociedade civil através 

de livros didáticos, palestras e cartilhas. 

Justificativa: Promover uma conscientização coletiva dos diversos problemas 

regionais e estimular a sociedade a encontrar soluções. 

Duração: Contínua 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Educação 

Valor: A determinar 

Fonte: Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura do 

Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

 PROJETO 3: Ordenação do transporte público 

Descrição: Implantar um sistema de transporte de massa e oportunizar a boa 

mobilidade de pedestres, bicicletas, veículos de tração animal e 

automóveis. 

Justificativa: Tornar o Município mais atraente para potenciais investidores, turistas e 

população local. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, OGU, Ministério dos Transportes, Secretaria de Obras do Estado 

do Ceará 

 PROJETO 4: Criação de sistema de promoção do Município 

Descrição: Desenvolver e manter atualizado documento de apresentação a 

visitantes e potenciais investidores, utilizando o PDDU como fonte inicial. 

Justificativa: Comunicar os principais atrativos do Município para potenciais 

investidores, turistas e população local. 

Duração: 1/2 ano 
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Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Indústria e Comércio 

Valor: A determinar 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

COMPONENTE 2 – MANTER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E OS RECURSOS NATURAIS. 

AÇÕES 

1. Criar um “plano verde” para gestão de "zonas verdes" e espaços naturais e periurbanos. 

2. Arborizar os espaços públicos, reduzindo o impacto das altas temperaturas no centro da 

cidade. 

3. Estimular a reciclagem do lixo. 

PROJETOS 

 PROJETO 1: Criação de "Plano Verde". 

Descrição: Preparar documento e processo de gestão operacional de "zonas 

verdes" e espaços naturais e periurbanos, incluindo arborização e 

reciclagem de lixo em todo o Município. 

Justificativa: Tornar o Município mais atraente para potenciais investidores, turistas e 

população local. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, PROURB 

 PROJETO 2: Conclusão do Parque Ecológico das Timbaúbas. 

Descrição: Adequar o projeto, delimitar o perímetro e concluir a implantação do 

Parque Ecológico das Timbaúbas. 

Justificativa: Tornar o Município mais atraente para potenciais investidores, turistas e 

população local, garantindo o fornecimento de água do Município e 
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reduzindo o desconforto provocado pelas altas temperaturas na zona 

urbana. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: Conforme projeto executivo completo já realizado 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, OGU, Ministério do Meio Ambiente 

 PROJETO 3: Construção de usina de reciclagem de lixo. 

Descrição: Projetar e construir Unidade Regional de Recolhimento e Reciclagem de 

Lixo em conjunto com os municípios do Crato e Barbalha. 

Justificativa: Tornar o Município mais atraente e saudável para potenciais 

investidores, turistas e população local. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar (avaliar área no atual Distrito Industrial do Cariri) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, OGU, iniciativa privada, Banco do Nordeste, BNDES 

 PROJETO 4: Despoluição do Rio Salgado. 

Descrição: Criar meios de evitar o despejo de esgoto e lixo no Rio Salgado 

(exemplo: estação de tratamento de esgotos), recuperando suas 

margens e repeixando o trecho de sua nascente, no Crato, até a sua 

saída do território de Juazeiro, em conjunto com o Município do Crato. 

Justificativa: Tornar o Município mais atraente e saudável para potenciais 

investidores, turistas e população local. 

Duração: 3 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: CEF, OGU, PROURB 
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 PROJETO 5: Reflorestamento da encosta da Serra do Horto. 

Descrição: Criar meios de evitar o desmatamento da encosta da Serra do Horto, 

recuperando e reflorestando as áreas já degradadas. 

Justificativa: Tornar o Município mais atraente e saudável para potenciais 

investidores, turistas e população local. 

Duração: 3 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Urbanismo 

Valor: A determinar 

Fonte: IBAMA, SEMACE, Ministério do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de 

Juazeiro do Norte, PROURB 

COMPONENTE 3 – CRIAR CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PARA TODOS OS SEGMENTOS DA 

SOCIEDADE. 

AÇÕES 

1. Incentivar a educação na zona rural e periferia urbana. 

2. Estimular investimentos privados nas próprias Unidades de Vizinhança. 

3. Descentralizar geograficamente o atendimento básico de saúde através de postos de 

saúde ou de atendimento domiciliar nos distritos e periferia urbana. 

4. Promover o fácil acesso aos serviços nas Unidades de Vizinhança e distritos. 

5. Criar um ambiente seguro para moradores e visitantes. 

6. Aumentar a oferta de moradia para a população de baixa renda. 

7. Criar uma identidade própria e símbolos representativos para o Município. 

8. Estimular uma intensiva programação com atividades de lazer e recreação. 

PROJETOS 

 PROJETO 1: Reordenação da rede de escolas públicas. 

Descrição: Identificar possibilidades de fusão de escolas de pequeno porte, 
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construção de escolas adicionais e alocação de docentes e auxiliares 

na zona rural e da periferia urbana. 

Justificativa: Oferecer educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes 

em idade de freqüentar os ensinos fundamental e médio. 

Duração 3 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Educação 

Valor: A determinar 

Fonte: Ministério da Educação, Secretaria da Educação do Estado do Ceará 

 PROJETO 2: Descentralização do atendimento básico. 

Descrição: Implantar o programa Saúde da Família e/ou postos de saúde na 

periferia da zona urbana e nos distritos onde se verifique maior carência. 

Justificativa: Promover atendimento de prevenção a doenças para todos os 

segmentos da sociedade. 

Duração: 1 ano 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Saúde 

Valor: A determinar 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Secretaria da Saúde do 

Estado do Ceará, Ministério da Saúde 

 PROJETO 3: Reformulação da estrutura de segurança municipal 

Descrição: Dimensionar quadro ideal de policiais civis e militares, corpo de 

bombeiros e guarda municipal, com respectivas necessidades de 

treinamento e equipamento. 

Justificativa: Oferecer melhor condição de segurança aos residentes e visitantes. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Administração 

Valor: A determinar 

Fonte: Secretaria da Segurança do Estado do Ceará, OGU 
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 PROJETO 4: Relocalizar e redimensionar o presídio do Cariri. 

Descrição: Interromper a construção do presídio no Bairro dos Touros, identificar a 

localização mais adequada para nova construção, no Cariri, em 

Juazeiro ou outro Município da região, e transferir projeto. 

Justificativa: Oferecer melhor condição de segurança aos residentes e visitantes, 

evitando construção em área de forte expansão urbana. 

Duração: 2 anos 

Início: A determinar 

Localização: A determinar (possivelmente Santana do Cariri) 

Responsável: Executivo do Subcomitê de Administração 

Valor: A determinar 

Fonte: Secretaria da Segurança do Estado do Ceará, OGU 

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA LINHA ESTRATÉGICA 4: 

 Freqüência de atividades culturais; 

 Índice de Gini; 

 Renda familiar; 

 Expectativa de vida; 

 Taxa de analfabetismo; 

 Nível de escolaridade; 

 Renda per capita; 

 Taxa de desemprego; 

 Distribuição espacial da população. 

Com base nessas ações decorrentes das linhas estratégicas e de posse das recomendações 

do Plano de Estruturação Urbana, a ser desenvolvido a seguir, poderão, então, ser apontados 

os projetos estruturantes e seus respectivos termos de referência preliminares e também 

preparados os cronogramas de implementação do Plano Diretor. 

Para efeito de acompanhamento do resultado geral do Plano Estratégico, qual seja 

desenvolvimento econômico com justiça social, sugerimos que se trabalhe com metas em vez 
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de prognósticos para os indicadores sócio-econômicos gerais: PIB per capita, índice de GINI, 

taxa de analfabetismo e mortalidade infantil (QUADRO Nº 21). 

Para cada projeto estruturante podem ser estabelecidos indicadores específicos a serem 

definidos no Documento de Implementação e também sugerida a organização do Comitê 

Municipal responsável pela implementação, possivelmente dividido em subcomitês nas 

especialidades dos projetos. 

QUADRO Nº 21 – METAS GERAIS DO PLANO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE 
JUAZEIRO DO NORTE 

 

INDICADOR 
SITUAÇÃO MEDIDA 

ATUAL 

META 
ESTABELECIDA 

 2018 

JUSTIFICATIVA 

PIB per capita (US$)- 
(base 1995)* 

1.292 4.370 

Crescimento do PIB de 7,7% 
a.a. (3% a.a. acima do % 
nacional no cenário mediano 
da SAE**) e da população 
de 2,1% a.a. 

Índice de Gini – Renda- 
(base 1991) 

0,60 0,45 
Comparação com países 
desenvolvidos com PIB per 
capita semelhante 

Taxa de Analfabetismo 
(% da população 11-17 
anos) - (base 1996) 

12 0 
Comparação com países 
desenvolvidos com PIB per 
capita semelhante 

Mortalidade Infantil 
(óbitos / 1.000 nascidos 
vivos) - (base 1995) 

41 10 
Comparação com países 
desenvolvidos com PIB per 
capita semelhante 

Fonte: Ranking dos municípios 1996 / Anuário Estatístico do Ceará 1995/96 / Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, UNICEF, 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAE 

* Foi utilizada taxa de câmbio média de 1995 de R$ 1,00 = US$ 0,92, conforme Banco Central do Brasil 
** Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
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7.0  -  A QUESTÃO REGIONAL 
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A região do Cariri, composta por 33 municípios do sul do Estado do Ceará, tem no Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha (CRAJUBAR) seus principais expoentes e funciona como pólo de desenvolvimento 

econômico do Nordeste central, com raio de influência de, aproximadamente, 300,0km, incluindo os 

Estados de Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia (MAPA No 04). 

Tendo no passado representado uma parcela significativa do PIB do Ceará, esses três 

municípios não alcançaram, em 1995, mais do que 4%, com tendência a uma maior redução, 

na medida em que grandes empreendimentos da Região Metropolitana de Fortaleza, como o 

aeroporto internacional, o Porto do Pecém, a Siderúrgica Cearense e a Refinaria do Nordeste, 

para citar apenas os mais significativos, entrarem em operação plena. 

Não é boa política para o Estado do Ceará deixar de explorar por completo o potencial 

econômico dessa região que, além de localização geográfica privilegiada para atender 

principalmente o mercado interno, abriga mais de 330 mil habitantes apenas no CRAJUBAR e 

dispõe de condições naturais favoráveis tanto do ponto de vista agrícola quanto turístico, 

diferentemente de grande parte do território cearense. 

Nesse sentido, duas questões se colocam para serem solucionadas: primeira, qual o papel que 

cada um dos três municípios – Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha – deve desempenhar, de 

forma sinergética, para contribuir com o desenvolvimento regional; segunda, que grande 

projeto teria condições de transformar radicalmente a economia da região, revertendo o quadro 

de contínua perda de importância econômica. 

A primeira questão foi debatida com cada município, sendo uma solução proposta e 

apresentada nesses planos estratégicos municipais, com designação de estratégias e de 

principais projetos específicos de abrangência intermunicipal, cujas localizações devem ser 

objeto de discussão regional (QUADRO Nº 22). Existem outros projetos que devem ser 

implementados pelos municípios, mas com impacto mais restrito aos limites de seus territórios 

e, portanto, sem dúvida quanto às suas localizações. 

Vale lembrar que essas propostas de estratégias e projetos visam preparar cada município 

para melhor desempenhar os papéis definidos, sem, entretanto, vir a impedir que esses papéis 

venham a ser complementados pelos outros, porquanto está-se tratando de um aglomerado 

urbano dos três municípios contido em uma circunferência com raio de 15,0km. 

Essas estratégias e projetos requerem, também, um grau de ação conjunta, possivelmente 

através de uma entidade formal como, por exemplo, um Conselho de Desenvolvimento 
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Inserir Mapa Nº 04 – Área de Influência Econômica da Região do CRAJUBAR 
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Regional composto por representantes dos setores público e privado de cada um dos três 

municípios para facilitar sua implementação. 

QUADRO Nº 22 – ESTRATÉGIAS COMPLEMENTARES DA REGIÃO DO CRAJUBAR E 
PRINCIPAIS PROJETOS REGIONAIS 

 

BARBALHA  CRATO  JUAZEIRO DO NORTE 

 Centro de serviços de 
saúde 

 Centro turístico, 
ecológico e cultural 

 Centro agrícola 

 Centro industrial 

 
 Centro de serviços de 

educação e cultura 

 Centro turístico 
científico e ecológico 

 Centro agrícola 

 Centro industrial 

 
 Centro comercial 

 Centro turístico 
religioso 

 Centro industrial 

 

PRINCIPAIS PROJETOS REGIONAIS 

 Centro de negócios (Trade Center) 

 Centro de convenções 

 Universidade do varejo 

 Pólo calçadista/confecções 

 Usina de tratamento de lixo 

 Porto seco 

 Central atacadista 

 Expansão universitária tecnológica (engenharia, computação) 

 Expansão universitária gerencial (turismo, administração) 

 Expansão universitária rural (agronomia, engenharia de alimentos, biotecnologia, veterinária) 

 Exploração racional do potencial da flora da Chapada do Araripe 

 Pólo metal-mecânico 

 Atração e fortalecimento de empreendimentos de saúde 

 Parque de turismo ecológico 

 Central de abastecimento 

 Pólo agroindustrial 

Fonte: Análise das Equipes Municipais do CRAJUBAR / Planos Estratégicos de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. 

A segunda questão carece de um debate regional para definir que grande projeto deveria 

empreender a região, ou, de forma simplificada, determinar qual é o “Porto do Pecém” do 
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Cariri. Este projeto estruturante especial deveria ser incorporado aos planos estratégicos 

municipais de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, a um futuro plano de desenvolvimento 

regional e ao plano de desenvolvimento do Estado, de forma a garantir sua legitimidade e 

possibilitar a sua rápida execução. 

Uma análise inicial aponta para um projeto que aproveite as boas condições naturais e 

logísticas da região e possua capacidade competitiva nacional. 

No setor de serviços, despontam o turismo religioso de Juazeiro do Norte, que poderia dar um 

salto quantitativo com a canonização do Padre Cícero, ação fora da alçada dos gestores 

municipais, e o ecoturismo, com grandes competidores diretos na Amazônia, no Centro-Oeste 

e nas próprias praias cearenses e nordestinas, e, portanto, de difícil alcance além região do 

Cariri. 

Grandes indústrias de base, como siderúrgicas e petroquímicas, ou manufatureiras, como 

automotoras, têm na região do Porto do Pecém melhores condições logísticas de operação. 

Agroindústrias de maior escala deverão preferir perímetros de irrigação, que se encontram 

consolidados em Petrolina-PE e em instalação em outras regiões do próprio Estado do Ceará. 

Restam as indústrias de alta tecnologia, que são software, novos materiais, biotecnologia e 

química fina, e que normalmente florescem próximas a universidades e centros de pesquisa. 

Dessas, é possível identificar centros de pesquisa mais consolidados no Nordeste em 

eletro-eletrônicas / software (Campina Grande-PB, Recife-PE e Fortaleza-CE) e química fina 

(Fortaleza-CE). Novos materiais costumam surgir capitaneados por pesquisas espaciais, cuja 

tradição brasileira está limitada e deverá permanecer como tal devido a restrições 

mercadológicas a São Paulo-SP e São José dos Campos-SP. A indústria de biotecnologia, 

sem grande representatividade no país, mas com grande potencial de crescimento através do 

aproveitamento de recursos naturais para a produção de alimentos e medicamentos, começa a 

florescer no Sudeste do país (por exemplo Uberlândia–MG), mas, devido ao seu estágio 

embrionário, ainda permite a entrada de novos municípios competidores, principalmente no 

Nordeste brasileiro. 

Tem-se, portanto, na indústria de biotecnologia caracterizada uma oportunidade para a região 

do Cariri, que possui tradição agrícola por localizar-se em um vale fértil e é referência em 

serviços de educação e saúde para todo o interior nordestino, apesar de carecer de um centro 

acadêmico tecnológico. 
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A instalação de um Centro Nacional de Biotecnologia e Tecnologia de Alimentos, composto por 

entidades de pesquisa, universidade e área para instalação de empresas de alta tecnologia, se 

aproveitaria, sustentavelmente, da fertilidade do Vale do Cariri, dos recursos da Floresta 

Nacional do Araripe e da tradição local de serviços de educação e saúde para alavancar o 

desenvolvimento da região. 

Esse "centro" seria uma referência tecnológica para as ações de desenvolvimento de 

medicamentos naturais e de cultura irrigada do Estado do Ceará, do Nordeste e, em alguns 

tópicos, do Brasil, e viria suprir uma lacuna de base tecnológica que tem retardado o progresso 

da região do Cariri. 

A validação deste projeto especial passa por discussões adicionais em nível regional e 

estadual, além do âmbito deste Plano Estratégico, de forma a harmonizar as idéias e otimizar 

os recursos, visando o desenvolvimento econômico e social do Cariri e o conseqüente 

equilíbrio espacial do desenvolvimento econômico e social do Estado do Ceará. 
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